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játék 2-4 törzsfő részére, 8 éves kortól

TARTOZÉKOK
 44 munkáslapka (hátoldaluk játékosszínben)
    11-11 vörös, lila, fehér és sárga

   

 4 vízhordó (fabábu)  4 falutábla (hátoldaluk játékosszínben)    
1-1 vörös, lila, fehér és sárga   1-1 vörös, lila, fehér és sárga

 28 dzsungellapka (hátoldaluk szürke)   
    8 ültetvény

7 piac

3 aranybánya 3 tavacska  2 Napszentély  5 templom

 20 kakaógyümölcs 12 Napkorong 48 aranyérme  

 1 játékszabály 

 1 áttekintőlap (része a szabályoknak, azt is el kell olvasni!) 

A JÁTÉK CÉLJA
A kakaó egyesek szerint az istenek gyümölcse. Minden törzsfő arra törekszik, hogy a kakaótermesztés és -keres-
kedelem révén a gazdagság és a hírnév ösvényére vezesse törzsét. Az győz, akinek a játék végén a legtöbb aranya
van.

játék 2-4 törzsfő részére, 8 éves kortól

    11-11 vörös, lila, fehér és sárga

4-4 1-1-1-1-es 5-5 2-1-0-1-es 1-1 3-0-0-1-es 1-1 3-1-0-0-ás

1-1 vörös, lila, fehér és sárga1-1 vörös, lila, fehér és sárga1-1 vörös, lila, fehér és sárga1-1 vörös, lila, fehér és sárga1-1 vörös, lila, fehér és sárga1-1 vörös, lila, fehér és sárga1-1 vörös, lila, fehér és sárga1-1 vörös, lila, fehér és sárga1-1 vörös, lila, fehér és sárga1-1 vörös, lila, fehér és sárga

piac

aranybánya templomNapszentély

ültetvény

6 normál ültetvény 2 dupla ültetvény

2 kétaranyas 4 háromaranyas 1 négyaranyas

2 egyaranyas 1 kétaranyas

24 egyaranyas 12 ötaranyas 12 tízaranyas

aranyérme

24 egyaranyas 12 ötaranyas 12 tízaranyas

Napkorongkakaógyümölcs

TARTOZÉKOK

Napszentélyek

a kakaó tárolá-
sára szolgáló helyek

 

vízmezők
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ELŐKÉSZÜLETEK
Minden játékos választ magának egy színt, és elveszi az ahhoz tartozó falutáblát, a vízhordót
és a munkáslapkákat. A falutábláját lerakja maga elé, és annak -10-es vízmezőjére lerakja víz-
hordóját.

 
 
A munkáslapkák
Minden munkáslapka közepén látható egy kunyhó a játékos saját színében, valamint a lapka
oldalai mentén 4 munkás munkás, különféle eloszlásokban.

 

A játékosszám függvényében az egyes lapkafajtákból egyet-egyet mindenkinek vissza kell rakni a dobozba:
2 játékos:  3 játékos: 4 játékos:

Mindenki képpel lefele megkeveri munkáslapkáit, és azokat továbbra is képpel lefelé húzókupacként lerakja a
falutáblája mellé. Ezután a munkáskupaca tetejéről felhúzza a kezébe a legfelső három lapkát.
A dzsungellapkák
A dzsungellapkák sokkal zöldebbek, mint a munkáslapkák, és azok a helyszínek találhatók rajtuk, ahol majd a
különféle akciókat végrehajthatják a velük szomszédos munkások.
Az alábbi két dzsungellapkát ki kell keresni és az alábbi mó-
don (sarkos érintkezéssel) ki kell rakni az asztal közepére - 
ezek a kezdőlapkák:

A maradék dzsungellapkákat képpel lefelé össze kell keverni és egy húzókupacot kell belőlük alkotni.
A dzsugelkupac tetejéről a kupac mellé fel kell csapni a legfelső két dzsungellapkát.
Az asztal szélére ki kell rakni a Napkorongokat és a kakaógyümölcsöket, valamint az aranypénzeket.

