
Dek Bovinoj, La Kart-ludo 
Resumo 
Dek Bovinoj estas ludo por inter 2 kaj 12 ludantoj. Ĉiu ludanto havas 40 kartojn kun la sama dorsa 
koloro; ĉe la alia flanko de la kartoj videblas la numeroj de 1 ĝis 10 kune kun unu el kvar diverskoloraj 
roluloj (Paŭlo, Maria, Uliso, aŭ Leo).


Post ĉiu ludrondo, vi gajnas po 1 poenton por ĉiu karto, kiun vi sukcesis movi al la Kampo, sed perdas 
po 2 poentojn por ĉiu karto, kiu restas en via Stalo.


Kiam iu ludanto atingas 99 poentojn, tiam finiĝas la ludo, kaj la homo kun la pli granda poentaro gajnas.


Preparado 
Ĉiu ludanto prenu enmane siajn 40 kartojn kun samkolora 
dorsa flanko, kaj miksu ilin. Ĉiu ludanto devas havi unikan 
koloron.


Preparu viajn kartojn antaŭ vi sur la tablo, kiel en la bildoj:


 • La Stalo – 10 kartoj en stako, kutime je la maldekstra 
flanko


 • La Vico – por du ludantoj, metu 5 kartojn vice unu apud 
la aliaj. Por tri ludantoj, metu 4 kartojn vice. Kun kvin aŭ pli 
da ludantoj, metu 3 kartojn vice.


 • La Mano – la ceterajn kartojn vi konservu en la mano.




Ludado 
Ne estas vicordo por ludi – ĉiuj ludas samtempe.


Iu krias “Ek!” por komenci la ludrondon. Ludantoj komencas krei stakojn en la Kampo (t.e. meze de la 
tablo, inter ĉiuj ludantoj). Stakon ĉiam komencas numero 1; poste sekvas kartoj 2, 3, 4… ĝis 10, ĉiuj kun 
la samkolora rolulo (Paŭlo, Maria, Uliso, aŭ Leo).


Se vi havas karton “1” videblan (en via Vico, aŭ supre ĉe via Stalo) metu ĝin tuj en la Kampon. Kiam vi 
uzas karton el via Vico, tuj replenigu la Vicon per la supra karto el la Stalo. Se vi nun havas karton 
videblan per kiu vi povas kreskigi iun ajn stakon en la Kampo, ekzemple blua 2 sur blua 1, aŭ blanka 4 
sur blanka 3, ktp., tuj metu tiun karton sur tiun stakon.


Kiam vi ne plu povas movi ajnan karton el via Stalo nek el via Vico, prenu 
triopon de kartoj el via mano kaj renversu ilin sur la tablon (kutime dekstre 
de via Vico), por ke la plej supra karto estu videbla. Se tiu karto povas esti 
movita al la Kampo – por meti sur iun stakon aŭ por ekigi novan – tuj faru 
tion. Se ankaŭ la sekva nove videbla karto simile uzeblas, faru ankaŭ tion, 
kaj tiel plu. Kiam neniu videbla karto utilas, renversu denove triopon el la 
mano kaj metu ĝin sur la lastan, kaj denove, ktp. Kiam vi ne plu havas 
kartojn en la manoj, reprenu la stakon de triopoj, rapide miksu tiujn kartojn 
kaj rekomencu renversi triopojn.


Fino de ludrondo 
Kiam iu ludanto movas la lastan karton el sia Stalo, ĉu al la Kampo aŭ al sia Vico, tiu laŭte muĝu “MUU!!” 
kaj ĉiuj tuj ĉesas ludi. La ludrondo estas finita. Ne tuŝu la restantajn kartojn en via Stalo, sed kunmetu 
ĉiujn aliajn – vian Vicon, vian manon, kaj stakon de triopoj. Metu ĉiujn tiujn kartojn sur la tablon, 
montrante la bovinan flankon de la kartoj kun via unika koloro. Ili ne plu uziĝos ĝis la sekva ludrondo.


Por nombri la poentojn, ĉiu ludanto devas rehavi siajn kartojn el la Kampo, do redonu ilin laŭkolore.


Nun vi nombras viajn poentojn. Por ĉiu karto, kiu restis en via Stalo, vi perdas po 2 poentojn. Por ĉiu 
karto, kiun vi metis en la Kampon, vi gajnas po 1 poenton.


Fino de ludo 
Kiam iu ludanto atingas 99 poentojn aŭ pli, tiam finiĝas la ludo. La homo kun la plej alta nombro da 
poentoj gajnas.
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