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CEL GRY

Każdy gracz ma do dyspozycji 5 zwierząt. 

Wygra gracz, który jako pierwszy doprowadzi 

dwoje swoich zwierząt do wodopoju.

PRZYGOTOWANIE GRY

   Planszę należy umieścić na środku stołu. 

   6 kostek należy położyć obok planszy.

   Każdy gracz bierze żeton gracza wskazujący,   

     jakim kolorem gra.

   Każdy gracz bierze po 5 płytek zwierząt 

   w wybranym przez siebie kolorze. 

   Płytki są dwustronne: jedna strona wykorzysty- 

   wana jest w wariancie podstawowym, a druga 

   w zaawansowanym. Poniżej opisany jest 

   wariant podstawowy.

Na planszy znajdują się tory, po których będą się 

ścigać zwierzęta. Podczas gry używa się różnej 

liczby torów, w zależności od liczby graczy: 

 2 graczy = 2 tory

 3 graczy = 3 tory 

 4 graczy = 4 tory 

 5 graczy = 4 tory

   Na tory nie biorące udziału w grze należy    

   położyć znak zakaz wjazdu znajdujący się na  

   rewersie nieużywanych żetonów graczy. 

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

        Wariant podstawowy  Wariant zaawansowany

plansza

6 kostek

instrukcja

5 żetonów graczy

25 płytek zwierząt 

(po 5 dla każdego gracza)
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Przygotowanie gry dla 3 osób:

ROZGRYWKA

Rozpoczyna osoba, która najszybciej biega (lub najmłodszy gracz).

 W swojej turze każdy wykonuje poniższe działania:

1. Rzuca sześcioma kostkami.

2. Umieszcza kostki na jednej wybranej płytce:

    A. na swojej płytce,

         albo    

    B. na płytce innego gracza.
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A. Wybiera dowolną liczbę kostek z wynikami pasującymi do jednego 

     ze swoich zwierząt i umieszcza je na płytce z jego wizerunkiem. 

     Wyniki na kostkach muszą pasować do wartości na płytce.

      Przykład: Na zebrę można położyć wyłącznie kostki z wynikami 4 i 5.

      Czerwony gracz położył dwie kostki z wynikami 4 i jedną z wynikiem 5.

B.  Wybiera dowolną liczbę kostek z wynikiem  6 i umieszcza je na jednym 

      ze zwierząt innego gracza. 

      Cyfra 6 pełni specjalną rolę w grze. Nie ma jej na żadnej płytce zwierząt, 

      nie można więc położyć jej na swoich płytkach. Można natomiast 

      umieszczać je na każdej płytce innego gracza! 

       Przykład: Czerwony gracz zdecydował się umieścić na lwie niebieskiego 

      gracza jedną kostkę z wynikiem 6. 

Poniżej w ramce przedstawione są szczegółowe zasady związane z umieszczaniem 

kostek na płytkach zwierząt.

              
          ZASADY UMIESZCZANIA KOSTEK NA PŁYTKACH ZWIERZĄT

•  Po każdym rzucie gracz wybiera dowolną liczbę kostek (przynajmniej jedną) pasujących 

   do jednej płytki: swojej (wyniki 1–5) lub innego gracza (wynik 6). Wybrane kostki umieszcza 

   na odpowiedniej płytce. Na początku wyścigu wszystkie płytki leżą przed graczem na stole. 

   W trakcie gry coraz więcej z nich będzie umieszczanych na planszy. Gracz może kłaść kostki zarówno        

   na płytki leżące na stole jak i na planszy.

  Przykład: Gracz rzucił sześcioma kostkami. Ma dwie możliwości:

  - kostki z wynikiem 6 może umieścić na dowolnej płytce innego gracza 

    albo

 - kostki z wynikami 1-5 może umieścić na jednej ze swoich płytek. Umieszczone kostki muszą  pasować          

   do danej płytki. Jeśli chciałby położyć kostki na zebrę (4, 5) to ma do wyboru takie kombinacje:

   a) 4, 4, 5         b) 4, 4         c) 4, 5          d) 4           e) 5

• Liczba kostek leżących na płytce oznacza liczbę pól, o jaką zwierzę przemieści się do przodu. 
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Przykład: Trzy kostki leżące na płytce zebry 

oznaczają, że przesunie się ona o 3 pola do 

przodu.

Przykład: Jedna kostka leżąca na płytce lwa 

oznacza, że przesunie się on o jedno pole do 

przodu.

  Płytki, na których leżą kostki z wynikami 1–5, gracz przesuwa na koniec tury. 

  Płytki, na których leżą kostki z wynikiem 6 gracz przesuwa od razu po położeniu 

  na nich kostek! 