3 játékos: 4 játékos:

egy 1-1-1-1-est és egy 2-1-0-1-estegy 1-1-1-1-est

semmit

don (sarkos érintkezéssel) ki kell rakni az asztal közepére - 

A maradék dzsungellapkákat képpel lefelé össze kell keverni és egy húzókupacot kell belőlük alkotni.

egy normál ültetvény

             egy kétaranyas piac

és

KÉTSZEMÉLYES JÁTÉK
Két játékos esetén az alábbi dzsungellapkákat
vissza kell rakni a dobozba:
 2 normál ültetvény 1 tavacska
1 háromaranyas piac 1 Napszentély
1 egyaranyas aranybánya 1 templom

    
   
   

3 játékos esetén így néz ki a játéktér

A játékosszám függvényében az egyes lapkafajtákból egyet-egyet mindenkinek vissza kell rakni a dobozba:A játékosszám függvényében az egyes lapkafajtákból egyet-egyet mindenkinek vissza kell rakni a dobozba:A játékosszám függvényében az egyes lapkafajtákból egyet-egyet mindenkinek vissza kell rakni a dobozba:

     felcsapott
dzsungellapkák

dzsungelkupac

munkás-
 kupac  munkás-

 kupac
 

munkás-
 kupac

 

kezdőlapkák

     felhúzott
munkáslapkák

     felhúzott
munkáslapkák

     felhúzott
munkáslapkák

bank

Napkorongok
   készlete

 

kakaógyümöl-
csök készlete

 

a falutábla a
vízhordóval

 

a falutábla a
vízhordóval

 

a falutábla a
vízhordóval
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A JÁTÉK MENETE
A játék több fordulóból áll. A fordulóban a játékosok az óramutató járása szerint követik egymást. A legidő-
sebb játékos kezdi a fordulót.
A dzsungel
A játék során a játékosok dzsungel- és munkáslapkák lerakásával bővítik a dzsun-
gelt. A lapkalerakás szabályai ezek:  
    1) Munkáslapka nem rakható le úgy, hogy érintkezzen másik munkáslapkával. 
   2) Dzsungellapka nem rakható le úgy, hogy érintkezzen másik dzsungellapká-
        val.
A sarkos érintkezés nem számít érintkezésnek. Ilyesformában sakktáblaszerűen
lesznek a dzsungel- és munkáslapkák, és a kezdőlapkák máris megszabják, hová
kerülhet dzsungel- és hová munkáslapka. Dzsugelmező az a lapkahely, ahol valamilyen dzsungellapka van
vagy lehet.

A játékos köre
Aki épp soron van, az végrehajtja az alábbiakat, méghozzá ebben a sorrendben:

A) Munkáslapka lerakása: A játékos a kezében lévő mun-
káslapkák közül kiválaszt egyet, és azt lerakja úgy, hogy az 
legalább egy már lerakott dzsungellapkával érintkezzen. A 
munkáslapkát lerakás előtt tetszése szerint elforgathatja.

B) Dzsungelmezők feltöltése: Előfordulhat, hogy a munkáslapka lerakása miatt most le rakni egy vagy több
dzsungellapkát. Ha van olyan üres dzsungelmező, amelyet két oldalról is munkáslapka - az mindegy, hogy 
ezek kiknek a lapkái - határol, oda le kell rakni egy dzsungellapkát.
 

A soron lévő játékos minden feltöltendő dzsungelmezőnél választ egyet a
felcsapott két dzsungellapka közül, és azt lerakja az adott dzsungelmezőre.
Ha két dzsungelmezőt kell feltöltenie, az egyikre az egyik, a másikra a má-
sik felcsapott dzsungellapkát rakja - ő dönti el, melyiket hová.

Fontos: A felrakott dzsungellapkák helyére csak a köre végén csap fel 
 újabbakat.

  

Megjegyzés: Nagyon extrém esetben előfordulhat, hogy kettőnél több dzsun-
 gelmezőt kell feltölteni. Ilyenkor a játékos először is a felcsapott lap-
 kákkal feltölt két dzsungelmezőt, majd a még feltöltendő mezők-
 höz a dzsungelpakli tetejéről húz egy-egy lapkát.

  

A feltöltés lépése elmarad, ha a munkáslapka lerakása után nem állt elő olyan helyzet,
ami feltöltést igényelne; elmarad akkor is, ha már nincs felcsapott dzsugellapka és a
dzsungelpakli is kifogyott.

A feltöltés lépése elmarad, ha a munkáslapka lerakása után nem állt elő olyan helyzet,
ami feltöltést igényelne; elmarad akkor is, ha már nincs felcsapott dzsugellapka és a
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C) Dzsungelakció végrehajtása
A most lerakott munkáslapka összes olyan munkása, aki szomszédos 
egy dzsungellapkával, aktiválódik. Az aktivált munkás végrehajthatja a
vele szomszédos dzsungellapka akcióját.

Az egyes dzsungellapkák akcióinak részletes magyarázata az áttekintő-
lapon olvasható. Az áttekintőlap integráns része a játékszabálynak!

Ha a játékos körében lerakott dzsungellapkát, az azzal szomszédos mun-
kások is aktiválódnak.
Fontos: Minden munkás csak egyszer aktiválódik a játék során - vagy
 akkor, amikor lerakják a lapkáját, vagy akkor, amikor a szom-
 szédságába leraknak egy dzsungellapkát.

