
O ZOO LE MIO 
2-4 állatkert igazgató részére 

 
 
Minden játékos egy állatkert igazgató bırébe 
bújik, és megpróbálja a lehetı legtöbb 
látogatót odavonzani az állatkertjébe. Az a 
játékos jár sikerrel, aki a leglátványosabb 
állatkertet hozza létre. A játékosok kifutókat 
építenek különbözı fajta állatokkal, 
látványos parkokat, utakat alakítanak ki, 
padokat helyeznek el, bokrokat, fákat 
ültetnek. 
 

 
Összetev ık: 
  
35 db érme 
25 db állatkert lapka 
15 db látogató 

(színenként 3-3) 

4 db állatkert bejárat 
4 db kezdı lapka 
4 db zászló 
1 db zászlórúd 

15 db pad 
3 db fa 
1 db pontozó tábla 
1 db szabálykönyv 

 
 
Elıkészületek: 
 
� Minden játékos elvesz egy állatkert bejáratot, amit elhelyez maga elé az asztalra. 

Ezután egy kezdı lapkát tesz a bejárata mellé. 

� Minden játékos kap 8 állatkert érmét, amiket elrejt az állatkert bejárata mögé. A 
megmaradt érméket, a látogatókat, a fákat és a padokat helyezd az asztal 
közepére. 

� Tedd a zászlórudat az egyik oldalra. Keverd meg a játék során használt állatkert 
zászlókat, és helyezd ıket véletlenszerő sorrendben arccal felfelé a zászlórúdra. 

� Keverd meg a 25 állatkert lapkát arccal lefelé és tedd ıket egy kupacba az 
asztalra. 

 
Állatkert lapkák 
 
Az állatkert lapkákon az alábbiak láthatók: 
� utak,  
� bokrok (nem mindegyik lapkán), 
� 2 állat kifutója (minden lapkán) 

csillagokkal, melyek a kifutó értékét 
jelölik. 

 

 
A lapkákon 5 féle állat szerepel: 
� majom (narancssárga), 
� emlısök (citromsárga), 
� madarak (piros), 
� hüllık (szürke), 
� tengeri állatok (kék). 

Kifutó k 

Út 

Bokor 
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A JÁTÉK MENETE 
 
 
5 év alatt alkoss egy csodálatos állatkertet 
 
Minden állatkert igazgatónak 5 éve van, hogy megalkossa az állatkertjét és 
odavonzza a látogatókat. Minden év elején az állatkert lapkák kupacából a felsı 5 
lapot ki kell rakni az asztalra arccal felfelé egy sorban. Ezek a lapkák mind aukcióra 
kerülnek külön-külön, a felfordítás sorrendjében. 
 
 
Az állatkert lapkák aukciója 
 
Minden játékos a kezébe veszi annyi érméjét, amennyit a soron következı állatkert 
lapkáért felajánl úgy, hogy a többiek azt ne lássák. Ha semmit sem akar ajánlani 
érte, akkor nem vesz érmét a kezébe. 
Ha minden játékos elkészült, egyszerre megmutatják a tétjeiket. Az a játékos, aki a 
legnagyobb tétet tette (a legtöbb érmét ajánlotta fel), bedobja az érméit a „bankba” 
és elveszi a felkínált állatkert lapkát. A többi játékos visszateszi a felajánlott érméit a 
sajátjai közé. 
Döntetlen esetén az a játékos nyeri az aukciót, akinek a zászlója a zászlórúdon 
magasabban van. Miután megnyerte, a zászlóját át kell helyezni a zászlórúd 
legaljára, a többi zászlót pedig egyel fentebb kell emelni.  
 
 
Állatkert lapka elhelyezése az állatkertben 
 
Amikor egy játékos az aukció során megszerez egy állatkert lapkát, azt rögtön hozzá 
kell raknia a saját állatkertjéhez. Úgy kell leraknia a lapkát, hogy azzal legalább egy 
utat folytasson. Az utat nem szakíthatja meg fő.  
 
 
Látogatók az állatkertben 
  
Minden új állatkert lapka elhelyezése után a 
játékosok megnézik, hogy melyik állatkertben 
vannak a leglátványosabb kifutók. Az azonos 
állatokat tartalmazó, egymással szomszédos 
kifutók kombinált kifutót alkotnak. A kombinált 
kifutó látványosságát az azt alkotó kifutók 
csillagai számának összege határozza meg.  
Szomszédos alatt azokat az azonos színő 
csillagokat tartalmazó lapkákat kell érteni, 
amelyek egymással az oldaluknál fogva 
érintkeznek. Az átlósan érintkezı lapkák nem 
számítanak szomszédosnak.  
 
