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Žaidimo istorija
Seniai seniai, Japonijos karališkuose rūmuose...
Po ilgai trukusių ginčų, diplomatiniai santykiai tarp Japonijos ir Kinijos pagaliau pradėjo taisytis. Įsakymu deramai
atšvęsti šią sąjungą, Kinijos imperatorius savo Japonijos kolegai padovanojo šventą gyvūną – Didžiąją Pandą. Pandą – kaip
taikos simbolį.
Japonijos imperatorius savo rūmų nariams (žaidėjams) patikėjo sunkią užduotį– pasirūpinti šventu gyvūnu, įkuriant
bambukų sodą. Žaidėjai, padedant imperatoriaus sodininkui, turės didinti žemės plotus, drėkinti juos ir auginti vieną iš trijų
bambukų rūšių (žalius, geltonus ir rožinius).
Jie turės neapsakomai didelio alkio Pandą maitinti sultingais ir skaniais jų užaugintais bambukais.
Žaidėjai, kurie užaugins daugiausiai bambukų, geriausiai plėtos savo žemės plotus, tuo pat metu pasotinant subtilią
Pandą, laimės žaidimą.

Žaidimą sudaro:














28 sklypai;
36 žalios bambuko detalės;
30 geltonų bambuko detalių;
24 rožinės bambuko detalės;
20 drėkinimo kanalų;
9 patobulinimų žetonai;
46 misijų kortelės;
4 individualios lentelės;
8 veiksmo žetonai;
1 orų kauliukas;
1 pandos figūrėlė;
1 sodininko figūrėlė;
1taisyklių knygelė.

Žaidimo elementai (dalys)
Prieš pradedant žaidimą, pirma susipažinkite su skirtingais žaidimo elementais ir jų funkcijomis.
Žemės sklypai
Žemės sklypai, yra žemėlapio dalys, kuriuose auginami bambukai. Jie yra trijų spalvų: žali, geltoni ir
rožiniai. Yra specialus žemės sklypas – tvenkinio sklypas. Ši kortelė yra padedama žaidimo pradžioje,
kaip pradžios kortelė. Joje bambukai nėra auginami.

Bambukai
Yra trijų veislių bambukai, kurie atitinka žemės sklypų spalvas: žali, geltoni ir rožiniai.

Drėkinimo kanalai
Bambukų ūgliams reikalingas vanduo. Be vandens bambukai neaugs! Laimei, galima naudoti drėkinimo
kanalus, kad palaistyti žemės sklypus.

Patobulinimų žetonai
Patobulinimų žetonai palengvina bambukų auginimą. Kai kurių sklypų kortelės iš karto turi
patobulinimą, o kitiems plotams yra specialūs patobulinimo žetonai.

Sodininkas
Sodininkas prižiūri bambukus ir užtikrina tinkamą jų augimą rūpestingai plėtojamame sklype.

Panda
Didžioji Panda laisvai vaikšto tarp bambukų. Kadangi ji turi begalinį apetitą sultingiems bambukams, ji juos
valgo.

Užduočių kortelės
Kad patenkintų imperatoriaus lūkesčius, žaidėjai turės vykdyti trijų skirtingų kategorijų užduotis, kurios
jiems pelnys pergalės taškus.
Orų kauliukas
Oro sąlygos bambukų sode nustatomos metant orų kauliuką, kuris užima labai svarbią rolę, suteikdamas
išskirtinių sąlygų augti bambukams.

Imperatorius
Laikui atėjus, jo didenybė aplankys sodą ir paskelbs nugalėtoją.

Pasiruošimas žaidimui
Specialų tvenkinio sklypą (1), pastatykite žaidžiamo ploto centre.
Tai pat šiame plote pastatykite sodininko (2) ir pandos (3)
figūrėles. Sumaišykite likusias sklypų korteles (4) ir sudėkite jas
vieną ant kitos paveikslėliais į apačią. Sudėliokite drėkinimo
kanalus (5) ir patobulinimų žetonus (6), šalia žemės sklypų
kortelių, kaip rezervą.
Padėkite užverstą imperatoriaus kortą (7), šalia jos, padėkite
užduočių kortas pagal jų rūšį (sklypas, panda, sodininkas) (8).
Kiekvienas žaidėjas gauna po individualią lentą (9), po 2 veiksmo
žetonus (10) ir po 1 užduoties kortą iš kiekvienos kategorijos (11).
Pasirūpinkite, kad jūsų kortų nematytų kiti žaidėjai.
Aukščiausias žaidėjas pradeda žaidimą.

