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Majmok
2 pont minden  
majomért, ami  
a legtöbb majmot 
tartalmazó oszlopban van.

Elefántok
2 pont minden 
elefántért, ami 
a legtöbb elefántot 
tartalmazó sorban van.

Pingvinek
2 pont minden 
pingvinért, ami 
a legnagyobb, 
oldalszomszédosan 
érintkező pingvincsoport 
része. 

Törpepapagájok
4 pont minden 
törpepapagáj- 
párért. Két törpe- 
papagáj akkor 
alkot párt, ha egy 
oldalukkal érintkeznek.  
Egy törpepapagáj 
legfeljebb egy pár része 
lehet.

Farkasok
2 pont minden 
farkasért, ami 
a játéktér szélén 
található. 

Pelikánok
2 pont minden 
pelikánért, ami 
a legnagyobb, átlósan 
érintkező pelikáncsoport 
része.

Kaméleon
Keressétek meg 
a játéktéren azt a 
kaméleont, aminek  
a legtöbb különböző  
fajú oldalszomszédja  
van (ebbe beleszámít egy 
ezzel oldalszomszédos 
kaméleon is). Annyiszor 
2 pontot ér a kaméleon, 
ahány különböző fajjal 
oldalszomszédos.

Oroszlánok
11 pont, ebből 
kivonva a játék- 
téren levő orosz- 
lánok számát.  
Ahhoz, hogy az oroszlánok 
pontot érjenek, kell, hogy 
legyen legalább 1 oroszlán 
a játéktéren.

Fajok pontozása
Minden fajnak egyedi pontozása van, amit az alábbiakban 
részletezünk:

Bevezetés:
Próbálj minél több pontot 
összegyűjteni az állatok ügyes 
kijátszásával! A magad elé 
kijátszott állatok pontokat 
adnak a játéktérre kijátszott 
állatok alapján. Minden állatfaj 
különbözőképp ér pontot, így 
ügyes tervezéssel és az állatok 
leg jobb kombinációjával lehet 
megnyerni a játékot.

TARTALOM
• 80 állatkártya  
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Példa a pontozásra: ebben a helyzetben 
minden faj a következő mennyiségű pontot kapja:
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Margitnak van a legtöbb kamé - 
leonja (8 pont), és holtver seny - 
ben Róberttel neki van a legtöbb 
pelikánja. Az ezért járó 8 pontot el kell osztaniuk, így mindketten 4-4 pontot 
kapnak. Margitnak így 12 pontja van. 
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Pingvinek: 
a legnagyobb 
oldalszomszédosan 
érintkező pingvin-
csoport 4 pingvinből áll, 
így 8 pontot ér.
Kaméleon:  
a 3. sorban található ka-
méleonnak 4 különbö-
ző oldalszomszédja van 
(köztük egy kaméleon), 
így szintén 8 pontot ér.
Pelikánok:   
a legnagyobb átlósan 
érintkező pelikán cso-
portnak 4 tag ja van, így ezért is 8 pont jár.
Oroszlánok: 
a játéktéren 5 oroszlán van, tehát 6 pontot (11–5=6) ér. 

A játékot Margit nyeri, 12 ponttal.A játékot Margit nyeri, 12 ponttal.

Zoénak ugyanannyi pingvinje 
van, mint Róbertnek, így 4-4 
pontot szereznek. Zoénak 
van viszont a legtöbb oroszlánja, így még 6 pontot szerez. Zoénak 
tehát 10 pontja van. 

Róbert döntetlent ért el Zoéval a ping-
vinek számában (4 pont) és Margittal 
a pelikánok számában (4 pont), így 
összesen 8 pontot szerzett.
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Vegyél el egy állatkártyát a játéktérről, és tedd 
lefordítva magad elé.
Ezután a kezedből válassz ki egy állatot, és rakd 
felfordítva az üres helyre.
Tegyél egy hegy jelölőt arra az állatra, amit a játék-
térre raktál. Azokat az állatokat, amiken hegy jelölő 
van, már nem lehet elvenni a játéktérről. 
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2 jAtEkos 3 jAtEkos 4 jAtEkos 5 jAtEkos 6 jAtEkos

Jatekba kerulO 
fajok szAma 3 4 5 6 7

4 oszlop
és 4 sor

5 oszlop
és 4 sor

5 oszlop
és 5 sor

6 oszlop
és 5 sor

6 oszlop
és 6 sor

6 kártya 5 kártya

JAtEktEr 
mErete 

A jAtEkosoknak 
kiosztott 

kArtyAk szAma

A játék célja:
A legtöbb pont megszerzése az állatok leg jobb 
kombinációi által.

A játék menete:
Az a játékos lesz a kezdőjátékos, aki utoljára kényezte-
tett egy kisállatot. A játék ezután az óramutató járá  - 
sával megegyezően megy tovább. A játékosok a körük-
ben vagy az A, vagy a B lehetőséget hajthatják végre:

Példa a játék előkészítésére 3 játékos esetén

Válassz egy kártyát a kezedből, és tedd képpel lefelé 
magad elé. A magad elé lerakott kártyákat bármikor 
megnézheted.

A játék vége: 
A játéknak vége van, ha már egy játékosnak sincs kártya 
a kezében. Fordítsátok fel a magatok elé tett kártyákat. 
Minden fajért az a játékos fog pontokat kapni, aki az 
adott fajból a legtöbb állatot szerezte. Ha egy fajból több 
játékosnak is ugyanannyi állata van, akkor a játékosok 
elosztják egymás között a pontokat (ha szükséges, 
a következő egész számra lefelé kerekítve). A fajokért 
szerezhető pontok száma az állatok játéktéren belüli 
elhelyezkedésétől függ. Minden faj különböző módon ér 
pontokat.

Minden játékos összeadja a pontokat, amiket szerzett, 
majd az győz, aki a legtöbbet gyűjtötte.  

Döntetlen esetén a játékosok  
megosztoznak a győzelmen.
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A játék előkészítése:

1 A lenti táblázat alapján válasszatok ki a 
játékosszámnak megfelelő mennyiségű fajt. 

A nem használt fajok kártyáit tegyétek vissza  
a dobozba. A kiválasztott fajok kártyáit keverjétek 
meg. Ezután a lenti táblázat alapján fordítsatok 
fel kártyákat a megfelelő mennyiségű sorba és 
oszlopba, így kialakítva a játékteret.

2 Minden játékosnak osszatok a megmaradt 
kártyákból 6-ot (5-öt, ha hatan játszotok).  

A megmaradt kártyákat tegyétek vissza a dobozba. 
Ne mutassátok meg a kezetekbe kapott kártyákat 
egymásnak!

3 Rakjátok a hegy jelölőket egy oszlopba. 
Hagy jatok üres helyet magatok előtt, hogy 

legyen helyük a kártyáknak, amiket magatok elé 
fogtok rakni.
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Meg jegyzés: Vehetsz el állatot és tehetsz a helyére 
egy másikat ugyanabból a fajból.
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