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Mimo rigolo, joc de observație, Cod DJ05138   
 
Vârsta recomandată: 5-9 ani. Pentru 3-6 jucători. 
Conţine 48 cărți. 
Scopul jocului: să recunoști monstrulețul imitat. 
 
Este recomandat să repetați împreună înaintea jocului pozițiile de pe cărțile de joc.  
 
Reguli de joc 
Se amestecă toate cărțile și se pun 7 dintre ele cu fața în sus, între jucători. Restul rămân în teanc. 
Începe cel mai matur jucător, luând prima carte din teanc și așezând-o lângă celelalte 7 de jos. Mai 
ia apoi o carte din teanc, dar la aceasta se uită doar el, este acum cartea  sa secretă: dacă nicio carte 
de jos nu are același monstruleț, pune și această carte jos, tot cu fața în sus și ia o nouă carte secretă 
din teanc (și tot așa, până când întoarce o carte cu un monstru care apare deja pe cărțile vizibile 
tuturor).  
Atunci când pe cartea secretă este un monstruleț identic cu unul ce apare deja pe cărțile de jos, 
jucătorul memorează poziția mâinilor exact așa cum sunt ele ilustrate, iar apoi pune cartea cu fața în 
jos lângă el/ea.  
Cu toții sunt atenți, jucătorul numără până la 3 și reproduce cât mai corect poziția monstrulețului, 
astfel ca ceilalți să poată ghici care monstru dintre cei de pe masa de joc este imitat. Atunci când 
vreunul consideră că știe monstrul, acoperă repede cu mâna respectiva carte de jos. Atenție, jos se 
pot afla mai multe cărți de același fel; în acest caz, mai mulți jucători pot să acopere monstrulețul 
imitat, și să fie acoperite mai multe cărți dacă jucătorii sunt rapizi și identifică acele cărți deodată, 
sau dacă un jucător vede primul 2 cărți corecte.  
Jucătorii verifică împreună dacă mima și cartea/cărțile sunt corecte: cărțile corect acoperite sunt 
revendicate de jucătorul/-ii care a/au ghicit monstrulețul imitat. Ele se iau de jos și se pun în dreptul 
jucătorilor norocoși.  
Dacă o carte de jos a fost acoperită în mod greșit, jocul continuă. Toate cărțile rămân întoarse pe 
masă, chiar dacă au fost acoperite greșit sau dacă au monstrulețul care tocmai a fost imitat, dar nu 
au fost acoperite.  
Monstrulețul imitat este așezat lângă ceilalți de pe masa de joc.  
 
Se începe o nouă tură, prin întoarcerea unei noi cărți (un se arată tuturor!) din teanc, de către 
jucătorul care a câștigat 1 sau 2 cărți, sau de către jucătorul cel mai matur dacă sunt mai mulți care 
au acoperit corect monstruleți de jos la tura anterioară 
 
Câștigă jucătorul care adună primul 5 monstruleți. 
 
Variantă pentru experți: jucătorul care imită monstrulețul poate să redea și poziția picioarelor 
ilustrate pe cartea sa secretă.  
 
 
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. 


