
 
 
 
 

Savannah Café  
 

 2-4 játékos részére 
 7 éves kortól 

 
  

 
 
 A szavannában igazi hőség van, az állatok  tikkadtak és verseny folyik, ki éri el előbb 
a kávézót. Minden játékos 3 állatot mozgat – legyél egyik állattal első a kávézóban és nyerd 
meg a játékot! 

 
Tartozékok 
 
• 1 játéktábla   
• 27 mozgáskártya 

• 12 állat bábú: 4 gazella, 4 oroszlán és 4 víziló 
• 1 játékszabály

 

 

 
 
 
Előkészület 
 
• Minden játékos választ egy színt, és az ennek megfelelő színű 3 állatot ( gazella, 

oroszlán, víziló) magához veszi. A 3 állatot a játéktáblán a megfelelő állat figurával 
jelzett mezőre állítja. 

• A játékkártyákat megkeverjük és minden játékosnak kiosztunk 3 kártyalapot. A játékosok 
megtekintik a kártyalapjaikat és maguk elé helyezik arccal lefelé azokat ( a kártya maskja 
legyen felül).A maradék kártyacsomagot arccal lefelé a játéktábla mellé mindenki 
számára elérhető helyre helyezzük. 

• A legfiatalabb játékos kezdi a játékot. A játékosok az óramutató járásával megegyező 
irányban követik egymást. 



 
A kártyalapok 
 
• A kártyalapok hátoldalán maszk található Ez a maszk jelzi, hogy az adott kártyalap mely 

állat mozgását tartalmazza. 
• Minden állat a annyi üres helyet mozoghat előre ( a minimum lépésszámtól a maximum 

lépésszámig), amennyit a kártyalap mutat.. 
• Minden állat számára két kártyatípus található. 

 
• Gazella lapok 
• 0: A gazella legel és a helyén marad 
• 1-> 9: A gazella előre szökell 1-9 mezőt 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Oroszlán lapok 
• 1: Az oroszlán előre lép 1 mezőt 
• 1->4: Az oroszlán előre lép 1-4 mezőt 
Ha az oroszlán olyan mezőre lép, amelyen az 
ellenfél gazellája található, megeszi azt. Az 
elfogyasztott gazella azonnal visszakerül a gazella 
kezdő pozíciójába és új gazellaként újrakezdi a 
versenyfutást. 
Figyelem: Az oroszlán sohasem eszik gazellát, 
amikor egy üvöltő víziló által kerül hátrébb (lásd 
lejjebb). 
 

 

 

• Víziló lapok 
• 1->2: A víziló 1-2 mezőt megy előre 
• ���� -1 -> -8: A víziló nem mozdul, a játékos egy 

ellenfél oroszlánját min.1 max. 8 mezővel 
hátrébb küldheti. Az oroszlánnak nem kell az 
üvöltő vízilóval azonos mezőn állnia. 

 

 
 
 
 
 
 

 



A játék menete 
 
• Minden körben a játékosoknak a következő 2 opció egyikét kell végrehajtania: 
 - Húz a pakli tetejéről, megnézi azt és arccal lefelé maga elé helyezi a 3  
  kártyalapja mellé. A játékos ezután felcsapja a 4 kártyalapja egyikét, majd a 
  saját állatát a  kártyalapnak megfelelően mozgatja, vagy 
 - Húz a pakli tetejéről egy  lapot, ezt nem nézi meg, és elhelyezi az egyik  
  ellenfele előtt arccal lefelé fordítva, majd ennek az ellenfélnek a lapjai közül 
  magához vesz egyet. A játékos ezután megnézi ezt az új lapot, majd maga elé 
  teszi arccal lefelé fordítva, és a 4 lap közül egyet felfordítva végrehajtja az 
  azon található mozgást. 
• Minden játékos előtt mindig 3 lap helyezkedik el 
• Amikor a pakli elfogy, az eldobott lapokat újból meg kell keverni, és ez lesz az új pakli. 
 
A játék vége 
 
A játék azonnal befejeződik, ha egy állat elérte a kávézót. 
 
Szabály variáns 
 
- Memória variáns:  Az eldobott lapok megkeverése helyett egyszerűen felfordítjuk az 
eldobott lapokat és ebből lesz az új pakli. 
 
- Lion variáns: Egy üvöltő vízilóval kevesebb kerül bele a pakliba, ezáltal 
kiegyensúlyozottabb lesz a játék 
 
  
 
 
 
 
 
 


