
SISÄLTÖ
Pelilauta, 300 korttia (258 eläinkorttia, 36 uhanalainen eläin -korttia, 6 kuumailmapallolippua), 

6 puista pelinappulaa, 6 palapeliä (kussakin 6 palaa), puinen arpakuutio

PELIN TAVOITE

Pelasta uhanalaiset eläimet: kerää palapelin osa 
jokaisesta maanosasta vastaamalla oikein sen 
uhanalaista eläintä koskevaan kysymykseen. 
Matkallasi voit kerätä eläinkortteja, jotka auttavat 
sinua pelissä. Voittaja on se pelaaja, joka on 
ensimmäisenä saanut palapelinsä valmiiksi.

PELIVALMISTELUT

Kokoa pelilauta pöydälle. Erottele eläinkortit, 
uhanalainen eläin -kortit ja kuumailmapalloliput. 

Sekoita • eläinkortit huolellisesti, jaa ne kahteen 
pakkaan ja aseta pakat kuvapuoli ylöspäin 
pelilautaan merkittyjen numeroiden 1 ja 2 vie-
reen.  

Erottele • uhanalainen eläin -kortit siten, että kukin 
eläin muodostaa oman (sekoitetun) kuuden 
kortin pakkansa. Aseta pakat kuvapuoli ylöspäin 
pelilaudan viereen. 

Jokainen pelaaja valitsee itselleen pelinappulan ja 
asettaa sen yhteen laudan jokeriruuduista (J). 

Jaa jokaiselle pelaajalle yksi kuumailmapallolippu. 
Aseta palapelin osat pelilaudalle niille varattuihin 
ruutuihin (kuhunkin yhtä monta osaa kuin on pelaa-
jia). Laita ylimääräiset liput ja palapelin osat takaisin 
pelilaatikkoon. 

PELIN KULKU

Viimeksi eläintarhassa käynyt pelaaja aloittaa, ja 
vuoro vaihtuu aina myötäpäivään. Heitä arpakuu-
tiota ja liiku mihin tahansa suuntaan mitä tahansa 

polkua pitkin (lukuun ottamatta keltaisia lentoreitte-
jä, joita voidaan käyttää vain kuumailmapallolipuilla 
– ks. Lentoreitit ja kuumailmapalloliput). Kaikki askeleet 
on käytettävä, paitsi jos saavut yhteen kuudesta 
isommasta ympyrästä, joihin ei tarvitse päästä 
tasaluvulla.

Kaikki pelin aikana voitetut eläinkortit pidetään 
muiden pelaajien nähtävillä tekstipuoli ylöspäin.

PIENET YMPYRÄT 

Kun pysähdyt pieneen 
ympyrään, voit valita, 
vastaatko kysymyksiin 
vai otatko eläinkortin.

Jos otat eläinkortinA.  pakasta, vuorosi päättyy, 
mutta saamasi eläin voi auttaa sinua myöhem-
min (ks. Eläinkorttien ominaisuudet). Säilytä kaikkia 
korttejasi edessäsi tekstipuoli ylöspäin.

Jos vastaat kysymykseenB. , vasemmalla puolel-
lasi istuva pelaaja nostaa kortin, kertoo sinulle      
eläimen nimen ja kysyy kysymyksen (ks. kuva 
alla). 

Jos vastaat • oikein, vuorosi jatkuu: voit heit-
tää arpakuutiota ja liikkua TAI yrittää vastata 
kortin toiseen kysymykseen. 

Jos vastaat toiseenkin kysymykseen • oikein, 
saat kortin itsellesi, minkä jälkeen saat   
heittää arpakuutiota ja jatkaa matkaasi. 

Jos vastaat • väärin jompaan kumpaan         
kysymyksistä, et saa korttia, ja vuorosi päät-
tyy. Kortti asetetaan sen pakan pohjalle, 
mistä se otettiin.

Jos pelinappulasi on laudan vasemmalla 
puolella, kortti nostetaan pakasta 1 ja kor-
tista luetaan ensimmäinen kysymys.

Jos pelinappulasi on pelilaudan oikealla 
puolella, kortti nostetaan pakasta 2 ja 
kortista luetaan toinen kysymys.
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ISOT YMPYRÄT 

Kun pysähdyt isoon ympyrään, voit yrittää voittaa 
itsellesi sen maanosan palapelin osan (jos sinulla jo 
on kyseinen osa, vuorosi päättyy). Palapelin osan 
voittaaksesi voit joko vastata kyseisen maan-osan 
uhanalaista eläintä koskevaan kysymykseen TAI 
käyttää eläinkorttejasi. 

Jos haluat vastata kysymykseenA. , heitä arpakuu-
tiota. Vasemmalla puolellasi istuva pelaaja ottaa 
kyseisen mantereen uhanalainen eläin -kortin ja 
kysyy siitä arpakuution silmäluvun mukaisen kysy-
myksen (luvut on merkitty kortteihin). 

Jos vastaat • oikein, saat kyseisen maanosan 
palapelin osan. Kysymyskortti palautetaan 
pakkansa pohjimmaiseksi, ja vuorosi päättyy. 

Jos vastaat • väärin, kysymyskortti palautetaan 
pakkansa pohjimmaiseksi, ja vuorosi päättyy. 
Seuraavalla vuorollasi sinun on poistuttava 
ympyrästä, mutta sitä seuraavalla vuorollasi 
voit palata takaisin ja yrittää uudelleen.

