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Spidifish, joc de rapiditate, numai bun de luat la băiță 
Cod DJ05155 
 
Vârsta recomandată: 4-8 ani. Pentru 2 jucători. 
Conţine 18 cărți + 3 cărți pești. Toate cărțile sunt rezistente la apă! 
Scopul jocului: să prinzi un pește cât mai repede, și astfel să câștigi cărți. 
 
Reguli de joc 
Se împart cărțile între jucători, iar peștii se lasă să plutească liberi.  
 
Fără a se uita la cărțile primite, toți jucătorii întorc deodată prima carte din teancul propriu. Dacă un 
jucător întoarce o carte cu pește și celălalt un tricou, trebuie pescuit cât mai repede peștele cu acel 
tip de tricou. Dacă un jucător întoarce o carte cu pește și celălalt o carte colorată, trebuie pescuit cât 
mai repede peștele de respectiva culoare. Dacă un jucător întoarce o carte cu pește și celălalt o carte 
cu model, trebuie pescuit cât mai repede peștele cu acel model. 
 
Primul jucător care pescuiește peștele corect, câștigă cartea partenerului de joc, iar cele 2 cărți 
jucate (a sa și cea câștigată le pune dedesupt, sub cărțile din mână) 
 
în toate celelalte combinații de cărți, nu se întâmplă nimic. Cărțile astfel jucate se pun dedesubt și 
jocul continuă, jucătorii întorcând alte cărți 
 
Dacă un jucător pescuiește greșit un pește, cedează cartea de la tura respectivă partenerului de joc. 
Jocul se termină: atunci când apa e deja rece, jucătorii își numără cărțile și câștigă cel care are cele 
mai multe, sau atunci când un jucător a reușit să câștige toate cărțile partenerului de joc. 
 
Regulile de joc sunt disponibile și pe site-ul www.boribon.ro 
Producător: Djeco, Franța. 
Avertisment: contraindicat copiilor sub 3 ani, conține piese mici, pericol de sufocare. 
Importator: Boribon Com SRL, str. Viitorului 21, București, www.boribon.ro 
 
 
 
 
 


