
                                         Голямата гала вечер на чудовищата 

В извънземният свят на планетата Кроно е време за парти. Всичко и всеки се подготвя за 

голямата гала вечер. Магазинът на Зурил е пълен с дрехи за това събитие. Кои ли ще бъдат 

избрани за най-екстравагантните? Най-голямото и бляскаво събитие ще се случи съвсем 

скоро. Зурил е най-известният моден дизайнер на тази планета. В неговия магазин може да се 

намери всичко: якета с 4 ръкава, панталон с 1 крачол, тениска с 3 ръкава...изобщо дрехи за 

всеки. При Зурил идват клиент след клиент. Сега е твой ред. Избери си дреха и се опитай да я 

направиш своя. Ще ти помогнат твоята памет и концентрация. 

 

 

- Съдържание: 

- Игрално поле с р-ри  53 х 53 см. 

- 16 малки квадратни карти с по 1 дреха на тях 

- 16 правоъгълни карти с горница и долница от дреха 

- 1 дървено зарче с картинки и р-ри 3 х 3 см. 

 

- 1 дървен Зурил с височина  11 см. 

- 4 големи карти-табла за личен гардероб на всеки от 

играчите 

- 4 правоъгълни бонус карти  

- 1 карта магазин 

 

Подготовка за играта:  Брой играчи 2 - 4 

- Всеки играч да вземе пред себе си по една от големите карти – гардероб, където ще слага своите дрехи. 

- Разбъркайте правоъгълните карти с комплект дрехи (горница и долница). Направете куп. Сложете го отстрани на игралното поле 

– магазин с лице надолу.  

- Обърнете и сложете върху 6-те прозорци на магазина, 6 произволни карти с комплект дрехи с лице нагоре.  

- Вземете всичките малки квадратни карти с половин дреха и ги сложете върху квадратчетата в долния ляв ъгъл на игралното 

поле.  

- Поставете дървения Зурил и зарчето някъде близо до входа на магазина.  

Как се играе:  Всички играчи разглеждат за 30 секунди малките карти с по една дреха. Нека най-малкият на възраст играч обърне всичките 

с лице надолу, с което слага начало на играта. Всеки ход има 3 действия: 

1. Хвърляне на зарчето за да се избере пълен комплект дрехи от правоъгълните карти. 

 Ако зарчето покаже ЗВЕЗДА, играчът може да си избере каквато дреха/карта реши от витрината/прозорците на магазина. 

 Ако зарчето покаже ШАПКА, играчът може да си избере дреха от витрината на магазина или от гардероба на свой съотборник, 

ако има такива.  

 Ако зарчето покаже КОЛЕЛО, играчът избира може да избере пълен комплект дрехи от витрината и да ги остави в долната част 

на купа с карти, след което изтегля нова карта от купа, обръща я с лице нагоре и я поставя в прозорец на витрината на магазина. 

Т.е. той зарежда магазина с нова дреха.  

2. След като вече има своя карта с комплект дрехи, играчът поставя извънземното Зурил върху своята избрана продълговата карта. 

С това показва на останалите, че в момента Зурил се занимава и продава на него дрехи. 

3. За да я спечели за себе си, той трябва да открие същите две части от този комплект сред малките квадратни карти показващи 

една дреха, които са поставени с лице надолу в долния ляв ъгъл на игралното поле. Той/тя трябва да са се опитали да запомнят 

кое къде е и да открият 2: 

- Ако открие с 2 обръщания същите 2 части като от картата, той я печели за себе си. Слага я с лице нагоре във витрината на своя 

гардероб. Взема нова правоъгълна карта от купа и я слага във витрината на магазина, вместо вече спечелената от него. Отново 

обръща 2 карти от единичните дрехи и отново хвърля зарчето. Продължава така, докато не допусне грешка с намирането на 

точната  половина от комплекта дреха.  

- Ако двете единични дрехи (или едната) не отговарят на търсеното, играчът губи реда си и е ред на следващия.   

Победител: първият играч, който запълни своя гардероб с 4 продълговати карти печели играта.  

Опростен вариант за по-малките деца: 

- Не ползвайте зарчето. Просто вземате карта с комплект дрехи от витрината и се опитвате да намерите частите и сред обърнатите 

с лице надолу под нея квадратни карти. Победителят може да е този, който е намерил дори само една от двете части показани 

на неговата карта. Преди началото на играта всеки играч получава Бонус карта. Тя му дава право да обърне 6 вместо 2 карти при 

търсенето.  
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