
    

    

    

    

    

blanka aŭto flava aŭto bruna aŭto blua aŭto 

nigra aŭto viola aŭto verda aŭto ruĝa aŭto 

blanka glaso flava glaso bruna glaso blua glaso 

nigra glaso viola glaso verda glaso ruĝa glaso 

blanka ĵetkubo flava ĵetkubo bruna ĵetkubo blua ĵetkubo 



    

    

    

    

    

nigra ĵetkubo viola ĵetkubo verda ĵetkubo ruĝa ĵetkubo 

blanka libro flava libro bruna libro blua libro 

nigra libro viola libro verda libro ruĝa libro 

blanka seĝo flava seĝo bruna seĝo blua seĝo 

nigra seĝo viola seĝo verda seĝo ruĝa seĝo 



    

    

    

    

    

blanka tablo flava tablo bruna tablo blua tablo 

nigra tablo viola tablo verda tablo ruĝa tablo 

blanka vazo flava vazo bruna vazo blua vazo 

nigra vazo viola vazo verda vazo ruĝa vazo 



Ludreguloj                                                         Linioj kaj kolumnoj 

La ludocelo : 
Ĉiu karto entenas 2 aĵojn : objekto kaj koloro. La ludantoj devas ordigi laŭtabele la kartojn sur tablon. 
Ekzemplo : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antaŭ la ludo : 
Preparu la kartojn laŭ la nombro de ludantoj. 
Ekzemplo : 

 
 

objekta direkto 

k
o

lo
ra
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ir
e
k
to

 

3 ludantoj : 30 kartoj 4 ludantoj : 36 kartoj 5 ludantoj : 40 kartoj 6 ludantoj : 42 kartoj 

6 objektoj, 5 koloroj 6 objektoj, 6 koloroj 5 objektoj, 8 koloroj 7 objektoj, 6 koloroj 

Por ludi : 
Partoprenanto disdonas la kartojn.  
La unua ludanto surtabligas verdan karton ; Se li ne havas verdan karton, li lasas komenci la sekvanta ludanto. 
La sekvanta ludanto devas surtabligi : 

 verdan karton aŭ 
 alian karton je la sama objekto kiel la jam kuŝita karto. Laŭvole, li metas ĝin dekstren aŭ maldekstren 

de la jam kuŝita karto. 
Se li ne havas ludeblan karton, li lasas sian vicon. 
La ludantoj ludas laŭvice.  
 
Atentigoj : 

1. Eblas komenci linion nur per la verda koloro. 
2. La ordo de la kartoj estas difinita laŭ la evoluo de la partio. 
3. Estas malpermesita lasi mankon en linio. 
4. Ludi estas deviga. Ludanto lasas sian vicon nur kiam li ne havas ludeblan karton. 
5. Ludanto aldonas maksimume unu 

karton, krom kiam eblas meti ĉiujn 
liajn kartojn, ĉi-kaze, la ludanto 
rajtas meti la tuton. 

 
 
Ekzemplo : Ĉi-dekstre, la verdaj kvadratoj 
indikas la permesitajn lokojn por ludi. 
 
 
 
 
 
 

Fino de la partio : 
La unua ludanto, kiu ne plu havas kartojn gajnas. 

Aŭtoro :Isabelle Saulnier 
http://ludoj.neowordpress.fr 

Loko por komenci novan 

linion per verda karto Malpermesita loko pro la 

manko de la viola tablo 


