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Ludreguloj                                                                  Mia familio  

Ĝis 4 ludantoj 

La ludocelo : 
Ĉiu ludanto devas kunigi sian familion. La familio konsistas el 6 familianoj : du gefratoj, du gepatroj kaj du geavoj. 
 
Ekzemplo kiam la ludanto rolludas la patrino :  
Li devas kolekti sian edzon, siajn gefilojn kaj siajn gepatrojn (aŭ bogepatrojn). 
Atentigo : la gefiloj konsitas el unu aŭ du kartoj ; same la gepatroj (aŭ bogepatroj) konsistas el unu aŭ du kartoj. 

Antaŭ la ludo : 
Ĉiu ludanto ricevas rolan karton, kiun li kuŝigas videble antaŭ si sur la tablon. 
La ludantoj ludas laŭvice. 
 
Iu zorgas pri la kartstako. Li estas la ludestro. 
Li metas dorsvideble 4 kartojn meze sur la tablon. 
 

Por ludi : 
La ludanto elektas karton el la kvar sur la tablo, li rigardas ĉu ĝi taŭgas al sia familio. 

jeskaze : li kuŝigas videble la karton antaŭ sin. 
nekaze : li redonas ĝin al la ludestro por meti sub la kartstakon. 

La ludestro kuŝigas 1 karton por anstataŭi la prenitan karton. 
 
Ludanto rajtas preni pli favoran karton por anstataŭi alian karton. 
Ekzemplo : anstataŭi "mia filino" karton per "miaj gefiloj" karto. 
 
Atentigo : ĉiu ludanto ĵus antaŭ sian ludago rajtas peti de la ludestro "anstataŭigu la kartojn". Ĉi-kaze, la ludestro re-
prenas la kvar kartojn metas ilin sub la kartstakon kaj metas dorsvideble kvar aliajn kartojn meze sur la tablon. Tiu 
rajto validas al ĉiu nur po unu fojo, ne pli. 
 

Fino de la partio : 
Kiam ludanto estas kolektinta sian kompletan familion, li anoncas ĝin kaj estas la fino de la partio. 
Ĉiuj ludantoj nombras siajn familianojn. Unu familiano valoras 1 poenton. 
 
Iu skribas la poentaro sur markfolion. 
Post kvin partioj (aŭ pli se vi deziras), la ludanto kiu akiras la plej multe da poentoj gajnas. 
 
 
 

Aŭtorino : Isabelle Saulnier. 
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