Savana
(DJ05110)
8–99 let
2–4 hráči
15 minut
48 karet: 12x slon, 12x lev, 12x hyena a 12x zebra
Mít na konci hry nejvíce bodů.

Příprava hry
Zamíchejte a poté rozdejte hráčům všechny karty.

Pravidla hry
Nejmladší hráč začíná, vybere si jednu ze svých karet a vyloží jí do středu stolu.
Ostatní hráči poté po směru hodinových ručiček vyloží vždy jednu kartu. Zvířata
na vykládaných kartách musí být stejného druhu jako zvíře na první vyložené kartě
anebo karta zebry. Nemá-li hráč kartu se zvířetem stejného druhu a ani kartu zebry,
může vyložit jakoukoliv kartu podle své volby. Poté, co všichni hráči vyložili svou
kartu, hráč s nejsilnější kartou (požadovaného druhu nebo kartou zebry) vyhrává
balíček vyložených karet.
Pozn. 1: Má-li karta zvířete stejného druhu stejnou hodnotu jako karta zebry, pak vyhrává
karta se zvířetem stejného druhu.
Pozn. 2: Vyložená karta, která není ani stejného druhu, ani zebra, nemůže nikdy vyhrát
balíček vyložených karet.
Výherce balíčku si bere tyto karty a otočí je lícem dolů. Potom zahájí nové kolo tak,
že vyloží novou kartu na stůl.
Karty se zebrou jsou neutrální, některé však mají zvláštní sílu:
– Na konci kola každý hráč vybere jednu ze svých karet
a dá ji sousedovi vlevo.
– Na konci kola každý hráč vybere jednu ze svých karet
a dá ji sousedovi vpravo.

Konec hry
Konec hry: Ve chvíli, kdy nikdo nemá karty do hry, si hráči spočítají body –
počet hvězdiček na svých kartách:
– zelená hvězdička: +1 bod
– červená hvězdička: -1 bod
Vyhrává hráč, který získal nejvíce bodů.

Varianta pro 2 hráče:
Oba hráči dostanou po 6 kartách. Dále před sebe na stůl položí 9 karet obrázkem
dolů a na ně 9 karet obrázkem nahoru.
V každém tahu se hráč může rozhodnout, zda bude hrát kartou z ruky nebo kartou
položenou před sebou obrázkem nahoru. Pokud zahraje kartu položenou na stole,
bere si do ruky kartu, která ležela pod ní.
Speciální karty se zebrou: hráči vyberou jednu kartu ze své ruky nebo jednu kartu
z vyložených karet na stole a dají ji svému protihráči.
Varování: Hra obsahuje malé dílky, hrozí nebezpečí udušení.
Autor hry: Yann Dupont
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