
Dinozauri, Joc de strategie cu cărți, cod DJ05093 
 
Vârsta recomandată: 6 - 99 de ani. Pentru 2-5 jucători. 
Conținut: 5 cărți „dinozaur”, 5 cărți „culoare”, 50 cărți de joc. 
Scopul jocului: înscrie numărul maxim de puncte la sfârșitul jocului. 
 
Pregătirea jocului: Separați cărțile dinozaur și culoare în 2 teancuri și amestecați fiecare teanc separat. 
Fiecare jucător primește o carte din fiecare teanc (dinozaur și culoare), la care trebuie să se uite și să le 
pună deoparte, păstrându-le secret. Aceste cărți indică culoarea și dinozaurul „misiune” al fiecărui 
jucător. 
Pentru fiecare carte din mâna unui jucător care are culoarea sau dinozaurul „misiune” la sfârșitul joc, 
jucătorul înscrie 1 punct. 
Jocul se joacă în mai multe runde de tip „alege și treci”: în timpul acestor runde, jucătorii primesc cărți și 
la fiecare tură, fiecare jucător alege orice carte de păstrat, înainte de a trece mâna rămasă către 
jucătorul din stânga sa. 
În prima rundă „alege și treci”, amestecați cărțile de joc și faceți una dintre următoarele variante, în 
funcție de numărul de jucători: 
- 4 cărți per jucător într-un joc de 2 jucători. 
- 6 cărți per jucător într-un joc de 3 sau 4 jucători. 
- 5 cărți per jucător într-un joc de 5 jucători. 
Puneți restul cărților într-o grămadă cu fața în jos în centrul mesei. 
Reguli de joc:  
Se joacă în același timp: toți jucătorii aleg simultan o carte din mâna lor pe care ei ar dori să o păstreze și 
o așază cu fața în jos în fața lor. După ce au făcut asta, ei își dezvăluie cărțile alese. 
Fiecare jucător îi trece apoi mâna rămasă jucătorului din stânga sa. 
Următoarea tură începe și, ca și înainte, toți jucătorii aleg o carte din noua lor mână și o pun cu fața în 
jos în față lor, înainte de a-și dezvălui cărțile alese... Jocul continuă așa până când fiecare jucător are o 
singură carte în mână. Aceste cărți sunt puse deoparte până la sfârşitul jocului. 
Pentru a începe o a doua rundă de „ alege și treci”, redistribuiți cărțile jucătorilor, la fel ca la începutul 
jocului, și începe runda precum precedenta. 
Rețineți: într-un joc cu 3, 4 sau 5 jucători, jucați 2 runde de „alege și treci”. Într-un joc cu 2 jucători, 
jucați 4 runde de „alege și treci” 
Sfârșitul jocului: După runda finală de „alege și treci”, fiecare jucător calculează punctele de pe cărțile 
din fața lor după cum urmează: 
- 1 punct pentru fiecare carte care se potrivește cu culoare de pe cartea ta misiune  
- 1 punct pentru fiecare carte care se potrivește cu dinozaurii de pe cartea ta misiune 
- 1 punct pentru fiecare carte care se potrivește cu culoarea cărții misiune a 
jucătorul din stânga ta 
- 1 punct pentru fiecare carte care se potrivește cu dinozaurul de pe cartea misiune a jucătorului din 
stânga ta 
Jucătorul cu cel mai mare scor câștigă jocul. 
Un joc de Yann Dupont. 
 
Regulile de joc sunt disponibile și pe site-ul www.boribon.ro 
Producător: Djeco, Franța. 
Avertisment: contraindicat copiilor sub 3 ani, conține piese mici, pericol de sufocare. 
Importator: Boribon Com SRL, str. Viitorului 21, București, www.boribon.ro 

http://www.boribon.ro/

