
  Egy állati jó vetélkedő 
      két játékos részére,
            8 éves kortól.
A játék elemei
45 db állatkártya dzsungelmintás hátlappal
(5 db gorilla, 6 db bölény, 7 db antilop, 8 db medve, 9 db tigris és 10 db hiéna)

12 db bódékártya dzsungelmintás hátlappal 
(3-3 darab minden színből: piros, zöld, kék és sárga)

7 db állatkertlapka 
(6 db karám 3-tól 8-ig terjedő célszámokkal, és 1 db kereskedőterület, a hátukon  jel)

8 db pontozózseton, hátoldalukon betűkkel A-tól F-ig 
(7 db plusz pont/érme, 1 db utolsó forduló)

12 db pénzérme 
azonos elő- és hátlappal

3 db állatkölyökkártya azonos elő- és hátlappal 
(1-1 db medve, tigris és hiéna)

3 db teherautó 
(1 db 1 rakodófelülettel 

és 2 db 2-2 rakodófelülettel)

1 utolsó fordulót jelző kártya

12 db pontjelző korong, elején +1, hátoldalán –1 pont
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Fontos: Abban a valószínűtlen esetben, ha elfogynának a pontjelző korongok vagy az 
érmék, a játékosok vezethetik a készletüket papíron is.

A játék céljA
Mindkét játékos egy kicsi állatkert igazgatója. Mindketten a látogatók figyelméért 
vetélkednek, és a leglátványosabb attrakciókkal próbálják magukhoz csalogatni 
a nagyérdeműt. Amelyik játékos több állatot tart egy karámban annak kiértékelésekor, 
pontokat kap. A játékot a játék végi pontozás után több pontot gyűjtött játékos nyeri.

előkészítés
– Helyezzétek a 7 db állatkertlapkát a vörös szegélyes címkével 
   ellátott oldalukkal felfelé egy sorba a játékosok közé.  
   Ehhez először illesszétek egymáshoz a hat karámlapkát növekvő 
   sorrendben (3–8 értékében). Ezután a hiénák karámjához 
   (8-as érték) csatoljátok a kereskedőterületet.
– Helyezzétek a teherautókat egymás mellé az asztal közepére úgy,
   hogy maradjon egy kis hely közöttük és az állatkertlapkák között. 
– Keverjétek össze a 45 db állatkártyát és a 12 db bódékártyát.  
   Ezután számoljatok le egymásra képpel lefelé 5 lapot, helyezzétek rá az utolsó forduló     
   kártyát, végül a pakli többi lapját is, húzópaklit képezve.
   A húzópakli legfelső lapját fordítsátok fel, és helyezzétek a mellé, mint 
    a dobópakli első lapját.
– Rendezzétek ábécé szerint sorba a pontozózsetonokat, és halmozzátok 
   egymásra úgy, hogy legfelül az „A” jelű legyen, legalul pedig az „F” jelű.
– Tegyétek a játéktér mellé a három állatkölyökkártyát.
– A 12 pontjelző korong is a pálya mellé kerül egy halomba.
– Mindkét játékos 1 érmét kap kezdőtőkének. A megmaradt 10 db érmének szintén 
   a játéktér közelében keressetek helyet.

Dobópakli

Húzópakli

Te
he
ra
ut
ók

1. játékos

Állatkertlapkák

Kezdo érme

Karámok  Kereskedoterület

2. játékos
Kezdo érme

Állat-
kölyökkártyák

 

pontozózsetonok

Tartalék pontjelzo
korongok

 Tartalék
érmék

 

 

1
2
3
4
5

A
B
C
C
C
D
E
F
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A játék menete
A játék több fordulóból áll. A játékosok eldöntik, ki kezdi az első fordulót. A körében mind-
két játékos egyet választ az alábbi három lehetőség közül:
A. Egy lapot kapcsol egy teherautóhoz, VAGY
B. Magához vesz egy teherautót, és befejezi a fordulóját, VAGY
c. Pénzakciót hajt végre.

