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ТЕХНИЧЕСКИ	  ИЗИСКВАНИЯ	  

За	  да	  започнеш	  играта,	  просто	  ти	  трябва	  компютър	  с	  браузър	  (препоръчително	  Chrome	  или	  Firefox).	  Играта	  
върви	  на	  Windows,	  Mac	  OsX	  или	  Linux.	  	  Натисни	  върху	  линка,	  който	  ще	  намериш	  на	  www.tabby.eu,	  и	  изчакай	  
няколко	  секунди,	  докато	  завърши	  зареждането.	  	  

	  

	  

РЕГИСТРИРАЙ	  СЕ	  

Преди	  да	  започнеш	  да	  играеш,	  първо	  трябва	  да	  се	  регистрираш.	  От	  началната	  
страница	  натисни	  “New	  account”	  и	  след	  това	  „Login	  with	  password“,	  за	  да	  създадеш	  

нов	  профил	  с	  прякор	  и	  парола	  (моля,	  запиши	  своята	  парола	  на	  сигурно	  място).	  	   	  

Можеш	  да	  използваш	  и	  своя	  Facebook	  профил,	  за	  да	  се	  регистрираш,	  като	  натиснете	  на	  бутона	  „Login	  with	  
Facebook”	  (личната	  ти	  информация	  няма	  да	  бъде	  записвана	  и	  нищо	  няма	  да	  бъде	  публикувано	  на	  Facebook	  

профила	  ти).	  Регистрирането	  с	  Facebook	  e	  по-‐лесно,	  защото	  няма	  да	  ти	  се	  наложи	  да	  помниш	  още	  една	  парола.	  

Играй	  като	  гост:	  	  

Имаш	  възможност	  и	  да	  изпробваш	  играта	  като	  гост,	  като	  натиснеш	  „Play	  as	  a	  guest”,	  но	  	  това	  ще	  ти	  позволи	  само	  

да	  я	  разгледаш.	  Няма	  да	  можеш	  да	  участваш	  в	  състезанията	  или	  да	  използвате	  социалната	  мрежа,	  без	  да	  имаш	  
профил.	  	  

Създаване	  на	  играч:	  

След	  като	  си	  се	  регистрирал,	  можеш	  да	  създадеш	  свой	  собствен	  играч.	  	  	  

С	  двете	  стрелки	  си	  избери	  персонаж,	  с	  който	  да	  играеш.	  

	  

Натискането	  на	  тези	  бутони	   ще	  ти	  помогне	  да	  избереш	  между	  

момиче	  и	  момче.	  

В	  полето	  Nickname	  въведи	  своя	  прякор	  (това	  е	  името,	  което	  другите	  
потребители	  ще	  виждат),	  избери	  парола	  и	  натисни	  ОК.	  	  

Групово	  име:	  

Последната	  стъпка	  е	  да	  напишеш	  своето	  „групово	  име“	  в	  полето	  “World	  name“.	  	  Това	  е	  името,	  което	  получаваш	  
от	  своя	  учител	  и	  ще	  бъде	  използвано	  да	  определи	  групата	  („груповото	  име“	  може	  да	  е	  име	  на	  училище,	  клас	  в	  

училище	  или	  дори	  измислено	  име).	  

За	  да	  играеш	  по-‐късно	  вкъщи	  или	  на	  училище,	  натисни	  “Login	  with	  password”	  или	  “Login	  with	  Facebook”	  (в	  
зависимост	  от	  начина,	  който	  си	  избрал	  при	  регистрацията).	  След	  това	  няма	  да	  ти	  се	  налага	  да	  въвеждаш	  своето	  

„групово	  име“.	  	  

	  

	  



ТВОЯТА	  СТАЯ	  

Играта	  ти	  ще	  започне	  от	  твоята	  стая.	  От	  тук	  можете	  да	  излезеш	  навън,	  като	  кликнеш	  върху	  вратата,	  да	  влезеш	  в	  
социалната	  мрежа,	  като	  кликнеш	  върху	  компютъра	  или	  да	  видиш	  своя	  статус	  на	  долния	  панел,	  като	  отидеш	  на	  
долния	  панел.	  	  

