
Yams, cod DJ05209 

Vârsta recomandata: 4-8 ani. Pentru 2-4 jucători.  

Conține: 4 planșe, 28 de jetoane, 5 zaruri. 

Scopul jocului: completarea unei linii cu jetoane în cel mai scurt timp sau obținerea de 

“Yams”. 

Reguli de joc: Fiecare jucător primeșe câte o planșă și 7 jetoane asortate. Se joacă în sensul 

acelor de ceasornic începând de la cel mai tânăr jucător. Fiecare jucător, pe măsură ce îi vine 

rândul aruncă zarurile, obținând combinații care îi permit să completeze jetoanele pe planșă. 

Pentru a face acest lucru, jucătorii pot arunca zarurile până la de 3 ori la rând. Cu fiecare 

aruncare, trebuie să decidă dacă doresc să arunce din nou toate zarurile sau să păstreze unele 

zaruri pentru a face o combinație (în acest caz se aruncă doar restul zarurilor). 

Combinațiile de zaruri valide:  

-Căsuță animal (balenă, elefant, papagal, cameleon, maimuță, leu) completată dacă ai cel 

puțin 3 animale de același fel (ex. completezi cu jeton pe planșa de joc o căsuță balenă dacă 

dai cu zarurile 3 balene) 

-Căsuță cu 4 steluțe completată dacă dai cu zarurile 4 animale identice 

-Căsuță cu 5 animale diferite completată dacă dai cu zarurile cel puțin 5 animale diferite. 

Când un jucător realizează cu succes o combinație validă, completează spațiul corespunzător 

de pe planșă cu un jeton. Cine câștigă? 

• Odată ce un jucător a realizat o linie pe orizontală, câștigă jocul. 

• Cu ajutorul combinației de zaruri aruncate toate odată, atunci când un jucător realizează 

„Yams” ( adică are combinație de 5 animale identice dintr-o singură aruncare de zaruri, cu 

toate 5 simultan), în orice moment la jocului, acesta câștigă. 

 
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 