A. Lap kapcsolása egy teherautóhoz
A soron lévő játékos felhúzza a húzópakli legfelső lapját, 
majd képpel felfelé egy olyan teherautó mellé helyezi, 
amelyik mellett még van hely.
  
Ezután a játékos köre véget ér.
A kisebbik teherautó mellé egyetlen kártya helyezhető, 
a nagyobbak mellé pedig legfeljebb kettő. Ha minden 
teherautó megtelt, ez a lehetőség nem választható, 
ez esetben a B vagy a C variációk egyikét kell végrehajtani.

B. Teherautó elvétele és a forduló befejezése
A játékos maga elé veszi az egyik teherautót a mellette 
fekvő lapkákkal együtt. 

Fontos: csak olyan teherautó vihető el, amelyik mellett legalább egy kártya van. 
Ha még egy teherautó mellé sem került lap, ez a lehetőség nem választható, ez 
esetben az A vagy a C variációk egyikét kell végrehajtani.

A teherautóval elhozott kártyákat a játékosnak azonnal el kell helyeznie az állatkertjében, 
a karámlapok felé eső oldalán. A lapkák elhelyezésének a sorrendjéről a játékos dönt.

• Állatok
Minden állatot a saját karámjában kell elhelyezni úgy, hogy 
több állat esetén a lapok félig fedjék egymást. Így jól látszik 
majd, hány állat van abban a karámban, és a kártyák jobb 
felső sarkában található egyéb ikonok is.

• Bódék
A bódékártyákat a kereskedőterületre kell helyezni, a játé-
kos saját oldalán. Több bódé esetén itt is félig kell, hogy 
fedjék egymást a kártyák, így a színük, és a kártyák jobb felső
 sarkában található egyéb ikonok is jól láthatóak maradnak. 
 
Ha a játékos ezt a lehetőséget választja, nem csak a köre, 
hanem a forduló is véget ér a számára. A következő 
fordulóig nem hajt végre újabb akciókat. 
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Fontos: Ha az egyik játékos befejezi a fordulóját, a másik játékos még hajthat végre 
akciókat, ha tud, mielőtt ő is befejezné a fordulóját egy teherautó kiválasztásával.

C. Pénzakció végrehajtása
Két érme befizetésével a játékos az alábbi lehetőségek közül választhat:

I. Ellop egy állatot, VAGY
II. Megszabadul az összes mínuszpontjától.

A két érme a közös készletbe kerül vissza.

I. Állat ellopása
A játékos kiválaszt egyet az ellenfele állatai közül, 
és áthelyezi a saját oldalára, a megfelelő karámba. 
Fontos: Ezzel az akcióval bódék nem lophatóak el!

II. Mínuszpontok eldobása
A játékos visszatesz a készletbe minden olyan pontjelző korongot, ami a „-1” oldalával 
felfelé van előtte.

A pénzakció végrehajtása után a játékos köre véget ér.
Ha a játékosnak kevesebb, mint két érméje van, ez a lehetőség nem választható, ez esetben 
a B vagy a C variációk egyikét kell végrehajtani.

egy forduló vége
Mikor már mindkét játékos választott magának teherautót, a forduló véget ér.
Minden kártya, ami az asztal közepén maradt teherautóhoz tartozik, a dobópaklira kerül. 
Az elvett teherautók visszakerülnek az asztal közepére, és a következő fordulót az a játékos 
kezdi, aki később választott teherautót. 

Az ikonok
Az állatkártyák ikonjai
Néhány állatkártya jobb felső sarkában különböző ikonok láthatóak.
Amikor egy játékos az első, bármilyen ikonnal ellátott állatkártyát helyezi el egy karám-
jában, egyelőre nem történik semmi. Amikor azonban a második, az előzővel megegyező 
szimbólummal ellátott kártya is ugyanabba a karámba kerül, a játékos azonnal végrehajtja 
az ikonhoz tartozó akciót:

Tartalék érmékhez  

Tartalék pontjelzo
korongokhoz

Tartalék
érmékhez
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 Villám 
A villámmal jelzett állatok nem jönnek ki jól egymással. Ez az ikon bármelyik állat mellett 
megjelenhet.
Amikor egy karámba bekerül a második, villámmal megjelölt állat, a játékos mínuszpontot 
kap. Ennek megfelelően elvesz egy pontjelző korongot, és a –1 felével felfelé maga elé 
helyezi.

