
LEN84883 - POTI LUA DECIZII CORECTE? 

 

Jocul contine: 

• o plansa de joc tip puzzle 

• o rotita 

• carduri de joc colorate 

• jetoane cu chei 

• jetoane cu fantome 

• 4 pioni 

• 4 suporti pentru pioni 

• ghid cu instructiuni 

Regulamentul jocului 

 

 Pentru inceput se va asambla rotita si plansa de joc conform imaginilor din brosura. Pionii 

sunt apoi pusi in suporti. 

Fiecare jucator va primi cate 1 pion care va fi asezat pe plansa de joc in dreptul culorii pe care 

aceasta o are la baza dar si 2 jetoane cu chei. 

 Amestecati cardurile de joc si puneti-le cu fata in jos pe tabla de joc, lasand libere cele 3 

patrate evidentiate ale pasajului secret . Iar cele 3 carduri care sunt astfel in plus se vor pune 

deoparte. 

Inainte de  inceperea jocului, restul de jetoane cu chei si fantome se vor aseza la fel pe plansa de 

joc. 

 Jocul poate incepe, iar scopul lui este de a reusi sa parcurgi traseul prin castelul bantuit si sa 

ajungi cu brio la linia de FINISH. 

 

 Plansa de joc are imprimate diferite patrate , pe care se vor aseza 69 carduri cu fata in jos si 

3 pasaje secrete evidentiale diferit (acestea vor ramane neacoperite). Jocul poate fi jucat de 2,3 sau 4 

jucatori. 

Pe parcursul jocului, cand jucatorii vor inainta pe tabla de joc, cardurile se vor intoarce treptat iar 

jucatorii vor descoperi cum usite sau gauri.  

 Va fi bantuit de o fantoma? Va gasi un traseu secret? Sau va fi urmat de ghinion si va trebui sa reia 

traseul? Toate aceste intrebari isi vor gasi raspunsul. 

Fiecare jucator invarte rotita. Daca sageata indica '' Cheie '', jucatorul va castiga jetonul care are 

imprimat o cheie, iar daca sageata va indica '' Miscare '' acesta va trebui sa avanseze pe plansa de 

joc si sa ia decizia corecta. 

Va merge tot  inainte? Va merge in diagonala sau va urma traseul fie in partea stanga sau dreapta? 

Totusi jucatorii trebuie sa fie atenti ca locul de pe tabla de joc pe care ei isi doresc sa mearga sa nu 

fie ocupat de unul dintre ceilalti jucatori. 

 Inainte de a avansa pe tabla de joc, jucatorii trebuie sa comunice celorlalti jucatori directia 

pe care acesta doreste sa o parcurga si odata luata aceasta decizie ea nu se mai poate modifica. 

 

 

 In joc sunt incluse diferite carduri de joc, acestea ilustrand: o usa deschisa, o usa inchisa, o 

usa deschisa cu o fantoma, o usa inchisa cu un lacat si  o gaura. 

 

• daca jucatorul va descoperi cartonasul cu ''usa deschisa'', acesta isi continua traseul de pe 

tabla de joc incluzand patratul respectiv. 

 

• daca va fi ''o usa deschisa cu o fantoma'', jucatorul se muta pe urmatorul patrat dar sta o 

tura, deoarece fantoma impiedica continuarea sa pe traseu. 

 



 

 

• pe de alta parte daca e ''o usa inchisa''  si jucatorul detine un jeton cu o cheie, il poate folosi 

si astfel isi continua traseul, iar in cazul in care din pacate nu are o cheie, jucatorul va 

stationa, neputand sa isi continue traseul. 

 

• daca va nimeri ''o usa inchisa cu lacat'', jucatorul va putea deschide usa respectiva si sa isi 

continue traseul doar daca detine 2 jetoane cu chei, iar in cazul in care nu are cele 2 jetoane 

acesta nu va putea inainta. Dupa ce jucatorul va folosi unul sau ambele cartonase acesta va 

trebui sa le returneze pe tabla de joc. 

 

• iar daca va avea cardul care afiseaza ''o gaura'', jucatorul va trebui din pacate sa se intoarca 

la linia de START a jocului. 

 

• daca jucatorul va dori sa se mute in dreptul casutei cu ''pasajul secret'' acesta poate ''sari'' si 

sa se mute intr-un alt pasaj secret pe care il prefera si sa stationeze in dreptul lui. 

 

 

 Daca rotita va indica ''o fantoma'',  jucatorul va lua un cartonas cu o fantoma si il poate 

folosi in mod strategic pentru a bloca un alt jucator, punandu-l in dificultate. 

Acesta va trebui sa stationeze, astfel ingreunandu-i traseul pana la linia de Finish. 

In cazul in care cartonasul cu fantoma a fost luat de acelasi jucator, acesta il va repune pe masa de 

joc si va invarti rotita din nou. 

 

 Daca jucatorul doreste sa foloseasca cardul cu fantoma si sa isi blocheze adversarul situat in 

dreptul cardului cu ''usa deschisa cu o fantoma'', adversarul nu va putea sa continue traseul pentru 

urmatoarele doua ture. 

Dupa ce cardurile cu fantome sunt folosite, acestea se repun pe masa de joc. 

 

Jucatorul care va parcurge cu brio traseul plin de obstacole si va ajunge primul la FINISH 

castiga! 

 

 

 » O alta modalitate de joc este acela  in echipe « 

 

 In acest caz  4 jucatori vor forma cate 2 echipe cu 2 coechipieri. 

Atunci cand unul dintre jucatori va ajunge la linia de Finish, celalalt coechipier va continua jocul 

impotriva adversarilor sai. 

 Jocul se termina cand ambii jucatori ai unei echipe ajung la linia de FINISH. 


