
Ах, тези таласъмски чудовища! 
Имат си вкъщи тайни леговища. 

Ту в килера, ту под матрака, 
Нощно време все нещо трака...

Хайде ставай, безстрашен ловецо, 
На тъмно да хванем бързо крадеца! 

И в гардероба щом го залостим, 
Да го откажем да идва на гости!

Александър Геров
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КООПЕРАТИВНА ИГРА ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ ЛОВЦИ НА ТАЛАСЪМИ.
Игра за 1-6 хлапета на възраст 3-8 години.
Автор: Антоан Бауза • Илюстрации: Мачей Шиманович

На смрачаване светът изглежда различен. Тайнствени сенки се катерят по стените, 
таласъми и привидения се спотайват под леглото. Не можеш да заспиш?  
Нима те е страх от тези пакостници? За това имаме чудесен лек – изиграй една 
игра и заключи таласъмите в гардероба!

ЛОВ НА ТАЛАСЪМИ е кооперативна игра. Това ще рече, че играчите не се 
състезават помежду си, а опитват да работят като отбор, за да победят чудовищата. 
Всички печелят или губят заедно.

ИГРОВИ МАТЕРИАЛ:
20 таласъмски карти, 10 плочки с играчки, 3 части от таласъмчето Зъбопашков, 
2 плочки с таласъмски клопки, 1 гардероб, 1 книжка с правила.

ПОДГОТОВКА ЗА ИГРА: 
• Разбъркайте таласъмските карти и ги поставете на купчинка с гръбчето нагоре 

(така, че да се вижда картинката на дете в легло) – тази купчинка образува 
леглото, около което изскачат таласъмите.

• Разбъркайте плочките с играчки и таласъмски клопки заедно.  
Поставете ги около тестето с таласъмски карти с лицето надолу  
(отгоре да се вижда страната със звездното небе).

• Поставете 3-те части от Зъбопашков с лилавата страна нагоре,  
така че да образувате правилно картинката на таласъмчето.

• Поставете наблизо кутията с отворения гардероб.
• Отворете най-горната таласъмска карта и я поставете над леглото.



3

Зъбопашков

Плочки

Таласъмска карта

Легло
(гръбчето на всяка  

таласъмска карта)

Гардероб
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ХОД НА ИГРАТА
Играчите извършват своите действия по часовниковата 
стрелка. Играчът, който най-малко се страхува от 
таласъми, започва играта. Всички заедно се опитват 
да открият играчката, която да изплаши натрапниците, 
събиращи се около леглото. Всеки таласъм се страхува 
само от една играчка, а именно от тази, която 
е изобразена върху картата му. 

По време на хода си всеки играч отваря една плочка 
с играчка по негов избор. В зависимост от картинката
на плочката, се случва едно от следните неща.

1.   Ако играчката върху плочката съответства 
на играчка, плашеща някой от отворените 
таласъми (изобразена е на картата му):

• Тогава играчът извиква „Марш в гардероба, 
ти таласъмище – вън от моето сънище!” и поставя 
съответната карта с таласъма в гардероба. 
Ако с това играчите се отървават от последното 
чудовище около леглото, на негово място веднага 
се появява нов таласъм. Отворете следваща 
таласъмска карта и я поставете до леглото

• Играчът обръща плочката с играчка отново 
с лицето надолу и приключва хода си.

BelFir
Typewriter
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2.  Ако играчката не плаши никой 
от събралите се таласъми  
(не е върху никоя отворена карта):

• В този случай играчът обръща 
една от частите на Зъбопашков 
наобратно, започвайки от долния 
му край. След три неуспешни опита 
за откриване на плашеща играчка, 
когато фигурата на Зъбопашков 
се появи изцяло в новия си цвят, 
един нов таласъм изскача до леглото. 
Отворете нова карта от тестето 
с таласъмски карти и я поставете 
на свободно място около леглото: 
отгоре, отдолу, вляво или вдясно.

• Играчът обръща плочката  
с играчка отново с лицето надолу  
и приключва хода си.
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3.  Ако обърнатата плочка не е играчка, а е една от плочките с таласъмски клопки:

• Ще познаете плочките с таласъмски клопки по синкаво-зеления фон под 
картинката. Когато те бъдат отворени за първи път в играта, нищо не се случва. 
Плочките се връщат обратно по местата им с лицето надолу, а от Зъбопашков  
не се въртят никакви части. Щом обаче коя да е плочка с таласъмска клопка 
бъде обърната отново, това води до един от следните ефекти:

Чорап
Чорапът не плаши никой таласъм, а само предизвиква безпорядък 
в спалнята! Играчът обръща плочката с лицето надолу и разменя 
мястото и с произволна друга плочка от останалите около 
леглото. Това, разбира се, води до обръщане на една част от тялото 
на Зъбопашков!  

Таласъм под чаршафа
Обръщат се всички останали части от Зъбопашков, необходими, 
за да изскочи нов таласъм до леглото. Натрапникът влиза веднага 
в игра. 

´
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КРАЙ НА ИГРАТА
Играчите печелят играта, ако успеят да залостят всички таласъми в гардероба.

Таласъмите печелят, ако успеят да завладеят и четирите свободни страни на 
леглото (отгоре, отдолу, отляво и отдясно). Ако това се случи, опитайте да ги 
прогоните отново. Изиграйте нова игра  !

ВАРИАНТИ НА ИГРАТА
По-надолу ще откриете някои допълнителни правила, които позволяват 
да напаснете играта според възрастта на играчите.

Лесна игра за най-малките:
Играта протича според основните правила, но за начало може да не ползвате 
плочките със Зъбопашков. Благодарение на това, не повече от един таласъм 
се подвизава едновременно до леглото. Практически не може да загубите! 
Нов таласъм се появява само, когато заключите предния в гардероба.

Ловец на таласъми:
Това е състезателен вариант на играта, при който играчите не действат като група, 
а се борят помежду си за титлата Майстор-ловец на таласъми. Правилата на игра 
са същите като в кооперативния вариант, с едно изключение: След залостване на 
таласъм в гардероба, играчът, успял да го залови, поставя картата на пакостника 
пред себе си. В края на играта този, който притежава най-много таласъмски карти, 
става Майстор-ловец на таласъми и печели. При равенство всички си поделят 
титлата и победата!



Уважаеми клиенти!

Нашите игри са изработени с изключително внимание  
и специален акцент върху качеството.  
Ако все пак се случи да констатирате някакви липси, дефекти или неточности  
(за което се извиняваме предварително), моля да ни известите на:  
kingdom@fantasmagoria.bg  / на английски на: service@granna.pl 
Не забравяйте да упоменете своето име и лични данни за контакт:   
(телефон и адрес: град, п.к., улица, блок, вход, етаж, апартамент и т.н.)  
Пишете ни обезателно, коя точно част ви липсва или представлява проблем.

Посетете ни на: www.facebook.com/fantasmagoria.bg 
...където нашите приятели стават и ваши приятели!
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