Žaidimo eiga
Žaidėjų eilė keičiasi pagal laikrodžio rodyklę. Kiekvieno ėjimo pradžioje, žaidėjas privalo įvykdyti du punktus nurodyta
tvarka:
1.
2.

Nustatyti oro sąlygas.
Atlikti veiksmus ir vykdyti užduotis.

Svarbu: orai žaidime atsiranda tik antrame žaidimo rate. Pirmame rate žaidėjai ignoruoja orų punktą ir iš karto
pradeda nuo antro punkto.
Žaidėjas ridena orų kauliuką ir pritaiko oro sąlygų efektus.

1. Oro sąlygų nustatymas

Saulė
Šaunu ! Bambukų sode šviečia saulė. Žaidėjas gauna papildomą veiksmą (oro sąlygą). Šis veiksmas turi skritis nuo dviejų
įprastų, jau turimų žaidėjo veiksmų.

Lietus
Lengvas lietus maitina jaunus bambukų ūglius. Žaidėjas turi padėti bambuko dalį į drėkinamą plotą pasirinktinai,
neperžiangiant 4 bambukų limito viename sklype.

Debesys
Pilki debesys užniaukia dangų. Nesinervinkite, laikas judėti toliau ir imtis sunkaus darbo. Žaidėjas iš rezervo krūvelės
pasirenka patobulinimo žetoną, kurį gali iš karto panaudoti arba pasilikti ateičiai(pasidėdamas ant savo individualios
lentos). Jei rezerve nėra patobulinimo žetonų, žaidėjas gali pasirinkti bet kokią kitą oro salygą (saulę, lietų, vėja, audrą).

Vėjas
Bambukų sode pučia gaivinantis vėjelis. Žaidėjas gali, tačiau neprivalo, vietoj dviejų skirtingų veiksmų imti du vienodus
veiksmus.

Audra
Dangus niaukiasi. Žaibai žybčioja, gąsdindami pandą. Žaidėjas savo nuožiūra gali perkelti pandos figūrėlę ant bet kurio
žemės sklypo. Kad panda atsigautų po audros įvaryto siaubo, ji suvalgo vieną bambuko dalį.

Jeigu žaidėjas išrita „?“, jis gali pasirinkti bet kurią oro sąlygą: saulę, lietų, vėją, audrą, debesis.

2.Veiksmų atlikimas ir užduočių vykdymas
Žaidėjas savo ėjimo metu turi atlikti du veiksmus, pasirenkant iš penkių esančių.
Pastaba: Šie veiksmai negali būti vienodi.
Kad užtvirtintų savo ėjimą, žaidėjas privalo padėti 2 žetonus ant atitinkamo laukelio savo lentoje.
Kokia tvarka bus vykdomi veiksmai priklauso nuo žaidėjo.
Po to, kai žaidėjas atlieka visus savo veiksmus, jis paduoda orų kauliuką žaidėjui esančiam kairėje.
Detaliau šie veiksmai apibūdinti tolimesniuose puslapiuose.
Sklypai
Žaidėjas traukia 3 žemės sklypus ir pasirenka vieną iš jų.

Drėkinimo kanalai
Žaidėjas iš rezervo krūvelės pasiima vieną drėkinimo kanalą. Jis gali jį panaudoti iš karto arba pasilikti
kitiems žaidimo raundams.

Sodininkas
Žaidėjas perkelia sodininką tiesia linija į bet kurią pusę. Jis užaugina vieną dalį bambukų tame sklype,
kuriame baigė ėjimą (sustojo), taip pat tuose sklypuose, kurie yra tos pačios spalvos ir ribojasi su
sklypu, kuriame yra sodininkas.
Panda
Žaidėjas perkelia Pandą tiesia linija į bet kurią pusę. Panda suvalgo vieną bambuko dalį sklype,
kuriame baigė savo ėjimą (sustojo).

Užduotys
Žaidėjas traukia bet kurios kategorijos užduoties kortą ir pasiima ją sau.