 Szív 
A szívvel jelzett állatok képesek párosodni. Ez az ikon csak a medvék, tigrisek és a hiénák 
mellett fordul elő.
Amikor egy karámba két, szívvel megjelölt állat kerül, szaporodhatnak: ha az adott faj ál-
latkölyökkártyája még elérhető, a játékos a megfelelő karámba helyezi azt. Ez a lap ettől 
fogva teljes értékű egyed lesz a karámban. Minden faj egyszer tud szaporodni, ezért ha 
valamelyik játékos már elvette egy faj állatkölyökkártyáját, az akció elvész.

 Négyzet 
A négyzettel megjelölt állatok adományokat jelentenek az állatkert tulajdonosának, ami 
lehet újabb állatkártya vagy bódékártya. Ez az ikon csak az antilopok, tigrisek és a hiénák 
mellett fordul elő.
Amikor egy karámba két, négyzettel megjelölt állat kerül, a játékos átlapozhatja 
a dobópaklit, és az állatkertjébe helyezhet egy szabadon választott állat- vagy bódékártyát. 
Az állatkártya a megfelelő karámba, a bódé a kereskedőterületre kerül.

Fontos: Ez a fajta akció kiválthat más ikonakciókat ugyanabban a fordulóban. 
Ha a játékos a dobópakliból egy négyzettel jelölt lapot választ ki, elvehet ugyan 
egy újabb kártyát, de újabb ikonakcióra nem kerül sor, az ikonakció elvész.

Általános szabály, hogy a játék során csak a dobópakli legfelső lapja látható, és az eldobott 
lapokat átnézni nem lehet. Ezt egyedül akkor teheti meg a játékos, ha a négyzettel jelölt 
lapokhoz tartozó ikonakciót hajtja végre. 
Természetesen a játékosok megállapodhatnak abban, hogy a dobópakli bármikor át-
lapozható.

A bódékártyák ikonjai 
Minden bódékártya jobb felső sarkán három ikon egyike látható.
Amikor egy játékos egy adott ikonból az elsőt helyezi le, nem történik semmi. Amikor 
azonban a második, az előzővel megegyező szimbólummal ellátott bódékártya is 
a kereskedőterületére kerül, egy különleges ikonakcióra kerül sor:
Fagylalt , perec  vagy üdítő 
Amikor egy olyan ikonnal jelzett bódékártya kerül a kereskedőterületre, amilyen már van 
ott, a játékos egy érmét kap.

Fontos: ennél az ikonakciónál nem számít a bódé színe, csak a rajta lévő ikon. 
Három sárga bódékártya van a pakliban, mindegyiken más-más ikonnal.
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köztes pontozás
– Állatkártyák: 
Amikor a két játékos egy fajtából együttesen lehelyezett annyi állatot, amennyi a fajta 
mellett látható célszám az állatkertlapkán, a játékmenet megáll, amíg a játékosok köztes 
pontozást hajtanak végre.

Az a játékos, aki több állatkártyát 
rakott maga elé, elveszi a legfelső 
pontozózsetont, és azt képpel felfelé 
maga elé helyezi. Ha a korongon 
érme is látható, akkor a játékos
a pontokon kívül egy érmét is elvesz
a közös készletből. Ezután a kiértékelt
állatkertlapkát meg kell fordítani, 
és arra a fajtára nézve nem lesz több 
köztes pontozás a játék során.

