
DJ05103 Familou, joc de cooperare 

 

Vârsta recomandată: 5-10 ani. Pentru 2-4 jucători. 

Conţine 42 cărți cu animale (7 familii a câte 6 membrii) + 6 cărți lup numerotate. 

Scopul jocului: să aduni cele 7 familii de animale înainte să apară lupii. 

Pregătirea jocului: cărțile lup se așază cu cifrele în sus (vezi imagine). Se amestecă toate cărțile cu 

animale și se dau câte 3 fiecărui jucător. 

Reguli de joc: Pe durata jocului, jucătorii pot să descrie cărțile pe care le au în mână (fără a le arăta!). Cărțile 

jucate sunt alese de către jucători astfel ca jocul să nu fie blocat, toți trebuind să dea jos o carte care să facă 

jocul să continue. 

Jucătorii pun jos o carte, ei putând fie să înceapă o familie nouă - punând jos orice animal din respectiva 

familie, fie să continue cu familiile la care sunt deja animale jos dând o carte cu număr corespunzător (mai 

mic sau mai mare) (ex. dacă jos este o familie începută cu animalul cu numărul 4, jucătorul poate să adauge la 

acea familie doar animalul cu 3 sau cel cu 5, sau poate să înceapă o nouă familie). Jucătorii iau apoi o nouă 

carte de jos. 

Notă: dacă un jucător pune jos ultima carte dintr-o familie (este completă, are toți cei 6 membrii), strigă 

familia și are dreptul să mai joace o tură. Dacă un jucător nu are ce carte să dea jos, întoarce un lup 

(pornind de la lupul cu numărul 1 și continuând în ordine crescătoare pe parcursul jocului). 

Dacă jucătorii au reușit să completeze toate cele 7 familii, câștigă împreună! Dacă însă toți lupii sunt 

întorși și familiile nu sunt complete, câștigă familia de lupișori și jucătorii încearcă din nou. 
 

AVERTISMENT: Contrainidcat copiilor sub 3 ani! Poate contine piese mici. 
Producător: Djeco, Franţa. 
Importator si distribuitor: Boribon Com, str. Viitorului nr. 21, Bucuresti, tel 0212111063 


