
Piou – piou, cod DJ05119 

Pentru 2-5 jucători. Vârsta recomandată: 5-99 ani. 
Conţine: 31 cărţi – 4 vulpi, 10 cocoşi, 10 găini, 7 cuiburi, 18 cărți în formă de ouă (cu faţa dubla, 
ou/pui). 
Scopul jocului: sǎ fii primul care are 3 pui/ să ai cât mai mulţi pui. 
 
Reguli de joc: Se aşazǎ cărțile ou în mijloc, pe faţa cu oul. Restul cărţilor se amestecă. Se împart 
câte 4 cǎrţi fiecărui jucǎtor, iar restul se pun în mijloc lângǎ cărțile ou. Incepe cel mai tânǎr 
jucǎtor. Se joaca în direcţia acelor de ceasornic. Când îi vine rândul, fiecare jucǎtor are dreptul 
sǎ aleagǎ dacǎ schimbă o carte sau indeplineşte una din acţiunile jocului, dar atenţie! Jucătorul 
trebuie sǎ-şi completeze cărţile astfel  încât să aibǎ mereu 4 cǎrţi în mânǎ înainte de a se trece 
la urmǎtorul jucǎtor (ia una sau mai multe cǎrţi din cele de jos). 
 Acţiuni posibile ale jocului: 
-  Poţi depune un ou - arǎtând celorlalţi jucǎtori 3 cǎrţi:  cocoş, gǎinǎ, cuib, jucǎtorul are dreptul 
sǎ ia de jos un ou, pe care îl pune în dreptul sǎu; 
-  Poţi aduce pe lume un puişor - arǎtând celorlalţi jucǎtori 2 cǎrţi cu gǎina şi imitând 
cotcodǎcitul lor, jucǎtorul are dreptul sǎ întoarcǎ un ou de-al sǎu, obţinând astfel un pui; 
- Poţi lua un ou de la un alt jucător - arǎtând o carte cu vulpe adversarului, jucǎtorul are dreptul 
sǎ îi ia un ou (nu are dreptul să îi ia un pui). In cazul în care jucǎtorul provocat ripostează cu 2 
cocoşi, îşi poate pǎstra oul, dar pune cei 2 cocoşi între cǎrţile de jos, luând altele 2 în schimb. 
Toate cărţile arătate de către jucători se pun jos şi sunt înlocuite cu alte cărţi din teanc. Când se 
termina teancul, se reiau cărţile puse jos. Jocul se termină în momentul în care un jucător are 
minim 3 pui/ toate ouăle sunt împărţite între jucători şi unul dintre jucători reuşeşte să clocească 
toate ouăle câştigate în timpul jocului.  
Câştigă jucătorul care reuşeşte să adune cei mai mulți pui.  
Atenţie! jucǎtorii nu pot întoarce oul ca sǎ obţinǎ un pui decât în tura urmǎtoare obţinerii oului. 
 

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 


