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L.O.L. Surprise! Movie Night je zbrusu nové dobrodružství ze světa L.O.L. Surprise!, založené na nové 
řadě hraček s názvem Movie Magic (filmové kouzlo). Vydejte se za svým snem stát se filmovou 
hvězdou a zkrášlujte se podle toho, co právě frčí. K tomu, aby se z vás stala nejlepší herečka v celém 
L.O.L. Ville, se budete muset blýsknout při nejrůznějších činnostech i hrách a zároveň si i najít nové 
nejlepší přátele. Připravte se na to, že budete muset zkoušet svůj text, absolvovat focení nebo 
zkoumat celou řadu jedinečných míst – to vše s cílem získat svou vlastní hvězdu na L.O.L. bulváru! 
 
• Staňte se novou superstar: Vytvořte si vlastní vycházející hvězdu a zahajte svou kariéru v L.O.L. 

Ville! Vaše cesta k hvězdným výšinám začne seznámením s vašimi novými hereckými kolegyněmi 
a bude pokračovat rolemi v nejrůznějších filmech probíhajícími formou úkolů a her. Cena pro 
nejlepší herečku na vás už čeká! 

• Vstupte do míst, kde se sny stávají skutečností: Prostředí filmového studia v L.O.L. Ville je plné 
míst vhodných k nejrůznějším činnostem. Od učení se scénáře vaší příští role a shánění popcornu 
v kině přes úprk před duchy ve strašidelném sídle a řízení auta během dobrodružství v poušti až 
po tvorbu vaší vlastní filmové scény. 

• Užijte si život v luxusu: Nastěhujte se do loftu a vyzdobte si ho podle svých představ. Zkrášlete se 
v souladu s nejnovější módou a vybírejte doplňky podle aktuálních trendů. S pomocí třpytivých 
žetonů, které jste si vydělali, ukažte ostatním, jak velkou hvězdou jste se už stali. 

• Světla, kamera, selfie: Máte na sobě to nejlepší? Co takhle udělat si ve hře selfíčko a doplnit 
album svých nejúžasnějších fotek? Přidejte pár samolepek, zapněte nějaký ten filtr a jste 
připraveni! 

• Hrajte a nechte se překvapit: Při postupu hrou sbírejte známé koule L.O.L. Surprise! skrývající 
tapety, koberečky, nábytek, doplňky a spoustu dalších věcí, kterými rozšíříte svou sbírku. 

 
V každém krabicovém balení se skrývá jeden ze šesti odlišných, exkluzivních přívěsků L.O.L. 
Surprise! Movie Night. 
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