
Top Dogs, Cod DJ05099 

Recomandat pentru 8-99 ani. Pentru 2-3 jucători. 
Conține 64 de cărți de joc pe care se regăsesc diferiți câini și numele lor, format mereu din 2 silabe 
Scopul jocului: să câștigi cât mai multe cărți. 
Reguli de joc Se amestecă toate cărțile și se împart egal jucătorilor. Jucătorii țin în mână cărțile, cu fața 
în jos. Toți deodată întorc prima carte din mână și o așază astfel încât toată lumea să o poată vedea. 
Primul jucător care spune un nume corect câștigă runda și ia cărțile jucate. 
Pentru a forma un nume corect (câștigător), jucătorii vor trebui să urmeze indicațiile de pe  cărțile 
întoarse și să folosească câte o silabă din fiecare. Dacă pe carte este indicat numărul „1” în stea, jucătorii 
trebuie să folosească prima silabă a numelui de pe cartea respectivă; dacă e numărul „2”, trebuie 
folosită a doua silabă a numelui. Cu cele 2 silabe, jucătorii trebuie să formeze un nou nume, folosind 
orice ordine de  ”așezare” a silabelor indicate. 
Dacă joacă 3 persoane, trebuie creat un singur nume folosind oricare 2 din cele 3 cărți întoarse. 
Exemplu: 1) Carte 1- Kevin (nr. 1), Carte 2- Clara (nr. 2); nume nou câștigător = Kera;  
2) Carte 1- Kevin (nr. 1), Carte 2- Clara (nr. 1); nume nou câștigător = Kecla sau Clake 
Cazuri speciale 
• Dacă silabele de pe cele 2 cărți indicate pentru a fi folosite, formează numele original al câinelui (de ex: 
Lucy 1 și Lucy 2 = Lucy nume nou format), este timpul pentru o ”luptă”. 
• Dacă mai mulți jucători spun numele corect în același timp, este timpul pentru 
o ”luptă”. 
În timpul unei ”lupte”, toți jucătorii joacă în același timp: pun o nouă carte cu fața în jos și apoi o altă 
carte cu fața în sus, și vor juca în continuare deasupra acesteia din urmă. Jucătorii formează un nou 
nume și câștigă toate cărțile de jos jucătorul care face combinația corectă primul, respectând aceleași 
reguli. 
Jocul se termină de îndată ce un jucător nu mai are cărți.  
Jucătorul cu cele mai multe cărți câștigă. 
 

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 


