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Geografická zoo

Reptile
House
5

4

2

-3

Tato mapa zoo obsahuje 5 barevně odlišených oblastí po 6 políčkách. Každá
z těchto oblastí
svou barvou odpovídá jednomu
Large Bird
3
Aviary
kontinentu ve hře a u každé z nich najdete vyznačený symbol kontinentu. Na
začátku
hry
položte
na každé čtvercové obsazovací
5
-3 Geographical Zoo
+
políčko u každého symbolu kontinentu jednu svoji kostičku.
Map 9

Příklad: Oblast kontinentu
Zde vidíme africkou oblast.
Na začátku hry položte ze své
zásoby jednu kostičku na žluté
políčko se siluetou Afriky. Stejně
tak položte kostičky na políčka
u 4 zbývajících oblastí.
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Pokud ve své zoo umístíte zvíře do výběhu, jehož alespoň 1 políčko zasahuje do oblasti kontinentu A SOUČASNĚ je na kartě
tohoto zvířete symbol téhož kontinentu, můžete odstranit svou kostičku z obsazovacího políčka kontinentu u dané oblasti
a vrátit ji do své zásoby. Získáte jeden z 5 bonusů uvedených na plánu pod mapou.
Nezáleží na tom, zda se jednalo o standardní či speciální výběh.
Za každou z těchto 5 oblastí kontinentů však můžete získat bonus jen jednou, v okamžiku odstranění kostičky. Když do dané
oblasti ubytujete další zvíře z odpovídajícího kontinentu, další bonus nedostanete.
Vždy, když získáte bonus, můžete si zvolit libovolný, tedy lze získat tentýž bonus i víckrát během partie.
Když odstraníte poslední, pátou kostičku, můžete si vybrat jeden z pěti uvedených bonusů jako obvykle a navíc získáte 1 bod
ochrany
.
Když odstraníte kostičku z tohoto políčka na levém okraji vašeho listu, můžete odstranit kostičku z libovolné
z 5 geografických oblastí vaší zoo (aniž byste do ní ubytovali zvíře z patřičného kontinentu).
Při tom získáte 1 z uvedených 5 bonusů jako obvykle (a bod ochrany, byla-li to poslední, pátá kostička).

Speciální případy:
Stádo:
Když využíváte schopnost Stádo, nemůžete odstranit kostičku z žádné geografické oblasti (protože zvíře neubytováváte do
žádného konkrétního výběhu).
Pavilón plazů a velká voliéra:
Když postavíte tuto speciální budovu a virtuálně do ní přemístíte zvíře ze standardního výběhu, můžete odstranit kostičku
z geografické oblasti, pokud je na kartě zvířete odpovídající symbol kontinentu.
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Záchranná stanice
Při zastavění tohoto políčka získáte jako bonus:
Hrabání 1 – Vyberte si: BUĎ odhoďte 1 kartu z nabídky a doplňte nabídku, NEBO odhoďte 1 kartu z ruky a doberte si
1 novou z balíčku.
Je-li odhazovaná karta kartou zvířete (vyjma mazlíčků
), můžete ji namísto odhození zasunout pod horní okraj svého plánu
zoo k jedné ze tří šipek
, u níž dosud žádná karta neleží. Zvíře se od té chvíle počítá jako „ve vaší zoo“ a veškeré symboly na
horní straně karty se počítají pro účely veškerých efektů apod. Zbytek karty ignorujte – efekt zvířete se neprovede a body ve
spodní části karty nezískáte.
Získáte-li během hry efekt Hrabání jiným způsobem, např. pomocí karty zvířete, odhazovanou kartu v tu chvíli nesmíte zasunout
pod svůj plán zoo.
Pod svým plánem zoo můžete mít až 3 karty. Získáte-li tento speciální bonus z políčka své zoo více než třikrát (např. díky kartě
sponzora Archeoložka 221), zasunuté karty nesmíte vyřadit a nahradit novými. Máte-li již 3 karty, zastavěním políčka
můžete
získat jen běžný efekt Hrabání 1.
Žádné z podmínek na kartě zvířete, kterou zasouváte, nemusíte splňovat. Nemusíte platit cenu karty a toto zvíře nepotřebuje
výběh. Případné symboly vody/skal v levé horní části zasouvané karty se však počítají do vaší zoo.
Jedná-li se o malé či velké zvíře, počítá se jako takové ve vaší zoo. Toto zvíře nemůžete vypustit do volné přírody.
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Příklad: Záchranná stanice
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Jako úplně první kartu zahrajete kartu 252 – Ohradu hyen a její zvláštní
budovu umístíte tak, že překryje políčko s bonusem
. Odhodíte kartu
407 – Tygra sumaterského z nabídky a zasunete ji pod svůj plán zoo
k prvnímu symbolu
.
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252

Za každý symbol
na kartě, kterou zahrajete,
otočte X vrchních karet z balíčku. Jednu kartu
zvířete z nich si doberte, ostatní odhoďte
)
(X = počet vašich symb.
(Viz Lovec X).
Musí sousedit min.
s 1 políčkem
.

TYGR SUMATERSKÝ

407

OHRADA HYEN

Panthera tigris sumatrae – kriticky ohrožený druh
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To se počítá jako zahrání symbolu
do vaší zoo, což aktivuje efekt
Ohrady hyen. Tento efekt provádíte v tomto tahu dvakrát, jednou
za samotnou ohradu, podruhé za tygra. V obou případech provedete
schopnost „Lovec 2“, protože máte ve své zoo 2 symboly , jeden na kartě
ohrady, jeden na kartě tygra.
Až do konce hry se symboly ,
a oba
na kartě tygra počítají jako
„ve vaší zoo“. Tygr sumaterský se také počítá jako 1 velké zvíře ve vaší zoo.
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