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Trabalhem juntos para ajudar os animais a escapar do zoológico 
antes que o Tratador chegue e feche o portão! Alinhem suas cartas 
para formar animais inteiros e assim libertá-los!

Libertem os AnimaisLibertem os Animais  • Um jogo cooperativo para maiores de 4 anos

PREPARAÇÃO

1 Coloque o tabuleiro encostado na caixa 
com o lado cooperativo virado para cima, 
conforme mostrado na figura.

2 Coloque os marcadores de Caminho 
nos espaços entre a casa e o portão 
do cercado. Verifique a tabela a seguir 
para saber quantos destes marcadores 
devem ser colocados.

3 Coloque o Tratador no marcador de 
Caminho mais próximo da casa.

4 Coloque os marcadores de Animal 
no cercado. Confira a tabela a seguir 

para saber quantos marcadores  
de cada tipo de Animal usar.

5 Embaralhe as 30 cartas e 
distribua 3 para cada jogador. 
Todos colocam suas cartas viradas 
para cima à sua frente.

6 As cartas restantes formam o  bara-
lho de compra. Coloque-o virado para 
baixo no centro da mesa.

7 As fichas de Personagens são 
deixadas na caixa. Elas não serão 
usadas neste jogo.

ANDAMENTO DO JOGO    

A partida é jogada em uma série de turnos até que todos os 
animais sejam libertados ou até que o Tratador alcance o cercado. 
Todos os jogadores jogam  
ao mesmo tempo.
Em cada turno, alinhe até 3 
cartas em qualquer ordem à sua 
escolha para formar animais.
Cuidado: suas cartas devem 
ser colocadas ordenadamente, 
formando uma linha reta:

COMO SALVAR OS ANIMAIS?

                                                          Depois de decidir como alinhar 
suas 3 cartas, dê uma boa olhada 
nelas. Se você teve sucesso em 
formar animais completos, muito 
bem! Pegue, do tabuleiro, as fichas 
dos animais que você formou e 
coloque-as sobre as suas cartas 
de animais correspondentes.
 

Você sempre pode 
formar pelo menos  
1 animal.

DICADICA

Assim que todos os jogadores 
tiverem terminado de alinhar 
suas cartas e colocar seus 
marcadores de Animais, retorne 
esses marcadores à caixa. Muito 
bem! Você os libertou!

NOTANOTA    Se não houver mais 
marcadores de um Animal que 
você formou, não se preocupe! 
Isso significa que o animal já está 
livre e você não precisa colocar 
um marcador sobre ele.

O TRATADOR ESTÁ CHEGANDO PERTO!
Agora mova o marcador do Tratador para o próximo marcador 
de Caminho se aproximando do cercado e retorne o marcador de 
Caminho anterior de volta à caixa. Se não houver mais marcadores 
de Caminho, o Tratador entra no cercado e a partida se encerra. Caso 
contrário, descarte todas as suas cartas e distribua 3 novas cartas para 
cada jogador. Se necessário, embaralhe novamente todas as cartas 
descartadas e adicione-as ao baralho de compra. Comece um novo 
turno e continue jogando até que a partida termine.

FIM DA PARTIDA
A partida termina quando não houver mais marcadores de Animal no 
cercado ou quando o Tratador entrar no cercado.

Juntos, somem o número de marcadores de Animais ainda no cercado:

0 animal: Parabéns! Vocês venceram! Vocês foram tão 
bem que o Tratador não conseguiu impedi-los.

1 animal: Ótimo trabalho! Só mais um para libertar!

2 ou 3 animais: Bom trabalho! Com um pouco de prática 
vocês os libertarão da próxima vez!

4 ou 5 animais: Nada mal, mas com certeza vocês 
podem fazer melhor!

Mais de 5 animais: Que pena... Vamos começar de 
novo e tentar libertar todos eles!
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JOGO N°



55 11

50 Marcadores com um lado 
com animais (8 linces, 8 tarta-
rugas, 8 pandas, 8 elefantes,  
8 lhamas) usado no primeiro 
jogo e um lado com a coroa 
usado no segundo jogo.

