
SAVANA
Alder: Fra 8 til 99 år Antal spillere: 2-4

Indhold: 48 kort: 12 elefantkort, 12 løvekort,  
12 hyænekort og 12 zebrakort.
Spillets formål: At have så mange point som muligt 
ved spillets afslutning.
Forberedelse af spillet: Kortene blandes og fordeles 
mellem spillerne. 

Spilleregler: Den yngste spiller begynder med at 
vælge et kort og lægge det midt på bordet. Herefter 
lægger de andre spillere, efter tur og i urets retning, 
et kort ned hver. 
Disse kort skal være fra samme familie (elefant, 
løve, hyæne eller zebra) som kortet, der blev lagt 
ned af den første spiller eller et zebrakort.
Hvis man hverken har et kort fra den bestemte 
familie eller et zebrakort, kan man lægge et kort ned  
efter eget valg.
Når samtlige spillere har lagt et kort ned, vinder den 
spiller, som har lagt det stærkeste kort ned (fra den 
bestemte familie eller et zebrakort) alle kortene. 
NB: Hvis et kort fra den bestemte familie og et 
zebrakort er lige stærke, er det spilleren med kortet 
fra den bestemte familie, der vinder kortene på 
bordet.
NB2: Hvis et kort hverken er fra den bestemte 
familie eller et zebrakort, vinder man ikke bunken, 
uanset hvor stærkt, kortet er.

Et spil af Yann Dupont

Spillets afslutning: Når ingen har flere kort tilbage, tæller 
man hver især point i form af stjernerne på kortene: 
+1 point for hver grøn stjerne
-1 point for hver rød stjerne
Vinderen er den, der har flest point.

Særlig udgave for 2 spillere:  
De 2 spillere får 6 kort hver. Derefter lægger hver spiller 
9 kort med billedsiden nedad foran sig og dækker dem 
med 9 kort med billedsiden opad.
Man kan så vælge, om man vil spille et kort fra hånden 
eller et af kortene med billedsiden opad fra bordet. Når 
man har spillet et kort fra bordet, tager man kortet med 
billedsiden nedad derunder op på hånden.

Vinderen af kortene på bordet samler dem sammen og 
lægger dem foran sig med billedsiden nedad. Han eller 
hun begynder så næste omgang ved at lægge et nyt kort 
ned på bordet.
Zebrakortene er neutrale, og nogle af dem har en særlig 
evne:

Særlige zebrakort: Spillerne vælger enten et kort på 
hånden eller et kort, som er vendt om, og giver det til 
modstanderen, som tager det på hånden.
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Antal spillere: 2-4

Et spil af Yann Dupont

Spillets afslutning: Når ingen har flere kort tilbage, tæller 
man hver især point i form af stjernerne på kortene: 
+1 point for hver grøn stjerne
-1 point for hver rød stjerne
Vinderen er den, der har flest point.

Særlig udgave for 2 spillere:  
De 2 spillere får 6 kort hver. Derefter lægger hver spiller 
9 kort med billedsiden nedad foran sig og dækker dem 
med 9 kort med billedsiden opad.
Man kan så vælge, om man vil spille et kort fra hånden 
eller et af kortene med billedsiden opad fra bordet. Når 
man har spillet et kort fra bordet, tager man kortet med 
billedsiden nedad derunder op på hånden.

Når turen er slut, vælger alle spillere et kort og 
giver det til personen til højre.  

Når turen er slut, vælger alle spillere et kort og 
giver det til personen til venstre. 

Vinderen af kortene på bordet samler dem sammen og 
lægger dem foran sig med billedsiden nedad. Han eller 
hun begynder så næste omgang ved at lægge et nyt kort 
ned på bordet.
Zebrakortene er neutrale, og nogle af dem har en særlig 
evne:

Særlige zebrakort: Spillerne vælger enten et kort på 
hånden eller et kort, som er vendt om, og giver det til 
modstanderen, som tager det på hånden.