   

Ha több játékos munkásai aktiválódnak, az akciókat egyszerre, egymás-
tól függetlenül hajtják végre.
Megjegyzés: Az akcióvégrehajtás nem kötelező; bárki mondhatja azt, hogy
 nem hajtja végre akcióját, vagy csak részlegesen hajtja végre.

  

Ha valaki több akciót hajthat végre, szabadon eldöntheti azok sorrend-
jét; azonban egy munkáslapka oldalán lévő több munkás akcióját min-
dig egyszerre kell végrehajtani.

Megjegyzés: A játékosok bármikor válthatnak aranyat a bankban.
  

A kör vége
Miután a soron lévő játékos végrehajtotta az A-C lépéseket, felhúzza és a kezébe veszi munkáskupaca tetejéről
a legfelső lapkát. (Ez elmarad, ha már kifogyott a játékos munkáskupaca.)
Ha a dzsungelkupac mellett kettőnél kevesebb lapka van felcsapva, fel kell csapni a kupac tetejéről annyit, 
hogy két lapka legyen ott. (Ez elmarad, ha már kifogyott a dzsungelkupac.)
Ezzel a játékos köre véget is ért, bal oldali szomszédján a sor.

A JÁTÉK VÉGE
A játék azzal a fordulóval ér véget, amiben mindenki lerakta utolsó munkáslapkáját.
ÉRTÉKELÉS
 1) Egyesével ki kell értékelni a templomokat (l. az áttekintőlapon). Minden templomnál az első és a második
     helyezett kap aranyat. A biztonság kedvéért a már kiértékelt templomot képpel lefelé célszerű forgatni.
  

 2) Minden játékos annyi aranyat kap, ahány Napszentélye van. 
 3) Mindenki annyi aranyat kap, amennyit ér az a vízmező, ahol vízhordója tartózkodik. Ha ez negatív szám,
     az illető ennyi aranyat veszít.

  

Megjegyzés: A játék végén semmi nem jár a raktárakban maradt kataógyümölcsökért.
Az győz, akinek a legtöbb aranya van.
Döntetlennél az győz, akinek az érintettek közül több kakaógyümölcse van. Ha ez is egyenlő, az érintettek 
mind győztesek.

Köszönjük a Hans in Glück Verlagnak, hogy engedélyezték a Carcassonne-bábuk használatát.
Tervező: Phil Walker-Harding
Illusztrátor: Claus Stephan
Fordító: �aur (thaur@freemail.hu)
©  2015 ABACUSSPIELE Verlags GmbH & Co. KG, Frankfurter Str. 121, D-63303 Dreieich  
Made in Germany. All rights reserved.  www.abacusspiele.de 

Példa: 
A sárga játékos lerakta egy munkás-
lapkáját, majd feltöltött egy dzsun-
gelmezőt. Most az érintett játékosok
végrehajtják akcióikat:
A sárga játékos 1 kakaót begyűjt az
ültetvényről, és azt nyonban el is 
adja a piacon 3 aranyért.
A vörös játékosnak van a raktárá-
ban egy kakaógyümölcse, azt most
eladja 3 aranyért.
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ÜLTETVÉNYEK
Minden, az ültetvénylapkával szomszédos aktivált munkásért
a törzse elvehet normál ültetvénynél 1, dupla ültetvényért 2
kakaógyümölcsöt a készletből. Az elvett gyümölcsöket a játé-
kosoknak saját falutáblájuk egy-egy üres tárolóhelyére kell le-
rakniuk. Mindenkinek 5 tárolóhelye van, vagyis legfeljebb 5
kakaógyümölcsöt tud tárolni; ha többet szerez, a felesleg el-
veszik.

PIACOK
Minden, a piaclapkával szomszédos aktivált munkásért a tör-
zse eladhat faluja tárolóhelyéről 1 kakaógyümölcsöt 2, 3 vagy 
4 aranyért - amennyi a piaclapkán látható. A kakaógyümöl-
csöt vissza kell rakni a készletbe, a bankból pedig el kell venni
a megfelelő mennyiségű aranyat.

ARANYBÁNYÁK
Minden, az aranybányalapkával szomszédos aktivált mun-
kásért a törzse elvehet 1 vagy 2 aranyat a bankból - annyit, 
amennyi a lapkán látható. 

TAVACSKÁK
Minden, a tavacskalapkával szomszédos aktivált munkásért 
a törzse a vízhordóját 1 vízmezővel előrébbhelyezheti falu-
tábláján. Ha a vízhordó már a 16-os mezőn van, onnét nem
mehet tovább, ha mégis vizet hoz, az pocsékba megy.

