
Настолна игра „Магическо Бинго”, арт.номер 303647 

Завладяваща бинго игра за 2 до 4 играчи между 3 и 99 години., включва 45 

облачни кристали, с прости правила на игра  

Автор:     Кристин Мюкел 

Илюстратор:     Стефан Рьое 

Продължителност на играта:  приблизително  10 мин. 

 

Днес еднорогът Бляскав Успех и нейните приятели се забавляват, като 

играят Магическо бинго.  Еднорозите Бляскав Успех,  Звезден Прах, Чудно 

Цвете и Магическа Спирала бързо си взимат таблата за бинго и нямат 

търпение да разберат какво ще открият. Ето един смешен бръмбар! И 

малък таралеж! Има и щастлива катеричка! За всяко нещо, което открият, 

еднорозите получават един облачен кристал. Първият, който има четири 

кристала в един ред, казва „Магическо Бинго” и печели играта.  

Съдържание: 4 табли за бинго, 24 плочки, 45 облачни кристала, 

Инструкции 

Подготовка 

Разбъркайте плочките и ги поставете с лицето надолу в средата на масата. 

Всеки играч получава по една табла за бинго, като си избира страна. 

Поставете облачните кристали така, че да са достъпни за всички играчи.   

    

 

Как се играе: 

Играйте в посока на часовниковата стрелка, един след друг. Започва този, 

който има нещо бляскаво по себе си.  

Обърнете една от плочките. Кажете какво показва. 



Кой може да открие същата картинка на своята бинго табла? 

• Всеки, който успее, взима облачен кристал от купчината и го 

поставя върху картинката на таблата. 

• Ако нямате такава картинка на своята бинго табла, не слагате 

кристал 

Обърната плочка с картинка се прибира в кутията. 

Ред е на следващия играч да обърне следващата плочка.  

Край на играта 

Играта приключва, когато единият от играчите събере четири кристала на 

ред на своята бинго табла. Редът може да е отгоре-надолу, от ляво- надясно 

или по диагонал. Първият, който успее да извика „Магическо Бинго”, 

печели играта.  

- Тази инструкция е предоставена на бълг.език от  

- е  официален партньор на  за България 

- Посетете нашия сайт и разгледайте всички настолни игри www.haba.ilinor.bg 

 


