
 

Възраст:8-99г.;   Брой играчи: 2-4 

 

Съдържание: 48 карти, 12 карти „слон“, 12 карти „лъв“, 12 карти „хиена“ и 12 

карти „зебра“. 

 

Цел: Целта е да се съберат възможно най-голям брой точки в края на играта. 

 

Подготовка за игра: Разбъркайте тестето и раздайте всички карти между играчите. 

Как се играе: Най-младият играч започва като избира карта от своите и я слага в средата на масата. 

След това останалите играчи се редуват по часовниковата стрелка, като всеки слага по една карта 

на масата. Тези карти трябва да бъдат или от същото семейство (слон, лъв, хиена, или зебра) като 

картата на първия играч, или да е карта „зебра“. 

Ако играчът няма нито карта от същото семейство, като първата, поставена карта, нито карта 

„зебра“, той може да изиграе каквато карта избере. 

Когато всеки играч изиграе реда си, този, който е поставил най-голямата карта (от семейството на 

водещата карта или „зебра“ карта), печели раздаването. 

 

 

Важно! Ако играчите са поставили карта от семейството на 

първата изиграна карта и карта “зебра”, картата от 

семейството печели раздаването. 

Важно! Изиграната карта, която не е нито от семейството на 

водещата карта, нито „зебра“ карта, не може да спечели 

раздаването, независимо от стойността й. 

 

 

Спечелилият раздаването събира картите и ги слага с лицето надолу пред себе си. След това той 

започва ново раздаване на играта като слага нова карта по средата на масата. Картите „зебра“ са 

неутрални , но някои имат специфична сила: 



В края на реда, играчите избират една от своите карти и я дават на своя съсед от ляво. 

В края на кръга всеки играч избира една от своята карти и я дават на съседа си от дясно. 

Победа: Когато всички карти са изиграни, всички играчи преброяват точките си според звездите на 

картите, които са спечелили. 

- Играчите печелят 1 точка за всяка зелена звезда. 

- Играчите губят 1 точка за всяка червена звезда. 

- Победител е играчът с най-много точки. 

- Вариация на играта с двама играчи: 

- С двама играчи, всеки играч получава 6 карти. След това и двамата играчи слагат 9 карти с 

лицето надолу пред себе си, покрити с 9 карти с лицето нагоре. 

-  Когато има ред, играчът може да играе карта от ръката си или една от 9те карти, сложени с 

лицето нагоре пред него. След като играете 1 от картите с лицето нагоре, трябва да вземете 

една от картите , сложени с лицето надолу, в ръка. 

- Специална „зебра“ карта: Играчът избира карта от ръката си или от картите, сложени с 

лицето нагоре и я дава на опонента си, който я добавя към картите в своята ръка. 

 

 


