
Zamíchejte karty a všechny rozdejte mezi hráče.
Začíná nejmladší hráč, který z ruky vybere kartu a tu

položí doprostřed stolu lícem nahoru. Pokračuje další
hráč po směru hodinových ručiček, který vyloží také
kartu z ruky, atd. Karty ostatních hráčů musí být ze

stejné rodiny (slon, lev, hyena nebo zebra) jako je karta
prvního hráče tohoto kola, nebo může použít neutrální
zebru. Pokud hráč nemá kartu z rodiny, která byla na
začátku vynesena, nebo nemá kartu zebry, smí zahrát
libovolnou kartu. Po vynesení karet všech hráčů, hráč
který vynesl nejvyšší kartu (z dané rodiny, nebo kartu

zebry) vyhrává toto kolo.
Poznámka 1: Pokud dojde k remíze mezi kartou zebry a
kartou aktuálně hrané rodiny, vždy vyhraje karta rodiny!

Poznámka 2: Karta, která nepatří do aktuálně hrané
rodiny (nebo karta zebry) nemůže vyhrát bez ohledu na

její hodnotu!
Vítěz kola vezme všechny karty a umístí si je před sebe

lícem dolu, on také začne nové kolo vynesením karty na
stůl.
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Zebry jsou neutrální karty,
některé z nich mají speciální

schopnosti, jež jsou znázorněny
na kartách a jsou aktivovány na

konci kola:
(1) Na konci kola si všichni hráči

vyberou jednu svou kartu a tu dají
hráči po levici.

(2) Na konci kola si všichni hráči
vyberou jednu svou kartu a tu dají

hráči po pravici.
Po zahrání všech karet, hráči spočítají hvězdy na svých kartách.

Body za hvězdy se udělují následovně:
- Hráč získá 1 bod za každou zelenou hvězdu.

- Hráč ztrácí 1 bod za každou červenou hvězdu.
Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů.

Varianta hry pro 2 hráče: pokud hrají pouze 2 hráči, na začátku hry
obdrží každý z hráčů pouze 6 karet do ruky. Poté oba hráči před
sebou vytvoří řadu 9 karet lícem dolu a na ty položí 9 karet lícem
nahoru. Ve vašem tahu můžete zahrát kartu z ruky, nebo jednu z

9 karet otočených lícem nahoru, které leží před vámi. Poté co
použijete jednu z 9 karet otočených lícem nahoru, vezmete si do
ruky kartu, která byla pod ní položená lícem dolu. Karta zebry -
hráči vybere kartu z ruky, nebo z řady 9 karet vyložených lícem

nahoru a dá ji svému soupeři, který si ji vezme do ruky. 
Hra je určená pro 2-4 hráče ve věku od 8 let.
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