
Animomix, DJ05146 
 
Vârsta recomandată: 3-6 ani. Pentru 2-3 jucători. 
Conține: 42 de cărți: 14 ilustrează capete, 14 corespund corpurilor și 14 sunt picioarelor unor 
animale simpatice, numite Animomix. 
Scopul jocului: să fii primul care completează corect 4 animăluțe Animomix. Un Animomix este 
alcătuit din cap, corp și picioare. Jucătorii trebuie să fie atenți la grosimea gâtului și a taliei atunci 
când fac asocierile cărților, pentru a avea un animal completat corect (vezi exemplu vizual pe 
broșura din interior). 
 
Reguli de joc Se amestecă toate cărțile și se împart câte 4 fiecărui jucător. Restul se lasă în 
teanc cu fața în jos. Începe cel mai tânăr jucător și se continuă în sensul acelor de ceasornic. 
Fiecare jucător la rândul său nominalizează un alt jucător, căruia îi cere o anumită carte (ex: 
jucătorul A îi cere jucătorului B o carte cu picioare). Dacă jucătorul nominalizat are cartea 
menționată, trebuie să o dea jucătorului care a cerut-o, apoi ia o nouă carte de jos. Dacă nu are 
nicio carte care corespunde solicitării, zice ”Pas” și jucătorul A ia o carte de jos. 
Dacă jucătorul A (a cărui tură este) poate să formeze un Animomix cu ce a primit/luat de jos, 
așază animalul pe masă în dreptul său, vizibil pentru toți. Ia apoi alte cărți de jos, astfel că va 
avea tot 4 cărți. Dacă însă nu poate să formeze un Animomix cu cartea de la jucătorul 
nominalizat sau cea luată de jos, pune jos în teanc orice carte dorește, ca să rămână cu 4 cărți în 
mână. Este apoi rândul următorului jucător. 
Notă: dacă un jucător are deja în mână cărțile potrivite pentru a forma un Animomix atunci 
când îi vine rândul, pune aceste cărți jos și ia alte 3 cărți din teanc; abia apoi face solicitarea de 
carte câtre un alt jucător. 
 
Câștigă jucătorul care completează primul 4 animale Animomix.  
Un joc de Babayaga. 
 

AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, poate conține piese mici.  

A se utiliza sub directa supraveghere a unei persoane adulte.  

Producator: Djeco, Franta. 

Importator și distribuitor: BORIBON COM SRL Bucuresti, str Viitorului nr 21 Tel: 0212111063 


