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Една игра за 2-4 племенни вожда, над 8 години

ИГРОВИ МАТЕРИАЛ
 44 �плочки�с�работници-берачи – гръбчетата са в цветовете на играчите 

по 11 в червено, лилаво, бяло и жълто

 4   дървени фигурки�–�водоносци����                     4 табла�със�села�– гръбчетата са в цветовете на играчите�
по 1 в червено, лилаво, бяло и жълто                                                по 1 в червено, лилаво, бяло и жълто

 28 плочки�от�джунглата – сиви�гръбчета
8�плантации

7 пазара

3�златни�мини 3�езера� � 2�светилища�����������       5�храма

 20 какаови�плода 12 слънчеви�камъка      48 златни�монети �

 1 листовка�с��правила 
 1 справочник�на�плочките�от�джунглата�(Справочникът е част от правилата - прочетете го!)

ЦЕЛ НА ИГРАТА
Играта КАКАО ще ви пренесе в екзотичния свят на „кафявото злато на боговете“. Всеки играч е племенен вожд, 
който се стреми да осигури благоденствие и успех на своето племе, като отглежда и търгува с какао. В края на 
играта печели вождът, събрал най-голямо състояние в златни монети.

4x 1-1-1-1 5x 2-1-0-1 1x 3-0-0-1 1x 3-1-0-0

6 единични 
плантации

2 двойни 
плантации

2�с продажна цена 2 4 с продажна цена 3 1 с продажна цена 4

2 със стойност 1 1 със стойност  2

24 със 
стойност 1

12 със 
стойност  5

12 със 
стойност 10

Ритуални 
кръгове

Навеси за 
складиране 
на какаови 
плодове

Водни полета
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ПОДГОТОВКА ЗА ИГРА
Всеки играч избира по един цвят и взима своето табло със селото си, водоносеца и 
плочките с работници в този цвят. Играчите слагат селото на масата пред себе си, а 
върху него поставят водоносеца върху позиция “-10”.

ПЛОЧКИ�С�РАБОТНИЦИ
Тези плочки винаги съдържат 4 работника, разположени по различен начин по ръбовете на плочката и колиба в 
цвета на играча в центъра ѝ. В зависимост от броя играчи отделете следните плочки и ги върнете в кутията: 

2�играчи:   3�играчи:�               4�играчи:�

Размесете наличните си плочки с работници и ги поставете до своето село на купчинка с лицето надолу. След 
това изтеглете на ръка трите най-горни плочки от купчинката.

ПЛОЧКИ�ОТ�ДЖУНГЛАТА
Тези плочки са в преобладаващо зелен цвят и изобразяват местности, предоставящи различни възможности за 
действия, които можете да осъществите, в случай че граничат с някоя ваша плочка с работници.

Вземете следните 2�плочки и ги поставете по диагонал в средата на масата. Това са стартовите плочки в играта: 

Размесете останалите плочки�от�джунглата и ги поставете с лицето надолу на обща купчинка за теглене. 
Изтеглете двете най-горни плочки и ги поставете открити до купчинката за теглене. Поставете какаовите 
плодове и слънчевите камъни на отделни купчинки, формирайки общ запас. Монетите също се поставят на 
отделна купчинка, формирайки хазната.

1x 1-1-1-1 1x 2-1-0-11x 1-1-1-1 и

При двама играчи 
не отделяте 
никакви плочки 
с работници.

1 единична 
плантация

1 пазар 
с продажна цена 2

и

ПРИ�ИГРА�С�ДВАМА

Отделете следните плочки и ги върнете в кутията:

2  единични плантации;       1 езеро; 
1  пазар с продажна цена 3;     1 светилище;  
1  златна мина със стойност 1;   1 храм.

ПРИМЕРНА НАЧАЛНА ПОДРЕДБА ПРИ ТРИМА ИГРАЧИ

Открити плочки 
от джунглата

Плочки от джунглата 
за теглене

Плочки с 
работници за 
теглене

Плочки с 
работници за 

теглене

Плочки с работници 
за теглене

Стартови плочки

Стартова ръка Стартова ръка

Стартова 
ръка

Хазна

Общ запас от 
слънчеви камъни

Общ запас от 
какаови плодове

Водоносец 
и село

Водоносец 
и село

Водоносец и село
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ХОД НА ИГРАТА
Играта протича в няколко рунда по часовниковата стрелка. Най-възрастният участник става стартов играч.

ИГРОВА�ЗОНА
По време на играта всички участници поставят плочки с работници и плочки от 
джунглата в средата на масата върху общата игрова зона.

Важат следните общи правила за поставяне на плочки:

 1. Две плочки�с�работници не може да се поставят непосредствено една до 
друга, така че да допират страните си (може да се допират само по диагонал).

 2.�Две плочки�от�джунглата не може да се поставят непосредствено една до 
друга, така че да допират страните си (може да се допират само по диагонал).

По този начин, подреждайки двата вида плочки, те образуват шахматна�шарка 
върху игровата зона. Стартовите плочки сами по себе си определят, дали на 
свободните позиции около тях може да се постави плочка с работници, или плочка от джунглата. 

