
1   водна  дупка
3 книжка с инструкции

ПОДГОТКА НА ИГРАТА

Поставете водната дупка в средата 
на масата. Разбъркайте картите и 
раздайте по 5 карти на всеки играч. 
Поставете останалите карти с 
лицето на купчина в средата на 
водната дупка. 

ЦЕЛ НА ИГРАТА
Спечелете възможно най-много 
карти.
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ИДЕЯ НА ИГРАТА
Африка е гореща и водата е 
оскъдна. Животните искат да 
намерят водна дупка, където 
да се освежат.
Разбира се, всяко животно 
иска първо да пие и така 
слонът прогонва носорога, а 
носорогът прогонва мишката.

Но е добре известно, че 
слоновете се страхуват от 
мишки. Затова малката 
мишка прогонва слона.

МАТЕРИАЛИ ЗА ИГРАТА
64     карти

КРАЙ НА ИГРАТА
Когато картите в купчината 
свършат, продължете да 
играете, без да допълвате 
ръката си. Играта приключва, 
когато някой играч изиграе 
последната карта от ръката си и 
завърши своя ход. Всички 
играчи броят спечелените карти. 
Играчът с най-много печели 
играта.

Забележка: Препоръчва се да 
играете 3 игри и да записвате 
резултата след всяка игра. 
Играчът с най-висок общ 
резултат след финалната игра 
става победител.

ВАРИАНТ ЗА ОПИТНИ ИГРАЧИ
Изтеглете първите 3 карти от
купчината в средата на водната 
дупка и ги поставете с лицето 
нагоре до нея. На свой ред 
играчите могат да изберат да 
изтеглят от купчината и/или от 
видимите карти. Ако играч изтегли 
една или повече от видими карти, 
попълнете ги след края на хода 
му. Останалата част от играта 
протича по същия начин.

Поставете една или 
няколко карти с 
жирафи, за да 
спечелите зебрите.

Поставете една или няколко 
карти с мишки, за да спечелите 
слончетата.

6-99

2-5

БГ ИГРАТА
Играчите се редуват по 
посока на часовниковата 
стрелка. На своя ред 
направете следното:

1)  Изиграйте една или няколко карти 
от едно и също животно от
вашата ръка и го поставете на
съответната позиция на
водната дупка. За да спестите
място припокривайте леко
картите, но се уверете, че
ясно се вижда колко карти с
животни  са се събрали там

2) Ако се съберат 3 или повече
карти около водната дупка от 
животното, което току що
сложихте, то прогонва ай-
близкото по-слабо животно 
(по-слабо = по-малък номер). 
Ако животно бъде прогонено,
вземете всичките му
съответни карти от водната
дупка и ги поставете в купчина
с лицето надолу пред вас.
Тези карти ще бъдат вашият
резултат в края на играта.

Забележка: Най-близкото по-слабо 
животно може да бъде на няколко 
позиции от току що изиграното 
животно, ако позициите между тях 
са празни.

Ако около водната дупка няма по-
слаби животни, жалко. Не 
печелите никакви карти.

+ 2

Ако вече има 3 или повече карти 
на животно, можете да изиграете 1 
(или няколко карти) от това 
животно, за да съберете картите 
на най-близкото по-слабо животно.

Специални случаи: мишката (1) е 
единственото животно, което може 
да прогони слона (8). Въпреки това 
не е в състояние да прогони друго 
животно. Това е единственото 
животно, което може да прогони 
друго животно с по-голям брой от 
неговото собствено.

Пример I: Има 2 носорога на 
позиция (7) около водната дупка. 
Ваш ред е и играете още 2 карти с 
носорог. Сега има повече от 3 
карти. Печелите картите на най-
близкото по-слабо животно. 
Позиции (6) и (5) са празни, но има 
2 карти с жирафи на позиция (4). 
Печелите 2-те карти с жирафи. 
Следващият играч играе 3 карти 
със слонове (8). Следователно той 
може да вземе 4-те карти с 
носорог (7).

Пример II: Вече има 4 мишки. 
Играеш петата мишка.

Ако има карти със слонове, вие 
печелите тези карти. Ако не, жалко 
(мишката не може да прогони 
друго животно).

3)  Завършете хода си  като 
изтеглите карти от купчинката, 
за да си допълните ръката до 5 
карти.