Ha egy játékosnak több, egymástól különálló, azonos típusú állatot tartalmazó 
kifutója van, akkor azok közül csak az az egy számít, amelyiken a legtöbb csillag 
van. Az utak iránya nem befolyásolja a kifutó látványosságát.  

Ez a 3 lapka 
egy 6 csillagos 
kifutót alkot 

Mivel a kifutók 
átlósan érintkeznek, 
ez nem számít 
kombinált kifutónak. 



 
A látogatók az idejüket a leglátványosabb 
kifutóban töltik el. Helyezz két, az állat színével 
megegyezı színő látogatót a leglátványosabb 
kifutóba, és egyet a második leglátványosabba. 
 
Kivétel:  amíg egy adott állatfajtából csak egy 
játékosnak van kifutója (a többi játékos még nem 
épített ilyen típusú kifutót), addig a játékos csak 
egy látogatót kaphat. 

A látogatók elhelyezésekor figyelj arra, 
hogy a csillagok láthatóak maradjanak. 
 
Ha több játékosnak is egyformán látványos 
a kifutója, akkor a látogatók a legújabb 
kifutóhoz mennek. Az a játékos kapja a 
látogatókat, aki utoljára tette le a kifutóhoz a 
lapkáját. 
 
 
Fák az állatkertben 
  
Néhány lapkán találhatóak bokrok. Ezeket 
a zöld területeket hozzá kell adni az 
állatkert látványosságához. Az az 
állatkert, amelyikben a legtöbb bokor 
található, két fát kap, a második pedig 
egyet.  
A fák elhelyezésekor figyelj arra, hogy a 
bokrok láthatóak maradjanak. 
A látogatókra és a kifutókra vonatkozó 
szabályok érvényesek a fákra és a 
bokrokra is azzal a különbséggel, hogy a 
bokrok lapkáinak nem kell szomszédosnak lenniük. Minden az állatkertben lévı 
bokor számít, függetlenül a helyétıl.  
 
 
Padok az állatkertben 
  
Amikor egy játékos az állatkert lapkája 
lehelyezésével bezár egy utat, tehet az 
így körbezárt területre egy padot. A 
lerakott padok a játék végéig a helyükön 
maradnak és minden év végén kerülnek 
pontozásra.  
Az út körbezárható úgy is, hogy középen egy üres hely keletkezik 
(ahol nincs semmilyen állatkert lapka). 
  

Mivel ez a kifutó most 
készült el, és ugyanúgy 
5 csillagot ér, így a 
látogatók átjönnek ide. 



Az aukciós kör vége 
 
Miután egy állatkert lapkára befejezıdött a licitálás és a helyére került, továbbá a 
látogatók, fák és padok is a szabályok szerint kiosztásra kerültek, befejezıdik az 
aukciós kör, és kezdıdhet a licit az adott év következı állatkert lapkájára.  
 
 
Bevételek az év végén 
 
Minden év végén (azaz minden 
ötödik állatkert lapka aukciója után) 
minden játékos kap egy érmét az 
állatkertjében található lapkák után. 
 
  
Pontozás minden év végén 
 
Minden év végén a játékosok pontozzák az állatkertjüket, és a pontokat felvezetik a 
pontozó táblára. Az elsı év végén minden játékos egy pontot kap minden látogatóért, 
fáért és padért, ami az állatkertjében található. A második évben minden látogató, fa 
és pad két pontot ér, a harmadikban hármat, a negyedikben négyet, az ötödikben 
ötöt.  
 
Példa:  A játékos állatkertjében a harmadik év végén három látogató, két fa és egy 
pad található, melyek (3+2+1) = 6 * 3, azaz 18 pontot érnek. A negyedik év végén 
ugyanennyi látogató, fa és pad 6 * 4, azaz 24 pontot ér. 
 
Az érmék nem érnek pontot. 
 
Az a játékos, aki az ötödik év végére a legtöbb pontot elérte, az lesz a legjobb 
állatkert igazgató és megnyeri a játékot. 
 
 
Játékvariáns profi állatkert igazgatók részére  
 
Minden évben addig húzz és aukciózz állatkert lapkát, amíg legalább három lapkán 
lesz bokor. Az ötödik évben rakd le az összes megmaradt állatkert lapkát (az egyik 
évben esetleg kevesebb, a másik évben több, mint öt állatkert lapka került aukcióra). 
  

Mivel ez az állatkert 3 lapkából áll, így 3 
érmét kap a játékos. 


