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Sisältö: 110 Animania-korttia

Pelin tavoite:
Tavoitteena on päästä ensimmäisenä eroon omista korteista.

Pelivalmistelut:
Sekoita kortit. Jokainen pelaaja ottaa pakasta yhden kortin, joka 
määrää pelaajan oman eläinäänen. Kahdella pelaajalla ei voi 
olla samaa eläintä; ota pakasta kortteja kunnes löydät eläimen, 
jota ei ole vielä valittu. Kaikki paljastavat toisilleen oman eläimensä 
ja esittävät muille, miten heidän eläinhahmonsa ääntelee.

Pelaajat valitsevat joukostaan jakajan, joka jakaa kaikki kortit 
pelaajien eteen pöydälle kuvapuoli alaspäin. Jokaisella pelaajalla 
tulee olla sama määrä kortteja (ylimääräiset kortit laitetaan 
sivuun). Kortit toimivat pelaajan omana nostopakkana.

Pelin kulku:
Jakajan vasemmalla puolella istuva pelaaja aloittaa ja vuoro 
vaihtuu aina myötäpäivään. Hän kääntää nostopakastaan 
päällimmäisen kortin ja asettaa sen pakan eteen kuvapuoli 
ylöspäin. Tähän muodostuu pelin aikana pelaajan oma 
pöytäpakka. Jokainen pelaaja kääntää aina vuorollaan 
nostopakkansa päällimmäisen kortin omaan pöytäpakkaansa.

FIN Kun kahdella pelaajalla on sama kortti pöytäpakkansa 
päällimmäisenä korttina, molempien pitää äännellä toistensa 
eläinäänellä niin nopeasti kuin mahdollista. Hävinnyt pelaaja – 
eli se joka on hitaampi – joutuu ottamaan sekä vastapelaajan 
koko pöytäpakan että oman pöytäpakkansa ja asettamaan ne 
nostopakkansa alimmaiseksi. Kierros päättyy, kun joku pelaajista 
pääsee eroon kaikista nostopakkansa korteista.

Villi kortti:
Kun käännät omaan pöytäpakkaasi villin kortin (ampiainen), 
sinun täytyy mahdollisimman nopeasti vaihtaa eläinäänesi 
pöytäpakassa villin kortin alla olevan eläimen ääneen. Huomaa!
Jos tämä eläinääni on jo jonkin pelaajan käytössä, ota pakasta 
kortteja kunnes löydät eläimen, joka ei ole vielä käytössä.

Sakkopisteet:
Jokainen pelaaja, jolla on kierroksen päätyttyä kortteja 
nostopakassaan, saa seuraavan määrän sakkopisteitä: 

Villi kortti  20 sakkopistettä
Possukortti 10 sakkopistettä
Muu eläinkortti   5 sakkopistettä

Sakkopisteet merkitään ylös jokaisen pelikierroksen jälkeen.

Voittaja:
Voittaja on pelaaja, jolla on vähiten sakkopisteitä kolmen 
pelikierroksen jälkeen.

Helpompi versio pienille lapsille:
Animaniaa voidaan helpottaa pieniä lapsia varten siten, että 
pelaajat eivät valitse itselleen pelin alussa omaa eläinääntä. 
Sen sijaan, kun kaksi pelaajaa kääntää pöytäpakkaansa 
päällimmäiseksi saman kortin, he ääntelevät nopeasti kortissa 
esiintyvän eläinhahmon äänellä. Muuten pelissä pätevät kaikki 
yllämainitut säännöt.

Onnea peliin!
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