  Po przesunięciu płytki kostka lub kostki z wynikiem 6 są z niej zdejmowane i odkładane obok planszy.

• Aby umieścić kostki na kolejnej płytce, gracz musi ponownie rzucić pozostałymi kostkami.

• Na jedną płytkę gracz może położyć kostki tylko raz na turę, 

  czyli nie może na nią dokładać kolejnych kostek.

  Przykład: Gracz umieścił 3 kostki na płytce zebry. Do końca swojej tury 

  nie będzie mógł dołożyć na nią żadnych kostek.

• Podczas wyścigu zwierzęta będą wskakiwać na siebie, chcąc wyprzedzić 

  przeciwnika. Efektem tego będzie zakrywanie płytek innymi płytkami. Na zakryte płytki nie można          

  kłaść kostek! Zwierzę, na którym siedzi inne zwierzę, jest chwilowo zablokowane. 

  W trakcie gry każdy ma prawo sprawdzać co znajduje się na zakrytych płytkach.

  Przykład: Lew niebieskiego gracza wskoczył na zebrę gracza czerwonego. 

  Zebra jest zablokowana do czasu, aż lew z niej zejdzie (czyli do czasu, gdy 

  gracz niebieski położy na swojego lwa kostkę lub kostki o wartości 1–5 

  lub gracz czerwony położy na lwa kostkę lub kostki z wynikiem 6). 

  Do tego czasu nie można kłaść kostek na zebrę. 

  Uwaga! 

  Na jednym polu nie może znajdować się więcej niż dwoje zwierząt. 
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3. Gracz rzuca pozostałymi kostkami albo kończy swoją turę.

Po rzucie kostkami i umieszczeniu wybranych kostek na płytce zwierzęcia gracz ma do wyboru: 

 -    przesunąć zwierzę, na którym umieścił kostki (gracz zakończyłby w ten sposób swoją turę)

      albo

 -    rzucić kolejny raz pozostałymi kostkami, mając nadzieję, że uda się umieścić kostki             

       na większej liczbie zwierząt.

Jeśli gracz zdecydował się przesunąć zwierzęta, wykonuje poniższe działania: 

• Przed umieszczeniem płytki na planszy, gracz wybiera tor, po którym będzie biegło zwierzę. 

  Podczas gry zwierzęta nie mogą zmieniać swoich torów. 

  Gracz może wybrać dla każdego swojego zwierzęcia dowolny tor, jedynym ograniczeniem

  jest liczba torów używanych w grze (patrz: Przygotowanie gry). 

  Po tym samym torze może biec dowolna liczba zwierząt.

• Gracz przesuwa do przodu zwierzę o tyle pól, ile kostek znajduje się na płytce. 

• Podczas wykonywania swojego ruchu zwierzę może przechodzić przez pola zajęte przez inne 

  zwierzęta. Na mijanych polach może znajdować się jedno lub dwoje zwierząt.

• Jeśli zwierzę kończy swój ruch na polu, na którym jest już inne, jedno zwierzę (nie ma znaczenia 

  do kogo należy), wskakuje na nie – blokuje je w ten sposób.

• Na jednym polu mogą leżeć maksymalnie dwie płytki zwierząt. 

  Jeśli pole, na którym zwierzę kończyłoby ruch, zajęte jest przez dwa inne zwierzęta, gracz musi

  zatrzymać swoje zwierzę na wcześniejszym dostępnym polu, a niewykorzystane ruchy przepadają.

• Po przesunięciu zwierzęcia lub zwierząt gracz kończy swoją turę. Wszystkie kostki przekazywane 

  są graczowi siedzącemu z lewej strony.
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Przykład: Gracz czerwony umieścił 3 kostki na swojej 

żyrafie leżącej poza planszą. Musi więc wprowadzić 

ją na planszę i przesunąć o 3 pola. W rozgrywce bierze 

udział trzech graczy, dostępne są więc trzy tory na planszy. 

           

           Jeśli czerwony gracz wprowadzi żyrafę 

na pierwszy tor, może przesunąć ją tylko o 2 pola 

ponieważ na trzecim znajduje się już para zwierząt 

(zebra i żyrafa). Na jednym polu nie może znajdować 

się więcej niż dwoje zwierząt.

          Jeśli czerwony gracz wprowadzi żyrafę 

na drugi tor, zasłoni antylopę zielonego gracza, 

blokując ją w ten sposób. 

          Jeśli czerwony gracz wprowadzi żyrafę 

na trzeci tor, minie parę zwierząt na polu 2

(słoń i antylopa) i zakończy swój ruch na polu 3.

