
SAVANA
Idades: 5 - 99 anos N.º de jogadores: 2-4

Conteúdo: 48 cartas: 12 cartas “elefante”, 12 
cartas “leão”, 12 cartas “hiena” e 12 cartas “zebra”.
Objetivo do jogo: Ter o maior número de pontos no 
final da partida. 
Preparação do jogo: Baralhar e distribuir todas as 
cartas pelos jogadores. 
Desenrolar do jogo: Começa a jogar o jogador 
mais novo, escolhendo uma carta do seu jogo e 
colocando-a no centro da mesa. Depois, cada um 
na sua vez, e no sentido dos ponteiros do relógio, os 
outros jogadores jogam uma das suas cartas. 
Essas cartas devem ser da mesma família (elefante, 
leão, zebra ou hiena) que a carta colocada pelo 
primeiro jogador ou uma carta “zebra”.
Se um jogador não tiver nenhuma carta da família 
solicitada nem nenhuma carta “zebra”, pode então 
jogar o que quiser.
Quando todos os jogadores tiverem jogado uma 
carta, o jogador que tiver lançado a carta mais forte 
(da família solicitada ou “zebra”) ganha a vaza. 
N.B.: Se houver empate entre uma carta da família 
solicitada e uma carta “zebra” então é a carta da 
família solicitada que ganha a vaza.
N.B. 2: Se a carta jogada não for nem da família 
solicitada nem uma carta “zebra”, ela não ganhará 
a vaza, independentemente do seu valor.
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N.º de jogadores: 2-4

Jogo concebido por Yann Dupont

Fim da partida:  Quando já mais ninguém tiver cartas, 
cada um calcula os seus pontos consoante as estrelas 
presentes nas cartas ganhas: 
+ 1 ponto por cada estrela verde;
-1 ponto por cada estrela vermelha.
O vencedor é o jogador que tiver o maior número de pontos.
Variante para um jogo com 2 jogadores:  Com 2 
jogadores, cada um recebe 6 cartas. Depois, cada 
jogador coloca à sua frente 9 cartas com as faces viradas 
para baixo cobertas com 9 cartas com as faces visíveis.
Na sua vez, o jogador pode jogar uma das cartas que 
tiver na mão ou uma das 9 cartas com as faces visíveis 
colocadas à sua frente. Assim que ele utilizar uma delas, 
pega na mão a carta de baixo das que têm a face oculta.

No final da rodada, todos os jogadores 
escolhem uma das suas cartas e dão-na ao 
seu vizinho da direita.  

No final da rodada, todos os jogadores 
escolhem uma das suas cartas e dão-na ao 
seu vizinho da esquerda.  

O vencedor da vaza pega nas cartas e coloca-as na sua 
frente com as faces viradas para baixo. Começa então uma 
nova rodada, colocando uma nova carta em cima da mesa.
As cartas “zebra” são neutras e algumas têm um poder 
especial:

Cartas especiais “zebra”: os jogadores escolhem 
uma carta das que têm na mão ou uma carta virada e 
dá-a ao seu adversário que pega nela na mão.


