


Materiale de joc și organizare



Aruncarea zarului



   Exemplu: Ionuț şi-a terminat runda. 
El a pus deoparte următoarele zaruri:
După prima aruncare: 2 x 6
După a doua aruncare: 2 x viermişor (=2 x 5)
După a treia aruncare: 1 x 4
După a patra aruncare: 2 x 2
Rezultatul lui Ionuț după aruncările cu zarurile Rezultatul lui Ionuț după aruncările cu zarurile 
este 30.

          Exemplu: Rezultatul lui Ionuț este 30. 
Locul la grătar numărul 30 conţine deja două f
arfurii. Astfel, aruncarea lui John cu zarurile 
reprezintă o încercare nereuşită!

Plasarea farfuriilor și înhățarea viermișorilor fripți



Acţiunea 1: Ocuparea unui loc liber de lângă grătar

Acţiunea 2: Cum să furăm friptură de viermişori
    Acela dintre noi care obţine în urma aruncării zarurilor un loc ocupat de farfuria 
unui alt jucător va fura de la acesta un număr de viermişori cât este indicat pe locul 
respectiv. Apoi, „hoţul” va înlocui farfuria celuilalt jucător cu o farfurie proprie. (Acela 
dintre noi care deţine farfuria înlocuită o primeşte înapoi.)

Acţiunea 3: Protejarea unui loc lângă grătar
    Acela dintre noi care obţine în urma aruncării zarurilor un loc ocupat de propria 
farfurie, poate plasa o a doua acolo, primind acelaşi număr de viermişori cât este 
indicat în locul respectiv. (Dacă un loc lângă grătar deja conţine două farfurii, nu se 
mai poate acţiona în locul respectiv. Astfel, un rezultat al zarurilor egal cu numărul 
locului respectiv devine o încercare nereuşită.)

Acţiunea 4: Înhăţarea melcilor la grătar
    Dacă locul obţinut de unul dintre noi după aruncarea zarurilor îndică un melc la 
grătar, jucătorul primeşte unul, pe care îl plasează înaintea sa. (Notă: Nu putem plasa 
o farfurie acolo unde locul indică un melc fript.)
În cazul rezultatul aruncării cu zarurile este mai mare de 36, acela dintre noi care a 
obţinut acest rezultat primeşte un melc. Dacă nu mai este niciun melc în rezerve, 
el primeşte melcul fript cu cea mai înaltă poziţie de pe grătar. În cazul în care niciun 
astfel de melc nu se mai găseşte, jocul se termină.astfel de melc nu se mai găseşte, jocul se termină.

După aceea, jocul continuă cu următorul dintre noi, în sensul acelor de ceasornic.

    Dacă locul indicat de zaruri este liber, acela dintre noi a cărui rând este va plasa 
una dintre farfuriile sale acolo. Apoi el va primi o cantitate de viermişori roşii fripţi 
câţi sunt indicaţi pe locul ocupat şi îi va aşeza în faţa.




