
SAVANA
Vek: 8 – 99 rokov Počet hráčov: 2 – 4 

Obsah: 48 kariet (12x slon, 12x lev, 12x hyena, 12x 
zebra) 
Cieľ hry: Získať najviac bodov. 

Príprava hry: Karty zamiešajte a všetky si rozdajte.
 
Priebeh hry: Hru začne najmladší hráč. Vyberie 
si jednu zo svojich kariet a položí ju doprostred 
stola. Následne aj ostatní hráči rad radom (v smere 
hodinových ručičiek) vyložia po jednej karte. 
Vyložia buď rovnaký druh zvieraťa (slona, leva, 
hyenu, zebru) ako prvý hráč, alebo zebru. Keď hráč 
nemá ani rovnaký druh zvieraťa, ani zebru, môže 
vyložiť akúkoľvek kartu. 

Kolo vyhrá ten hráč, ktorého karta (rovnaký druh 
zvieraťa alebo zebra) má najvyššiu číselnú hodnotu. 

Poznámka 1: Ak majú karty rovnaký druh zvieraťa 
a zebra rovnakú číselnú hodnotu, vyhráva ten hráč, 
ktorý vyložil rovnaký druh zvieraťa. 

Poznámka 2: Hráč, ktorý nevyložil rovnaký druh 
zvieraťa alebo zebru, ale akúkoľvek kartu, nemôže 
vyhrať kolo, aj keby mala jeho karta najvyššiu 
číselnú hodnotu. 
 
Hráč, ktorý vyhral kolo, zoberie vyložené karty  
a položí ich otočené lícom nadol pred seba. Nové 
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Autor: Yann Dupont

Koniec hry: Keď sa hráčom minú karty z ruky, je koniec 
hry. Zrátajú si body podľa počtu hviezdičiek na kartách: 
- zelená hviezdička znamená plus 1 bod
-  červená hviezdička znamená mínus 1 bod. 
Víťazom je hráč s najvyšším počtom bodov. 

Variant hry pre 2 hráčov: Každý hráč dostane 6 
kariet. Potom pred seba vyloží 9 kariet otočených 
lícom nadol  
a na každú z nich kartu otočenú lícom nahor. Hráč, 
ktorý je na rade, vyloží buď jednu z kariet z ruky, 
alebo niektorú z 9 kariet otočených lícom nahor, ktoré 
má vyložené pred sebou. Ak vyloží jednu z kariet, 
ktoré má vyložené pred sebou, zoberie si kartu, ktorá 
bola pod ňou, do ruky.  

Na konci kola si každý hráč vyberie jednu 
spomedzi svojich kariet a dá ju hráčovi napravo 
od seba.

Na konci kola si každý hráč vyberie jednu 
spomedzi svojich kariet a dá ju hráčovi naľavo  
od seba.

kolo začne vyložením niektorej karty z ruky. 

Zebry sú neutrálne karty alebo majú špeciálnu vlastnosť: 

Špeciálne karty zebra: Keď si treba odovzdať kartu, 
hráč môže odovzdať súperovi buď niektorú kartu  
z ruky, alebo niektorú z kariet otočených lícom nahor, 
ktoré má vyložené pred sebou.