30 Cartas

5 Fichas de Personagens

1 Ficha de Tratador

10 Marcadores de Caminho

1 Tabuleiro de jogo  
   (frente e verso)
Ø Lado do zoológico

Libertem os animais 
(Acima de 4 anos) 
Ø Lado da corrida 

A Corrida do Ano 
(Acima de 6 anos)

COMPONENTES

Fuga do Zoo são dois jogos em um! O 
primeiro, “Libertem os Animais” (pág. 2) é 

um jogo cooperativo recomendado para maiores 
de 4 anos. O segundo, “A Corrida do Ano” (pág. 5) 
é um jogo competitivo recomendado para maiores 
de 6 anos. Você pode jogar os dois jogos, um após 
o outro, ou jogar apenas um deles. Divirta-se!

A Corrida do Ano A Corrida do Ano • Um jogo competitivo para maiores de 6 anos.

Agora que os animais fugiram do Zoológico, torça por eles na 
Corrida do Ano. Escolha um animal para ser seu favorito e ajude-o a 
cruzar a linha de chegada! Alinhe suas cartas para formar animais e 
pegar Coroas para ganhar!

PREPARAÇÃO

1 Coloque o tabuleiro encostado na caixa 
com o lado competitivo virado para cima, 
conforme mostrado na figura.

2 Cada jogador escolhe uma ficha de 
Personagem. Este animal será o seu favo-
rito para a corrida. Coloque essas fichas 
no espaço inicial da pista de corrida. 
Cada jogador pega um marcador do seu 
Animal favorito e a coloca com o lado do 
Animal voltado para cima à sua frente 
(para lembrar qual é o seu).

3 Retorne os outros marcadores com o 
lado da Coroa para a caixa.

4 Embaralhe todas as 30 cartas e 
distribua 4 para cada jogador. Todos 
colocam suas cartas viradas para cima à 
sua frente.

5 As cartas restantes formam o baralho 
de compra. Coloque-o virado para baixo 
no centro da mesa.

6 O Tratador é deixado na caixa. Ele não 
será usado nesse jogo.

ANDAMENTO DO JOGO

O primeiro jogador a cruzar a linha de chegada vence a partida!
Se vários jogadores cruzarem a linha de chegada ao mesmo tempo, 
eles comparam o número de Coroas que pegaram durante a partida. 
O jogador com mais Coroas vence. Se ainda houver empate, todos os 
jogadores empatados compartilham a vitória.

FIM DA PARTIDA

Um grande obrigado à minha querida Émilie por seu apoio e a to-
dos os seus aluninhos pelos testes. Obrigado também a Valentine, 

Arthur e Juliette por sua ajuda e a Will & Marie por seus conselhos. Agradeço 
a Aurélie por seu excelente trabalho e comprometimento com este projeto até 
o fim. Loki gostaria de agradecer às escolas Heillecourt e Ludres.

O jogo é jogado em uma série de turnos até que um ou mais jogadores 
cruzem a linha de chegada.
Todos os jogadores jogam ao mesmo tempo.
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Em seu turno, alinhe suas 4 cartas na ordem que quiser para formar 
os animais. Cuidado: suas cartas devem ser colocadas ordenada-
mente, formando uma única linha reta.
Quando todos os jogadores terminarem de alinhar suas 4 cartas, cada 
jogador move seu Personagem na pista de corrida seguindo estas regras:

A   Cada animal inteiro 
formado permite que 
você avance 1 espaço. 
B   Se o animal que 
você formou for o seu 
favorito, você pode 
avançar 2 espa-
ços. Pegue um 

marcador de Coroa para cada animal favorito formado.
Agora mantenha consigo uma das suas cartas e descarte as outras 3.
Compre 3 novas cartas e coloque-as à sua frente para que você tenha 
4 cartas novamente. Se necessário, embaralhe novamente todas as 
cartas descartadas e adicione-as ao baralho de compra. Continue 
jogando mais rodadas até que pelo menos um dos jogadores cruze a 
linha de chegada e devolva sua ficha à caixa.
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