
 “Смъртта е началото на нещо.”
Едит Пиаф

Според броя на играчите стартирайте с толкова костени амулета, колкото са показани:

4  ИГРАЧИ

Никакви 1 амулет 2 амулета 3 амулета 4 амулета

5  ИГРАЧИ 6  ИГРАЧИ 7  ИГРАЧИ 8  ИГРАЧИ

карти с номеракарти с личноститриещ се маркертабло за отговоритабло за спомени

Раздайте на всеки играч табло за спомени (представляващо отваряемо „усмихнато черепче“),  
табло за отговори и триещ се маркер.  
Размесете картите с личности (без празните карти) и ги поставете в тесте с лицето надолу.

Вземете картите с номера, съответстващи на броя на играчите и ги поставете встрани.
Пример: Ако сте 5-ма играчи, вземете карти с номера от 1 до 5.

ПОДРЕДБА

Карнавал на мъртвите е кооперативна игра, в която трябва да „споделяте спомените“ си за 
различни личности и герои, а след това да познаете кой спомен за кого се отнася. 

 ЦЕЛ

Ето ни на 2-ри ноември - Денят на мъртвите (Dia de los muertos).  
На този свещен за мексиканците ден мъртвите се „връщат“ към живот. И те се 

страхуват само от едно нещо: да не бъдат забравени! Докато живеят в нашата памет, 
мъртвите не са си отишли наистина, но ако ги забравим, ще се скитат вечно и безцелно... 

Ще успеете ли да си спомните всички мъртви личности и герои, присъстващи на 
празника тази вечер? Късмет или по-точно “Buena suerte”!

Ако търсите по-голямо предизвикателство, може да започнете с половината амулети, закръглено 
надолу, или дори без никакви.



 “Смъртта не е смърт, скъпи приятели, тя е трансформация.”

Платон

В празното пространство на челюстта на черепчето всеки 
играч тайно ще напише една дума (не повече!), която 
асоциира със своята личност.

Пример: Тони е изтеглил личността Херкулес, затова написва 
думата “СИЛА” на таблото си.

Щом играч напише думата си, трябва да оцвети едно зъбче 
най-отдолу на своето табло. След това той подава таблото си  
на своя съсед вляво.

СИЛА

Внимание: Когато подавате своето табло на съседа си, подайте го с лицето надолу, така че 
другите играчи да не видят думата, която сте написали.

НАПИШИ ЕДНА ДУМА, ОЦВЕТИ ЗЪБЧЕ И ПОДАЙ НА СЪСЕДА СИ

СТЪПКА 2: ОПИШЕТЕ ЛИЧНОСТИТЕ

Всеки играч изтегля карта с личност, прочита я ТАЙНО и я поставя 
пред себе си с лицето надолу. 

*
ХЕРКУЛЕС

След това всеки играч отваря своето табло за спомени, 
дискретно написва името на своята личност вътре и 
затваря таблото, така че името да не се вижда.

Внимание: От този момент, до стъпката “Умиротворете 
мъртвите”, таблата не трябва да бъдат отваряни повече! 

Бележка: Ако играч не разпознава личността, която е изтеглил, 
може да я изчисти и да изтегли друга.

ХЕРКУЛЕС

 СТЪПКА 1 : ИЗТЕГЛЕТЕ ЛИЧНОСТИ



ПРАВИЛО ЗА ПИСАНЕ НА ДУМИ

Забранено е да се пише името на която и да е личност, реална или измислена.
Пример: По време на играта не може да пишете имена като “Снежанка” или “Майкъл”.

Бележка: Забранено е да пишете думи, които фигурират върху карта с личност или думи, 
които имат същия корен като името на личността или думата, която сте получили.

Бележка: Не може да пишете повече от една дума, но са позволени сложни думи.

Съвет: Опитвайте се да ползвате синоними на думите, когато е възможно.

Всеки път щом получите ново табло, трябва да извършите едни и същи действия: 
измисляте асоциация на това, което виждате, изтривате думата, написвате нова дума, 
оцветявате зъбче и подавате таблото на съседа си. Повтаряйте този процес, докато 
всички четири зъбчета върху всяко табло не бъдат оцветени – това означава, че всеки 
играч е написал по четири думи. 

След като оцветите четвъртото зъбче на таблото, поставете го с лицето надолу по 
средата на масата, така че да не се вижда последната написана дума. 

Когато всички играчи са поставили своето талбо в средата на масата, продължете към 
стъпка 3 “Дедукция”.

ОБЩО ЧЕТИРИ ПЪТИ

Важно: Не трябва да се опитвате да отгатнете коя личност е написана под капака на 
черепчето, а просто да напишете дума, която асоциирате с думата, която сте получили. 

