
BigJigs Joc de logica - Codebreaker [ BJ694 ]

Jocul include: tablita de joc din lemn, piesa rosie inscriptionata cu  „Lovingly Made for Bigjigs 

Toys” pentru a marca zona cu codul secret, 60 de piese colorate (cate 10 din fiecare culoare), 15 

piese -  cheie albe, 15 piese – cheie negre. 

Reguli de joc:

1. Alegeti ce jucator inventeaza codul secret si ce jucator il descifreaza. Cei 2 parteneri de joc 

trebuie sa stea fata in fata. Cel care inventeaza codul va face o combinatie de 4 piese 

colorate  (poate alege din cele 6 culori disponibile) pe care la va plasa in spatele piesei rosii 

inscriptionate cu  „Lovingly Made for Bigjigs Toys” (are rol de a ascunde codul secret de  

jucatorul care trebui sa il descifreze). Jucatorul care trebuie sa ghiceasca codul secret trebuie

sa incerce sa refaca pe tablita de joc culorile si ordinea de asezare a pieselor cerute de 

„inventatorul codului” punand in randul 1 din partea stanga a tablitei de joc 4 piese colorate 

alese de el.

2. Dupa fiecare incercare „inventatorul codului” da urmatoarele „indicatii de joc”:

Va plasa in oricare din cele 4 gauri din dreapta randului 1 cate o piesa – cheie neagra pentru

fiecare piesa pe care jucatorul care incearca sa descifreze codul a ales-o corect (atat ca 

pozitie, cat si ca culoare). 

Va plasa in oricare din cele 4 gauri din dreapta randului 1 cate o piesa – cheie alba pentru 

piesele care au culoarea corecta, dar care ocupa alta pozitie decat cea din codul secret.

3. Jocul continua pe randul 2 ,3, 4 etc. al tablitei de joc pana cand jucatorul reuseste sau nu sa 

descifreze codul, urmand „indicatiile” date de partenerul de joc. Castigator este cel care 

reuseste sa descifreze codul secret in 10 sau mai putine incercari.
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