
Съберете колкото можете повече писма с препоръки от призръците.
След 90 минути играта ще приключи и вие ще получите информация как
сте се справили.
 
 
Необходимо е да изтеглите апликацията "Slavic Monsters" за Android от
Google Play. По време на инсталацията е необходимо да отговорите
утвърдително на всички въпроси, свъразни с инсталацията.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TЧовекът в средата сте вие като играч. За да
стартирате мисията, огледайте се за камъпк и го
натиснете. 
 
Търсенето на призраци по картата започва. Щом
намерите призрак, натиснете го, за да започнете да
водите разговора. Отговорете правилно на
въпросите, които ще получите или на задачата, която
ви е възложена. Призраците са тези малки същества
на картата.
 
Зелената стрелка над главата ви индикира най-
близкия призрак или обект, който търсите.
 
Използвайте радар, за да локализирате призраците.
Работи на принципа на компас. Звездите са
призраците, а вашият телефон е стрелката. Движете
телефона си, за да откриете призраците. Необходимо
е вие ФИЗИЧЕСКИ да стигнете до мястото, като на
google карта.
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Създайте си нов акаунт/профил в
играта. Натиснете "sign up", впишете
името и имейла си и създайте парола.
Паролата трябва да съдържа поне един
цифров символ.



Get as many letters of recommendation from Ghosts as you can. After 90
minutes of the game, you will get information on how good you are.
 
 
 
You need to download "Slavic Monsters" app for Android from Google Play.
During install and after give the app all consents.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This human in the middle is you. To start 
a mission find a stone on the map and tap on it. 

 
Now search for ghosts on the map. When you will
find one tap on him to talk. Answer correctly his
questions or find something for him. Ghosts are
those small people on the map. 
 
The green arrow above your had is aiming at the
closest ghost or an item that you need to find. 
 
Use a radar to locate other ghosts. It works like 
a compass. Stars are ghosts and your phone is 
a needle. Move your phone to find out where are
ghosts. You NEED to physically go to them, like on
google maps.
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Make a new account in the game. Tap on
"sign up", then write your (or any) e-mail
address and make a new password. There
must be at least one digit in it.


