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Gra zoologiczna, której autorem jest Bernd Bürgel
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Opustosza!e rezerwaty przyrody? Ale nie na d!ugo! Chwy" kostk# i do dzie!a! Dzi#ki atrakcyjnym ofertom i 
sprytnym wymianom mo$esz b!yskawicznie wprowadzi" odpowiednie zwierz#ta na w!a%ciwe miejsca. Komu 

uda si# najszybciej zape!ni" rezerwat okazami dzikiej przyrody?

Zawarto!" pude#ka

Gra Piatnika nr 668463
© 2022 Piatnik, Wiede! • Wydrukowano w Austrii

90 p!ytek zwierz"t 
(6 zestawów po 15 zwierz"t: 1x nied#wied# polarny, 2x orangutan, 3x alpaka, 4x surykatka i 5x ryby) 

6 plansz

6 kostek

1 $eton gracza startowego 

1 instrukcja
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Ein tierisches Verhandlungsspiel von Bernd Bürgel
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Gähnende Leere in den Wildparks? Aber nicht mehr lange... Schnappt euch die Würfel und los geht‘s!  Mit reizvollen Angeboten und schlauen Tauschgeschäften könnt ihr schnell die richtigen Tiere bei euch ein-ziehen lassen. Wer ist wildtastisch genug und füllt seinen Wildpark am schnellsten?
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90 Tierplättchen (6 Sets mit jeweils 15 Tieren: 1x Eisbär, 2x Orang-Utan, 3x Alpaka, 4x Erdmännchen und 5x Fische)

6 Wildparktafeln

6 Würfel

1 Startmarker

1 Spielanleitung
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Cel gry

Dzi%ki dobrej taktyce i odrobinie szcz%&cia jako pierwszy zape!ni' swoj" plansz% odpowiednimi zwierz%tami.

Przygotowanie gry

Ka$dy z graczy bierze 1 plansz! i ostro$nie wyjmuje z niej okr"g!e p!ytki zwierz"t tak, by zostawi' 15 pustych 
otworów. A
W zale$no&ci od liczby uczestników gry w rozgrywce wykorzystuje si% nast%puj"c" liczb% zestawów zwierz"t.  

Dla przypomnienia: Jeden zestaw p!ytek sk!ada si% z 1x nied#wiedzia polarnego, 2x orangutanów, 3x alpak, 4x surykatek i 5x ryb

Pozosta!e plansze i p!ytki od!ó$cie do pude!ka. 
Odwró'cie wszystkie uczestnicz"ce w grze p$ytki obrazkami do do$u, pomieszajcie i roz!ó$cie na &rodku sto!u tak, 
by ka$dy gracz mia! do nich wygodny dost%p. B%d" one stanowi!y bank. B

We#cie z banku po 10 losowo wybranych p$ytek i nie ogl"daj"c ich po!ó$cie obok swoich plansz. B%d" to wasze 
prywatne magazyny. C

Do gry b%dziecie u$ywa' o jedn" kostk! wi!cej ni$ liczba uczestników rozgrywki. Pozosta!e kostki od!ó$cie do pude!ka.
Ustalcie, kto b%dzie graczem startowym. Ta osoba bierze znacznik gracza startowego i kostki. D

liczba graczy
2
3
4
5

liczba zestawów (liczba p!ytek)
3 zestawy (45 p!ytek)
4 zestawy (60 p!ytek)

5 zestawów (75 p!ytek)
6 zestawów (90 p!ytek)

Przygotowanie gry dla 3 osób

A

A

B

C
C

D
C

A
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Obja!nienie uk#adu planszy

Ka$da plansza jest taka sama i sk!ada si% 5 stref (wy$yna, d$ungla, ocean, lód, sawanna). W ka$dej stre(e jest inna 
liczba miejsc dla zwierz"t. Ka$demu gatunkowi zwierz"t przyporz"dkowana jest odpowiednia strefa i tylko w niej 
mo$na dane zwierz% umie&ci'. Ka$dy gatunek zwierz"t ma inn" warto%&:

Strefa Liczba miejsc Warto%&Gatunek
Lód 1 5Nied#wied# polarny

D$ungla 2 4Orangutan

Wy$yna 3 3Alpaka

Sawanna 4 2Surykatka

Ocean 5 1Ryby

Wy$yna

D$ungla

Ocean

Sawanna

Lód
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Przebieg rozgrywki

Gracze wykonuj" akcje w kolejno&ci zegarowej. Gra sk!ada si% z wielu rund. Ka$da runda przebiega w nast%puj"cy sposób:
Je$eli masz $eton gracza startowego, rzu' wszystkimi kostkami. Wybierz 1 kostk! i po!ó$ j" przed sob". Nie mo$esz 
zmienia' jej wyniku.

Musisz teraz wykona' jedn" z dwóch nast%puj"cych akcji: 
1. Zdobywanie nowych zwierz"t  LUB 2. Zape$nianie planszy

1. ZDOBYWANIE NOWYCH ZWIERZ$T:

„Formu!a“: Liczba nowych p!ytek = Liczba stref z co najmniej jednym wolnym miejscem

We# z banku tyle p!ytek, ile jest na twojej planszy stref z co najmniej jednym wolnym miejscem. Maksymalnie 
mo$esz zatem wzi"' 5 p!ytek. Po!ó$ p!ytki w swoim magazynie obrazkami do do!u. 
Uwaga: Przy wykonywaniu tej akcji liczba wyrzuconych oczek nie ma znaczenia!