Plačiau apie veiksmus:
Sklypai
Žaidėjas traukia 3 sklypų korteles, pasirinkęs vieną iš jų, likusias padeda
užverstas atgal į rezervo krūvelės viršų, tokia tvarka, kokia nori.
Pasirinktas sklypas dedamas į žaidimo lentą, atsižvelgiant į vieną arba abi
žemiau pateiktas taisykles:
 Jeigu sklypas jungiasi su specialiuoju „tvenkinio sklypu“.
 Jeigu sklypas jungiasi su kitais dviem sklypais jau esančiais
žaidime.
Kiekvienas sklypas gali auginti tik vienos rūšies bambukus – tokius,
kokios spalvos yra sklypas.
Pastaba: Sklypai, kurie jungiasi su specialiu „tvenkinio sklypu“ ir tie
sklypai, kuriuose yra tvenkinio patobulinimo žetonas, yra automatiškai
drėkinami! Jiems nereikia drėkinimo kanalų. Tokiuose sklypuose pirma
bambuko dalis pridedama iš karto (plačiau „drėkinimo kanalai“).
Neatsižvelgiant į spalvą, kai kurie sklypai jau turi patobulinimo žetonus.
Drėkinimo kanalai
Drėkinimo kanalus žaidėjai gauna iš rezervo krūvelės, Drėkinimo
kanalai gali būti iš karto padėti į žaidimą arba saugomi
tolimesniems raundams. Jeigu žaidėjas drėkinimo kanalus turi savo
žemėlapio rezerve, jis gali juos padėti bet kada savo ėjimo metu, tai
neskaičiuojama kaip veiksmas.
Drėkinimo kanalai yra statomi ant žaidimo lentos tarp dviejų sklypų
tęsiant eilę, kuri prasideda nuo „tvenkinio sklypo“.
„Tvenkinio sklypo“ kortelės šonai negali liestis su drėkinimo
kanalais (galima tiesti tik nuo kortelės kampo).
Sklypas yra drėkinamas, jei bent viena iš šių sąlygų atitinka:
 Jeigu sklypas šonu jungiasi su „tvenkinio sklypu“, tokiu
atveju, jis automatiškai drėkinamas.
 Jei bent viena iš 6 sklypo sienų turi drėkinimo kanalą.
 Sklypas turi tvenkinio patobulinimo žetoną.
Kai sklypas pirmą kartą pradedamas drėkinti, automatiškai ant
sklypo padedama viena tos spalvos bambuko dalis.
Sklypas tik vieną kartą automatiškai gali gauti pirmą bambuko dalį.
Jei drėkinimo kanalas tuo pat metu pradeda drėkinti du sklypus, tai
bambuko dalis automatiškai padedama ant abiejų sklypų.
Sodininkas
Žaidėjas perkelia sodininką tiesia linija į bet kurią pusę ir per tiek sklypų, kiek nori. Sodininkas gali judėti tik per sklypus ir
jokias būdais negali judėti per tuščius tarpus tarp sklypų. Jis sodina po vieną bambuko dalį ten, kur baigia savo ėjimą (ten,
kur žaidėjas jį pastato). Taip pat, jei aplink sklypą, kuriame sustojo sodininkas, yra tos pačios spalvos sklypų, tai juose taip
pat užaugina po vieną bambuko dalį.
Jeigu sklypas jau turi 4 bambuko dalis, tai sodininkas tame sklype daugiau neužaugina bambukų, nes 4 dalys yra
daugiausiai, kiek gali augti viename sklype.

Nepamirškite: Bambukų dalys auga tik drėkinamuose sklypuose. Neskaitant to, kad savo ėjimą sodininkas baigė ant
nedrėkinamo sklypo ar šalia tokio. Bambukai tokiuose neauga!
Svarbu: Kiekvienas žaidėjas valdo elementus, kurie yra ant jo individualios lentos, bet tos dalys, kurios yra bambukų sode
(bendrame žaidimo plote): sklypai, drėkinimo kanalai, patobulinimo žetonai ir bambukai yra valdomi ir priklauso visiems
žaidėjams.

Panda
Žaidėjai Pandą perkelti gali bet kiek sklypų ir į bet kurią pusę tiesia linija (taip pat kaip ir sodininką). Panda gali judėti tik
sklypais, o ne tuščiomis vietomis tarp jų.
Panda suvalgo bambuko dalį ten, kur baigė savo ėjimą (buvo perkelta žaidėjo).
Žaidėjas, kurio ėjimo metu Panda suvalgė bambuko dalį, tą dalį pasideda ant savo individualios lentos atitinkamame
laukelyje. Tai gali būti panaudota užduoties įvykdymui, pavyzdžiui, Pandos patenkinimo užduočiai.
Detalesni judėjimai:
 Panda ir sodininkas gali kirsti ar baigti savo ėjimą ant „tvenkinio sklypo“.
 Jie negali kirsti tuščios vietos tarp dviejų sklypų ir turi baigti savo ėjimą prieš tuščią plotą.
 Kad Panda ar Sodininkas atliktų savo veiksmus, jie turi būti perkelti daugiau negu per vieną sklypą. Kitu atveju,
nei Panda suvalgys bambuko dalį, nei Sodininkas užaugins bambuką.

