
Batasaurus, joc de societate și memorie, cod DJ05136 
 
Vârsta recomandată: 5 - 99 ani. Pentru 2 - 4 jucători.  
Conține: 48 cărți cu dinozauri (4 seturi a câte 12). Fiecare dinozaur are asociat un număr, care 
corespunde puterii pe care acesta o are; 12 este cel mai puternic dinozaur, iar 1 cel mai puțin 
puternic. 
Scopul jocului: să câștigi cât mai multe lupte între dinozauri, pentru a putea colecta cărți. 
Pregătirea jocului: Fiecare jucător ia câte un set de 12 dinozauri, amestecă aceste cărți și le așază în 
fața sa: cărțile se pun cu fața în sus, în ordinea în care vin, pe 2 (2 x 6) sau 3 (3 x 4) rânduri. Atunci 
când toți jucătorii și-au aranjat cărțile, se acordă 30 secunde pentru a memora pozițiile, apoi 
jucătorii întorc toate cărțile, păstrându-le aceeași poziție. 
 
Reguli de joc: Începe cel mai tânăr jucător. Se joacă în sensul acelor de ceasornic. 
Primul jucător alege una din cele 12 cărți, o întoarce și o pune în mijlocul zonei de joc. Toți 
ceilalți jucători aleg și ei o carte din setul propriu, cu scopul de a câștiga lupta dintre dinozauri: 
cel mai puternic (cu numărul cel mai mare) dinozaur îi ia captivi pe ceilalți; jucătorul ia toate 
cărțile jucate la această mână și le pune în dreptul său. Are dreptul apoi să întoarcă o nouă 
carte din cele 11 rămase.  
Caz special - dinozauri egali ca putere: jucătorii care au ales respectivii dinozauri, aleg încă o 
carte și se duce între ei o nouă luptă de putere. Toți întorc deodată a doua mână de dinozauri și 
cel mai puternic câștigă toate cărțile (ambele mâini). 

• În cazul în care un jucător rămâne cu cărți din setul inițial fără a mai fi posibilă continuarea 
jocului, cărțile rămase se adaugă la cele câștigate în luptele dintre dinozauri.  
Câștigă jucătorul care adună cei mai mulți dinozauri. 
 

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 


