
FG015U Ghiceste ce haine port 
 
Creează ținute cât mai interesante sau asortate, folosind piesele vestimentare cu detalii inedite. 
Ceilalți vor încerca să ghicească hainele alese, folosind logica și inspirația. 
Fiecare  jucător primește un personaj, un set de haine, unul dintre ei ia și tokenurile de validare 
(jucătorul 1). Un joc constă în 2 runde, iar o rundă are 3 pași: 
Pasul 1- jucătorul 1 își îmbracă în secret personajul (restul hainelor le pune în săculeț pentru a 
nu fi văzute). Pasul 2- jucătorul 2 îmbracă personajul său așa cum crede că este îmbrăcat cel al 
jucătorului 1, iar apoi îl întreabă pe acesta dacă a nimerit hainele. Pasul 3- dacă jucătorul 2 a 
nimerit cele 3 piese vestimentare, primește 3 tokenuri OK pentru validarea corectitudinii 
hainelor, câștigând astfel runda. Dacă a nimerit mai puține haine, primește numărul 
corespunzător de tokenuri, dar nu știe care piese sunt corecte, trebuind să deducă pe parcursul 
jocului, repetând pașii 2 și 3 (îmbracă altfel personajul, întreabă dacă e corect, primește 
numărul corespunzător de tokenuri). Dacă nu ghicește după 5 încercări, jucătorul 2 pierde 
runda. La a doua rundă, jucătorii schimbă rolurile între ei, respectând aceleași reguli. 
Notă: jucătorul 1 nu poate modifica pe parcursul rundei ținuta aleasă inițial. Ținuta completă 
trebuie să conțină o pălărie, bluză și pantalon. Jucătorul 2 nu trebuie să vadă ținuta 
vestimentară a personajului jucătorului 1. 
Sfârșitul jocului: dacă după 2 runde, doar 1 jucător a ghicit ținuta aleasă de partenerul de joc, 
acesta câștigă jocul. Dacă ambii au ghicit ținutele partenerilor, câștigă jucătorul cel care a 
nimerit hainele celuilalt din cât mai puține încercări. Dacă niciunul nu a nimerit ținuta sau au 
același număr de haine ghicite, mai joacă o tură pentru un rezultat clar. 
Validarea punctelor constă în primirea unui token ok pentru o piesă vestimentară ghicită 
corect, (culoare și tipar). La validare, se poate alege pentru unul dintre următoarele grade de 
dificultate: 
Basic (5-6 ani): fiecare haină se validează separat, ținând cont de culoare și tipar. Tokenul ok se 
dă doar dacă sunt corecte toate detaliile piesei vestimentare. Tokenurile de validare se acordă 
dacă e ghicită corect culoarea, respectiv tiparul. Intermediar (6-8 ani): similar, tokenurile ok se 
dau pentru piesele vestimentare care au culoarea și modelul corect; tokenurile de validare 
culoare și tipar se acordă împreună, astfel că jucătorul nu știe pentru care haină sunt date. 
Expert: spre deosebire de nivelul intermediar, experții primesc și tokenuri de validare a culorii și 
a tiparului și tokenurile ok împreună, pentru toată ținuta, fiind mai dificil să știe pentru care 
haine sunt cele potrivite. 
Jocul conține: 2 planșe manechin (fată, băiat), 54 piese vestimentare - câte 27 pentru fiecare 
jucător, planșă pentru socotit, planșă pentru validare, tokenuri pentru socotit/validat, săculeț 
textil pentru haine. 
Vârsta recomandată: 5-105 ani. 
Confectionat din carton reciclat. Conform cu reglementarile EN71.  
 
AVERTISMENT! Contraindicat copiilor sub 3 ani, contine piese mici, pericol de inghitire. Pastrati 
aceste informatii pentru referinte ulterioare. Produs in Barcelona de Londji-jucarii originale 
pentru copii intre 3 si 103 ani.  
Importator  si Distribuitor: SC BORIBON COM SRL ,Bucuresti, str. Viitorului 21  