Užduotys
Žaidėjas traukia užduoties kortą iš bet kurios kategorijos ir pasiima ją sau.
Nepamirškite: žaidėjas rankoje gali turėti daugiausia 5 užduočių kortas. Jei žaidėjas jau turi 5 kortas jis negali traukti šeštos
kortos, pirma turi įvykdyti bent vieną misiją.
Užduoties įvykdymas
Užduoties įvykdymas neskaičiuojamas kaip veiksmas.
Bet kada, savo ėjimo metu, žaidėjas gali įvykdyti užduotį.
Kai žaidėjas įvykdo užduotį, padeda atverstą užduoties kortą priešais save.
Vieno ėjimo metu, galima įvykdyti kelias užduotis.
Svarbu: Net jeigu sąlygos žaidimo lauke pasikeičia, įvykdytos užduotys niekada neprarandamos. Svarbu, kad žaidimo
laukas sutaptų su užduoties korta tada, kai ji yra įvykdoma.

Sklypų užduotys
Šiose kortelėse pateikiami trys arba keturi sujungti plotai. Norint, kad užduotis būtų įvykdyta, vaizdas kortelėje turi sutapti
su vaizdu bambukų sode (bendrame žaidimo plote).
Svarbu: Kad užduotis būtų įvykdyta, neužtenka tiesiog išdėlioti plotų taip, kaip jie pavaizduoti kortelėje, jie visi turi būti
drėkinami.
Sodininko užduotys
Šiose kortose pateikiama:
 4 bambukų dalys su bet kokiu patobulinimo žetonu.
 4 bambukų dalys be jokių patobulinimo žetonų.
 Grupė atskirų bambuko dalių trijuose sklypuose, be jokių patobulinimo žetonų.
Kad įvykdyti šias užduotis, žaidėjas bambukų sode turi įvykdyti viską taip, kaip pavaizduota kortelėje.
Pandos užduotys
Šiose kortelėse pateikiamos 2 arba 3 bambukų dalys.
Kad būtų įvykdytos Pandos užduotys žaidėjas nuvalgytus bambukus turi pasidėti ant savo individualios žaidimo lentos
atitinkamoje vietoje. Kai misija įvykdoma bambukai grąžinami į rezervą.

Sklypų užduočių kortos
Žaidėjas sklypus turi sudėlioti būtent taip, kaip pavaizduota sklypo užduoties kortelėje. Ir visi
sklypai butinai turi būti drėkinami.

Sodininko užduočių kortos
4 bambuko dalys su bet kokiu patobulinimo žetonu (su tokiu patobulinimo žetonu, koks nurodytas
užduoties kortoje).

4 bambuko dalys sklype, kuriame nėra jokių patobulinimų.

4 grupės bambukų, iš 3 bambuko dalių. Kiekviena grupė atskirame sklype. Gali būti su patobulinimo
žetonais arba be jų.

Pandos užduočių kortos
Kad žaidėjas įvykdytų šias užduotis, jis savo lentoje, suvalgytų bambukų rezerve, turi turėti tiek
bambukų, kiek pavaizduota užduoties kortoje. Atlikus užduotį, suvalgyti bambukai grįžta į bendrą
rezervą.

Žaidimo variantas pažengusiems žaidėjams:
 Jei žaidėjas ištraukia užduoties kortą, kuri tuo metu iš karto yra įvykdyta žaidimo lauke, žaidėjas traukia kitą
užduoties kortą.

Patobulinimų žetonai
Patobulinimo žetonai gali iš karto būti sklype (tokiais atvejais sklypo kortelėje jau iš karto yra nupieštas patobulinimas),
kitais atvejais žaidėjas ant sklypo kuriame nėra patobulinimo žetono gali jį padėti ant sklypo, kurį gali gauti išritęs
debesuotą orą, ritant orų kauliuką.
Jei žaidėjas savo lentos rezerve turi patobulinimo žetoną, jis jį gali padėti bet kada, savo ėjimo metu. Tai nesiskaičiuoja
kaip veiksmas.
Patobulinimo žetonai gali būti padėti tik tuose sklypuose, kuriuose neauga bambukai:
 Sklypuose, kurie ką tik padėti žaidimo lauke;
 Sklypuose, kurie nėra drėkinami;
 Sklypuose, kuriuose Panda ką tik suvalgė visus bambukus.
Kiekvienas sklypas gali turėti tik vieną patobulinimo žetoną. Ir žaidimo eigoje jo nebus galima pakeisti.
Aptvaras
Aptvaras apsaugo bambukus nuo ėdrūnės Pandos. Tokiame sklype Panda negali valgyti bambukų,
negali pereiti per šį sklypą ar jame sustoti.

