
DJ05106 Oudordodo, joc de societate 
 
Vârsta recomandată: + 4 ani. Pentru 2 - 4 jucători.  
Conține: 24 cărți cu animale, 16 tokenuri, 10 cărți ”dodo”. 
Scopul jocului: să câștigi primul 5 tokenuri. 
Reguli de joc: Toate cărțile de joc se așază cu fața în jos, între jucători. Începe cel mai tânăr jucător, care 
este liderul jocului, prin ascunderea unei cărți ”dodo” sub o carte de joc cu animale (! Ceilalți jucători nu 
se uită unde ascunde cartea ”dodo”).  
Fiecare jucător adresează apoi liderului o întrebare, atunci când îi vine rândul, cu scopul de a-l găsi pe 
dodo; de ex. ”Dodo doarme lângă un animal cu mustăți?”. Liderul poate să răspundă doar cu ”da” sau 
”nu”. 
Daca răspunsul este ”da”, se elimina toate cărțile cu animale care nu au mustăți în exemplul dat (cele 
care nu se potrivesc răspunsului, se scot din joc). Dacă răspunsul este ”nu”, se întorc toate cărțile cu 
animale care au mustăți. 
Jocul continuă astfel până când un jucător îl găsește pe dodo si  primește un token. 
Următorul jucător devine liderul jocului și îl ascunde pe dodo sub o carte, urmănd o nouă serie de 
întrebări și răspunsuri. 
Variante de joc, în funcție de vârsta jucătorilor: 
Pentru cei mici: jucați cu mai puține cărți. 
Pentru cei mari: nu se întorc acele cărți care nu sunt potrivite răspunsurilor de la lider, pentru ca 
jucătorii să își folosească memoria pentru cărțile cu animale și respectiv găsirea lui dodo. 
Notă: se joacă orice carte ”dodo”; setul conține 10 cărți dodo pentru mai multe opțiuni sau pentru 
eventualitatea în care se pierde un ”dodo” 
Câștigă cel care adună primul 5 tokenuri. 
 

AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, poate conține piese mici.  

A se utiliza sub directa supraveghere a unei persoane adulte.  

Producator: Djeco, Franta. 

Importator si distribuitor: BORIBON COM SRL Bucuresti, str Viitorului nr 21 Tel: 0212111063 


