
blua familio 

la avino 

blua familio 

la avo 

blua familio 

la patro 

blua familio 

la filino 

blua familio 

la filo 

blua familio 

la patrino 

verda familio 

la avino 

verda familio 

la avo 

verda familio 

la patro 



ruĝa familio 

la avino 

ruĝa familio 

la avo 

ruĝa familio 

la patro 

ruĝa familio 

la filino 

ruĝa familio 

la filo 

ruĝa familio 

la patrino 

verda familio 

la filino 

verda familio 

la filo 

verda familio 

la patrino 



viola familio 

la avino 

viola familio 

la avo 

viola familio 

la patro 

viola familio 

la filino 

viola familio 

la filo 

viola familio 

la patrino 

bruna familio 

la filino 

bruna familio 

la filo 

bruna familio 

la patrino 



bruna familio 

la avino 

bruna familio 

la avo 

bruna familio 

la patro 

oranĝa familio 

la avino 

oranĝa familio 

la avo 

oranĝa familio 

la patro 

oranĝa familio 

la filino 

oranĝa familio 

la filo 

oranĝa familio 

la patrino 



flava familio 

la avino 

flava familio 

la avo 

flava familio 

la patro 

flava familio 

la filino 

flava familio 

la filo 

flava familio 

la patrino 

roza familio 

la avino 

roza familio 

la avo 

roza familio 

la patro 



griza familio 

la avino 

griza familio 

la avo 

griza familio 

la patro 

griza familio 

la filino 

griza familio 

la filo 

griza familio 

la patrino 

roza familio 

la filino 

roza familio 

la filo 

roza familio 

la patrino 



 

 

Ludreguloj                                                                  7 familioj  

 

 
Eblas ludi de 2 ĝis 6 ludantoj. 

La ludocelo : 
Celas kolekti kompletajn familiojn. 
Kompleta familio konsistas el 6 kartoj : la patro, la patrino, la filo, la filino, la avo kaj la avino. 
Familio ekzemplo : 

 

Antaŭ la ludo : 
Iu ludanto disdonas po 7 kartojn al ĉiuj. La ceteraj kartoj iĝas dorsflanke talono sur tablon. 
La unua ludanto estas la unua maldekstre de la disdoninto. 
 
 
 

Por ludi : 
La ludanto petas de iu partoprenanto precizan karton. Ekzemple : "el la verda familio, mi deziras la filinon". 

Kiam la partoprenanto havas la petitan karton, li devas doni ĝin. La ludanto rajtas ludi denove. 
Kiam la partoprenanto ne havas la petitan karton, la ludanto elprenas la supran karton el la talono. 

Se la elprenita karto estas la petita karto la ludanto montras ĝin dirante "jen la ĝusta karto"  kaj li rajtas 
ludi denove. 

Se la elprenita karto ne estas la petita karto, la ludanto gardas la karton kaj lasas ludi la partoprenanto al 
kiu li ĵus petis karton. 

 
Atentigo : ludanto rajtas peti karton nur kiam li jam havas minimume unu karton el tiu familio. 
 
Kiam ludanto havas kompletan familion, li anoncas kaj surtabligas ĝin antaŭ si. 
 
 
 

Fino de la partio : 
Kiam la 7 kompletaj familioj estas  kolektitaj, la ludanto kiu akiris la plej multe da kompletaj familioj gajnas. 
 
 
 
 
 

Aŭtorino : Isabelle Saulnier. 


