
 

(2 –  spillere) 

 
 

Blind Killers er et veldig morsomt spill designet for å bli spilt med 3 eller flere personer.  

Jo flere som spiller, jo mer moro er det. Det er et flott spill å spille når det er mange som ønsker å spille 

dart. Dette er også en utmerket måte å trene utganger på for x01.  

Dette spillet er et spill med vekt på hukommelse, tillit, ærlighet og flaks, det er ikke et spill som skal spilles 

med fremmede på puben sent på kvelden (eller for penger).  

For å vinne Blind Killers må du være den siste personen på resultattavlen med et liv igjen. 

Navnene på spillerne noteres ned på venstre side av resultattavlen i hvilken som helst rekkefølge.  

Normalt, etter at det første spillet er spilt, blir spilleren som ble slått ut først den som starter i neste kamp.  

Ved siden av hvert navn er noteres 3 eller 5 markeringer for å angi antall liv hver spiller har igjen. 

Spillet er identisk med den vanlige Killer, bortsett fra at ingen vet hva de andre spillernes tall er!  
Husk å les reglene for Killers før du fortsetter med dette spillet. 

Tallene 1 til 20 noteres på papirlapper, og plasseres i en lue eller beholder.  
Hver spiller tar en papirlapp og skal huske nummeret på den. Det nummeret er spillerens tall under hele 
kampens varighet. Det er ikke nødvendig å kaste din egen dobbel for å bli en "Killer" (du vil bare avsløre 
tallet ditt hvis du gjorde det). 

Dette spillet er åpenbart avhengig av ærlighet og hukommelse. Spillerne må huske tallet sitt nummeret og 
følge nøye med når andre treffer det. De må også huske hvor mange liv de har igjen, og gå å sette seg ned 
når det tredje livet blir tatt. 

Variasjoner av dette spillet kan spilles for å tilpasse seg spillernes nivå.  

Sterkere spillere bruke alle tripler, eller Rødbull for å bli "Killer". For svakere spillere kan man benytte den 
tynne indre kilen til tallet. I noen tilfeller har jeg spilt mot flere gjennomsnittlige spillere, og en og annen "Jeg 
har aldri plukket opp en dart før"-person (merk deg at de alltid ser ut til å vinne!?!) som vil spille. Så det jeg 
gjør er at den "nye spilleren" bare trenger å kaste på den tynne eller tykke enkle kilen for å bli en "Killer" 
eller drepe, mens resten av oss må treffe dobler. Med alle tilgjengelige kombinasjoner er det enkelt å 
balansere spillet til å være morsomt for alle. 

Det er ingen strategi i dette spillet, dette er basert på flaks. Det eneste hintet er å prøve å følge med på 
motstandernes ansikter og kroppsspråk når du treffer eller er veldig nær en dobbel, det kan være den 
minste reaksjon som kan indikere for deg at tallet eies. 
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