Jeśli gracz zdecydował się rzucić kolejny raz pozostałymi kostkami, wykonuje poniższe działania:

• Po rzucie musi postępować zgodnie z zasadami opisanymi wyżej, w ramce Zasady umieszczania 

  kostek na płytkach zwierząt. 

• Gracz może wykonywać dowolną liczbę rzutów – po każdym z nich musi odkładać przynajmniej        

  jedną kostkę na jedną płytkę zwierzęcia (zgodnie z zasadami opisanymi wyżej).

• Jeśli po wykonaniu rzutu gracz nie ma możliwości umieszczenia kostek na żadnej płytce, jego tura    

  przepada! Nie przesuwa żadnego swojego zwierzęcia na planszy. Jeśli wcześniej przesunął zwierzę     

  innego gracza (kładąc na nim kostkę z wynikiem 6), nie cofa tego ruchu. 

  Wszystkie kostki oddaje graczowi siedzącemu po lewej stronie, a ten rozpoczyna swoją turę.

Uwaga! Jeśli gracz ma do przesunięcia kilka płytek zwierząt, może je przesuwać w dowolnej 

kolejności. Bardzo często kolejność ta ma istotne znaczenie dla sytuacji na planszy.



ZAKOŃCZENIE GRY

Gra kończy się, gdy dwoje zwierząt jednego gracza 

wskoczy do wody (czyli opuści planszę poza pole 7).

Przykład: Gracz czerwony umieścił jedną kostkę na lwie. 

Dzięki temu przesuwa go o jedno pole do przodu i lew 

wskakuje do wody z pola 7 (czyli opuszcza planszę). 

W wodzie jest już słoń czerwonego gracza. 

Gracz ten zostaje zwycięzcą.
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ZAAWANSOWANY WARIANT GRY
    

Wariant wzbogacony jest o przedstawione niżej specjalne umiejętności zwierząt. 

Przygotowując grę wszyscy gracze umieszczają płytki swoich zwierząt zaawansowaną  stroną do góry 
(stroną z symbolami przedstawiającymi specjalne umiejętności zwierząt).

Podczas tej rozgrywki używa się mniej torów na planszy:

2 graczy = 2 tory 3 graczy = 2 tory  4 graczy = 3 tory  5 graczy = 4 tory

Pozostałe zasady gry nie zmieniają się.

SPECJALNE UMIEJĘtnoŚCi ZwiErZĄt

Antylopa jest skoczna, dlatego jeśli jej ruch kończy się na polu z dwoma      
zwierzętami, przeskakuje je i zatrzymuje się na następnym polu.

Jeśli kilka kolejnych pól jest zajętych przez pary zwierząt, antylopa         

przeskakuje te pola i zatrzymuje się na następnym polu. 

ANTYLOPA

Przykład:  Czerwony gracz 

umieścił na swojej anty-
lopie jedną kostkę. 
Antylopa przemieszcza 
się więc o jedno pole do 
przodu. Na polu, 
na którym miałaby 
zakończyć ruch, znajdują 
się jednak słoń i żyrafa. 
Antylopa przeskakuje je 
więc i zatrzymuje się na 
następnym polu.

Przykład:  Czerwony gracz 
umieścił na swojej antylopie 
jedną kostkę.
Antylopa przemieszcza się 
więc o jedno pole do przodu. 
Na polu, na którym miałaby
zakończyć ruch, znajdują się
jednak słoń i żyrafa. 
Antylopa przeskakuje je więc. 
Ale i na następnym polu 
znajduje się kolejna para 
zwierząt (zebra i żyrafa),
dlatego antylopa przeskakuje 
i te zwierzęta i zatrzymuje się
na następnym wolnym polu.
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Ponieważ żyrafa posiada długą szyję, dosięga 

do wodopoju wcześniej od innych zwierząt. 

Żyrafa opuszcza planszę już po dotarciu do pola nr 7.  

ŻYrAfA

Przykład:  Czerwony gracz umieścił na swojej żyrafie jedną kostkę. 
Żyrafa przemieszcza się więc o 1 pole do przodu. 
Dociera w ten sposób do pola 7 i wchodzi do wody (opuszcza planszę).
Ponieważ w wodzie znajduje się już lew czerwonego gracza, zostaje 
on zwycięzcą – doprowadził dwoje zwierząt do wodopoju.

Ponieważ zebra jest zwinna, zmienia tor, po którym 
biegnie. Zmianę toru może wykonać po skosie 

wyłącznie do przodu. Może w swoim ruchu zmienić 

tor więcej niż raz.

ZebrA

Przykład:  Czerwony gracz umieścił na swojej zebrze 2 kostki. 
Zebra przemieszcza się więc o 2 pola do przodu. Aby nie zasłonić swojej żyrafy, 
gracz postanowił po pierwszym ruchu zmienić tor skręcając w prawo. 
Dzięki temu uda mu się zakryć antylopę niebieskiego gracza.

