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Joc de societate Dinozauri care Sforaie

Continut:
1 plansa de joc tip puzzle, 1 personaj T-Rex, 4 pioni dinozaur, 4 suporturi
pentru pioni, 24 oua, 4 planse cuib, 1 plansa ruleta, 1 sageata pentru ruleta
(separati sageata din plastic de baza ei si atasati-o la ruleta), 1 zar
Pregatirea jocului
• Asamblati plansa de joc tip puzzle.
• Asamblati personajul T-Rex si plasati-l in partea de sus a plansei de joc,
cu partea care il infatiseaza dormind catre dvs.
• Inserati pionii dinozaur in suporturile de plastic potrivite, in functie de
culoarea fiecaruia.
• Fiecare jucator isi alege un dinozaur si il plaseaza pe locul
corespunzator pentru start de la baza plansei.
• Plasati ouale in jurul plansei de joc in partea de sus, cu partea patata
la vedere.
• Fiecare jucator isi ia o plansa cuib si o aseaza in fata sa.
• Plasati ruleta si zarul la indemana tuturor.
Scopul jocului
Fii jucatorul care aduna cele mai multe oua nesparte la sfarsitul jocului.
Instructiuni
T-Rex v-a furat ouale! Fiti curajosi si mergeti tiptil pe carare pentru a salva
cat mai multe oua posibil in timp ce el doarme.
• Cel mai tanar jucator incepe.
• Aruncati zarul si mutati dinozaurul de-a lungul cararii conform
numarului de spatii indicat de zar. Daca ajungeti intr-un spatiu
nemarcat, jocul trece la urmatorul jucator.
• Daca ajungeti intr-un spatiu marcat cu o urma de dinozaur, ridicati si
intoarceti personajul T-Rex cu cealalta fata catre dvs. Imitati ragetul
dinozaurului daca ati intors partea care il infatiseaza treaz sau imitati
un sforait daca l-ati intors cu partea care doarme catre dvs. Jocul
continua cu urmatorul jucator.
• Daca ati ajuns la capatul drumului si T-Rex este adormit, veti invarti
ruleta pentru a vedea cate oua puteti recupera de la el. Puneti ouale,
atatea cata indica sageata ruletei, in cuibul dvs si intoarceti dinozaurul
la Start. Jocul continua cu urmatorul jucator. Nota: la ultima aruncare
cu zarul , cand drumul se apropie de final, nu este obligatoriu ca zarul
sa indice numarul exact de spatii care au ramas pana la capatul
drumului.
• Daca ajungeti la capatul drumului si T-Rex este treaz, dinozaurul
dvs este pus pe fuga si nu veti mai putea invarti ruleta. Trebuie sa va
intoarceti cu pionul dinozaur la linia de Start. Jocul merge mai departe
cu urmatorul jucator.
• Jocul continua pana cand nu mai sunt oua de recuperat de la T-Rex. La
final, toti jucatorii intorc ouale din cuibul lor si le numara doar pe acelea
care au coaja fara crapaturi.
Castigatorul
Jucatorul care are cele mai multe oua cu coaja necrapata castiga jocul.
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Va rugam sa pastrati aceste instructiuni pentru consultare
ulterioara.

