
Crazy ducks, cod DJ05181 
Vârsta : 8 - 99 ani. Pentru 2-4 jucători. 
Conține: 70 cărți (5 flamingo, 5 broscuțe țestoase, 60 rățuște de culori diferite).  
Scop: să câștigi cât mai multe cărți, descoperind cartea/culoarea partenerilor de joc. 
 
Reguli de joc: Se amestecă toate cărțile. Fiecare jucător ia o carte din teanc. Dacă nu 
este o rățușcă, pun înapoi cartea la baza teancului. Dacă este rățușcă, păstrează cartea 
în dreptul lor, fără a o arăta celorlalți jucători, ea va indica ”culoarea” jucătorului. Toate 
rățuștele de culoarea respectivă vor avea 3 picioare pentru acel jucător (iar pentru 
ceilalți doar 2 picioare, vezi mai jos). 
Numărul normal de picioare asociat fiecărei cărți de joc: rățușcă = 2 picioare (cu excepția 
rățuștelor de culorile indicate la începutul jocului, pentru fiecare jucător în parte); 
broacă țestoasă = 4 picioare; flamingo = 1 picior. 
Se împart câte 3 cărți fiecărui jucător și se întoarce prima carte pentru începerea jocului. 
Începe cel mai tânăr jucător și se merge în sensul acelor de ceasornic. Atunci când îi vine 
rândul, fiecare jucător pune jos 2 sau 3 cărți (niciodată 1!), în vecinătatea cărților/cărții 
de jos (pe aceeași linie sau coloană). Apoi ia altele de jos, astfel ca în mână să aibă 
mereu câte 3 cărți. Următorul jucător anunță cu voce tare câte picioare poate el/ea 
număra la toate cărțile de jos, ținând cont de culoarea sa! 
Ex: (vezi imagini în interior) 1) Pui jos 2 rațe, astfel că sunt în total 3. Niciuna din acestea 
3 nu are culoarea ta, așa că anunți 6 picioare. 2) Tu ai culoarea verde, în exemplul din 
imagini, deci ai 2 rațe cu câte 2 picioare + 1 rață verde cu 3 picioare, așadar anunți 7 
picioare. 
Pe baza anunțului făcut, jucătorii încearcă să îi ghicească culoarea. Când crezi că ai 
răspunsul corect, anunță culoarea jucătorului respectiv. Dacă ai dedus corect, câștigi 
toate cărțile de jos. Dacă însă greșești, jucătorul a cărui culoare ai încercat să o ghicești 
și nu ai nimerit primește cărțile de jos.  
Jucătorul a cărui culoare a fost ghicită (corect sau nu) ia din teanc o altă carte cu rățușcă. 
Pune jos o nouă carte de start, și jocul continuă. 
Jocul se termină atunci când teancul de rezerve a fost consumat și jucătorii au dat jos 
toate cărțile din mână.  
Câștigă jucătorul cu cele mai multe cărți adunate pe parcursul jocului. 

 
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 