Uwaga: Je$eli w trakcie tej akcji w banku sko)cz" si% p!ytki,  wszyscy gracze natychmiast oddaj" do banku po!ow% 
(zaokr"glon" w dó!) p!ytek ze swoich magazynów!                                                                                                                      
Przyk!ad: Je$eli masz 7 p!ytek, musisz odda' do banku 3.

Przyk!ad: Ula wzi#!a kostk# z dowoln& liczb& oczek i zdecydowa!a si# na zdobywanie nowych zwierz&t. Dwie strefy (d$ungl# i wy$yn#) ma ju$ 
zape!nione, mo$e wi#c wzi&" z banku 3 p!ytki zwierz&t. 
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2. ZAPE%NIANIE PLANSZY
Wykonaj po kolei nast%puj"ce kroki.

2a.  Odkrywanie p#ytek:
Musisz odkry' dok!adnie tyle p!ytek ze swojego magazynu, ile oczek pokazuje wybrana kostka. 

Uwaga: Je$eli w swoim magazynie nie masz wystarczaj"cej liczby p!ytek, musisz wybra' akcj% 1 i zdoby' nowe 
zwierz%ta!

Z odkrytych p!ytek mo$esz wybra' jedn" dowoln" i bezp$atnie umie&ci' j" w pustym otworze swojej planszy. 
Pozosta!e odkryte p!ytki s" ofert" dla innych graczy. 

Uwaga: Je$eli odkry!e& tylko jedn" p!ytk% i umie&ci!e& j" na swojej planszy, pomijasz kroki b-d.

Przyk!ad: Luiza wybiera kostk# z 4 oczkami i odkrywa 4 p!ytki ze swojego magazynu. Wk!ada p!ytk# z alpak& do otworu w odpowiedniej stre'e 
swojej planszy. Pozosta!e 3 p!ytki zostawia odkryte jako ofert#.

2b. Runda wymiany:
Jak d!ugo le$" przed tob" odkryte p!ytki, ka'dy z pozosta!ych graczy w kolejno&ci zegarowej mo'e wzi"& jedn" 
dowoln" p$ytk!, o ile jest w stanie za ni" zap!aci'. 
Je$eli gracz chce to zrobi', musi da' ci tyle p!ytek (obrazkami do do!u) ze swojego magazynu, ile wynosi warto%& 
wybranego gatunku zwierz"t. 

Je$eli nie ma w swoim magazynie wystarczaj"cej liczby p!ytek, nie mo$e wzi"' od ciebie p!ytki.
Wzi%t" od ciebie p!ytk% gracz umieszcza w odpowiedniej stre(e na swojej planszy.
Nie mo$esz odmówi' wymiany ani odwraca' p!ytek obrazkami do do!u, by uniemo$liwi' wymian%.

Ryby Surykatka Alpaka Orangutan Nied(wied( polarny



W przypadku pyta) lub uwag do gry, prosimy o kontakt:
Kluwi s.c., 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 21A, www.piatnik.pl

Uwaga! Gra nie jest przeznaczona dla dzieci poni$ej 36 miesi%cy. 
Niebezpiecze)stwo uduszenia z powodu ma!ych elementów. Prosz% 
zachowa' adres.

Polub nas:

Facebook.com/PiatnikPolska

Instagram.com/PiatnikPolska
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2c. Umieszczenie drugiej p#ytki
Je&li po zako)czeniu rundy wymiany le$" jeszcze przed tob" odkryte p!ytki, mo'esz jedn" z nich umie&ci' w odpo-
wiedniej stre(e swojej planszy. Ale tym razem musisz za to zap$aci&, czyli odda' ze swojego magazynu do banku tyle 
p!ytek, ile wynosi warto&' umieszczanego na planszy zwierz%cia.

2d. Zosta#y odkryte p#ytki?
Je$eli nadal masz odkryte p!ytki, musisz odwróci' je obrazkami do do!u i odda' do banku, mieszaj"c je z innymi 
le$"cymi tam p!ytkami.

Teraz do gry przyst%puje nast%pny gracz. Bierze jedn" z pozosta!ych kostek i wykonuje jedn" z dwóch akcji itd. a$ zrobi" 
to wszyscy gracze. Wtedy runda ko)czy si%. 

Zako&czenie rundy
(eton gracza startowego i kostki przejmuje nast%pny gracz w kolejno&ci zegarowej. Rzuca wszystkimi kostkami i 
wykonuje opisane wy$ej czynno&ci.

Zako&czenie gry

Gra ko)czy si% natychmiast, gdy jeden z graczy zape!ni wszystkie otwory w swojej planszy odpowiednimi zwierz%tami. 
Gracz ten zostaje zwyci%zc".

Wskazówki do przygotowania nast#pnej gry:
Po zako)czeniu gry zape!nij otwory we wszystkich planszach odpowiednimi p!ytkami i dopiero wtedy w!ó$ je do 
pude!ka. U!atwi to przygotowanie nast%pnej rozgrywki. 


