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Lev: Pokud lev nepotká jiného lva, vyděsí všechny opice, které okamžitě skončí na kartě TO 
JE KONEC. Poté se posune na první místo tlačenice. V případě, že už v tlačenici stojí jiný lev, 
nově vyložený lev jde okamžitě na kartu TO JE KONEC. 

11 Hrošice (  OPAKUJÍCÍ SE EFEKT): Protlačí se směrem k Nebeské bráně přes všechna 
ostatní slabší zvířata (< 11). Na cestě k Nebeské bráně je zastavena  (zebrou).

10
Krokodýl (  OPAKUJÍCÍ SE EFEKT): Sežere všechna zvířata, která mu stojí v cestě k Ne-
beské bráně a mají menší sílu než on (< 10). Je zastaven  (zebrou). Sežraná zvířata odchází 
na kartu TO JE KONEC. 

9 Had: Po svém vyložení seřadí všechna zvířata v tlačenici podle jejich síly. Nejsilnější budou 
u Nebeské brány a nejslabší u Vyho zení. Zvířata se stejnou silou vůči sobě pozici nezmění.  

8 Žirafa (  OPAKUJÍCÍ SE EFEKT): Žirafa překročí jedno zvíře s menší silou (< 8) směrem 
kupředu k bráně. Pokud před ní nestojí slabší zvíře, zůstane žirafa stát.  

7 Zebra (  STÁLÁ): Zebra je  a zastaví všechny předbíhače (hrošice) i velké drsňáky (kro-
kodýl), aniž by jí jakkoli ublížili. Je před nimi chráněná.

6 Lachtan: Při zahrání lachtan mezi sebou prohodí karty Nebeská brána a Vyhození.  

5 Chameleon: Může provést akci jiného zvířete, které už je v tla čenici. Pro tuto akci (a jen pro 
ni) se považuje jeho síla za stejnou, jako má zvíře, které imituje.  

4
Opice: Jediná opice nemá v tlačenici žádný efekt. Více opic v tlačenici ovšem zažene všechny 
předbíhače (hrošice) a velké drsňáky (krokodýl) v tlačenici na kartu TO JE KONEC. Poté jde 
poslední zahraná opice přímo před Nebeskou bránu a opice, které už v tlačenici byly, se 
umístí za ni – avšak v opačném pořadí. 

3 Klokan: Přeskočí až dvě zvířata v řadě.  

2 Papoušek: Vyžene jakékoli zvíře podle hráčova výběru z tlačenice na kartu TO JE KONEC.  

1 Skunk: Odpudí všechna zvířata dvou nejsilnějších druhů v tlače nici, ale nikdy ne jiné skunky. 
Zvířata zasažená puchem odejdou na kartu TO JE KONEC.
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12
Lev: Ak lev nestretne iného leva, vydesí všetky opice, ktoré okamžite skončia na karte TO 
JE KONIEC. Potom sa posunie na prvé miesto v tlačenici. Ak už v tlačenici stojí iný lev, novo 
vyložený lev ide okamžite na kartu TO JE KONIEC.

11 Hrošica (  OPAKUJÚCI SA EFEKT): Pretlačí sa cez všetky slabšie zvieratá (< 11) smerom 
k Nebeskej bráne. Na ceste k Nebeskej bráne ju zastaví  (zebra).

10
Krokodíl (  OPAKUJÚCI SA EFEKT): Zožerie všetky zvieratá, ktoré mu prekážajú v ceste 
k Nebeskej bráne a majú menšiu silu než on (< 10). Zastaví ho   (zebra). Zožraté zvieratá 
odchádzajú na kartu TO JE KONIEC.

9 Had: Po svojom vyložení zoradia zvieratá v tlačenici podľa ich sily. Najsilnejšie budú pri Nebeskej 
bráne a najslabšie pri Vyhodení. Zvieratá s rovnakou silou svoju vzájomnú pozíciu nezmenia.

8 Žirafa (  OPAKUJÚCI SA EFEKT): Žirafa prekročí jedno zviera s menšou silou (< 8) sme-
rom vpred k Nebeskej  bráne. Ak pred ňou nestojí slabšie zviera, zostane stáť.

7 Zebra (  STÁLA): Zebra je  a zastaví všetkých predbiehačov (hrošica) aj veľkých tvrďá-
kov (krokodíl), bez toho aby jej ublížili. Je pred nimi chránená.

6 Tuleň: Po zahraní tuleňa sa navzájom prehodia karty Nebeská brána a Vyhodení.

5 Chameleón: Môže urobiť akciu ktoréhokoľvek iného zvieraťa, ktoré už je v tlačenici. Pre túto 
akciu (a len pre ňu) je jeho sila rovnaká, ako sila zvieraťa, ktoré imituje.

4
Opica: Jediná opica nemá v tlačenici žiadny efekt. Viac opíc v tlačenici už ale zaženie všet-
kých predbiehačov (hrošica) a veľkých tvrďákov (krokodíl) na kartu TO JE KONIEC. Posledná 
zahraná opica sa potom postaví rovno pred Nebeskú bránu a opice ktoré už v tlačenici boli 
sa postavia za ňu – ale v opačnom poradí, než pôvodne stáli.

3 Klokan: Preskočí až dve zvieratá v rade.

2 Papagáj: Vyženie ktorékoľvek zviera podľa hráčovho výberu z tlačenice na kartu TO JE KONIEC.  

1 Skunk: Odpudí všetkých zástupcov dvoch najsilnejších druhov v tlačenici, ale nikdy nie iné 
skunky. Zvieratá zasiahnuté puchom odídu na kartu TO JE KONIEC.
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