
Voeg naar keuze, één of meer van de volgende kaarten toe aan de stapel 
actiekaarten uit het basisspel voor nog meer spelplezier en variatie:

DE bonus AcTIEKAARTEN

speedy squirralez
Na het uitspelen van deze actiekaart mag je in deze 
beurt je eekhoorntje maximaal 2 plaatsen omhoog 
verplaatsen i.p.v. 1 plaats voor 1 actiepunt. 
De overige bewegingsregels blijven van kracht.

Revolverheld
Neem een eekhoorntje van een andere speler en werp het 
in de lucht: komt het op zijn bewusteloze zijde neer dan 
plaats je het eekhoorntje bewusteloos onderaan zijn pad. 
Komt het neer op de zijde met de spelerskleur, dan wordt 
het terug op zijn oorspronkelijke positie geplaatst.

boulderdash
De speler, die deze kaart uitspeelt, kiest een rij op het 
pad. Alle kaarten van iedere speler naast het pad op die rij 
worden verwijderd en gaan naar de aflegstapel. 
Een heilige boom overleeft, maar vredesactivisten, normale 
bomen en bulldozers verdwijnen. Eekhoorns die op deze rij 
staan vallen volgens de normale 
spelregels naar beneden.

politie!
Een speler mag een eekhoorntje van een andere speler 2 
plaatsen naar beneden verplaatsen.

Heavy Fuel
Verplaats een bulldozer langs het pad van een andere speler 
tot 2 plaatsen omhoog. De bulldozer heeft echter enkel effect 
op de locatie waar hij zijn beweging beëindigt.



dit is een overval!
Trek 3 kaarten uit de hand van een andere speler, bekijk deze 
rustig, neem daarvan één kaart op hand en geef de andere 
kaarten terug aan het slachtoffer. 

Joe de buitenwipper
Leg deze kaart naast een boom. Andere spelers mogen geen 
negatieve kaarten uitspelen naast deze boom. 
Joe beschermt je echter niet tegen het effect van een 
bulldozer. Hij is wel stoer, maar niet gek!

Tornado!
Iedereen schuift een stoel op naar links of rechts (de speler 
die deze kaart heeft gespeeld, bepaalt de richting) en speelt 
vanaf nu met de bomenrij en eekhoorn van zijn buurman. 
Iedere speler neemt wel zijn hand- en notenkaarten mee naar
zijn nieuwe plaats aan tafel. 

Let op: deze kaart voegt flink wat chaos toe aan het spel!
De spelers zijn gewaarschuwd…

de grote Houdini  
Je mag een boom langs jouw pad omwisselen met een 
boom die je op hand hebt.


