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Ref: 030 Realizat in Anglia
Va rugam sa pastrati aceste instructiuni pentru consultare 
ulterioara.

Contine:
1 plansa de joc tip puzzle, 48 de cartonase cu produse, 4 planse sub forma 
de pungi de cumparaturi, 4 pioni, 4 suporturi pentru pioni, monede de 
jucarie, 1 zar.
Pregatirea jocului:
• Asambleaza plansa de joc si plaseaz-o in mijlocul mesei. Plaseaza pionii 

in suporturile pentru pioni.
• Fiecare jucator ia o plansa sub forma de punga de cumparaturi, apoi 

alege un pion si il plaseaza la intrarea magazinului potrivit.
• Cartonasele cu fond colorat sunt plasate pe produsul corect in vitrinele 

magazinului. Cartonasele ramase sunt amestecate si raspandite pe 
masa cu fata in jos.

• Fiecare jucator primeste 2 monede de 50p, 2 monede de 20p si 1 
moneda de 10p. Restul banilor este pastrat deoparte si o persoana 
este desemnata bancher. De fiecare data cand un jucator trece pe la 
banca, el colecteaza 20p de la bancher, pana ce banii se termina. Banca 
se poate utiliza de asemenea si pentru a schimba banii in monede de 
valori mai mici.

Obiectiv:
Sa fii primul jucator care cumpara oricare sase produse de la magazine 
fara a cheltui prea mult.
Jocul:
• Fiecare jucator incepe prin a ridica un cartonas din cele aflate pe masa. 
Acesta arata primul produs pe care pot sa il cumpere. Observatie: Daca 
cartonasul pe care il intorc este din propriul lor magazin, atunci cartonasul 
se plaseaza inapoi pe masa cu fata in jos si se ia un nou cartonas.
• Cel mai tanar jucator incepe jocul dand cu zarul si mutand pionul 
numarul corespunzator de spatii catre produsul aratat pe cartonas.
• Urmeaza apoi randul persoanei aflate in stanga jucatorului.
• Cand un jucator ajunge la magazinul corect, el trebuie sa ceara politicos 
vanzatorului produsul pe care doreste sa il cumpere si sa ii plateasca suma 
potrivita de bani.
• Cartonasul cu fond colorat este dat jucatorului si celalalt cartonas este 
pus deoparte in cutie.
• Jucatorul plaseaza produsul pe plansa - punga de cumparaturi a sa, 
returneaza pionul la intrarea propriului magazin si ia un nou cartonas 
pentru turul urmator.
• Daca sunt mai putin de patru jucatori, acestia pot sa cumpere din toate 
magazinele, dar banii din magazinele care nu sunt in joc sunt predate la 
banca.
• Jucatorii trebuie sa verifice intotdeauna daca au suficienti bani sa 
cumpere urmatorul produs de pe cartonas. Daca nu, acel cartonas trebuie 
sa fie returnat pe masa si trebuie luat un nou cartonas.
Castigatorul: Castigator este jucatorul care isi umple primul cartonasul 
sub forma de punga de cumparaturi cu sase produse.

La cumparaturi


