ВАША ВИСОКОСТЕ, ЩО НАМ
РОБИТИ З ЦИМ
ЧУДОВИСЬКОМ?

ЦЕ КИТАЙСЬКА ВЕЛИКА
ПАНДА, МИРОЛЮБНА Й
НІЖНА, АЛЕ СИЛЬНА
ТВАРИНА. СКРОМНИЙ
ПОСЛАНЕЦЬ КИТАЙСЬКОГО НАРОДУ.

Я ВПЕВНЕНИЙ,
ЩО ВИ ДОБРЕ
ПОДБАЄТЕ
ПРО НЬОГО.

ЦЯ ТВАРИНКА ТАКА Ж РІДКІСНА, ЯК І СЛАВЕТНИЙ
БІЛИЙ ЧАЙ.

Автор: Антуан Боза
ГМ, КРАСНО
ДЯКУЮ, ВАША
ВЕЛИЧНОСТЕ, ЯКИЙ
ЧУДОВИЙ
І НЕЗВИЧНИЙ
ПОДАРУНОК...
ЦЕ Ж...

Від 8 років
і старше

Від 2 до 4
гравців

Близько
45 хвилин
МІЙ РАДНИК ДОКЛАДНО РОЗПОВІСТЬ,
ЯК ЇЇ ДОГЛЯДАТИ Й ГОДУВАТИ.
ДЯКУЮ, ВАША
ВИСОКОСТЕ.

БАМБУК, ЯКИЙ ТИ ПОЛИВАЄШ,
ЗА ДЕНЬ ВИРОСТАЄ НА КІЛЬКА САНТИМЕТРІВ.
МОЯ РОБОТА ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩОБ
ДОГЛЯДАТИ ЗА ДЗЕН-САДОМ ІМПЕРАТОРА, А ТЕПЕР Я ПОВИНЕН ВИРОЩУВАТИ
БАМБУК ДЛЯ ВЕЛИЧЕЗНОГО ПУХНАСТОГО
ВЕДМЕДИКА.

ЛАСКАВО
ПРОСИМО, ВАША
ВЕЛИЧНОСТЕ.

НА ЗНАК МОЄЇ ЩИРОЇ ВДЯЧНОСТІ ЗА ВАШУ
ГОСТИННІСТЬ І ЗАРАДИ ЗМІЦНЕННЯ НАШОГО ТОРГОВОГО СОЮЗУ Я ХОЧУ ЗАПРОПОНУВАТИ ВАМ ЦЕЙ НАЙВИШУКАНІШИЙ СИМВОЛ
ЇНЬ І ЯН.

ЩО!?!

-Х
ВЖУ-У

ВІН ЖЕРЕ ПАГОНИ,
ЯКІ Я ЩОЙНО ПОСАДИВ!
ГАМ
ГАМ

ГАМ
ГАМ

АНУ ХОДИ СЮДИ!
ХОДИ СЮДИ,
Я ТОБІ КАЖУ!

Передісторія
Давним-давно при дворі японського імператора…
Після тривалих суперечок дипломатичні відносини між Японією
і Китаєм нарешті почали налагоджуватися. Щоб гідно відсвяткувати
цей союз, китайський імператор подарував своєму японському колезі
священну тварину – велику панду, символ миру.
Японський імператор доручив своїм придворним (гравцям) непросте
завдання – піклуватися про тварину, вирощуючи бамбукову плантацію. Гравці будуть обробляти земельні ділянки, зрошувати їх і з допо-

У ГРІ «ТАКЕНОКО» ВИ БУДЕТЕ
ОБРОБЛЯТИ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ...

могою імператорського садівника вирощувати різні види бамбука:
зеленого, жовтого й рожевого.
Гравцям доведеться змиритися з ненаситним апетитом священної
тварини до соковитого й ніжного бамбука…
Переможе той, хто виростить найбільше бамбука, найкраще даватиме собі раду з земельними ділянками та зможе нагодувати перебірливу панду.

...ЗРОШУВАТИ ЇХ...

І З МОЄЮ ДОПОМОГОЮ ВИРОЩУВАТИ
ПРЕКРАСНИЙ БАМБУК.

ВМІСТ ГРИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28 плиток ділянок
28 сегментів зеленого бамбука
26 сегментів жовтого бамбука
24 сегменти рожевого бамбука
20 зрошувальних каналів
9 жетонів поліпшення
46 карт завдань
4 планшети гравців
8 жетонів дій
1 кубик погоди
1 фігурка панди
1 фігурка садівника
1 книжка правил

ХВИЛИНКА ЯПОНСЬКОЇ МОВИ
ПОГОДА ЗІГРАЄ СВОЮ РОЛЬ...

