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Djeco társasjáték: HIBOUFOU           Cikkszám: DJ05190 
Életkor:   8-99 évesig 
Játékosok száma:  2-5 fő 
Tartozékok:    60 kártya 
A játék célja:   A legtöbb kártyát megszerezni. 
 
Előkészületek: Keverjük meg a kártyákat és osszunk hármat minden játékosnak. A maradék lapokat rendezzük 
egy húzópakliba. A pakli legfelső lapját fordítsuk fel és képpel felfelé tegyük a játéktér közepére. 
 
A játék menete: A legfiatalabb játékos kezd. Amikor sorra kerülsz, a saját lapjaid közül a játéktér közepére 
tehetsz egyet, kettőt vagy hármat, képpel felfelé. Csak akkor tehetsz le egy lapot egy másik mellé, ha a baglyok 
legalább egyik színe megegyezik. 
 

            
  Nincs egyező szín     Két szín megegyezik       Egy szín megegyezik 

 
Amikor három lap egymás mellé került, a játéktér megtelt. Az ezután következő lapokat a már lent lévőkre 
kell helyezni, továbbra is betartva a szabályt, hogy egymás mellé csak olyan lapok kerülhetnek, amelyeken 
legalább egy szín egyezik. 

 ↔         ↔      

                   A narancssárga egyezik         A zöld egyezik 
 
Ne feledjük 1: Ha középre akarunk letenni egy baglyot, legalább egy szín kell, hogy egyezzen a bal és a jobb 
oldali bagollyal is (vagy mindkettővel ugyanaz a szín egyezzen, vagy egy szín az egyikkel, egy másik szín a 
másikkal). 

 Ha kijátszottál egy, vagy több lapot, húzz ugyanannyit a húzópakliból, hogy mindig három lap legyen 
a kezedben. 

 Ha nem tudsz lapot kijátszani, húzol egy lapot a pakliból. 

 Ha sikerült mind a három lapot letenni a kezedből, megszerzed azt a rakást, amire az utolsó lapodat 
tetted le. Ezeket a lapokat vedd el és tedd magad elé. 

Ezután a következő játékos jön. 
Ne feledjük 2: Ha a középen lévő három kártyahely egyike kiürül, a játékosoknak ugyanúgy lapot kell letenniük 
oda, hogy a játék mindig három helyen folyjon. 
Győzelem: Ha a húzópakli elfogyott és senki nem tud már lapot letenni, a játék véget ér. Az győz, aki a legtöbb 
lapot szerezte meg. 