Всеки играч взима таблото от съседа си вдясно, прочита 
ТАЙНО думата, написана на него, изтрива я и я заменя 
с друга дума. Новата дума трябва да бъде свързана 
смислово с тази, която току-що е прочел и изтрил.

Пример: Силвия прочита думата “СИЛА“. Тя я изтрива и 
написва “ЕНЕРГИЯ”.

Отново, щом всеки играч напише своята нова дума, той 
оцветява зъбче в долната част на своето табло и го подава 
на съседа си вляво.

ЕНЕРГИЯ

ПРОЧЕТИ ДУМАТА, ИЗТРИЙ Я И ЗАПОЧНИ ОТНОВО



 “Всички мъртъвци са добри хора.”

Жорж Брасенс

Пример с 6-ма играчи.

ХЕРКУЛЕС РАЙНА 
КНЯГИНА

ОВЦАТА 
ДОЛИ

ТОДОР 
КОЛЕВ

КАПИТАН 
ХУК АМ-ГЪЛГАЙ ЮЛИЙ 

ЦЕЗАР
АЛБЕРТ 

АЙНЩАЙН

ИНТЕРНЕТ ПИЦА КРУШКА КОНЕЦ МОРЯККЪРЛЕЖ

Бележка: В игра с 8 играчи, не се добавят допълнителни карти с личности.

ПОДРЕДЕТЕ ТАБЛАТА ЗА СПОМЕНИ И КАРТИТЕ С ЛИЧНОСТИ

Подредете картите с номера във възходящ ред на масата. Съберете всички табла за 
спомени, с лицето надолу.1
Размесете таблата, като ги държите с лицето надолу, след това поставете на 
случаен принцип по едно табло с лицето нагоре до всяка карта с номер.2
Съберете картите с личности от всеки играч, без да ги гледате. Към тях добавете още 
карти с лицето надолу от купчината с карти с личности, така че да съберете общо 
8 личности. (Например в игра с 6 човека добавяте 2 карти, за да станат общо 8.) 
Размесете тези 8 карти с личности и ги поставете с лицето нагоре под таблата.

3

 СТЪПКА 3 : ДЕДУКЦИЯ



 “Мъртвите са невидимите, но не са отсъстващите.”

Виктор Юго

Щом всеки играч напише своите отговори, продължете към стъпка 4 “Умиротворете мъртвите”.

ПОЗНАЙ КОЯ ЛИЧНОСТ ОТГОВАРЯ НА ВСЯКА ДУМА

Играчите трябва да опитат да свържат всяка 
от думите, финално написани на таблата за 
спомени с една от личностите, отворени на масата. 

Когато мислите, че правилно сте свързали 
дадена дума с някоя личност, напишете името ѝ 
на вашето табло с отговори, до съответстващия 
номер на таблото.
Съвет: Понякога асоциациите на играчите може 
да са отвели първата написана дума в доста 
неочаквана посока. За да свържете правилно 
всяка личност, опитайте да разсъждавате 
реверсивно и да обмисляте по-широкото 
значение на думите, както и да помислите за 
думите, които сте изтрили по време на рунда. 

ОВЦАТА ДОЛИ

ТОДОР КОЛЕВ

ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАР

ХЕРКУЛЕС

РАЙНА КНЯГИНЯ

КАПИТАН ХУК 

Внимание: По време на стъпката “Дедукция” е забранено да комуникирате с другите играчи.



КАРНАВАЛ НА МЪРТВИТЕ

Завършихте играта! Колкото повече личности сте умиротворили, толкова по-
бурно ще е празненството. Броят затворени табла може да бъде използван, за 
да определите вашия успех. Успяхте ли да умиротворите всички мъртъвци? 
Buena suerte и преди всичко, ура за Карнавала на мъртвите!

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОСТЕНИ АМУЛЕТИ

След като проверите всички табла, използвайте вашите костени амулети. Всеки костен 
амулет, който имате, може да бъде използван, за да зачеркнете едно бяло квадратче от 
неспокойна личност и да опитате да затворите таблото.
Бележка: Може да използвате по няколко костени амулета за едно табло.
Пример: В игра с 6 играчи табло номер 1 има само три правилни отговора и две незадраскани 
бели квадратчета. Може да използвате два костени амулета, за да умиротворите тази личност.

Ако успеете да зачеркнете допълнителното жълто квадратче на таблото, означава че 
всички играчи са отговорили правилно. Тогава вие печелите костен амулет. Поставете го 
встрани, до тези, които вече имате.

ПРОВЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ

Отворете първото табло и сравнете името 
на личността в него с отговорите на всеки 
играч. 

За всеки правилен отговор, зачеркнете 
едно квадратче от редичката на таблото. 
Започнете от квадратчето, отговарящо на 
броя на играчите, и продължете надясно.

