A játék
menete
A játékosoknak nincs külön saját köre, mindenki
egyszerre, egymással versenyezve próbálja minél
előbb megtalálni a hiányzó állatot.
Amikor mindenki készen áll, fordítsátok meg a két paklit (a
teljes paklit), és keressétek meg, hogy melyik állat hiányzik a
két látható kártya valamelyikéről! Amikor valaki rájön, hogy
melyik állat hiányzik valamelyik kártyáról, nevezze meg, és
vegye el az adott kártyát! Ha a megnevezett állat valóban
hiányzik, a játékos megtarthatja a kártyát, tegye maga elé! Ha
hibázott, akkor 2 kártyát vissza kell adnia a már korábban
elvitt kártyái közül (ha van annyi nála), be kell helyezni a
paklinak az aljára, ahonnan a legutóbbi kártyát felvette. A
hibásan elvett kártyát vissza kell tenni a pakli tetejére.
Amikor egy kártyát valaki sikeresen elvisz, a játék
folytatódik. A játék addig tart, amíg a két pakli
egyike teljesen el nem fogy.

A játék célja
Nevezd meg a hiányzó állatot a kártyák
egyikén, és a többieket megelőzve vedd el a
lapot! Az lesz a győztes, aki a játék végére a
legtöbb kártyát gyűjtötte.

A játék
győztese
Amikor a két pakli egyikéből az összes kártya
elfogyott, számoljátok össze az előttetek lévő elvitt
kártyáitokat, és aki a legtöbb kártyát gyűjtötte, nyert!
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Mielőtt
elkezdenétek
A kártyák kétoldalúak és lehetővé teszik, hogy
két játékmód közül válasszatok. Bármelyik oldalt
választhatjátok. Az egyik játékmód teljes
állatkészlete 7 különböző állatból áll, és minden kártya
egyik oldalán ezekből 6 látható. A másik játékmód teljes
állatkészlete 12 különböző állatból áll, és minden kártya
másik oldalán ezekből 11 látható. Mind a két esetben a
kártyák mindkét oldalán 1-1 állat hiányzik a játékmódhoz
tartozó teljes készletből. Kisebbekkel játszva, ill. első játék
esetén javasoljuk, hogy a 6 állatot ábrázoló oldalt
használjátok! A kártyák közül 2 „kulcskártya”, ezek a
játékmódokban előforduló összes állatot ábrázolják,
könnyen felismerhetők a mintás szegélyükről.
A 2 „kulcskártyát” vegyétek ki a pakliból, és
helyezzétek a választott módtól függően a 7
vagy 12 állatot tartalmazó oldalukkal felfele
úgy, hogy mindenki számára jól
látható legyen!

1. antilop, 2. orrszarvú,
3. strucc, 4. bivaly, 5. oroszlán,
6. elefánt, 7. krokodil, 8. zsiráf,
9. majom, 10. zebra,
11. víziló, 12. leopárd.

1. víziló, 2. bivaly,
3. oroszlán, 4. elefánt, 5. krokodil,
6. majom, 7. zebra.

Keverjétek össze a többi kártyát, és alkossatok
belőlük két egyforma paklit, helyezzétek egymás
mellé úgy, hogy a választott játékmód képpel
lefele legyen, tehát pl.: ha 7 állattal játszotok,
akkor a kártyák 6 állatot ábrázoló oldala
legyen képpel lefele!

