
 
 
 
CA003U Kikiriki - joc de carti 
 
Vârsta recomandată:  3-103  ani.  
Pentru 4, 6 sau 8 jucători (jocul se joacă în perechi). 
Conține: 40 cărți de joc- 10 familii cu câte 4 animale, instrucțiuni. 
Scopul jocului: să aduni cele 4 animale care alcătuiesc o familie și să transmiți coechipierului cât 
mai discret să semnaleze. 
Coechipierii își stabilesc la începutul jocului un semn secret, pe care îl vor folosi atunci când au o 
familie completă. Cărțile se amestecă și se împart câte 4 jucătorilor; alte 4 cărți se pun jos, cu 
fața în sus. Restul cărților se lasă în teanc. Jucătorul cu cei mai mulți frați dă startul jocului- 
Kikiriki! Moment în care toți jucătorii se grăbesc să ia de jos cartea dorită, dacă sunt animale din 
familia pe care doresc să o completeze. Jucătorii care iau o carte de jos, pun alta la schimb din 
cele din mână, astfel că au mereu 4 cărți în mână și sunt mereu 4 cărți pe masă. Pot să schimbe 
de mai multe ori cărțile la o tură. 
Atunci când nimeni nu mai schimbă cărți, cele 4 cărți de jos se înlocuiesc cu altele noi din 
teancul cu rezerve și jocul continuă după aceleași reguli.  
Când un jucător are o familie completă, încearcă să facă semnul secret cât mai discret, astfel ca 
partenerul din echipă să își dea seama, dar ceilalți să nu vadă. Partenerul trebuie să strige 
Kikiriki atunci când vede semnul coechipierului, înaintea oricărui alt jucător, pentru a câștiga. 
Dacă alți jucători își dau seama de semn și strigă înaintea partenerului Kikiriki, punctul 
câștigător merge la perechea respectivă.  
Notă: dacă un jucător crede că a văzut un semn secret de la o altă echipă și strigă Kikiriki, dar 
jucătorul respectiv nu are o familie completă (își arată cărțile tuturor), câștigă perechea 
provocată. 
 
AVERTISMENT: Contraindicat  copiilor sub 3 ani. Conţine piese mici care pot fi inghitite.  
Păstraţi eticheta pentru referinţe ulterioare.  
Producător: Londji, Spania. 
Importator si Distribuitor: BORIBON COM SR Bucuresti,  
str. Viitorului nr.21, Tel. 021 2111063  


