
Cod DJ05190 Hiboufou, joc de strategie 
 
Vârsta recomandată: 8-99 ani. Pentru 2-5 jucători. 
Conține: 60 de cărți. 
Scopul jocului: să aduni cât mai multe cărți. 
Pregătirea jocului: se amestecă toate cărțile și se împart câte 3 fiecărui jucător. O carte se 
pune cu fața în sus între jucători. Restul cărților formează teancul de rezerve.  
 
Reguli de joc: Începe cel mai tânăr jucător. Fiecare jucător la rândul său poate da jos 1, 2 
sau 3 cărți, cu fața în sus, lângă cea/cele deja puse în joc. Cărțile se pot da jos doar dacă 
au o culoare comună (bufnițele au cel puțin o parte, indiferent care, colorată la fel- vezi 
imaginile din exemplele de pe cartonașele cu reguli din interior). Se iau tot atâtea cărți de 
jos, astfel ca jucătorii au mereu cel puțin 3 cărți în mînă. 
Când jos s-au pus 3 cărți, spațiul de joacă este plin. Se pot în continuare doar suprapune 
peste acestea noi cărți ale jucătorilor, cu bufnițe care să aibă o culoare comună cu 
cea/cele alăturate.  
Atenție! Pentru a pune o bufniță în mijloc, ea trebuie să aibă o culoare comună cu ambele 
cărți laterale: fie o culoare comună cu bufnița din stânga și altă culoare comună cu bufnița 
din dreapta, fie aceași culoare comună pe toate 3 cărțile. 
Dacă nu ai ce carte să dai jos din mână, trebuie totuși să iei una din teanc. 
Dacă au reușit să dai jos toate cele 3 cărți la o tură și nu mai ai nimic în mână, câștigi toate 
cărțile care sunt sub ultima carte pe care ai dat-o jos, inclusiv ultima pusă de tine. Acestea 
vor fi puse în fața ta, fiind puncte căștigate, nu le mai joci. 
Pe parcursul jocul, dacă unul dintre cele 3 locuri de joacă rămâne gol următorul jucător 
este obligat să îl ocupe cu o nouă bufniță, respectând regula culorilor potrivite.  
Jocul se termină când se consumă toate rezervele.  
Câștigă jucătorul care a câștigat cele mai multe cărți pe parcursul jocului. 

 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, poate conține piese mici.  

A se utiliza sub directa supraveghere a unei persoane adulte. 

Producator: Djeco, Franta. 

Importator și distribuitor: BORIBON COM SRL Bucuresti, str Viitorului nr 21 Tel: 0212111063 


