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Играйте криеница със Самолетите. Движете се по игралното поле и нека късмета е с вас, за да съберете 

останалите герои преди опонентите си. 

В играта трябва да бръкнете в кутията и да откриете всичките фигурки, различни от избрания от вас герой. 

Междувременно се придвижвате по игралното поле според  числото, което показва стрелката, след като я 

завъртите.  

Съдържание: 

- Пъзел-игрално поле с въртяща се стрелка от едната страна 

- Кутия за скриване на малките жетони 

- 6 големи герои от филмчето Самолетите 

- 4 стойки за големите герои 

- 24 по-малки жетони (по 4 броя от 6 героя) 

Подготовка: Сглобете пъзела – той ще бъде вашето игрално поле. Сглобете кутията за криене и я сложете в 

центъра на игралното поле. Закрепете стрелката на спинера с частта и отгоре и отдолу. Махнете малките жетони 

от таблата им. Те ще бъдат в кутията-скривалище. Общо са 24, по 4 от всеки герой. Сложете ги в кутията за 

скриване. Сложете вътре толкова жетони, колкото играча играят. Например, ако има 3-ма играча в кутията за 

скриване ще сложите: 3 жетона Дъсти + 3 жетона Скипър + 3 жетона Ел Чупакабра + 3 Рипслингър + 3 Ехо жетона 

+ 3 Браво жетона. Ако играят двама или четирима играча, сложете по 2 или 4 от всеки герой в кутията. Когато е 

ред на някой да играе, той взема кутията, раздрусва я, за да се разбъркат добре жетоните вътре, поставя я върху 

игралното поле. Откритата горна част е покрита с нещо,например с вестник и никой не може да погледне вътре. 

Всеки си избира по един герой и го поставя на стойка, на съответната най-близо до него стартова позиция. Тази с 

картинката на избрания от него герой. 

Начало на играта: 

Започва най-малкия по възраст играч. Завърта спинера. Придвижва се напред по игралното поле с  толкова, 

каквото число покаже той. Ако попадне на поле с червено очертание, той може да вземе жетон от кутията, без да 

гледа. Ако той е различен от неговия, значи е открил скрит герой. Показва го на останалите. Ред е на следващия 

играч. Ако намери жетон с герой като своя, го връща обратно в кутията и е ред на следващия играч. Важно: ако 

играч попадне на същия жетон като своя герой, трябва да пропусне следващия си ход, освен ако не е попаднал 

на поле със сини очертания. Това го имунизира от този наказателен ход. Играч може да пропуска само по един 

ход. Ако играч вземе жетон като своя герой, означава, че е бил хванат – трябва да остави жетона обратно в 

кутията и да пропусне следващия си ход. 

Кой печели: Победител е първият, който събере всички останали герои освен неговия. Т.е. общо трябва да има 5 

жетона.  

Готов ли си да намериш своите скрити приятели? 
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