DJ05133, joc de memorie
Vârsta recomandată: + 6 ani. Pentru 2 - 4 jucători.
Conține: 40 de cărți.
Scopul jocului: să memorezi și câștigi cărți.
Pregătirea jocului
Se amestecă toate cărțile și se împart câte 3 fiecărui jucător. Jucătorii se uită la cărțile lor și le așează apoi cu
fața în jos, una peste alta, fără a le schimba ordinea! Restul cărților se lasă în teanc pentru continuarea
jocului.
Începe cel mai tânăr jucător.
Reguli de joc
Jucătorul al cărui rând este spune ce culoare are cartea poziționată deasupra, apoi o întoarce.
- dacă a anunțat corect culoarea cărții, câștigă cartea respectivă. O așează în dreptul său cu fața în sus.
- dacă este o carte de altă culoare decât cea anunțată, cartea se pune sub teancul mare, dedesupt.
- dacă este o carte Chapomagic, toți jucătorii trebuie să bată cât mai repede în mijlocul zonei de joc, chiar
dacă a fost anunțată o carte colorată. Ultimul care apucă să bată, dă înapoi una din cărțile câștigate anterior.
Dacă un jucător bate în mijlocul zonei de joc fără să fie cazul, atunci cînd nu este întoarsă o carte
Chapomagic, cedează una din cărțile câștigate.
Notă: dacă nu ai câștigat nicio carte încă, nu se întâmplă nimic. Cârțile care se dau înapoi se pun sub teancul
mare, sub restul cărților.
Jucătorul ia o nouă carte de jos, se uită la ea, și apoi o pune sub primele 2 cărți (are mereu câte 3, ultimele
cărți luate se pun dedesupt). Este rândul următorului jucător, respectând aceleași reguli.
Cărți cu simboluri, care implică acțiuni diferite atunci când sunt luate de jos pentru a completa teancul de 3
cărți ale unui jucător:
_ galben: dacă iei de jos o carte cu simbol galben ca a 3-a carte, toți jucătorii își dau toate cărțile colegului
din stânga. Jucătorii se uită la noile seturi de cărți și jocul continuă după aceleași reguli.
_ verde: dacă iei de jos o carte cu simbol verde, amestecă-ți cele 3 cărți. Ai voie să te mai uiți o dată la ele și
apoi le pui cu fața în jos în noua ordine.
_ albastru: dacă iei de jos o carte cu simbol albastru, pune cartea între cele 2 pe care le ai deja, nu sub ele
cum ar fi în mod normal. Nu ai voie să te uiți decât la cartea nouă!
Jocul se termină atunci când nu mai sunt cărți în teancul inițial.
Câștigă cel care are cele mai multe cărți întoarse pe parcursul jocului.
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 6 ani. Conţine piese mici care pot fi înghițite.
Păstrați aceste informații pentru referințe ulterioare.
Producător: Djeco, Franța.
Importator și Distribuitor: BORIBON COM București, str. Viitorului nr.21, Tel. 021 2111063 www.boribon.ro

