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                                                                                                                                                         CONŢINUTUL JOCULUI:
                                                                                                          - 25 de Cărți Obiectiv (cu elemente de identicat)
                                                                                                                                                       - 24 de cărți de joc (6x4 cărți)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - Regulile jocului

OBIECTIVUL JOCULUI:
Se întoarce câte o Carte Obiectiv pentru ecare rundă. Trebuie să încerci să i cel mai rapid în poziționarea cărților tale 
astfel încât doar elementele de pe Cartea Obiectiv să e vizibile. Dacă reuşeşti, câștigi Cartea Obiectiv respectivă, iar o 
nouă rundă începe. Primul jucătorul care reuşeşte să captureze 5 Cărți Obiectiv câștigă.

PREGĂTIREA JOCULUI:
Fiecare jucător primește câte un set de 4 cărți de joc cu aceleași culori (sau simboluri). Cele 25 de Cărți Obiectiv se amestecă
și se pun într-un și se pun într-un teanc, cu faţa in jos, în mijlocul mesei.

DESFĂŞURAREA JOCULUI:
Unul dintre jucători intoarce cu faţa în sus Cartea Obiectiv de de-asupra teancului plansând-o lângă teanc. Toți jucătorii 
trebuie apoi, cât de repede posibil, să încerce să-şi poziționeze cărțile astfel încât să rămână vizibile numai cele 3-4 
elemente indicate pe Cartea Obiectiv. Ordinea nu este importantă. Pot  inclusiv cu capul în jos. Combinațiile cărților 
jucătorilor trebuie să ilustreze doar imaginile de pe Cartea Obiectiv din tura curentă, nici mai mult, nici mai puțin. 
Jucătorii pot întoarce cărțile cu fața în jos, să le pună una peste alta, etc. Un exemplu de rundă:

a)a) Cartea Obiectiv este întoarsă cu fața în sus.
b) Pentru a îndeplini obiectivul trebuie să folosești doar 2 dnitre cele 4 cărți de joc (celelalte se pun deoparte).
c) Fiecare jucător încearcă să poziționeze cele 2 cărți ale sale pentru a ascunde elementele care nu apar pe Cartea Obiectiv.
Cel care termină cel mai repede de aranjat cărțile sale pentru a rămâne vizibile doar cele 3-4 elemente cerute de Cartea 
Obiectiv, pune mâna pe aceasta și striga ”Picmix!”.
- dacă jucătorul a nalizat corect sarcina, el câștigă Cartea Obiectiv și o pune pe masă în fața sa.
- dacă el a greșit combinația trebuie să cedeze o Carte Obiectiv câştigată anterior (dacă are); aceasta, împreună cu Cartea
ObieObiectiv a acestei runde, va  pusă sub teancul de Cărți Obiectiv.
Câștigătorul rundei întoarce o nouă carte obiectiv şi o nouă rundă începe.

SFÂRȘITUL JOCULUI
Primul jucătorul care reuşeşte să captureze 5 Cărți Obiectiv câștigă.

VARIANTĂ DE JOC
     Pentru jucătorii mai mici sau cei începători, există posiblitatea de a alege Cărțile Obiectiv care au pe ele doar câte 3 
         elemente.
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