	  	  

СТАТУС	  

Статус	  е	  прозорецът,	  който	  показва	  как	  се	  справяш	  в	  играта.	  Има	  три	  
индикатора,	  които	  описват	  статуса	  ти.	  Всеки	  от	  тях	  си	  има	  символ	  (картинка)	  

с	  различно	  значение:	  
	  

Щастие:	  Ще	  ставаш	  по-‐щастлив,	  когато	  печелиш	  състезание,	  
намериш	  предмет	  от	  състезанието	  и	  му	  направиш	  снимка.	  Ще	  

ставаш	  по-‐нещастен,	  когато	  някой	  извърши	  хулиганска	  проява	  
срещу	  теб.	  

	  

	  Популярност:	  Ще	  ставаш	  по-‐популярен,	  когато	  получаваш	  
одобрение	  в	  социалната	  мрежа	  (повече	  гласове)	  и	  ще	  губиш	  

популярност,	  когато	  получаваш	  по-‐малко	  гласове.	  	  

Излез	  навън	  

Влез	  в	  социалната	  мрежа	  

Провери	  своя	  статус	  



	  	  

Карма:	  Отнася	  се	  до	  твоето	  поведение.	  Ако	  използваш	  добре	  социалната	  мрежа,	  ще	  увеличиш	  

своята	  карма,	  в	  противен	  случай	  кармата	  ти	  ще	  намалява.	  	  	  

	  

Кредити:	  Увеличаваш	  своите	  кредити,	  когато	  печелиш	  състезания.	  По-‐късно	  можеш	  да	  използваш	  

кредитите,	  за	  да	  си	  купиш	  нещо	  от	  магазина.	  

	  
По-‐време	  на	  играта	  ще	  видиш	  икона	  над	  своя	  персонаж,	  която	  означава,	  че	  

получаваш	  точки	  (зелено	  число)	  или	  губиш	  точки	  (червено	  число).	  	  	  

	  

	  

	  

	  

ГРАДЪТ	  

Когато	  излезеш	  навън,	  можеш	  да	  разгледаш	  всяко	  кътче	  на	  града,	  да	  контактуваш	  с	  други	  играчи	  и	  да	  участваш	  
в	  състезания.	  	  

По	  всяко	  време	  можеш	  да	  се	  прибереш	  в	  стаята	  си,	  като	  кликнеш	  на	  къщичката	  с	  етикет	  “Home”	  (всеки	  играч	  

има	  свой	  собствен	  дом).	  Докато	  разглеждаш	  града	  си,	  като	  сложиш	  мишката	  на	  определена	  сграда	  и	  видиш	  
червен	  цвят,	  това	  значи,	  че	  сградата	  е	  отворена	  и	  можеш	  да	  влезеш	  в	  нея.	  	  

	  

	  

СОЦИАЛНАТА	  МРЕЖА	  

	  Като	  кликнеш	  на	  компютъра	  в	  стаята	  си	  или	  на	  телефона	  в	  долния	  десен	  ъгъл	  на	  екрана,	  
отваряш	  социалната	  мрежа.	  Социалната	  мрежа	  в	  Tabby	  Plays	  е	  симулация,	  която	  функционира	  

като	  истинска	  социална	  мрежа.	  Разбира	  се,	  всички	  публикации	  и	  съобщения	  там	  са	  измислени	  и	  
нищо	  няма	  да	  бъде	  публикувано	  или	  видимо	  извън	  играта!	  

	  Правилата	  на	  социалната	  мрежа	  са	  прости.	  Понякога	  ще	  имаш	  възможност	  да	  снимаш	  някаква	  

ситуация.	  Когато	  това	  се	  случи,	  ще	  видиш	  икона	  на	  фотоапарат	  на	  екрана:	  	  



Можеш	  да	  снимаш	  предмети	  по	  време	  на	  състезания	  (търсене	  на	  съкровище),	  можеш	  да	  снимаш	  приятелите	  си	  

и	  дори	  –	  хулигански	  прояви!	  Внимавай	  –	  всяка	  снимка,	  която	  направиш,	  ще	  бъде	  автоматично	  публикувана	  в	  
социалната	  мрежа	  и	  ще	  се	  отрази	  на	  кармата	  ти	  и	  на	  щастието	  на	  другите	  играчи.	  	  

Гласуването	  също	  е	  важна	  част	  от	  играта.	  За	  да	  гласуваш	  за	  публикация	  на	  друг	  играч,	  просто	  трябва	  избереш	  

една	  от	  петте	  звезди	  в	  публикацията	  (1	  –	  изобщо	  не	  одобрявам,	  5	  –	  напълно	  одобрявам).	  	  

