
DJ08446 Animouv, joc de societate 
 
Vârsta recomandată: + 7  ani. Pentru 2 - 4  jucători. Durata: 10-20 minute. 
Conține: 1 planșă de joc, 12 tokenuri cu animale, 24 cărți de joc cu animale. 
 
Scopul jocului: să obții cărți de joc cu animale. Pentru a câștiga o carte cu animal, jucătorii 
trebuie să mute tokenurile pe planșa de joc și să aranjeze animalele în ordinea indicată de cărți.  
Pregătirea jocului: Se amestecă toate cărțile și se împarte câte 1 fiecărui jucător (nu se arată 
celorlalți). Restul cărților rămân în teanc cu fața în jos. Tokenurile cu animale se aranjează 
aleatoriu pe pătrățelele gri (vezi diagrama din interior). Tokenurile se pot muta pe verticală sau 
orizontală, nu și pe diagonală. 
  
Reguli de joc: Începe cel mai tânăr jucător și se joacă în sensul acelor de ceasornic. 
Un token se poate muta (vert sau oriz) pe un pătrat liber adiacent sau poate sări peste alte 
tokenuri. 
Pentru a sări, trebuie să nu fie pătrate goale între poziția de la care pornește și primul pătrat 
peste care sare. De asemenea, trebuie să fie un pătrat gol după animalele peste care sare, 
pentru a avea loc să se oprească (vezi desenul din interior). Un token poate sări o dată sau de 
mai multe ori la o tură. 
Dacă un jucător reușește să alinieze tokenurile cu animale conform cărții sale de joc, arată 
cartea tuturor pentru verificare și o păstrează, câștigând astfel cartea. Animalele pot să fie 
aranjate în orice ordine, dar e obligatoriu să fie pe o linie orizontală, verticală sau pe diagonală, 
fără spații goale sau alte animale între ele, pentru a fi aranjate corect. 
Ia apoi o nouă carte de jos și este rândul următorului jucător. 
Dacă la finalul turei tale, animalele rămân aranjate astfel încât un alt jucător poate câștiga o 
carte (sunt aliniate conform cărții sale), acest jucător nu trebuie să își aștepte rândul, ci poate să 
dezvăluie cartea tuturor pentru verificare și dacă este corect, o câștigă pe loc. Și acest jucător 
norocos ia o nouă carte de jos.  
Jocul se termină atunci când toate cărțile au fost câștigate de jucători. Câștigă cel care are mai 
multe cărți. 
 
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 2 ani. Conţine piese mici care pot fi inghitite. Pastrati eticheta pentru referinte 
ulterioare. Producator: Djeco, Franta. 
Importator si Distribuitor: BORIBON COM, Bucuresti, str. Viitorului nr.21, Tel. 0212111063  

 


