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Pinc’mi, Pinc’moi 
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Vârsta recomandată: 4-8 ani. Pentru 2 jucători.  
Conține: 2 planșe de joc arici, 24 de cleme colorate (4 seturi diferite a câte 6 buc), 1 zar. 
Scopul jocului: să ai ariciul complet, cu toți ”țepii colorați” (cu toate clemele colorate indicate) și 
nicio clemă pe haine! 
 
Fiecare jucător primește un arici, pe care îl ține cu oricare față către el/ea. Clemele se pun la 
îndemână. Atunci când îi vine rândul, fiecare dă cu zarul și execută mutarea potrivită: 
- zarul indică o culoare: dacă ariciul jucătorului care a dat cu zarul are o parte goală cu respectiva 
culoare, jucătorul ia o clemă de culoarea corespunzătoare și o prinde de ariciul său; dacă nu mai are 
loc pe arici, jucătorul trebuie să o prindă de haina sa. Dacă ai un loc liber pe arici cu acea culoare și 
clemă prinsă pe haine de la rundele anterioare, mută clema pe locul respectiv pe arici. Dacă nu ai 
loc liber pe arici și deja ai o clemă pe hainele tale de acea culoare, lași clema în grămada nejucată.   
- zarul indică față albă: ia o clemă de orice culoare dorești, de oriunde (ariciul tău sau al 
partenerului de joc, haina ta sau a celuilalt, sau din grămada cu cleme nejucate) și pune-o pe ariciul 
tău sau la loc în grămadă. 
- zarul indică față neagră: ia o clemă de pe ariciul tău sau de pe hainele tale și pune-o în grămadă. 
 
Notă: din momentul în care ariciul tău este complet, nu mai pierzi clemele colorate prinse de el. 
Continuă să dai cu zarul pentru a scăpa de clemele prinse pe hainele tale. 
 
Câștigă jucătorul care are primul ariciul complet (cu toate clemele colorate indicate) și nicio clemă 
pe haine! 
 
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, Bucuresti. www.boribon.ro 
 