Например:	  	  

	  

Гласуване:	  За	  да	  гласуваш,	  сложи	  мишката	  върху	  звездите.	  Ако	  все	  още	  не	  си	  гласувал	  за	  публикацията,	  ще	  

видиш	  черни	  звезди,	  което	  значи,	  че	  може	  да	  гласуваш.	  Избери	  колко	  звезди	  искаш	  да	  дадеш	  на	  публикацията	  
и	  кликни,	  за	  да	  потвърдиш.	  	  

	  

Другата	  страна	  на	  монетата:	  не	  винаги	  е	  лесно	  да	  решиш	  как	  да	  гласуваш.	  Да	  гласуваш	  срещу	  хулиган	  е	  без	  
съмнение	  най-‐добрият	  начин	  да	  използваш	  гласа	  си,	  но	  това	  може	  да	  отнеме	  част	  от	  твоята	  популярност.	  	  От	  

друга	  страна,	  гласуването	  в	  полза	  на	  хулиган	  ще	  понижи	  твоята	  карма,	  но	  може	  да	  увеличи	  популярността	  ти.	  
Гласувай	  мъдро!	  

Среден	  резултат	  от	  
гласуването	  

	  

Колко	  играчи	  са	  
гласували	  

Настроение	  на	  
публикацията	  

	   Съдържание	  на	  

публикацията	  

	  



	  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	  

	  Чатът	  е	  един	  от	  начините	  бързо	  да	  установиш	  контакт	  с	  другите	  играчи.	  	  За	  
да	  започнете	  чат,	  просто	  натисни	  който	  и	  да	  е	  бутон	  от	  клавиатурата.	  Ще	  
видиш	  прозорец	  с	  текста,	  който	  въвеждаш.	  	  

Натисни	  ENTER,	  за	  да	  изпратиш	  текста	  на	  приятелите	  около	  Вас	  или	  ESC,	  за	  
да	  излезеш	  от	  чата.	  Другите	  играчи	  няма	  да	  виждат	  текста,	  докато	  го	  

пишеш,	  а	  едва	  след	  като	  натиснеш	  ENTER.	  	  	  

Друг	  начин	  за	  контактуване	  е	  с	  предварително	  зададени	  действия.	  За	  да	  
използваш	  някое	  от	  тези	  действия,	  кликни	  върху	  друг	  играч.	  Ще	  се	  покажат	  

няколко	  икони:	  	  

	  

	  

С	  избирането	  на	  икона	  изразяваш	  отношението	  си	  към	  другия	  играч.	  Можеш	  да	  изразиш	  приятелство,	  любов,	  

омраза	  или	  други	  чувства.	  	  

Ако	  избереш	  иконата	  с	  телефон,	  можеш	  да	  изпълниш	  същите	  действия	  в	  социалната	  мрежа.	  Тоест	  –	  ще	  
създадеш	  публикация,	  която	  изразява	  настроението	  ти.	  

Имай	  предвид,	  че	  всяко	  действие	  спрямо	  друг	  играч	  може	  да	  има	  се	  отрази	  върху	  твоите	  Карма	  или	  Щастие.	  	  	  

	  

СЪСТЕЗАНИЯ	  

Състезанията	  са	  задачи,	  с	  които	  да	  се	  справи	  всеки	  играч.	  В	  момента	  
Tabby	  Play	  има	  само	  една	  задача	  –	  да	  правиш	  снимки	  в	  града.	  

Състезанието	  има	  два	  варианта:	  

1) Намери	  определен	  брой	  предмети	  
2) Намери	  колкото	  може	  повече	  предмети	  в	  определеното	  

време.	  	  

	  

	  Когато	  видиш	  тази	  икона,	  трябва	  да	  събереш	  определен	  
номер	  предмети	  преди	  другите	  участници.	  Първият	  играч,	  

който	  събере	  определения	  в	  задачата	  брой	  предмети,	  е	  победител.	  	  

	  

Когато	  видите	  тази	  икона,	  играеш	  за	  определено	  време	  (в	  минути),	  в	  което	  да	  намериш	  колкото	  е	  
възможно	  повече	  предмети.	  След	  изтичане	  на	  времето,	  играчът	  с	  най-‐много	  предмети	  е	  победител.	  	  

