
 

Забавна игра –‘’ЧЕРНОТО ВЪН’’ 

Предмет на играта: Бъдете първи като съберете 5 ‘’Black out’’ карти. Картите се печелят като 
поставите 5-те чипа на последно число на картончето. Всички чипове трябва да са поставени 
върху картончетата с цифри. 
Подготовка: Отделете картите ‘’Black out” от картончето и вземете 3 карти с цифри като ги 
поставите на игралното поле. Останалата част от картите трябва да си останат на картончето. 
Вземете чиповете и ги сложете на купчинка близо до картите. Сложете чипове на свободните 
места. 
Black out карти: На всяка карта има изобразени 5 числа, от 1 до 5. Играчите трябва да 
отбележат числата върху картите в съответствие с това какво им се падне като хвърлят зарчето. 
Целта е да се покрият всички числа от картите с чипове. 
Начало на играта: Най-младият играч започва първи. Трите зарчета се хвърлят в кутията. Всяка 
цифра, която се падне се слага чип на картончето, със същата цифра. Съответно, ако сте 
хвърлили зарче с цифрата 2, вземате чип и го поставяте върху, която и да е карта, където има 2. 
Ако се падне число, което го няма на нито една карта, продължава следващият играч. 
След като чипове са поставени, играчът отляво, хвърля зарчетата. Сега играчът продължава да 
слага чипове на не запълнените места. Когато картите са напълно запълнени с чипове (това се 
нарича ‘’black out’’), последният играч, който трябва да запълва картите, взема чиповете. Взема 
се нова карта от големия картон и я поставяте с лице до останалите карти. Играчът може да 
продължи да слага чипове, ако някое от числата съвпадне, когато хвърли заровете. Играчът 
може да спечели повече от една карта, когато е на ход, ако той или тя е закрил последното 
число на всяка карта. 
Специални  знаци върху зарчетата:   
W- Wild: може да се постави чип върху, което и да е число. 
X-Undo: Един от чиповете може да се премахне от картата. 
R-Reroll: Две от зарчетата се хвърлят от ново (тези, които са различни от R). Поставят се два 
чипа съответно върху цифрите, които са се паднали. 
Комбинация: W+X+R- Ако хвърлите наведнъж тези три комбинации от букви, трябва да 
извикате силно: ‘’ Black out’’. Играчът има право след това да хвърля отново зарчетата и да си 
възвърне реда. 
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