
 
DJ08499 – Bizzz, joc de strategie si hazard  
 
Vârsta recomandată: + 7 ani. Pentru 2 jucatori. 
Conține 1 planșă de joc, 1 zar, 31 piese de joc hexagonale (10 albine, 12 piese cu o floare, 5 
piese cu 2 flori, 4 păianjeni). 
 
Scopul jocului: fii primul care adună 8 flori și  aduce toate albinele înapoi în colțul tău. 
 
Pregătirea jocului: Planșa se pune între jucători, albinele roșii se pun în colțul roșu, iar cele 
albastre în colțul albastru. Restul pieselor se întorc cu fața diferită în jos (e vizibilă partea cu 
același simbol „floare geometrică” pe toate), se amestecă și se așează câte una pe fiecare pătrat 
verde de pe planșa de joc. 
 
Reguli de joc: Cel mai tânăr jucător dă cu zarul și mută corespunzător una din albinele lui tot 
atâtea pătrățele, numărând căsuțele în linie dreaptă.  
Notă: linia pe care numără căsuțele corespunzătoare mutării trebuie să fie liberă. Ex.: dacă pe 
parcursul jocului, un jucător dă cu zarul 5, iar pe căsuța nr. 3 de pe linia pe care dorește să 
meargă este o albină, nu poate înainta. 
Dacă pe ultima căsuță a unei mutări se află o albină de-a aceluiași jucător (de aceași culoare), 
acesta poate să le suprapună, formând o super-albină. Super-albinele îți pot schimba direcția 
atunci când se mută pe planșa de joc. 
Dacă ultima căsuță este ocupată de o piesă neîntoarsă (cu floarea geometrică în sus), se 
întoarce și jocul continuă conform simbolului indicat: 

- Floare- jucătorul ia floarea și pune în locul piesei albina sa. Vine rândul următorului 
jucător să dea cu zarul. 

- 2 flori- jucătorul ia pieasa (se numără tot ca o floare!), pune albina în locul respectiv și 
mai are dreptul la o tură, dă iar cu zarul și joacă conform noii mutări. 

- Păianjen- albina este capturată. Piesa jucătorului se pune sub păianjen și ambele rămân 
acolo până la sfârșitul jocului. 

Notă: super-albinele rămân astfel până la sfârșitul jocului; și ele pot fi capturate de păianjeni, în 
acest caz formându-se un teanc de 3 piese suprapuse, cu păianjenul deasupra. 
După ce unul dintre jucători reușește să adune 8 flori de pe planșa de joc, trebuie să își aducă toate 
albinele libere (nu poate lua albinele capturate de păianjeni) înapoi în colțul său.  
Câștigă cel care reușește primul să își aducă albinele în colțul de culoarea corespunzătoare. 

   
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani! Contine piese mici. Pastrati  eticheta pentru referinte ulterioare.  
Producator: Djeco, Franta 
Importator si distribuitor: Boribon Com, str. Viitorului nr. 21, Bucuresti, tel 0212111063  

 