Jos haluat käyttää yhden tai useamman B. 
eläinkortin, ne auttavat sinua näin: kortissa oleva 
ympyröity numero kertoo, kuinka monta kertaa 
saat heittää arpakuutiota. Jos heität kuutosen, 
saat kyseisen maanosan palapelin osan, minkä 
jälkeen vuorosi päättyy. Poista eläinkortti pelistä 
käytettyäsi sen. Voit käyttää niin monta eläinkort-
tiasi kuin haluat. 

Vuorosi päättyy heitettyäsi kuutosen ja saatuasi 
palapelin osan TAI kun sinulta loppuu eläinkortit 
TAI kun et enää halua käyttää enempää kort-
tejasi. 

Jos käytät eläinkorttejasi, et voi samalla vuorolla 
vastata kysymykseen. 

Jos et onnistu saamaan palapelin osaa tällä 
tavoin, seuraavalla vuorollasi sinun on 
poistuttava ympyrästä. Sitä seuraavalla 
vuorollasi voit palata takaisin ja yrittää uudelleen.

LENTOREITIT JA
KUUMAILMAPALLOLIPUT 

Jos sinulla on kuumailma-
pallolippu, voit siirtyä 
yhdestä isosta ympyrästä 
toiseen lentoreitin mukaisesti. 
Tämä voidaan tehdä vain 
silloin kun aloitat vuorosi 
isosta ympyrästä. Lippu 
voidaan käyttää vain 
kerran, minkä jälkeen se 
palautetaan pelilaatikkoon.   

ELÄINKORTTIEN 
OMINAISUUDET

Eläinlajit on jaettu neljään 
uhanalaisuusluokitukseen 
sen mukaan, kuinka paljon 
lajin edustajia on. Tämä 
luokitus määrittelee kortin oikeaan alakulmaan 
merkityn numeron, joka kertoo, montako kertaa 
saat heittää arpakuutiota yrittäessäsi saada 
palapelinosaa isossa ympyrässä. 
Mitä harvinaisempi eläin on, sitä enemmän heit-
tokertoja se sinulle antaa (vihreä 1–3, keltainen 4, 
oranssi 5 ja punainen 6).

Joissakin eläinkorteissa on lisäksi kuva numeron 
vieressä. Kuvien merkitykset ovat seuraavat:

Ota toiselta pelaajalta mikä tahansa 
itseltäsi puuttuva palapelin osa itsellesi. 

Ota toiselta pelaajalta mikä tahansa 
eläinkortti.

Ota toiselta pelaajalta kuumailmapallolip-
pu TAI ota uusi lippu pelilaatikosta. Jos otat 
lipun pelilaatikosta et siirrä nappulaasi sen 
vuoron aikana ollenkaan.

Voidaksesi käyttää eläimen ”kaappaamisomi-
naisuuden” sinun täytyy joko ohittaa pelaaja reitillä 
tai pysähtyä samaan ympyrään hänen kanssaan. 
Kysymykseen vastaamisen tai kortin ottamisen sijaan 
käytät kortin kaappaamisominaisuutta – et siis voi 
tehdä molempia! Kun olet käyttänyt kortin kaap-
paamisominaisuuden, palauta se pelilaatikkoon.

PELIN VOITTAJA
Pelin voittaa se pelaaja, joka ensimmäisenä kerää 
palapeliinsä kaikki kuusi palaa. 

JOKERIRUUDUT 

Jos osut jokeriruutuun, vasemmalla 
puolellasi istuva pelaaja nostaa eläin-
kortin sen puolen pakasta, jolla pelinap-
pulasi on, ja kysyy siitä jokerikysymyksen. 

Jos vastaat • oikein, saat kyseisen 
eläinkortin. LISÄKSI saat heittää 
arpakuutiota uudelleen ja jatkaa                     
matkaasi. 

Jos vastaat • väärin, kortti asetetaan sen pakan 
pohjalle, mistä se otettiin. Vuorosi päättyy. 

Osan pelin eläinkuvista valokuvannut:  Carina Laine (6), R. Rajni (10), Anthony Knuppel (190), 
Randen L Pederson (191), Camille Martin (192), Ellie (193), Michel Villeneuve (194), Marieke 
IJsendoorn-Kuijpers (196), Jeremy Atkinson (197), Neil Phillip (195, 198, 200), Su Neko (199), 
Pamala Wilson (23, 212), Kirsi Oudman-Pynnönen (4, 5, 8, 9, 12-15, 36, 38, 46, 77, 84-100, 
101-109, 111-147, 149-165, 167-171, 173-188, 210, 249, 250-256, 259-264, 277-282 ), Josh Hallett 
(202), John Moose (204), Kevin Bowman (203), Neil Phillips (205), Bubblemonkey (206), Kevin 
Collins (207), Rick Wagner (208), Benny Mazur (209), SpooSpa (218), Rick McCharles (224), 
Matt MacGillivray (225), Just chaos (219, 223), Nick Dalby (213), Roy & Danielle (214), Lenore 
Edman (215), Michael Kensinger (216), Rob and Stephanie Levy (217), Tartaruga33 (221), 
John Haslam (222), Derek Bakken (220), Aaron Logan (240), Jussi Gressmann (247, 248), 
Chad King (271-275), SqueakyMarmot (257), Mike Baird  (258).
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