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Link do produktu: https://www.moriongames.pl/fauna-druga-edycja-p-2801.html

FAUNA Druga Edycja
Cena

119,90 zł.

Numer katalogowy

000110

Producent

Rebel

Opis produktu
360 zwierząt czeka na dużych kartach na uczestników gry FAUNA. W każdej rundzie losowane jest jedno zwierzę, a jego kartę z nazwą i
ilustracją, oglądają wszyscy gracze.

Następnie każdy z nich stara się odgadnąć ciężar, długość, wysokość, długość ogona oraz - co najważniejsze - obszar zamieszkiwany przez to
zwierzę na Ziemi. Kto pierwszy ten lepszy - nie można po raz drugi wybrać obszaru na dużej mapie lub sektora na skali, jeśli znajduje się tam już
znacznik innego gracza.

Gra jest polecana przez Ogród Zoologiczny w Gdańsku!

Gdy żaden z graczy nie chce już stawiać kolejnego znacznika, runda się kończy i następuje podliczenie punktów. Znaczniki ułożone na
prawidłowych polach zapewniają punkty odpowiedniemu graczowi, podobnie jak znaczniki znajdujące się w sąsiedztwie prawidłowych pól.
Znaczniki, które nie zdobyły punktów, są tymczasowo usuwane z gry, więc trzeba starannie się zastanowić przed podjęciem ryzyka.

W kolejnej rundzie pojawia się następne zwierzę i zmienia się rozpoczynający gracz.
Zwycięża ten z uczestników, który jako pierwszy zdobędzie określoną ilość punktów (zwykle następuje to po około 8-12 zwierzętach).

Gra została nominowana do prestiżowej nagrody Spiel Des Jahres 2009.

W grze występują dwa rodzaje zwierząt - łatwiejsze i trudniejsze. Jednak nawet te łatwiejsze będą stanowić nie lada wyzwanie - z pewnością nie
każdy wie gdzie żyje Salamandra czarna (Salamandra atra) czy ile waży Żaba rycząca (Rana catesbeiana)!

Nawet jeżeli nie znasz prawidłowych odpowiedzi - możesz obstawiać sąsiadujące tereny, możesz zajmować morza (sąsiadujące z wieloma
obszarami), wreszcie - stawiać swoje znaczniki blisko osób, które mogą coś wiedzeć!

Podstawowe informacje
Liczba graczy: 2 - 6 osób
Wiek: od 10 lat
Czas gry: ok. 45 - 60 minut
Wydawca: REBEL.pl
Projektant: Friedemann Friese
Wydanie: polskie
Instrukcja: polska
Zawartość pudełka:
*
*
*
*
*

duża plansza
180 kart przedstawiających 360 zwierząt (format A6)
2 małe pudełka na karty
72 drewniane znaczniki
1 pionek rozpoczynającego gracza
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