
PIRATATAK, Cod DJ05113 

 

Vârsta recomandată: 5-99 ani. Pentru 2-4 jucători. 

Conţinutul jocului: 55 cărţi: 4 x 6 = 24 «corabie», 20 «monede de aur», 8 «pirat», 3 «tun». 

Scopul jocului: Să fii primul care formează o corabie din 6 cărţi de aceeaşi culoare.  

 

Reguli de joc: Se pun toate cărţile cu faţa în jos, în centrul suprafeței de joc. In  sensul acelor de 

ceasornic, fiecare jucător la rândul său ridica o carte şi o arată celorlalţi jucători. Pe parcursul 

jocului, fiecare jucător este obligat să ridice carte cel puţin o dată; în continuare poate decide să 

ridice carte sau nu. 

Sunt posibile 4 variante. Jucătorul ridica o carte: 

-  «corabie»: Daca jucătorul nu a început construirea corabiei, pune cartea în faţa sa şi pe parcursul 

jocului trebuie să completeze corabia cu cărţi «corabie» de aceeaşi culoare.  (Doar dacă un alt 

jucător nu a început construirea unei corăbii de aceeaşi culoare). 

Cărţile «corabie» de culori diferite se vor aşeza în dreapta jucătorului, pe parcursul jocului având 

posibilitatea să le vândă.  Dupa ce a completat o corabie, jucătorul poate continua să ridice cărţi. 

- «tun»: Pune cartea în dreapta sa şi poate continua să ridice cărţi. 

- «moneda de aur»: Pune cartea în dreapta sa şi poate continua să ridice cărţi. 

Cărţile «moneda de aur» îi permit jucătorului să cumpere cărţile «corabie» de la ceilalţi jucători 

pentru a completa corabia (cu 3 «monede de aur» se poate cumpăra o carte «corabie»). 

Atenţie: jucătorul poate să cumpere o singură carte «corabie» la fiecare tură, şi în acest caz nu 

ridică carte. Jucatorul care deţine o carte «corabie» de culoare diferită nu poate refuza 

vânzarea sa. 

- «pirat»:  Ghinion! Jucătorul trebuie să pună jos 3 cărţi  (monede de aur, părţi din corabia 

celorlalţi jucători sau chiar din corabia sa!) + cartea «pirat» şi spune pass. (Dacă are mai puţin de 

trei cărţi rămase, pune jos toate cărţile sale.  DAR!!! Dacă are o carte  «tun»  jucătorul pune jos 

această carte + cartea  «pirat», apoi spune pass. Dacă se epuizează cărţile, un jucător ia toate 

cărţile de jos, le amestecă şi le pune cu faţa în jos pentru a forma un nou teanc de cărţi.  

Câștigă jucătorul care reușește primul să formeze corabia. 
 

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 


