
Mistigriff, joc de strategie, Cod DJ05142 

 

Vârsta recomandată: 5-8 ani. Pentru 2-5 jucători. 

Conţine 36 cărți. 

Scopul jocului: să aduni cât mai multe puncte de curaj. 

Simboluri și semnificații: 

Cărțile turn se țin în mână până la finalul jocului (vezi mai jos). 

Regele și regina valorează fiecare câte 2 puncte de curaj. 

Dragonul Mistigriff te va costa 3 puncte de curaj. 

Dragonul învins valorează 1 punct de curaj. Dacă la finalul jocului rămâi cu ambii dragoni în mână, ei 

anulează efectul negativ al lui Mistigriff (nu pierzi cele 3 puncte). 

Cărțile cu sabie se pun jos pe parcursul jocului. Trebuie găsite cărțile pereche (cu același monstru).  

Cărțile cu cavaleri îți aduc puncte de curaj. 

Cărțile cu magician au puteri magice. 

 

Reguli de joc 

Cărțile se amestecă și se împart toate între jucători (dacă sunt 5 jucători, unul va avea o carte în 

plus). Începe cel mai tânăr jucător și se continuă în sensul acelor de ceasornic. 

Atunci când îi vine rândul, fiecare jucător alege o carte de la persoana din dreapta sa. Dacă poate 

astfel forma o pereche, pune jos cele 2 cărți. Dacă trage o carte cu supraputeri, poate juca 

imediat cartea. Este apoi rândul următorului jucător. De asemenea, dacă nu poți forma nicio 

pereche cu ce ai tras de la jucătorul din dreapta.  

Puterile magice ale cărților -  vezi simbolul galben de pe cărțile cu magician: 

- omulet - poți lua ultima pereche pusă jos. Dacă însă una din cele 2 cărți are o supraputere, nu se 

aplică. 

- semiluna - mai poți juca o dată, apoi jocul își schimbă sensul. 

- semn interzis - următorul jucător stă o tură. 

- carte - dacă ai tras această carte, alegi tu cartea în locul următorului jucător, de la cel din 

dreapta sa. 

De îndată ce nu mai ai cărți cu sabie, pui jos toate cărțile cu turn pe care le ai în mână și tura ta 

s-a terminat.  

Ceilalți jucători continuă jocul după aceleași reguli.  

După ce și-au terminat toți cărțile sabie, fiecare jucător își numără punctele de curaj de pe 

cărțile de jos.  

Câștigă cine are adunate cele mai multe. 
 

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 


