
 
 
Labyrintix, joc de observatie si rapiditate, Cod DJ08487 
 
Vârsta recomandată: 8-99  ani. Pentru 2-4 jucători.  
Conține: 4 totemuri diferit colorate, 32 cărți (cărți cu 3 fețe: ”labirint”- partea cu săgeți în 
diferite direcții; partea exit: (1) border sau (2) totem - vezi desenul). 
 
Scopul jocului: să aduni primul 7 cărți. 
 
Pregătirea jocului: se amestecă toate cărțile. Totemurile se așează în cruce, lăsând între ele loc 
de o carte (vezi desenul). 
 
Reguli de joc: Începe cel mai tânăr jucător, întorcând prima carte pe care o pune între totemuri, 
cu partea ”labirint” (cu săgețile în diferite direcții) în sus. Toți jucătorii deodată trasează 
imaginar traseul corect, pornind de la săgeata roșie de pe carte, unind-o cu alte săgeți, pentru a 
„ieși” de pe carte, și apucă cât mai repede totemul corespunzător. 
Totemul pe care trebuie să îl ridice jucătorul cel mai rapid este determinat de cartea rămasă 
deasupra teancului neîntors: 
- dacă spatele acestei cărți indică o carte exit border (1), jucătorul trebuie să apuce totemul de 
aceeași culoare cu chenarul din dreptul săgeții de ieșire de pe cartea jucată (vezi desen, totemul 
alb) 
- dacă spatele indică o carte exit totem (2), jucătorul trebuie să apuce totemul aflat în dreptul 
săgeții de ieșire de pe cartea jucată  (vezi desen, totemul galben) 
Jucătorul cel mai rapid, care a găsit traseul unind corect săgețile și a luat totemul potrivit, 
câștigă cartea labirint jucată. Totemurile se pun înapoi și următorul jucător întoarce o nouă 
carte pe care o pune între totemuri, și tot așa. 
Notă: 
- 3 cărți nu au soluție (săgețile nu pot fi unite către nicio ieșire/parte a cărții de joc). La acestea, 
trebuie să fii primul care strigă ”totem” pentru a câștiga cartea. 
- dacă un jucător atinge sau ia un totem de culoarea necorespunzătoare, pierde o carte din cele 
câștigate (cartea se scoate din joc). 
Câștigă primul jucător care adună 7 cărți. 
 
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani. Conţine piese mici care pot fi inghitite. Păstraţi eticheta pentru referinţe 
ulterioare.  
Producător: Djeco, Franţa. 
Importator si Distribuitor: BORIBON COM SRL Bucuresti, str. Viitorului nr.21, Tel. 021 2111063 
 
 