Minden állatfajta egyszer kerül kiértékelésre a játék során. Ha köztes pontozás után vál-
toznak az arányok, akár újabb állatkártyák szerzése vagy a másiktól történő ellopása miatt, 
a játékos, aki a pontozózsetont szerezte, nem adja azt át ellenfelének.
Ha a játékosok előtti lapok száma eléri az állatkertlapkán láthatót, de nincs egyértelmű 
többsége egyik játékosnak sem, a köztes pontozást akkor kell végrehajtani, amikor valame-
lyikük előnyt szerez egy későbbi fordulóban. Ez szintén megtörténhet újabb állatkártyák 
szerzése vagy a másiktól történő ellopása segítségével.

– Bódékártyák: 
Ha valamelyik játékos mind a négy színű bódéból le tudott helyezni egyet-egyet a saját 
kereskedőterületére, köztes pontozásra kerül sor.

Fontos: Ebben az esetben a bódék színe, és nem a rajtuk lévő ikon számít.

A játékos, aki elsőként váltja ki a köztes pontozást a bódékártyák esetén, elveszi a legfelső 
pontozózsetont, és azt képpel felfelé maga elé helyezi. Ezután a kiértékelt állatkertlapkát 
meg kell fordítani, jelezve, hogy a köztes pontozás már megtörtént.

1. játékos: 1 bivaly

2. játékos: 3 bivaly

2. játékos

2. játékos

2. játékos



7

A játék során mindkét játékos elé kerülhetnek további bódékártyák. Ám, mint 
az állatkártyák esetében, itt is csak egyetlen köztes pontozásra kerül sor, és amelyik 
játékos ennek során megszerezte a pontozózsetont, a játék végéig megtartja azt.

A játék vége
A játék vége kétféle módon következhet be:
– „Utolsó forduló” kártya  
Amikor a húzópakliból előkerül az „utolsó forduló” kártya, azt rögtön félre kell tenni. 
A következő lap felhúzásával az aktuális forduló az utolsóvá válik, és annak végeztével 
a játék is véget ér. Miután mindkét játékos kiválasztotta az utolsó teherautónyi rakományát, 
a végső pontozás következik.

– „Utolsó forduló” pontozózseton  
Amikor a pontozózsetonok közül előkerül az „utolsó forduló” zseton, azt rögtön félre kell 
tenni. Amikor valamelyik játékos egy köztes pontozás során megszerzi a következő pon-
tozózsetont, az aktuális forduló az utolsóvá válik, és annak végeztével a játék is véget ér. 
Miután mindkét játékos kiválasztotta az utolsó teherautónyi rakományát, a végső pontozás 
következik.

végső pontozás
– Ezúttal minden karámot kiértékelünk, függetlenül attól, hoztak-e pontot a játékosoknak 
egy esetleges köztes pontozás során. Minden karám esetében az a játékos, akinek több 
példánya van egy adott fajból, egy pontozózsetont kap a közös készletből, és azt a „+1” 
oldalával felfelé maga elé helyezi.
Döntetlen esetén egyik játékos sem kap pontot. 
– Minden két érméért 1 pontot kap mindkét játékos.
– Ezután a játékosok összesítik a pontjaikat: mind a +1 értékű pontjelző korongokat, mind 
a köztes pontozásból származó pontozózsetonjaikat. Az összegből levonják a pontjelző 
korongokkal szerzett mínuszpontokat. 
Az a játékos, akinek több pontja van, megnyeri a játékot. 
Pontegyenlőség esetén az a játékos győz, akinek több érméje van. Ha ez is egyenlő, a 
játékosok osztoznak a győzelmen.

Példa a pontozásra:

  3 pont a karámok végső pontozásában

  1 pont az érmékért 

   9 pont a köztes pontozásokból

   -2 pont a villámokért stb.

   11 pont
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játékváltozAt hAlAdóknAk
Haladó játék esetén az „A variáció” (Lap kapcsolása egy teherautóhoz) a következő 
lehetőséggel bővül ki:
Miután a játékos megnézte a húzópakli legfelső lapját, egy érméért cserébe megteheti, 
hogy nem teherautóra rakja a lapot, hanem rögtön a dobópaklira. 
Az érme visszakerül a közös készletbe. A játékos nem húz újabb lapot, a köre véget ér.
Fontos: ez a lehetőség nem hajtható végre az utolsó körben.
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