
Doe maximaal 3 acties in je beurt:  
 

 Plaats een dier in je dierentuin. 

 Verkoop een kaart uit je hand.  

 Verplaats dieren en uitbreidingen in je 
dierentuin.  

 Speel een directkaart, add-onkaart of 
entreekaart  

 
Je mag een actie meerdere keren spelen.  
 
Response- en settingkaarten kosten geen actie. 
 
Eind van je beurt: trek 2 kaarten. Als je hand 
leeg is, trek je 6 kaarten.   
 

Actiekaarten:  
 
In je beurt:  

 Directkaart – dit kost een actie. 

 Entreekaart – dit kost een actie. Met deze 
kaart vraag je entree aan je medespelers.   

+  Add-onkaart – dit kost een actie. Deze 

      kaart leg je bij een dierensectie. 
Settingkaart – dit kost geen actie. Deze 
kaart geldt voor iedereen, totdat er een 

         nieuwe settingkaart wordt neergelegd.  
 
Altijd:  

!  Responsekaart – je reageert op een 

kaart/actie van een andere speler. 
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