Пример: В игра с 6-ма играчи, започнете 
от квадратчето под номер 6. Достатъчно 
е да съберете 5 правилни отговора, за да 
умиротворите дадена личност.

КРУШКА

ХЕРКУЛЕС

 СТЪПКА 4: УМИРОТВОРЕТЕ МЪРТВИТЕ

Ако не сте успели да зачеркнете всички 
бели квадратчета от първото ви квадратче 
надясно, оставете таблото отворено. 
Ще трябва да изчакате малко, преди да 
разберете дали мъртвият е умиротворен...

НЕСПОКОЙНА ЛИЧНОСТ

Ако сте успели да зачеркнете всички бели 
квадратчета от вашето начално квадратче 
надясно, затворете таблото с черепа. 
Мъртвият е умиротворен!

УМИРОТВОРЕНА ЛИЧНОСТ



СПИСЪК С ОГРАНИЧЕНИЯ

ТЕМА: Думата, която ще напише всеки играч, трябва да спада към определена тема.

Ако ограничението е предмет, играчите може да пишат например: меч, стъкло, шапка и др.
Ако ограничението е място, играчите може да пишат например: Париж, гора, баня и др.
Ако ограничението е природа, играчите може да пишат например: камък, куче, стомах и др.

ДЪЛЖИНА: Думата, която ще напише всеки играч, трябва да има определена дължина.

Ако ограничението е поне 6 букви, играчите може да пишат например: електричество, 
красавица, хладен и др. 
Ако ограничението е точно 3 срички, играчите може да пишат например: идиот, календар, 
кимоно и др.
Ако ограничението е не повече от 5 букви, играчите може да пишат например: смях, легло, гид 
и др.

ПЪРВА БУКВА: Думата, която ще напише всеки играч, трябва да започва с посочената 
буква: Д, К, Н, О, П или С.

ВСЯКА ДУМА ИМА ОГРАНИЧЕНИЕ

Карнавал на мъртвите има няколко нива на трудност. Ако играта ви се струва твърде 
лесна, преминете към следващото ниво. Ще се уверите, че мъртвите пазят няколко 
изненади специално за вас!

Подредба: Започнете със същата подредба като при нормална игра. 
След това вземете картите с ограничения, размесете ги и ги поставете на 
купчина с лицето надолу.

Бележка: Когато започвате нова игра, изчистете всички костени амулети, които сте 
спечелили в предишната игра. Вземете само костените амулети, предвидени за съответния 
брой играчи (виж стр. 1).

НИВО 1 : Разкрийте 1 карта с ограничение в началото на играта. Първата дума, написана от 
всеки играч, трябва да спазва това ограничение. За следващите думи няма ограничения.

НИВО 2 : Разкрийте 2 карти с ограничения в началото на играта. Първата дума, написана от 
всеки играч, трябва да спазва първото ограничение. Втората дума трябва да спазва второто 
ограничение. За следващите думи няма ограничения.

НИВО 3 : Разкрийте 3 карти с ограничения в началото на играта. Първата дума, написана от 
всеки играч, трябва да спазва първото ограничение. Втората дума трябва да спазва второто 
ограничение. Третата дума трябва да спазва третото ограничение. За последната дума няма 
ограничения.

СЛЕДВАЩИ НИВА

?
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ЕКИП

“No me llores, no, no me llores, no
Porque si lloras me muero.
En cambio si tú me juegas

Yo siempre vivo, y nunca muero”
“Не плачи за мен, не, не плачи за мен, не

Защото ако плачеш, аз погивам.
В замяна, играеш ли с мен

Ще живея вечно и нивга не ще умра...”

Адаптация на “La martiniana”, традиционна 
мексиканска песен.

Осемте празни карти с личности служат да измисляте различни свои личности, които да 
включвате в игрите си, с което да ги правите по-разнообразни и непредвидими!

БЕЛЕЖКА ОТ РЕДАКТОРА

Ако искате да продължите да играете с ограниченията, докато показвате играта на нови 
играчи, оставете картите с ограничения само за напредналите и позволете на начинаещите 
да играят без тях.

ИГРА С НАПРЕДНАЛИ И НАЧИНАЕЩИ

За игра с по-млади играчи, използвайте картите с личности, маркирани 
с жълта звездичка, а може и да подберете карти по собствена 
преценка, които да използвате.

ИГРА С ПО-МЛАДИ ИГРАЧИ *
ДРАКУЛА
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СЪВЕТ ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Ако вашите табла се зацапат от 
многократното ползване, може 
много лесно да ги почистите, като 
използвате памук, напоен със спирт, 
или пък мокри кърпички, но в 
никакъв случай лакочистител.

Внимание: върху таблата и картите 
се пише само с white board 
маркери! Също така, не ги оставяйте 
неизтрити за дълго време.


