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Fogjatok össze és segítsetek az állatoknak megszökni az 
állatkertből, mielőtt a gondozó felbukkan és lezárja a kapukat! 
Sorakoztasd fel úgy kártyáidat, hogy azok teljes egészében kirakott 
állatokat mutassanak – így szabadíthatod ki őket!

Szabadítsd ki az állatokat • Kooperatív játék (4+)

ELŐKÉSZÜLETEK

1 Helyezd le a játéktáblát a 
kooperatív oldalával felfelé, ahogyan 
a képen is látod!

2 Helyezd le az útlapkákat az útra, 
a ház és kapu közé. Nézd meg a 
következő oldalon lévő táblázatot, 
hogy tudd hány út-zsetont rakj le.

3 Rakd le az Állatgondozó jelölőt a 
lehető legközelebb a házhoz.

4 Rakd le a zsetonokat az állatoknak 
való elkerített részre. Nézd meg a 
következő oldalon lévő táblázatot, 
hogy tudd típusonként mennyi 

zsetont kell használni.

5 Keverd össze a 30 kártyát, majd 
adj hármat minden játékosnak. 
Mindenki helyezze maga elé (lappal 
felfelé) a kapott kártyákat.

6 A maradék kártyák képezik a 
húzópaklit. Tedd a paklit az asztal 
közepére, lappal lefelé fordítva.

7 Az állatos-koronás zsetonok a 
dobozban maradnak, nem lesz rájuk 
szükség ebben a játékban.

A JÁTÉK MENETE

A játék egészen addig tart, amíg az összes állatot ki nem 
szabadítjátok vagy amíg az Állatgondozó eléri a kaput. Mindenki 
egyszerre játszik. Minden körben 
sorakoztasd fel a 3 kártyádat, 
olyan sorrendben ahogyan 
éppen ki szeretnéd rakni az 
állatokat. Figyelj: kártyáidat 
precízen helyezd el, hogy azok 
egyenes vonalat alkossanak 
egymással: 

HOGYAN MENTHETED MEG AZ ÁLLATOKAT?

Amikor eldöntötted, hogyan 
sorakoztatod fel 3 kártyádat, nézd 
meg őket jól. Ha egész állatokat 
sikerült formálnod, gratulálunk! 
Vedd el a játéktábláról a 
megfelelő zsetonokat és rakd a 
kártyáidra. 

Mindig tudsz formázni 
legalább 1 állatot. 

TIPP

Ha mindegyik játékos 
felsorakoztatta kártyáit és 
elhelyezte a megfelelő zsetonokat, 
akkor ezeket a zsetonokat rakjátok 
be a dobozba.Gratulálunk, 
megmentetted az állatokat! 

MEGJEGYZÉS  Ha nincs 
több zseton egy olyan állat 
számára, amit kiraktál, akkor 
se aggódj! Az az állat már 
szabad és nem kell zsetont 
ráraknod.

AZ ÁLLATGONDOZÓ KÖZELEG!

Mozgasd az Állatgondozót egy lépéssel közelebb a kapuhoz, és 
tedd vissza az előző útlapkát a dobozba. Ha nincs több út-zseton, 
akkor az azt jelenti, hogy az Állatgondozó elérte a kaput és a 
játéknak vége. Ha az Állatgondozó nem érte még el a kaput, de az 
út-zsetonok elfogytak, akkor dobjátok el az összes kártyátokat és 
osszatok mindenkinek 3 új kártyát. Ha szükséges, keverjétek meg 
az eldobott kártyákat és adjátok hozzá a húzópaklihoz. Kezdjetek új 
kört és játsszatok addig, amíg a játéknak vége nem lesz!

A JÁTÉK VÉGE

A játék akkor ér véget, ha nincs több zseton az elkerített részben, 
vagy ha az Állatgondozó eléri a kaput. 

Közösen számoljátok meg az elkerített részben maradt zsetonokat: 

0 állat: Gratulálunk! Nyertetek! Annyira jók voltatok, hogy 
az Állatgondozó nem tudott titeket megállítani!

1 állat: Szép munka! Csak egy állat maradt, aki a 
szabadulásra vár. 

2 vagy 3 állat: Jó munka! Egy kis gyakorlással következőleg 
már az összes állatot kiszabadítjátok!

4 vagy 5 állat: Nem rossz, de biztos tudtok jobbat!

