
Eroii orașului (Hero town), joc de cooperare Cod DJ05143 

 

Vârsta recomandată: 6-99 ani. Pentru 2-4 jucători.  

Conţine 24 cărți ”accesorii”, 12 cărți ”eroi-negativi”, 6 cărți ”super-eroi”,  

6 cărți față-verso cu zgârie-nori. 

Scopul jocului: să învingi personajele negative și să salvezi orașul. 

Pregătirea jocului: se formează zgârie-norul întreg, între jucători. Lângă, se pun jos 6 super-eroi, 

cu fața în sus. Eroii negativi se amestecă și se lasă în teanc, cu fața în jos. Se împart cărțile 

accesorii jucătorilor (vezi desen pe cartea cu instrucțiuni din interior): dacă sunt 2 jucători, 

fiecare primește 12 accesorii, pe care le aranjează pe 3 rânduri x câte 4 cărți pe coloană; dacă 

sunt 3 jucători, fiecare ia 8 accesorii, pe care le aranjează pe 2 rânduri x câte 4; dacă sunt 4 

jucători, fiecare ia 6 accesorii și le pune pe 2 rânduri x câte 3 cărți. 

Jucătorii memorează accesoriile pe care le-au primit, iar apoi întorc cu toții deodată cărțile cu 

fața în jos. 

Împreună, jucătorii trebuie să găsească accesoriile potrivite super-eroilor cu care luptă 

împotriva eroilor negativi la fiecare rundă. Fiecare erou negativ poate fi învins de 1 sau 2 super-

eroi, dacă aceștia au armele potrivite. 

 

Reguli de joc La începutul unei runde, se întorc 2 eroi negativi pentru care se caută super-eroii 

care să îi poată învinge. Jucătorii întorc din accesoriile proprii, pentru a descoperi armele 

necesare super-eroilor: 

- dacă sunt 2 jucători, atunci când le vine rândul, fiecare întoarce câte 2 cărți accesorii; 

- dacă sunt 3 jucători, primul întoarce câte  2 cărți, iar ceilalți doi jucători doar câte 1; 

- dacă sunt 4 jucători, atunci când le vine rândul, fiecare întoarce câte 1 carte accesoriu. 

Jucătorii se pot ajuta reciproc pentru a descoperi împreună accesoriile potrivite de la fiecare 

dintre ei. 

Notă: unii eroi negativi pot fi învinși de 2 super-eroi ilustrați pe aceeași carte; e suficient să fie 

găsite accesoriile unuia dintre super-eroi pentru a învinge. 

După ce toate accesoriile stabilite sunt întoarse de jucători, se sumarizează care super-eroi 

dintre cei căutați au cele necesare pentru a învinge personajele negative de la începutul rundei 

(nu se iau în considerare alți super-eroi!). 

Dacă eroul negativ poate fi învins cu cele descoperite, se iau de jos: cartea corespunzătoare lui 

și accesoriile folosite ”în luptă”. Dacă însă armele întoarse nu sunt potrivite, eroul negativ 

rămâne pentru rundele următoare, accesoriile rămân întoarse cu fața în sus, dar se întoarce și o 

carte din zgârie-nor, astfel că acesta va fi tot mai afectat de flăcări. 

Începe o nouă rundă, întorcând alți 2 eroi negativi.  

Notă: pe parcursul jocului, pot fi în luptă mai mulți eroi-negativi. Se pot folosi pentru a-i învinge 

accesoriile potrivite întoarse pe tot parcursul jocului (și cele de la rundele anterioare). 



Bonus: fiecare erou negativ are o dublură. Odată ce ambii au fost învinși, jucătorii câștigă dreptul de 

a verifica, fiecare, 1 carte accesoriu nejucată, fără să fie obligați să o și întoarcă. 

Jocul se termină după 6 runde.  

Câștigă jucătorii cu super-eroii dacă zgârie-norul nu este complet distrus de foc. Au reușit să 

salveze orașul! Dacă însă focul cuprinde tot zgârie-norul pe parcursul jocului, sau dacă la finalul 

unei runde sunt neînvinși 3 eroi negativi, atacul este prea puternic, iar jucătorii pierd. 
 

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 


