
Spooky Boo, Cod DJ05098 

Recomandat pentru 8-99 ani. Pentru 2-4 jucători. 

Conține 54 de cărți de joc. Pe fiecare carte sunt ilustrate diferite animale (unele cu superputeri) și 
numere, care reprezintă punctele. 
Scopul jocului: să fii primul care adună 5 puncte. 
Pregătirea jocului: Jocul se joacă în 5 runde. La început amestecați cărțile și împărțiți câte 4 cărți fiecărui 
jucător. Jucătorii, fără a se uita la cărți, le așază într-un pătrat de 2 x 2 în fața lor, cu fața în jos. Fără să arate 
celorlalți, privesc și memorează cele 2 cărți așezate direct în fața lor și apoi le pun înapoi, tot cu fața în jos. 
Restul cărților sunt stivuite, cu fața jos. 
Reguli de joc: Cel mai tânăr jucător începe, apoi jocul continuă în sensul acelor de ceasornic. Jucătorul 
întoarce prima carte, fără a o arăta celorlați și are 2 opțiuni: 
1. Pune cartea cu fața în sus în teancul jucat. Dacă întoarce o carte cu superputere și dorește să îi folosească 
puterea, face acțiunea indicată  (vezi mai jos superputerile). 
2. Reține cartea, plasând-o acolo unde dorește, cu fața în jos. Practic jucătorii înlocuiesc astfel o carte pe 
care o au deja, cu cea nouă; cartea înlocuită se pune în teancul de cărți jucate. 
Este apoi rândul următorului jucător, care poate decide să ia cartea pusă de jucătorul anterior și să pună 
în teanc o carte proprie, sau poate să întoarcă o carte nouă din teanc și are cele 2 opțiuni de mai sus. 
Pe parcursul rundelor, jucătorii trebuie să încerce să ajungă la un total de 5 puncte la toate cărțile din fața lor. 
Înlocuirea cărților trebuie să urmeze această logică pentru a câștiga. 
Cărți cu superputeri: 
*cărți cu animale ilustrate cu 2 jumătăți/oglindă: jucătorul poate să se uite la încă o carte din fața sa, 
apoi o pune la loc. 
* cărți cu animale care se uită pe gaura cheii: jucătorul poate să se uite la una din cărțile partenerilor de 
joc, apoi o pune la loc. 
* cărți cu animale legate la ochi: jucătorul poate schimba una dintre cărțile sale cu o alta de la oricare 
partener de joc. Cărțile schimbate nu se arată jucătorilor și sunt puse în aceleași poziții, cu fața în jos. 
* cărți cu animale ”vrăjitori”: jucătorul poate întoarce o carte de la oricare partener de joc și, dacă 
dorește, poate apoi să o schimbe cu una dintre fața sa. Cărțile schimbate sunt puse în aceleași poziții, cu 
fața în jos. 
Câștigă jucătorul care după 5 runde are în fața sa cărți care au în total 5 puncte. 
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani! Pastrati eticheta pentru referinte ulterioare. 
Producator: Djeco, Franta.  
Importator si distribuitor: Boribon Com, str. Viitorului nr. 21, Bucuresti, tel 0212111063 