Több, mint 5 állat: Ne már… Gyerünk, kezdjétek 
újra és próbáljátok meg az összes állatot 
kiszabadítani!
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50 zseton, egy-egy állatos 
oldallal (10 hiúz, 10 teknős, 10 
panda, 10 elefánt, 10 láma) az 
első játékhoz, és egy ,,koronás" 
oldallal a második játékhoz

30 kártya

5 állatjelölő

1 Állatgondozó jelölő

10 útlapka

1 kétoldalú játéktábla
Ø Állatkert-oldal

Szabadítsd ki az állatokat 
(4 éves kortól) 

Ø Versenyzős oldal 
Az év futama 
(6 éves kortól)

TARTALOM

Két állati jó játék egyben! Az Állati futamokkal 
kétféle játékmóddal is játszhattok. Az első, 
a ,,Szabadítsd ki az állatokat” játékmód 
egy kooperatív játék 4 éves (vagy idősebb) 
gyerekeknek. A második, ,,Az év futama” 
egy kompetitív játék 6 éves (vagy idősebb) 
gyerekeknek. Akármelyik mellett is döntötök, jó 
mókát kívánunk! 

Az év futama •Kompetitív játék (6+)
Most, hogy az állatok megszöktek az állatkertből, vidítsd fel őket. 
Hogy mivel? Hát az év futamával! Válaszd ki kedvenc állatodat 
és segíts neki a célba érésben! Sorakoztasd fel kártyáidat, hogy 
állatokat rakj ki és végy fel Koronákat ahhoz, hogy győzni tudj!

ELŐKÉSZÜLETEK:

1 Helyezd le a játéktáblát a kompetitív 
oldalával felfelé, ahogyan a képen is 
látod!

2 Mindegyik játékos kiválaszt egy 
állatjelölőt. A kiválasztott állat lesz a 
kedvencük – őt indítják a futamon. 
Helyezzétek le ezeket a zsetonokat a 
start mezőre. Mindegyik játékos elvesz 
egy ugyanolyan zsetont, mint amilyet 
kiválasztott az előbb, és lehelyezi maga 
elé (hogy emlékezzetek melyik állat 
kié).

3 A többi zsetont a Korona-oldallal 
felfelé tegyétek bele a dobozba.

4 Keverd meg a 30 kártyát és adj 
mindenkinek négyet. Mindenki 
helyezze kártyáit maga elé, lappal 
felfelé.

5 A maradék kártyák képezik a 
húzópaklit. Helyezd a paklit az asztal 
közepére, lappal lefelé. 

6 Az Állatgondozó-zseton a dobozban 
marad, nem lesz rá szükség a játékban.

A JÁTÉK MENETE

Az a játékos, aki először ér be a célba, megnyeri a játékot!  Ha egyszerre 
több játékos is beér a célba, akkor össze kell hasonlítsák a Koronák 
számát, amelyet felvettek a játék alatt. Az, akinek a legtöbb koronája 
van, megnyeri a játékot. Ha még mindig döntetlen lenne, akkor az 
érintett játékosok osztoznak a győzelmen! 

A JÁTÉK VÉGE

Hatalmas köszönet Emilie-nek a támogatásért és a kis 
játéktesztelőkért. Köszönet Valentine-nek, Arthur-nak és Juliette-

nek segítségükért, Will-nek és Marie-nek tanácsaikért. Köszönet Aurélie-
nek kiváló munkájáért és a projekthez való elkötelezettségéért. Szeretnénk 
megköszönni a Heillecourt és a Ludres iskoláknak is. 

A játék addig tart, amíg egy vagy két ember nem érte el a célt. Mindenki 
egyszerre játszik.  

NÉHÁNY SZÓ A SZERZŐTŐL ÉS A CSAPATTÓL
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Mindegyik körben fel kell sorakoztasd 4 kártyádat, olyan sorrendben, 
ahogyan szeretnéd kirakni az állato(ka)t. Figyelj: kártyáidat precízen 
helyezd el, hogy azok egyenes vonalat alkossanak egymással.
Amikor minden játékos felsorakoztatta négy kártyáját, mindenki a 
következő szabályok alapján mozgatja karakterét a pályán:  

A   Minden ,,egész"" állat 1 
mezőnyi előrelépést jelent. 
B   Ha az állat, amit 
,,kiraktál"" olyan, mint a 
kiválasztott karaktered 
(állatod), akkor ez 2 
mezőnyi előrelépést 
jelent. Végy el 

egy Korona-zsetont minden olyan kirakott állatért, amelyet 
kiválasztottál kedvencnek.
Most tarts meg egy kártyádat, a másik hármat pedig dobd el!
Húzz 3 új lapot és helyezd magad elé, így megint négy lapod lesz. Ha 
szükséges, keverjétek meg az eldobott kártyákat és adjátok hozzá a 
húzópaklihoz. Játsszatok tovább, egészen addig, amíg valamelyikőtök 
át nem lép a célt és nem teszi vissza a zsetont a dobozba.
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