
 
 
LUDO – JOC NOSTALGIC 
 
Pentru 2-4 jucători.  
Conţine: tabla de joc, 16 pioni (câte 4 din fiecare culoare), un zar. 
 
Scopul jocului: să fii primul care scoate toți pionii din joc, după ce acestia au parcurs întregul traseu. 
 
Reguli de joc: Fiecare jucător are o echipa de 4 pioni de aceeaşi culoare. 
Jucătorii îsi aleg culoarea pionilor care să îi reprezinte în timpul jocului. Pentru început se 
poziţionează cei 4 pioni, în casa de aceeasi culoare; se joacă în sensul acelor de ceasornic și începe 
cel mai tânăr jucător. Se intră în joc doar dacă dai cu zarul 6. Dacă în joc se află mai mult de un 
pion, poţi să alegi cu care pion să înaintezi. Pionul se mișcă atâtea pătrățele câte indică zarul. Dacă 
dai 6 trebuie să decizi dacă înaintezi 6 pătrăţele sau introduci un nou pion în joc. În ambele cazuri 
mai dai cu zarul o dată.  Dacă ajungi într-un pătrăţel ocupat de piesa altui jucător, piesa acestuia 
iese din joc și trebuie să se reîntoarcă în casă. Respectivul jucător trebuie să aștepte un nou 6 
pentru a reintroduce pionul în joc. Pionii nu pot să sară unul peste altul. Indiferent de cât indică 
zarul, trebuie să se opreasca în căsuța din spatele pionului întâlnit în drum.  
 
Cum finalizezi:  Fiecare pion trebuie sa ajunga in centrul tablei de joc apoi, in dreptul coloanei de 
unde ai pornit, apoi trebuie să dai cu zarul un 6, pentru a permite pionului să părăsescă tabla de joc.  
Câştigă primul jucător care reuşeşte să scoata toţi pionii de pe tabla de joc. Jucătorii care mai au 
pioni în joc continuă jocul pentru a stabili cine va termina al 2-lea, al 3-lea ... 
 
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, contine piese mici.  
Pastrati eticheta pentru referinte ulterioare. Producator: Fridolin, Germania.  
Importator si distribuitor: Boribon Com, str. Viitorului nr. 21, Bucuresti, tel 0212111063  