A játék végén minden törzs annyi aranyat kap, amelyik víz-
mezőn áll vízhordója - ha negatív számos mezőn áll a víz-
hordó, a törzs ennyi aranyat veszít.

ÁTTEKINTŐLAP 

normál            és        dupla        ültetvény

  kétaranyas        háromaranyas       négyaranyas

   egyaranyas          kétaranyas

ÁTTEKINTŐLAPÁTTEKINTŐLAPÁTTEKINTŐLAPÁTTEKINTŐLAPÁTTEKINTŐLAP

ÜLTETVÉNYEK

ÁTTEKINTŐLAP

ÜLTETVÉNYEK

ÁTTEKINTŐLAPÁTTEKINTŐLAPÁTTEKINTŐLAPÁTTEKINTŐLAPÁTTEKINTŐLAPÁTTEKINTŐLAPÁTTEKINTŐLAPÁTTEKINTŐLAP
A DZSUNGELLAPKÁK
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NAPSZENTÉLYEK
Minden, a tavacskalapkával szomszédos aktivált munkásért 
a törzse kap a készletből egy Napkorongot, amit lerak falu-
tábláján egy üres Napszentélyre. Mindenkinek három Nap-
szentélye van, vagyis legfeljebb ennyi Napkorongja lehet; az
ezeken felül begyűjtött Napkorongok visszakerülnek a kész-
letbe.
A játék vége felé a Napkorongok révén “felülépíthetők” a
saját munkáslapkák; a játék végén, az értékelésnél minden
Napkorong 1 aranyat ér.

MUNKÁSLAPKA FELÜLÉPÍTÉSE
A játék vége felé előfordulhat, hogy elfogynak a dzsungellapkák: kifogyott a kupac, és a felcsapott lapkák is el
lettek használva. Ilyenkor a soron lévő játékos megteheti, hogy nem lerak a szokott módon egy munkáslapkát
az A lépése során, hanem a munkáslapkát rárakja egy már korábban lerakott saját munkáslapkájára. Ehhez be
kell adnia a készletbe egy Napkorongot. Ezután a játékos a C lépése során végrehajthatja a most lerakott lapka
aktiválódott munkásainak akcióit. Akinek nincs Napkorongja, az nem képes felülépítésre, a normál módon kell
leraknia egy munkáslapkáját. Fontos: Felülépítetett munkakáslapka nem építhető felül még egyszer.

Példa:  
A vörös játékos van soron, és már kifogytak a dzsungellapkák.
A játékos egy Napszentélyéről visszarakja a Napkorong a 
készletbe, és utána a kezéből egy munkáslapkát lerak egy már
korábban lerakott munkáslapkája tetejére.

B lépése nincs, hiszen nincsenek dzsungellapkák. A C lépése
során aktiválódnak a lerakott lapka munkásai. A játékos elő-

ször is begyűjt 2 kakaógyümölcsöt a dupla ültetvényről, a raktárába rakva azokat. 
Utána onnét kivéve nyomban el is adja azokat a négyaranyas piacon, 8 aranyat kap-
va a két gyümölcsért. Végül egy vízmezővel előrébbmozgatja vízhordóját.

  

TEMPLOMOK
Játék közben a templomokban nem történik semmi; a templomokat a játék végén kell egyesével
kiértékelni. Akinek a legtöbb munkása szomszédos egy templommal, 6 aranyat kap; akinek a
második legtöbb munkása szomszédos egy templommal, 3 aranyat kap.

Ha a második helyen van egyenlőség, az ebben érintettek között 3 aranyat kell kiosztani (lefelé
kerekítve).

Fontos: Felülépítésnél csak felül lévő (látható) munkáslapka munkásai számítanak a templomnál. 

Megjegyzés: Ha csak egy játékosnak van egy-több munkása a templom szomszédságában ő 6 aranyat kap, és
 nincs második helyezett. Ahhoz, hogy valaki aranyat kaphasson egy templomért, legalább egy munká-
 sának szomszédosnak kell lennie azzal a templommal.

  

Példa:
A sárga és a vörös játékosnak két-két munkása van a templomnál. 6 aranyat kell kö-
zöttük szétosztani, vagyis mindketten 3 aranyat kapnak a bankból.
A lila játékosnak is van egy munkása a templom mellett, de hiába - mivel több első
helyezett volt, a második helyezésért nem jár semmi.

Ha az első helyen egyenlőség van, az érintettek között 6 aranyat kell kiosztani (lefelé kerekítve).
Ilyenkor nincs második helyezett.
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