
Overzicht
Met de mini-uitbreiding Droomhuis: Dierenmini-uitbreiding Droomhuis: Dieren kun je nu ook eigenaar worden 
van 4 verschillende huisdieren. Tijdens het spel verzamel je in verschillende  
ronden eigenaarfiches. De speler die aan het einde van het spel de meeste  
eigenaarfiches van één huisdier in bezit heeft, wordt de gelukkige eigenaar  
van het huisdier.

De mini-uitbreiding kan gespeeld worden met het basisspel Droomhuis en de 
uitbreiding Droomhuis: Zonnelaan 156.
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Inhoud:
• dierenfiches (alpaca, gekko, egel, big)
• 12 eigenaarfiches

- 1 alpacafiche
- 3 gekkofiches
- 3 egelfiches
- 5 bigfiches



VOORBEREIDING

- Volg de voorbereiding van het basisspel en wanneer je speelt met de uitbreiding ook de 
voorbereiding van een variant van zonnelaan 156.

- Leg alle huisdierfiches naast de inrichtingstegels naast het speelbord.

- Schud alle eigenaarfiches en leg de eigenaarfiches in een stapel, met het huisdier naar 
beneden gericht, binnen handbereik van alle spelers op tafel.

SPELVERLOOP

In de voorbereiding van een nieuwe ronde wordt door de speler links van de startspeler 
het bovenste eigenaarfiche omgedraaid en open op één van de kaarten op het speelbord 
geplaatst. De rest van de ronde wordt volgens de basisregels gespeeld. Als een speler een 
kolom kiest met een eigenaarfiche, dan pakt de speler naast de kaart(en) ook het  
eigenaarfiche en legt het fiche open naast zijn huis neer.

In een spel met twee of drie spelers plaats je het eigenaarfiche in een kolom naar keuze 
en verwijder je vervolgens de kaarten van die kolom.

Aan het einde van het spel worden de huisdierfiches uitgedeeld. De speler met het 
hoogste aantal fiches van een huisdier ontvangt het huisdierfiche. Als 2 of meer spelers 
hetzelfde aantal eigenaarfiches hebben, dan wint de gelijkspelende speler die de meeste 
sterren heeft. Het aantal sterren staat afgebeeld onder de foto van het huisdier op het 
eigenaarfiche.

Bij de puntentelling tel je de punten van de huisdieren die je bezit bij het totaal aantal 
punten op.


