
Leeftijd: 5-10 jaar Aantal spelers: 2-4

Inhoud: 42 kaarten van dierenfamilies  
+ 6 wolvenkaarten
Doel van het spel: alle 7 dierenfamilies bij elkaar 
brengen voordat de wolf komt.

Tijdens het hele spel mogen de spelers met elkaar 
overleggen over de kaarten die ze in hun hand 
houden (zonder ze te tonen). Het is de bedoeling dat 
iedereen een kaart legt die het voor de volgende speler 
gemakkelijker maakt om een geschikte kaart te leggen, 
zodat het spel niet vastloopt.
Verloop van het spel: De speler die aan de beurt is, 
legt één kaart op tafel. Elke speler kan:
- een nieuwe familie beginnen door een willekeurige 
kaart van deze familie te leggen,

De dierenkaarten worden 
gemengd en elke speler krijgt er 
3. De rest van de kaarten vormt 
de pot en wordt omgekeerd in 
een stapeltje naast de spelers 
gelegd. Er wordt met de klok mee 
gespeeld. De spelers bepalen 
samen wie er mag beginnen.

Voorbereiding van het spel:  
Leg de 6 wolvenkaarten als volgt neer met de 
genummerde kant naar boven:
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- een kaart van een bestaande familie leggen. In dit 
geval moet hij rekening houden met de volgorde van 
de cijfers(als bijvoorbeeld kaart 4 van een familie wordt 
gelegd, kan de speler alleen kaart 3 of 5 van deze 
familie leggen).
Als zijn beurt voorbij is, trekt de speler een nieuwe kaart 
en is de volgende speler aan de beurt.

Opmerking: wanneer een speler de zesde kaart van 
een familie legt, roept hij 'familie' en mag hij meteen 
opnieuw spelen.
Als een speler geen kaart kan leggen, wordt een van de 
6 wolvenkaarten omgedraaid! (eerst nummer 1, daarna 
2 enzovoort).

Wie wint?
Als de spelers erin slagen om 7 complete families te 
leggen, hebben alle spelers gewonnen!
Maar als de 6 wolvenkaarten allemaal worden 
omgedraaid, wint de wolf en hebben alle spelers 
verloren!

Een spel van  
Cyril Fay


