
 

Оранжерия 

В страната на нощните феи, където слънцето никога не грее, растенията 

растат в оранжерията. Светулките се грижат за тях и осигуряват 

достатъчно светлина, за да растат. Green  Giggle - палавата котка, обича да 

ги гони на поляната. Нощните феи трябва да спасяват обърканите малки 

буболечки и да ги връщат в безопасната оранжерия с техните фенери, 

надявайки се, че Green  Giggle няма да създаде повече проблеми по време на 

пътуването.  

Кооперативна игра (със състезателна версия)  

Възраст: 4+  

• Време : 15 минути  

• Играчи: 2-4 

Съдържание: 1 дъска за игра, 1 въртящо се колело, 4 нощни феи, 4 фенера, 1 

котарак (Green  Giggle), 1 оранжерия, 12 светулки 

Целта на играта: върнете всички светулки от поляната в оранжерията, 

преди Green Giggle да счупи всичките 4 фенера.  

Подготовка на играта: Поставете дъската в центъра на игралната зона и 

поставете всички светулки в средата на дъската на поляната! Сглобете 

оранжерията и я поставете на дъската за игра до жълтото петно светлина. 

Поставете Green Giggle на полето маркирано с лапички! Всеки играч си избира 

нощна фея и съответстващ и цветен фенер. Поставете феите на жълтото 

петно до оранжерията и дръжте фенера пред себе си с непрекъснатата 

страна нагоре. Ако има по-малко от четирима играчи, поставете 

останалите герои обратно в кутията, но запазете фенерите и ги поставете 

до дъската (фиг.1)!  

Как да играете: Решете кой играч ще бъде първи и след това се редувайте по 

посока на часовниковата стрелка. Когато дойде вашият ред завъртете 

колелото и следвайте инструкциите! Ако стрелката спре на ...  

• Отпечатъци: Преместете героя си по посока на часовниковата стрелка до 

следващия квадрат, който съответства на цвета на сегмента на колелото. 

Повече от една фея може да бъдат на едно поле по всяко време.  

• Светкавица: Преместете вашият герой на следващия квадрат, който 

съответства на цвета на сегмента на колелото, вземете една светулка от 

поляната и я поставете във вашия фенер!  

• Green  Giggle: преместете котката в следващото маркирано с лапички поле 

в посока обратна на часовниковата стрелка.  

Светулки: Във фенер на фея са позволени най-много 3 светулки (фиг.2) Когато 

фея влезе в оранжерията тя може да извади светулките от фенера си. Не е 



 

необходимо да спирате, тя може да продължи напред според показанията на 

колелото. 

Запознайте се с котарака Green  Giggle, палавата котка. Винаги, когато фея, 

имаща светулки във фенера си срещне котарака: 

1. Феята трябва да върне всички буболечки от фенера си на поляната.  

2.  При първа среща с котарака трябва да обърне фенера си от другата 

страна. Той остава счупен до края на играта. Феите могат да събират 

светулки в счупения фенер! Важно: Ако има по-малко от четирима играчи 

трябва да се обърне първо един от фенерите, които не са собственост на 

фея (фиг. 1). Играчът трябва да обърне собствения си фенер на втората 

среща. Ако фея срещне Green  Giggle, без да има светулки в нейния фенер, 

котката няма да го счупи! Ако попадне в поле, където има повече феи 

правилото важи за всички феи! Не ви е позволено да имате светулка в поле, 

където е фигурата на Green Giggle, дори ако въртящата се стрелка посочи 

така.  

3. Краят на играта: Ако всички светулки се върнат в оранжерията преди 

Green Giggle да разбие всичките 4 фенера - всички ще спечелите! Ако Green 

Giggle счупи всичките 4 фенера преди да можете да върнете всички 

светулки в оранжерията - котката печели.  

• • • 

Състезателна версия следва оригиналните правила със следните промени:  

Феите трябва да събират колкото се може повече светулки сами! Когато 

фея подмине входа на оранжерията, той / тя може да извади светулки от 

фенера си и да ги сложи пред себе си, вместо да ги върне в оранжерията! 

Ако фея срещне Green Giggle в опасност са само онези светулки, които са 

във фенера. Играта приключва веднага щом всички светулки са спасени от 

поляната и всички феи се върнат в оранжерията, преди Green Giggle да 

счупи всичките им фенери. Феята, която има най-много светулки е 

победител. (Играчите натрупват своите светулки). Играчът с най-висок 

куп печели играта. 