	  

Печеленето	  на	  състезания	  увеличава	  твоите	  кредити	  и	  щастие.	  	  	  

	  



	  

МАГАЗИНИ	  

Когато	  спечелиш	  състезание,	  получаваш	  виртуални	  кредити.	  Но	  как	  да	  ги	  използваш?	  

Намери	  магазин!	  В	  играта	  има	  три	  магазина,	  в	  които	  можеш	  да	  закупите	  всякакъв	  вид	  обичайни	  (и	  не	  толкова	  
обичайни)	  стоки.	  	  

Тези	  стоки	  обикновено	  ти	  позволяват	  да	  възстановиш	  своята	  популярност,	  щастие	  или	  и	  двете.	  В	  някой	  случай	  

може	  да	  ти	  помогне	  по	  време	  на	  състезанието	  или	  дори	  да	  бъдат	  капани	  за	  другите	  играчи	  (но	  това	  може	  да	  се	  
отрази	  на	  кармата	  ти).	  	  

Събери	  и	  изпробвай	  всички	  стоки!	  

	  

	  

ХУЛИГАНСКИ	  ПОСТЪПКИ	  

Докато	  се	  разхождаш	  в	  града	  или	  участваш	  в	  състезание,	  може	  да	  станеш	  цел	  
за	  хулигани.	  Хулиганите	  са	  специални	  персонажи	  (те	  не	  са	  истински	  играчи,	  а	  

компютърно	  създадени	  лица),	  чиято	  единствена	  цел	  е	  да	  преследват	  хората!	  	  

Хулиганите	  могат	  да	  те	  атакуват	  в	  социалната	  мрежа	  и	  физически,	  ще	  се	  
опитат	  да	  откраднат	  кредитите	  и	  ако	  имаш	  ниска	  популярност,	  е	  по-‐вероятно	  

да	  те	  нападнат.	  	  

Как	  можеш	  да	  предпазите	  себе	  си	  и	  другите	  от	  хулиганите?	  Най-‐добрият	  начин	  е	  да	  намериш	  място,	  където	  да	  

ти	  помогнат...	  	  

	  

	  

	  

УЧИЛИЩЕТО	  

	  Училището	  е	  специална	  сграда,	  която	  е	  в	  
центъра	  на	  града.	  	  

В	  училището	  можеш	  да	  намериш	  учители:	  
можеш	  да	  говориш	  с	  тях,	  както	  с	  всеки	  друг,	  

но	  те	  могат	  да	  ти	  помогнат,	  ако	  намериш	  
начин	  да	  им	  обясниш	  за	  хулиганите.	  	  

	  

	  

	  



ЗНАЧКИ	  

Значките	  в	  играта	  се	  дават	  въз	  основа	  на	  твоето	  поведение	  или	  като	  следствие	  от	  определена	  ситуация.	  Всяка	  
значка	  има	  определено	  значение:	  	  

Защитник:	  дава	  се,	  когато	  гласуваш	  срещу	  публикации	  на	  хулигани	  или	  когато	  помогнеш	  на	  приятел	  
да	  говори	  с	  учител.	  	  

	  

Жертва:	  дава	  се,	  когато	  станеш	  честа	  жертва	  на	  хулиганите.	  

	  

	  	  

Наблюдател:	  получаваш	  я,	  ако	  не	  си	  нито	  против,	  нито	  на	  страната	  на	  хулиганите.	  

	  

Съучастник:	  получаваш	  я,	  когато	  често	  си	  на	  страната	  на	  хулиганите.	  	  

	  

	  

	  

	  

КЛАСАЦИИ	  

Всяка	  сесия	  на	  играта	  изтича	  след	  определено	  време	  (на	  всеки	  15	  
минути).	  Накрая	  на	  всяка	  сесия	  се	  появява	  списък	  с	  най-‐добрите	  играчи	  
в	  нея.	  За	  да	  останеш	  на	  върха,	  трябва	  избереш	  правилната	  стратегия	  в	  

виртуалният	  живот	  на	  света	  на	  Tabby.	  	  

Опитвай	  се	  винаги	  да	  си	  на	  първо	  място!	  

	  

	  

	  

За	  повече	  информация,	  посети	  www.tabby.eu	  


