
Materiales del juego: 36 piezas de colores; 1 dado de � guras; 1 dado de colores.

Objetivo del juego: El objetivo del juego es ser el primer jugador en conseguir el número necesario de 
piezas: partida con 2 jugadores, 10 piezas; partida con 3 jugadores, 8 piezas; partida con 4 jugadores, 
6 piezas.

Con� guración del juego: Extiende las piezas al azar sobre la mesa.

Cómo jugar: Un jugador tira ambos dados; el resultado es una combinación de color y � gura (p. ej., pato 
amarillo). Todos los jugadores tratan de ser el primero en poner su mano encima de la pieza que corres-
ponda con la combinación de los dados. El jugador que coja primero la pieza se la esconde en una mano. 
Luego, el siguiente jugador tira ambos dados - los jugadores se turnan en sentido horario. En el caso de 
que la combinación no esté disponible (ej.: pato amarillo de nuevo), los jugadores pueden nombrar o se-
ñalar al jugador que creen que tiene esa pieza. Si el jugador nombrado en primer lugar tiene la pieza, se la 
entrega al jugador que lo adivinó; si no, el jugador nombrado muestra sus piezas para probarlo, obligando 
al jugador que no lo adivinó a colocar una de sus propias piezas en el centro. Se permite a los jugadores 
nombrarse a sí mismos para evitar que otros jugadores consigan su pieza, mostrando sus piezas para pro-
barlo. Si se ha equivocado y no tiene la pieza, devuelve una de sus propias piezas al centro. Si los jugadores 
no quieren arriesgarse y nadie nombra a otro jugador, el juego continúa lanzando nuevamente los dados.

Fin del juego: El juego termina cuando un jugador consigue la cantidad de piezas necesaria para lograr 
la victoria.
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Juego para 2 - 4 jugadores. Edad: más de 4 años



Componentes: 36 peças coloridas; 1 dado com � guras; 1 dado com cores.

Objetivo do jogo: O objetivo do jogo é ser o primeiro jogador que consiga um número de peças 
determinado: jogo para 3 jogadores, 10 peças; jogo para 4 jogadores, 8 peças;  jogo para 5 jogadores, 
6 peças.

Preparação do jogo: Estenda as peças aleatoriamente na mesa.

Como jogar: Um jogador lança ambos os dados; o resultado é uma combinação de um cor e uma � gura 
(por exemplo, pato amarelo). Então, ao mesmo tempo, todos os jogadores tratam de ser o primeiro a por a 
mão em cima da peça que corresponde à combinação dos dados. O primeiro jogador a pegar la peça deve 
esconder na mão. Depois, o seguinte jogador lança ambos os dados; os jogadores começam a jogar no 
sentido horário. No caso de a combinação não estar disponível (ex: pato amarelo de novo), os jogadores 
podem gritar o nome daquele que tem essa peça. Tem de se comprovar o que gritou o primeiro; se o joga-
dor nomeado tiver a peça, tem de a entregar ao jogador que o adivinhou correctamente; caso contrário, o 
jogador nomeado mostra as suas peças para o provar; posteriormente, o jogador que não adivinhou deve 
voltar a colocar uma das suas próprias peças para cima no grupo. É permitido aos jogadores nomearem-se 
a si mesmos para evitarem a captura de uma peça por um outro jogador, mostrando de novo as suas 
peças para que ninguém a tire. Se foi engano e não a têm, voltam a colocar uma das suas próprias peças 
para cima no grupo.  Se os jogadores não quiserem arriscar e ninguém gritar o nome de um outro, então 
continua o jogo a lançar de novo os dados.

Final do jogo: O jogo termina no momento em que o primeiro jogador obtém a última peça necessária 
para conseguir a vitória.
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