
Bij

Albatros

Alligator

Ara Macao

Struisvogel

Walvis

Zeeduivel

Wezel

Reuzemossel

Bizon

Paard

Geit

Condor

Slang

Krab

Sprinkhaan

Dolfijn

Ratelslang

Dromedaris

Elan

Olifant

Slak

Zeester

Woestijnvos

Zeepaardje

Mier

Springmuis

Giraf

Egel

Iguana

Kangoeroe

Wild konijn

Vogelspin

Leeuw

Meerkat

Vorst

Zeekoe

Moeraal

Panda

Watervogel

Orang-oetang

Fossiel

Pelikaan

Rob

Haai

Pinguïn

Dwergvleermuis

Visarend

Wasbeer

Neushoorn

Schildpad

Zalm

Stinkdier

Schorpioen

Tonijn

Aardbeikikker

Paradijsvogel Clownvis

Inktvis Koraalslang



NL

5-99 jaar

Van 2 tot 6 spelers 

 Inhoud:  12 grote "mengelmoes" kaarten, 60 "dier" kaarten en een lijst  
van de dieren op de achterzijde van de spelregels. 

Doel van het spel: Als eerste geen kaarten meer hebben

Spelregel: De jongste speler begint. Er wordt met de klok mee 
gespeeld. Aan iedere speler 8 "dier" kaarten geven.
De overige kaarten vormen de pot.  
De stapel "mengelmoes" kaarten wordt in het midden van de spelers 
gelegd, met het plaatje naar beneden. De eerste speler draai de eerste 
"mengelmoes" kaart om. Hij legt deze met het plaatje naar boven 
temidden van de spelers. Iedere speler kijkt aandachtig naar zijn 
kaarten en de "mengelmoes" kaart.
De spelers moeten snel een van hun kaarten pakken waarop een van 
de dieren van de "mengelmoes" kaart staat. De snelste speler wint 
als op de gespeelde kaart inderdaad een dier staat dat ook op de 
"mengelmoes" kaart staat. Hij raakt zodoende deze kaart kwijt.
Anders moet hij zijn kaart terugpakken en moet hij voor straf 2 kaarten 
van de pot pakken. De overige spelers pakken hun kaarten terug. Ieder 
draait om de beurt een "mengelmoes" kaart, en zo verder.
Wanneer men aan het eind van de stapel "mengelmoes" kaarten komt, 
wordt deze stapel omgedraaid en wordt er weer opnieuw begonnen.
Een rustigere variant: Een speler draait de eerste "mengelmoes" kaart 
om en hij legt deze temidden van de spelers. Hij telt dan hardop 
tot vijf. In de tussentijd moeten de spelers goed naar het tafereel en 
de details hiervan kijken. Vervolgens wordt de "mengelmoes" kaart 
omgedraaid. Iedere speler moet dan alle kaarten neerleggen waar 
dieren opstaan die ook op de "mengelmoes" kaart staan.
De "mengelmoes" kaart wordt ter controle nog een keer omgedraaid.
De spelers die onjuiste kaarten neergelegd hebben, moeten dezen 
terugpakken, en moeten er een extra uit de pot nemen. De goede 
kaarten worden niet opnieuw in het spel gedaan en worden aan de 
kant gelegd.
De winnaar is degene die de minste kaarten in zijn handen heeft 
als alle "mengelmoes" kaarten gespeeld zijn.
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