
 

Игра „Намери пиратското съкровище” 

 

 

Съдържание: 

- 50 игрални знака – кръгли карти 

- 1 знак-бомба 

Подготовка за играта: 

Лицевата страна на картите показва един обект на бял фон. На задната страна има 5 

предмета на песъчлив фон. Картата-бомба е с бомба от двете страни. Поставете 

картите върху игралната маса с лицевата им страна надолу, като сложите и картата-

бомба някъде в средата. Игралната маса може да е капака на кутията. 

Правила на играта:  

Играта се основата на скоростта на играчите, като всеки играе по едно и също време. Започва се като всеки си 

вземе карта от масата. Поставя я пред себе си. Обръща я и вижда какво има на белия фон. Веднага трябва да 

си вземе нова карта  с 5-те неща на песъчлив фон, като едното от тях трябва да е същото като от лицевата 

страна на първия знак. Например, ако на играч се падне знак с котва, той трябва веднага да потърси карта 

върху която единия от 5-те знаци е котва. Или, ако се падне пръстен, трябва да се потърси веднага карта, 

където една от картинките е пръстен. Целия този механизъм на игра се повтаря. В един момент някой от 

играчите няма да може да намери карта за себе си и ще трябва да вземе картата-бомба. Тогава играта за 

всички се стопира. Същия играч трябва да потвърди дали той няма други опции за карти в играта. Ако няма, и 

стопирането на играта е било правилно, тогава това е нейния край. Следва брой на съкровищата и проверка 

на картите. Победител е този, с най-високия куп карти пред него. Ако има двама играчи с равен брой карти, 

победител е този, при който е знака-бомба.  

Броене на съкровищата: 

Първо се проверява кой има най-голям куп карти. Той е победител. След това се проверява се дали картите 

съответстват по правилата. Затова купа с 5 знака трябва се обърнат. Карта по карта трябва да се провери дали 

картата с един знак от едната страна съвпада с някой от 5-те знака на другата карта. Ако се засече грешка, 

победителя бива елиминиран. Новият победител е този със следващия по-големина куп кръгли карти, като 

отново трябва да му се направи проверка. Самата проверка също е забавна игра изискваща внимание и 

концентрация.  

 

Брой играчи: 2 – 6 

Препоръчителна възраст 4+ 

 

Производител: Lisciani, Италия 

Вносител: Раяленд ООД, Гр. Варна, бул. „Цар Освободител”39, тел.052/566464 
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