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Въведение
Всички жители на кралството се вълнуват за наближаващото необичайно събитие. Днес принцът 
организира разкошен бал! Всички девойки са поканени, включително Пепеляшка. Но как да 
отидеш на бал без рокля и подходящи пантофки? Как да стигнеш до двореца? Трябва ти каляска! 

Скъпи играчи, 
Сега всичко зависи от вас - дали ще се сбъдне мечтата на Пепеляшка да отиде на бала? 
Опитайте да намерите всички необходими предмети, преди часовникът да удари полунощ.

Цел на играта
В тази кооперативна игра опитвате да помогнете на Пепеляшка да 

намери навреме всичко, което ѝ е необходимо за 
бала. Зарът ще ви показва какви действия може 
да извършвате в определен ход, за да помогнете на 

героинята. Ще победите, ако успеете да намерите всички 
предмети и персонажи, преди часовникът да удари полунощ.
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Компоненти:·     1 табло с часовник;·   12 обикновени плочки (6 двойки: 2 мишлета, 2 кончета, 2 стъклени пантофки,  
       рокля и ръкавици, плъх и кочияш, тиква и каляска); ·   12 специални плочки (огледала, котли, пясъчни часовници, вълшебни пръчици –  
       по 3 от всичко);·   1 магически дървен зар; ·   картонена фигурка на Пепеляшка (маркер за активния играч);·   правилата, които четеш.
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ОБИКНОВЕН ВАРИАНТ 
Начална подредба 

1. Поставете таблото с часовника в кутията, както е показано в примера долу. Сложете 
получилата се сглобка в центъра на масата, така че всички да имат свободен достъп до нея.

2. Нагласете стрелката на часовника на 12 часа.

3. Размесете 12-те обикновени плочки (2 мишлета, 2 кончета, 2 стъклени пантофки, рокля и 
ръкавици, плъх и кочияш, тиква и каляска). След това сложете плочките с лицето надолу върху 
масата така, че да образуват правоъгълник от 3x4 плочки. Оставете празно място от около 1см. 
между всички плочки – така ще ви бъде по-лесно да ги обръщате по време на игра.

4. Поставете зара до плочките, обърнати с лицето надолу.

5. Настъпи времето да изберем стартовия играч. Това ще е този, който последен е бил на бал 
или парти. Той получава фигурката на Пепеляшка и става активен играч.
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Ход на играта
По време на своя ход играчът хвърля зара и извършва действие, съответстващо на това, което 
му се е паднало от зара. След това подава фигурката на Пепеляшка на следващия участник по 
часовниковата стрелка. 
Тогава този участник става активният играч.
 

Резултати от хвърлянето на зара:

  

Вълшебна пръчица (върху една от страните на зара)
Играчът отваря една избрана плочка, така че всички други участници да видят 
изображението от другата ѝ страна. След това връща тази плочка обратно на 
същото място с лицето надолу.

Пример: Играчите са Елика, Калина и Ани. Елика е била последна на парти, затова тя става 
стартовият играч. По време на своя ход тя хвърля зара. Пада ѝ се вълшебна пръчица. Елика 
избира една от плочките и я обръща, така че всички други играчи също да видят изображението.  
На плочката има нарисувана рокля. Сега Елика я завърта отново с лицето надолу и я връща на 
мястото, от което я е взела. След това подава фигурката на Пепеляшка на Калина.
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Котел (върху две от страните на зара)
Играчът преглежда тайно една избрана от него плочка, така че никой друг от 
участниците да не може да види изображението от другата ѝ страна. След това я 
връща отново, с лицето надолу, на мястото, откъдето я е взел.

Пример: Калина хвърля зара след хода на Елика. Пада ѝ се котел. Калина избира една от 
плочките и я поглежда скришно, така че само тя да вижда изображението ѝ. Без да казва нищо на 
другите играчи, тя връща плочката обратно там, откъдето я е взела. Калина е добре да запомни 
изображението и мястото на плочката. Може би това ще ѝ бъде полезно по-късно в играта. 
Тогава тя подава фигурката на Пепеляшка на Ани.

  

Пясъчен часовник (върху три от страните на зара)
Този ход на играча се състои от 2 действия, извършвани в определен ред:  
търсене на двойки от предмети и след това местене на стрелката на часовника.

Търсене на двойки от предмети  
Активният играч се опитва да намери двойка от предмети, необходими на Пепеляшка за бала. Той 
обръща една от плочките, така че всички да видят какво има на нея. Ако другите играчи знаят 
къде е другата плочка от двойката, може да помогнат като я посочат с пръст (всеки може да 
посочи само 1 плочка). След това активният играч поглежда тайно втора плочка по свой избор. 
Ако двете плочки (първата, видяната от всички, и втората, тайно погледнатата само от активния 
играч) образуват двойка, тогава играчът ги обръща с лицето нагоре и ги слага до часовника. Ако 
плочките не образуват двойка, участникът връща и двете с лицето надолу, обратно по местата, от 
които ги е взел, без да издава на другите, какво е имало на втората плочка.
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Преместване на стрелката на часовника  
Активният играч, който току-що е изиграл хода си, премества стрелката на часовника с точно 1 
час напред. (Ако стрелката се движи трудно, може да разхлабите щифта, намиращ се отзад на 
таблото с часовника.)

