
DJ05187 TrioMonsters, joc de strategioe 

Vârsta recomandată: 6 - 99 ani. Pentru 2 - 5  jucători.  
Conține: 60 cărți triunghiulare cu monștrii (3 culori + negru). 
Scopul jocului: să obții câte mai multe cărți.  
Pregătirea jocului: Se amestecă toate cărțile și se împart câte 3 fiecărui jucător (nu se 
arată celorlalți). Restul cărților rămân în teanc cu fața în jos. Se întoarce prima carte din 
teanc și se pune între jucători. 
 
Reguli de joc: Începe cel mai tânăr jucător și se joacă în sensul acelor de ceasornic. Fiecare 
jucător la rândul său poate pune jos unul sau mai mulți monștrii. Monștrii se pun jos astfel 
încât cel puțin o latură să atingă o altă carte de jos. După ce se dau jos cărțile în mod 
corect, jucătorii iau de jos noi cărți, astfel încât să aibă la finalul turei 3 cărți în mână. 
Așezarea monștrilor: poți pune jos un monstru de orice culoare. Dacă pe masa de joc este 
deja unul sau mai mulți monștrii de aceeași culoare, trebuie să pui cartea cu monstrul tău 
cu o latură atingând o carte de aceeași culoare, pusă jos anterior. În cazul în care pe masă 
este deja un monstru de aceeași culoare, dar cartea respectivă are toate laturile ocupate, 
poți pune cartea ta orinde dorești, lângă ceilalți monștrii (vezi desen). 
Câștigarea monștrilor: atunci când pui jos un monstru care ajunge în contact cu alți 3 
monștrii de jos, de aceeași culoare, câștigi toți cei 4 monștrii (3 de jos și cel din mână pe 
care îl joci). Dacă pui jos o carte care formează un grup compact cu mai mult de 4 monștrii 
de aceeași culoare, câștigi toate cărțile respective. Le iei de jos și pui cărțile câștigate în 
fața ta. 
Monștrii negri: un monstru negru se poate câștiga și lua de jos doar dacă este înconjurat 
de 3 monștrii, fiecare de o altă culoare. În acest caz jucătorul câștigă cei 4 monștrii (vezi 
desen). 
Notă: dacă atunci când se iau de jos monștrii câștigați rămân în joc cărți izolate, (nu sunt 
lipite la niciuna din laturi sau la niciun colț de nicio altă carte), indiferent de culoarea 
monștrilor, cărțile izolate se pun sub teancul nejucat (vezi desen). 
Jocul se termină atunci când au fost jucate toate cărțile.  
Câștigă cel care are cei mai mulți monștrii adunați pe parcursul jocului. 

 
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 