Trąšos
Tokiame sklype trąšos padidina bambukų augimą. Prie paprastai išaugančios 1 bambuko dalies
išauga 2 dalys (tačiau jos negali viršyti 4 bambukų limito).

Dirbtinis tvenkinys
Toks sklypas aprūpintas visu vandeniu, kuris reikalingas bambukams augti. Toks plotas gali neturėti
drėkinimo sistemos ir gali nesijungti su „tvenkinio sklypu“.
Pastaba: Toks sklypas negali būti naudojamas kaip drėkinimo kanalo pradžia.

Žaidimo pabaiga
Žaidimo sąlygos priklausančios nuo žaidėjų skaičiaus:
 2 žaidėjai: kai vienas žaidėjas įvykdo 9 užduotis, skelbiamas paskutinis raundas.
 3 žaidėjai: kai vienas žaidėjas įvykdo 8 užduotis, skelbiamas paskutinis raundas.
 4 žaidėjai: kai vienas žaidėjas įvykdo 7 užduotis, skelbiamas paskutinis raundas.
Žaidėjas, kuris skelbia paskutinį raundą, ima imperatoriaus kortelę (kuri žaidėjui duoda 2 pergalės taškus) ir baigia savo
ėjimą.
Pastaba: žaidėjas savo ėjimo metu, prieš paskelbiant paskutinį raundą, dar turi galimybę pabaigti kitas užduotis.
Po paskutinio raundo paskelbimo, likę žaidėjai dar turi po ėjima, kurio metu dar gali įvykdyti savo užduotis.
Kai visi žaidėjai baigia savo ėjimus, imperatorius patikrina visų žaidėjų korteles ir įvertina jas.
Kiekvienas žaidėjas gauna tiek taškų, kiek parašyta ant kiekvienos įvykdytos užduoties. Užduočių kortelės esančios žaidėjų
rankose, kurios liko neįvykdytos, neskaičiuojamos.
Žaidėjas surinkęs daugiausia taškų laimi žaidimą ir būna pasveikintas imperatoriaus.
Lygiųjų atveju laimi tas žaidėjas, kuris surenka daugiau taškų, skaičiuojant tik Pandos užduočių kortas. Jei ir tokiu atveju
skelbiamos lygiosios, žaidėjai dalinasi pergale.
Patarimai naujiesiems sodininkams:
 Pirmojo ėjimo metu, būtinai pasiimkite po sklypą, nes kitu atveju, neturėsite kur darbuotis!
 Saugokite drėkinimo kanalus (pamatysite kaip greitai gali jų pritrūkti).
 Savo pirmąjį žaidimą galite žaisti be oro sąlygų kauliuko. Taip neteksite šiek tiek įdomumo, tačiau atidžiau
susipažinsite su visu žaidimo mechanizmu.
Kas jeigu pritrūksta žaidimo dalių?
 Bambuko dalys, esančios žaidime, turėtų atitikti kiekvieno žaidėjo poreikius. Tačiau jei taip nutiktų, kad
pritrūktumėte kurios nors spalvos bambukų, tokiu atveju, laikinai galima pakeisti jį kitos spalvos bambuko dalimi.
 Jei atsitiktų taip, kad sklypo plotų liktų tik 3, tuomet žaidėjas renkasi tik iš 2, o ne kaip įprasta iš 3 sklypų, arba
ima patį paskutinį sklypą.
 Jeigu baigėsi drėkinimo kanalai, žaidėjas savo ėjimo metu negali rinktis šio veiksmo.

Individuali žaidėjo lenta:

1.
2.
3.
4.
5.

Priminimai, ką daro oro sąlygos.
Priminimai, kokius veiksmus gali rinktis žaidėjas.
Drėkinimo kanalų rezervas.
Patobulinimo žetonų rezervas.
Pandos suvalgytų bambukų rezervas.

Išskirtinis platintojas Lietuvoje
DĖMESIO! Jei pastebėjote klaidų žaidimo instrukcijos vertime
ar turite pasiūlymų, prašome pranešti mums e-paštu:
info@kadabra.lt

Nėra priežasties nežaisti!
www.kadabra.lt