ХОДЪТ�НА�ЕДИН�ИГРАЧ
По време на хода си всеки играч трябва да изпълни следните стъпки в обозначения ред:

A)�Поставяне�на�плочка�с�работници
Изберете една от трите плочки в ръката си и я поставете 
в игровата зона така, че поне едната ѝ страна да граничи 
със страната на друга, вече поставена плочка.

При поставяне може да въртите плочката си с работници 
в произволна�посока.

Б)�Запълване�с�плочки�от�джунглата.
Доста често поставянето на плочка с работници директно активира полагането на плочки от джунглата. Ако 
при поставяне на нова плочка с работници се получи така, че между 2 диагонално разположени плочки с 
работници се образува празно поле, то това поле трябва веднага да бъде запълнено с плочка от джунглата 
(виж примера по-долу). Няма значение чии са двете плочки с работници. Би могло да се получи така, че в един 
ход да е необходимо запълването на повече от едно поле с плочки от джунглата.

За всяко поле, което трябва да бъде запълнено, вземете по една от двете 
открити плочки от джунглата и ги поставете на съответната позиция от 
игралната зона. Ако се получат две полета за запълване, може свободно 
да решите, коя плочка, къде да поставите.

Внимание: Откритите плочки от джунглата се допълват до две чрез теглене 
на нови плочки едва в края на хода на всеки играч.

Забележка: В изключително редкия случай, когато ви се налага да 
запълните повече от 2 полета, използвайте най-напред двете налични 
открити плочки от джунглата и чак след това теглете нова плочка 
директно от купчинката за теглене за всяко следващо празно поле.

Ако не се налага да запълвате полета с плочки от джунглата или ако няма 
останали налични плочки от джунглата в общия запас (отворени или на 
купчинката за теглене), тогава действието запълване се пропуска.
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В)�Изпълнение�на�действия�изобразени�върху�плочките�от�джунглата
Всеки работник от новопоставена плочка, който граничи с плочка от 
джунглата, се активира сега. Активирайки даден работник, става възможно да 
се изпълнят действията от съседната на него плочка от джунглата.

Подробно описание на различните действия�на�плочките�от�джунглата ще 
откриете в справочника. Той е неразделна част от правилата, но е отпечатан 
самостоятелно само с цел по-добра прегледност. 

Ако в даден рунд е необходимо да се запълват позиции от игровата зона с нови 
плочки от джунглата, тогава се активират и всички работници в съседство. 

Внимание: Всеки един работник се активира точно по веднъж в играта - или 
при поставяне на самата плочка с работника, или при запълване - полагане 
впоследствие на нова плочка от джунглата до него.

Всички играчи, чиито работници са активирани, може да изпълняват действия 
едновременно и независимо един от друг.

Забележка: Всеки от играчите може да реши да пропусне, частично или 
изцяло, изпълнението на някое от действията.

Може свободно да решите в какъв ред да изпълните действията си. Действия, 
изпълнени от работник от една страна на някоя плочка обаче, трябва да бъдат 
извършени напълно, преди да се започне с изпълнението на действия с друг 
работник от друга страна на някоя активирана плочка.

Забележка: Всеки може по всяко време да обменя 1:1 монетите си в хазната.

КРАЙ�НА�ХОДА
След като сте изпълнили стъпки от А) до В), изтеглете нова плочка с работници. 
Ако вече нямате такива плочки на купчинката за теглене, пропуснете тава действие.

Ако има по-малко от 2 открити плочки от джунглата, моля отворете нови, допълвайки до две. Ако купчинката 
за теглене е изчерпана, това действие се пропуска.

С това ходът ви приключва. Следва редът на вашия опонент отляво.

КРАЙ НА ИГРАТА
Играта приключва след рунда, в който всички играчи са поставили последната си плочка с работници.

ОЦЕНЯВАНЕ
�1. Храмовете се оценяват поотделно, един след друг. Играчите на първо и второ място печелят злато (виж 
справочника�на�плочките�от�джунглата). За по-голяма яснота обръщайте наопаки остойностените храмове.

�2. За всеки слънчев�камък, който все още притежавате в края на играта, получавате по 1�златна�монета.

�3. Накрая към събраното от вас злато добавете стойността�на�водното�поле, върху което е стъпил вашият 
водоносец. Ако той все още се намира върху поле с отрицателна стойност, тогава трябва да извадите тази 
стойност от общото количество златни монети, което сте събрали. 

Забележка: Ако имате останали непродадени какаови плодове, те не ви носят злато в края на играта.

Печели�играчът,�събрал�най-много�златни�монети.
В случай на равенство печели играчът с най-много останали какаови плодове. Ако отново има равенство, 
победата е споделена. 

Благодарим на Hans im Glueck, за любезното 
позволение да използваме формата на 
мийпълите от Каркасон в играта.
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Пример: 
След като жълтият играч е 
поставил плочка с работници 
и е запълнил полето с плочка 
от джунглата, той изпълнява  
съвместно с червения играч 
следните действия:

Жълтият играч получава 1 
какаов плод от плантацията 
и го продава на пазара за 3 
злато.

Червеният играч разполага с 
1 складиран какаов плод и го 
продава на пазара за 3 злато. 