SłOń

Ponieważ słoń jest duży, nie można zakryć go 
zwierzęciem innego gatunku.

Słonia może zakryć tylko inny słoń.

Przykład:  Czerwony gracz umieścił na swojej zebrze dwie kostki. 
Zebra przemieszcza się więc o 2 pola do przodu. Ponieważ nie może 
zakończyć swojego ruchu na polu ze słoniem (nie może zakryć 
słonia), musi wykorzystać swoją umiejętność i zmienić tor biegu. 
Gracz skierował ją w lewą stronę.
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Przykład:  Czerwony  gracz umieścił na swoim 
słoniu dwie kostki. Słoń przemieszcza się więc o 2 
pola do przodu. Kończy swój ruch na polu ze 
słoniem niebieskiego gracza i zakrywa go.

Lew
Ponieważ lew jest groźny, przepędza zwierzę znajdujące się na polu, na którym 
zakończył swój ruch. Przepędzone zwierzę może uciec na jedno z bocznych pól. 

Jeśli przepędzone zwierzę nie ma możliwości wejścia ani na pole z lewej ani 

z prawej strony, musi cofnąć się o jedno pole. Jeśli i ten ruch jest niemożliwy do 

wykonania, zwierzę wraca do właściciela. W dalszej części gry będzie mogło być 

umieszczone na planszy (wyścig będzie musiało rozpocząć ponownie od pola 1). 

Lew przepędza każde zwierzę niezależnie od tego,

do którego gracza należy. Lew przepędza również

innego lwa.

Przykład:  Czerwony gracz umieścił na swojej 
antylopie dwie kostki. Antylopa powinna 
przemieścić się więc o 2 pola do przodu. 
Nie może jednak zakończyć ruchu na polu ze 
słoniem (nie może go zakryć). Nie może również 
wykorzystać swojej 
umiejętności 
(przeskakiwać może
tylko pola, na których 
znajduje się dwoje 
zwierząt). 
W takiej sytuacji 
wykorzystuje 
tylko jeden ruch, 
a drugi przepada.

Przykład:  Czerwony gracz umieścił na swoim lwie dwie kostki. 
Lew przemieszcza się więc o 2 pola do przodu. Kończy swój ruch 
na polu z żyrafą zielonego gracza, który musi przesunąć 
wystraszoną żyrafę w lewo lub w prawo.
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Przykład:  

Czerwony gracz umieścił na swoim lwie dwie 
kostki. Lew przemieszcza się więc o 2 pola 
do przodu. Kończy swój ruch na polu z żyrafą 
zielonego gracza. Ponieważ wystraszona żyrafa 
nie może być przesunięta w lewo (nie może zakryć 
słonia) ani w prawo (nie może być trzecim 
zwierzęciem na jednym polu), gracz zielony 
musi więc cofnąć ją o jedno pole.

Przykład:  
Czerwony gracz umieścił na swoim lwie dwie kostki. 
Lew przemieszcza się więc o 2 pola do przodu. 
Kończy swój ruch na polu z żyrafą zielonego 
gracza, który musi zdjąć wystraszoną żyrafę 
z planszy. Nie ma bowiem możliwości 
ucieczki przed lwem.
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Przykład:  Czerwony gracz umieścił na swojej antylopie jedną kostkę. 
Antylopa  przemieszcza się więc o jedno pole do przodu. 
Kończy swój ruch na polu z lwem i zakrywa go. 
W tym momencie specjalna umiejętność lwa nie działa 
– nie może przegonić antylopy z tego pola.

Uwaga! 
Umiejętności specjalne zwierząt działają tylko wtedy, gdy gracz przemieszcza własne zwierzę!
Wyjątkiem jest zdolność specjalna słonia, która działa także w turach przeciwników.

MIESZANY WARIANT GRY

Istnieje możliwość połączenia wariantu podstawowego z wariantem zaawansowanym.

• Podczas przygotowywania gry wszyscy gracze umieszczają płytki swoich zwierząt zaawansowaną   
   stroną do góry (stroną z symbolami przedstawiającymi specjalne umiejętności zwierząt).

• Antylopa, żyrafa, zebra i lew mogą wykorzystać swoje specjalne umiejętność tylko raz podczas gry.

  Po wykorzystaniu jej, płytka zwierzęcia odwracana jest na drugą stronę. Dzięki temu gracze widzą,      

  które zwierzęta wykorzystały już swoje umiejętności specjalne.

• Umiejętność specjalna słonia (zakaz zakrywania go) aktywna jest przez całą rozgrywkę.

• Pozostałe zasady gry nie ulegają zmianie.
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