Пример: Ани е активният играч. Тя хвърля зара и ѝ се пада пясъчен часовник. Сега тя трябва 
да намери двойка от плочки. Обръща първата си плочка, която има изображение на стъклена 
пантофка. Другите играчи започват да ѝ сочат към плочки (всеки може да посочи по 1 плочка) 
и то към тези, които смятат, че също имат нарисувана пантофка. Ани обръща скришно втора 
плочка по неин избор. За съжаление, там няма нарисувана стъклена пантофка и тя не успява да 
намери двойка. Ани връща плочките обратно по местата им, без да казва на другите какво е 
видяла върху втората си плочка. В края на своя ход тя премества стрелката на часовника с 1 
час напред и подава фигурката на Пепеляшка на Елика.
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Край на играта 
Има два варианта за край на играта:
Единият е, когато играчите са открили всички двойки от плочки преди полунощ. Така печелят 
играта. 
или
Вторият, когато часовникът удари полунощ, но играчите не са успели да открият всички 
необходими им двойки предмети. В този случай те губят.

МАГИЧЕСКИ ВАРИАНТ
Когато станете супер спецове в обикновения вариант на играта, може да опитате да играете и 
варианта, използващ специални плочки. 
1.  Поставете часовника в кутията, в центъра на масата, така че всеки от играчите да може да 
го достига максимално лесно.
2.  Нагласете стрелката на 12 часа.
3.  Размесете специалните плочки и раздайте по една на всеки играч на случаен принцип. 
Всички трябва да поставят тези плочки с лицето нагоре пред себе си.
4.  Изтеглете 4 специални плочки на случаен принцип. Размесете ги с всички обикновени 
плочки. След това ги поставете с лицето надолу върху масата така, че да образуват квадрат 
4х4 плочки. Оставете място от по 1см. между плочките, за да може да ги обръщате по-лесно по 
време на игра.
5.  Оставете всички неизползвани специални плочки настрани. Те не участват в играта.
6.  Най-младият играч започва пръв.
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Ход на играта при магическия вариант
Ходът на игра е доста сходен с този на обикновения вариант. Разликата е в използването на 
специални плочки. Тези, намерени измежду обикновените плочки, нямат стойност за играчите – 
тяхната роля е да затруднят откриването на двойки. Специалните плочки, които играчите 
получават в началото на играта обаче, имат магическа способност. Тази способност може да 
бъде използвана само по веднъж на игра, по време на хода ви, след хвърлянето на зара. След 
като използвате плочката, отстранете я от игра – тя не може да се използва повторно.

Огледало - ако при хвърлянето на зара се падне пясъчен часовник на 
играч, притежаващ плочка с огледало, той може да погледне 3 плочки 
(вместо 2), докато търси двойка. Той пак обръща и показва 1-вата плочка 
на всички останали, но поглежда останалите 2 скришно. Ако първата от 
тайно погледнатите плочки образува двойка с тази, която е видима за всички, 
играчът все още може да погледне скришно още една плочка.

Вълшебна пръчица - ако при хвърлянето на зара се падне вълшебна 
пръчица на играч, притежаващ плочка с вълшебна пръчица, той може 
да обърне 2 плочки (вместо 1) в този ход и да ги покаже на останалите 
участници. След това трябва да ги върне обратно, с лицето надолу, на 
мястото, откъдето ги е взел.
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Котел - ако при хвърлянето на зара се падне котел на играч, който 
притежава плочка с котел, той може да погледне 2 плочки (вместо 1) през 
този ход, без да ги показва на другите играчи. След това ги връща отново с 
лицето надолу, върху местата, от които ги е взел.

Пясъчен часовник - ако при хвърлянето на зара се падне пясъчен 
часовник на играч, притежаващ плочка с пясъчен часовник, той не 
премества стрелката на часовника през този ход.

Вариант за напреднали
Ходът на игра и подредбата на варианта за напреднали са идентични с тези на магическия 
вариант с 1 изключение: играчите трябва да открият двойките в определен ред.

Първо трябва да открият двойки от лилавата секция (виж картинката с часовника по-долу), 
това са:·   двойка мишлета,·   двойка кончета.

Веднъж щом ги открият, преминават към следващата стъпка –  
търсене на двойки плочки от розовата секция, това са:
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·   двойка стъклени пантофки,·   рокля с ръкавици.

След като намерят и тези, играчите трябва да намерят двойки от жълтата секция, това са:·   плъх и кочияш,·   тиква и каляска.

Двойките от определена цветна секция може да се откриват в произволен ред.
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Скъпи играчи, 
нашите игри са изработени със специално внимание. Въпреки това, ако има нещо повредено, моля, свържете се с нас 
на имейл: service@granna.pl. Не забравяйте да напишете името си, адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава) 
и да обозначите какво липсва или е повредено в играта Ви (най-добре със снимка). Ако искате да получавате 
информация относно нови продукти по електронен път, пишете ни имейл с тази молба на: info@bigbag.bg.
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Други варианти за игра
За да направите играта по-лесна за най-младите играчи, може да въведете правилото, че когато 
часовникът удари полунощ, всички участници имат последен шанс да открият двойките. Те трябва 
да посочат и открият всички двойки правилно (и в правилната последователност при варианта за 
напреднали). Ако не направят грешка, печелят играта. Но ако направят дори една грешка, губят. 

За да направите една игра по-лесна или по-сложна, може също да намалите или увеличите броя 
на специалните плочки върху масата, когато играете магическия вариант или този за напреднали. 
Разбира се, подредбата на плочките при добавяне или премахване вече няма да е квадрат 4х4.
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