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Gra dla 2–4 graczy 
w wieku 5–105 lat

autorzy gry: Josep M. Allué 
i Dani Gómez

 ilustracje: Anne  e Nora Kara

ELEMENTY GRY
• dzwonek
• 50 kart zwierząt
• kostka 
• 6 naklejek na kostkę

Przed pierwszą grą 
naklej 1 naklejkę 
na każdą ściankę kostki. 

PRZYGOTOWANIE GRY
Umieść dzwonek na środku stołu.
Potasuj karty i ułóż je w 5 stosach (mniej więcej równych) wokół dzwonka. 
Karty muszą leżeć stroną z ukrytym zwierzęciem do góry. 

PRZEBIEG GRY
Najmłodszy gracz zaczyna. Rzuca kostką tak, by każdy widział, co na niej 
wypadło. Na kostce pokazane są pewne cechy zwierząt występujących 
na kartach:

Umieść dzwonek na środku stołu.
Potasuj karty i ułóż je w 5 stosach (mniej więcej równych) wokół dzwonka. 
Karty muszą leżeć stroną z ukrytym zwierzęciem do góry.

PRZEBIEG GRY
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Awers
(ukryte zwierzę)

Rewers 
(zdjęcie i cechy 

zwierzęcia)
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 nie ma nóg ma 2 nogi ma 4 nogi

 aktywne w nocy aktywne w dzień aktywne 
   w nocy i dzień

(na końcu instrukcji znajduje się obszerniejsze wyjaśnienie symboli).

Teraz wszyscy jednocześnie przyglądają się kartom leżącym na wierzchu 
5 stosów. Starają się jak najszybciej odnaleźć zwierzę, które posiada cechę 
wskazaną przez kostkę. Na przykład zwierzę, które ma 4 nogi. 
Gracz, który odnajdzie właściwe zwierzę, mówi na głos jego nazwę i ude-
rza ręką w dzwonek. Następnie bierze kartę z tym zwierzęciem, odwraca ją 
i sprawdza, czy miał rację. 

Gdy kilku graczy odezwało się w tym samym momencie, kartę bierze gracz, 
który zadzwonił jako pierwszy.

• Gracz znalazł właściwe zwierzę, jeżeli po drugiej stronie karty wystę-
puje taki sam symbol jak na kostce. Gracz zdobywa kartę – kładzie ją 
przed sobą na stole. 

• Gracz się pomylił, jeżeli na karcie nie ma takiego symbolu jak na  
kostce. Gracz odkłada kartę do pudełka. Dodatkowo traci jedną kartę 
zdobytą wcześniej (jeżeli jakąś posiada).

Gracz, który zdobył kartę, rzuca ponownie kostką. Wszyscy znowu szu-
kają właściwego zwierzęcia. 

Przykład
Na kostce wypadły „2 nogi”. Wszyscy przyglądają się kartom widocznym 
na wierzchu 5 stosów i starają się znaleźć dwunożne zwierzę. Na kartach 
są: zebra, jeż, wąż, orzeł i bóbr. Patrycja mówi „orzeł!” i uderza w dzwonek. 
Bierze kartę z orłem i odwraca ją na drugą stronę. Symbol na odwrocie po-
twierdza, że orzeł ma 2 nogi. Patrycja zdobywa kartę i będzie rzucać kostką 
w kolejnej rundzie. 
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Nie ma właściwego zwierzęcia? 
Gdy gracz zauważy, że na stole nie ma zwierzęcia 
z cechą wskazaną przez kostkę, uderza w dzwonek 
i mówi „nie ma!”.
• Jeżeli ma rację, zdobywa 1 kartę z najwyższego stosu.
• Jeżeli się pomylił (na stole jest zwierzę z cechą wskazaną przez kostkę), 

to oddaje jedną zdobytą wcześniej kartę. Następnie rzuca kostką i gra 
jest kontynuowana. 

Gdy gracze mają wątpliwości, jakie cechy mają widoczne zwie-
rzęta, mogą je sprawdzić (odwracając karty na drugą stronę). 
Przed kolejnym rzutem należy umieścić sprawdzone karty na spo-
dzie stosów. 

KONIEC GRY
Gra się kończy, gdy wyczerpią się karty w jednym z 5 stosów. Wygrywa 
gracz, który zdobył najwięcej kart.

ZAAWANSOWANY WARIANT GRY
W tym wariancie gra toczy się w szybszym tempie. Polecamy go graczom, 
którzy opanowali już dobrze podstawową grę.
Po wzięciu karty gracz nie sprawdza jej od razu, tylko kładzie przed sobą 
na stole (ukrytym zwierzęciem do góry). Gra nie jest przerywana. Wszyscy 
dalej szukają kolejnego zwierzęcia z cechą wskazaną przez kostkę (wciąż tą 
samą). W ten sposób jeden gracz może zdobyć nawet kilka kart w danej 
rundzie. Gracze mogą używać tylko jednej, tej samej ręki do dzwonienia 
i zabierania kart. 
Runda kończy się dopiero, gdy nie będzie już zwierzęcia ze wskazaną cechą 
na wierzchu stosów. Gdy ktoś to zauważy, uderza w dzwonek i mówi „nie ma”. 
• Jeżeli ma rację, zdobywa jedną kartę z wierzchu dowolnego stosu. 

Runda się kończy. 
• Jeżeli się pomylił, nie może do końca rundy dzwonić ani zabierać kart. 

Pozostali szukają dalej. 

3

k

o stosu



44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

Na koniec rundy gracze odwracają karty, które zebrali:
• Jeżeli na karcie występuje taki sam symbol jak na kostce, gracz kładzie 

ją obok siebie (stroną ze zdjęciem do góry). 
• Jeżeli na karcie nie ma takiego symbolu jak na kostce, gracz musi odło-

żyć ją do pudełka i dodatkowo oddać wcześniej zdobytą kartę. 

OPIS SYMBOLI NA KOSTKACH
Aktywne w dzień – zwierzę śpi w nocy i jest aktywne w ciągu dnia. 
Aktywne w nocy – zwierzę śpi w dzień i jest aktywne w nocy. 
Aktywne w dzień i w nocy – niektóre zwierzęta mogą być aktywne zarów-
no w dzień, jak i w nocy. 
Poniżej znajduje się lista zwierząt występujących w grze. Podzielone są 
według ich dobowej aktywności. 
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Aktywne w nocy:

Krokodyl
Nosorożec czarny
Puchacz zwyczajny
Jeż
Bóbr
Koala
Nietoperz
Salamandra plamista
Dżdżownica
Żaba

Aktywne w dzień 
i w nocy:
Żyrafa
Leniwiec
Ślimak
Mysz polna
Pingwin cesarski

Aktywne w dzień:

Mewa
Zebra 
Struś
Delfi n butlonosy
Foka szara
Mamba zielona
Rekin biały
Papuga Ara
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