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5-99 r
3-5 deltagere
45 kort (40 dyrekort, 1 jokerkort, 4 gorillakort)
Spillets ml: At komme af med kortene p hnden
Forberedelse af spillet: Kortgiveren uddeler 6 kort
til hver spiller, resten af kortene udg¿r bunken.
Spilleregler: Den yngste spiller l¾gger et dyrekort midt
p bordet. (f.eks.: Tiger + R¿d bus). S er det n¾ste
spillers tur til at l¾gge et dyrekort i samme farve (f.eks.:
krokodille + R¿d bus) eller et korte med samme dyr, men
med en anden farve p bussen (f.eks.: Tiger + Bl bus).
Hvis spilleren ikke kan l¾gge noget kort ned, tages et
kort fra bunken. S er det n¾ste spillers tur til at spille
efter de samme regler. Hvis spilleren ikke kan l¾gge
noget kort ned, tages et kort fra bunken.
P.S.: Hvis der tages et kort fra bunken, der kan bruges,
l¾gges det ned med det samme.
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S¾rlige kort:
1 jokerkort: Dette kort kan l¾gges nr som
helst, nr det er spillerens tur. Men det kan
ikke l¾gges i sidste omgang. F¿lgende
spiller l¾gger et dyrekort med en busfarve
efter eget valg eller et gorillakort.
4 panterkort: Alle andre spillere skal tage
et kort fra bunken. Man kan l¾gge et andet
panterkort oven p et panterkort.

+1
+1

4 abekort: F¿lgende spiller springes over (nr
spiller ÓAÓ l¾gger dette kort, springes spiller
ÓBÓ over. Det er spiller ÓCÓs tur).
4 elefantkort: Spiller¾kkef¿lgen skifter
retning. Nr en spiller ÓBÓ l¾gger dette kort,
s er det foregende spiller (ÓAÓ) s tur til at
spille igen.
4 gorillakort: Disse kort l¾gges p et
dyrekort, der har samme busfarve eller p et
jokerkort (eksempel: et Gorillakort + Gul busÓ
l¾gges p et ÓZebrakort + Gul busÓ). Nr
dette kort er lagt, skal alle de andre spillere
banke p gorillaen. Den sidste spiller, der
banker p gorillaen, skal tager 3 kort fra bunken som
straf og begynde forfra med at l¾gge et dyrekort efter
eget valg (han kan ikke spille et gorillakort, og heller ikke
et jokerkort.)
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Afslutning p spillet: Nr en af spillerne kun har et
kort tilbage p hnden, skal han sige ÓGorillaÓ, og
spillet forts¾tter. Hvis han glemmer at sige det, kan
de andre spillere g¿re opm¾rksom p det. I s tilf¾lde
skal han tage et straffekort fra bunken, og spillet
forts¾tter. Hvis ingen bem¾rker det, ja s er det bare
heldigt for ham. Vinderen er den f¿rste spiller, som ikke
har flere kort p hnden.

Advarsel ! Fare for kv¾lning.

PS: Nr der ikke er flere kort i bunken, blandes
spillebunken undtagen det ¿verste kort, og kortene
l¾gges p bordet og udg¿r en ny bunke.