...І ЦЕ ВЕЛИЧЕЗНЕ
ЗВІРЯТКО ТЕЖ...
ПРАЦЮЙТЕ СТАРАННО,
І ТОДІ ІМПЕРАТОР ЩЕДРО
ВИНАГОРОДИТЬ ВАС!

«Такеноко» з японської мови дослівно перекладається як «бамбуковий пагін». Ці два
слова, записані ієрогліфами («канджі»),
об’єднуються сполучною часткою [но]:
Таке [но] Ko

(Бамбук) (Дитина або пагін)
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ІГРОВІ КОМПОНЕНТИ

ПРИГОТУВАННЯ ДО ГРИ

Перед початком вашої першої гри ознайомтеся з різними ігровими компонентами.

• Покладіть ділянку зі ставком

• Поставте на цю ділянку садівника

й панду

• Перемішайте решту плиток земельних ділянок

KENOKO_punchboard.indd 3

ndd 2

на центр ігрової зони.
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ЗРОШУВАЛЬНІ КАНАЛИ
Пагони бамбука потребують
води. Без неї нічого не буде
рости! На щастя, ми можемо
будувати зрошувальні канали.

ДІЛЯНКИ
Ділянки – це шматки землі
імператорської плантації, де
росте бамбук. Вони бувають
трьох кольорів: зеленого, жовтого й рожевого. Бамбук не
росте на ставку.

БАМБУК
Є три різновиди бамбука, які
відповідають трьом кольорам
ділянок: зеленому, жовтому
й рожевому.

ПОЛІПШЕННЯ
Поліпшення полегшують
вирощування бамбука. Деякі
ділянки мають «вбудовані»
поліпшення, а решту ділянок
можна вдосконалити жетонами
поліпшення.

САДІВНИК
Садівник доглядає за бамбуком, контролюючи його ріст на
дбайливо оброблених ділянках
з бамбуком.

ПАНДА
Велика панда вільно бродить
плантацією і зі смаком поїдає
соковитий бамбук.

КУБИК ПОГОДИ
Погодні умови, що визначаються кидком цього кубика,
грають важливу роль у поліпшенні бамбукової плантації.

ІМПЕРАТОР
У відповідний час Його Величність відвідає плантацію та
оголосить переможця.
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ЗАВДАННЯ
Щоб догодити імператорові, гравці виконуватимуть
завдання 3 різних типів, які
дадуть переможні очки.
TA

:14

• Поруч покладіть зрошувальні канали
утворивши загальний запас.

.
і покладіть їх стосом долілиць.

і жетони поліпшення (посортовані за типом)

,

• Відкладіть убік карту імператора
й посортуйте решту карт за типами (ділянка, садівник, панда) . Перетасуйте їх і сформуйте три закриті колоди.
• Кожен гравець отримує планшет гравця , 2 жетони дій
і по одній карті завдання
кожного типу , які дивиться сам, але не показує суперникам.
• Найвищий гравець починає гру.

Кожен колір позначається певним символом на кожній карті завдання та плитці ділянки, щоб гравцям
з вадами зору було легше їх розрізняти: рожевий, жовтий та зелений.
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ПЕРЕБІГ ГРИ

2. ВИКОНАТИ ДІЇ ТА ЗАВЕРШИТИ ЗАВДАННЯ

Гравці виконують ходи за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець повинен виконати два
кроки в такому порядку:

1. ВИЗНАЧИТИ ПОГОДНІ УМОВИ
Важливо! Кубик погоди з’являється у грі з другого раунду. У першому раунді цей крок треба
пропустити й одразу перейти до наступного.

У свій хід гравець повинен виконати дві дії з п’яти можливих.
Примітка. Ці дії повинні бути різні!
На підтвердження свого вибору гравець послідовно кладе два жетони дій на
відповідні місця на своєму планшеті. Тобто гравець повністю виконує першу
вибрану дію, а потім вибирає і виконує другу дію. Після цього гравець передає
кубик погоди гравцеві ліворуч. Ці п’ять дій докладніше описані на наступних
сторінках.

Гравець кидає кубик погоди та застосовує вплив отриманих погодних умов.

СОНЦЕ

ДОЩ

ВІТЕР

Величне сонце осяює бамбукову плантацію.

Дрібнесенький дощик живить молоді пагінці бамбука.

Гравець отримує додаткову
дію. Ця дія мусить відрізнятися від двох інших дій.

Гравець може розмістити
сегмент бамбука на будь-якій
ділянці. На одній ділянці не
може бути більше ніж чотири
сегменти бамбука.

Легкий вітерець тихенько
повіває в бамбуковій плантації.

БУРЯ
Гримить грім і вдаряє блискавка. Панда лякається.
Гравець може перемістити
фігурку панди на будь-яку
ділянку на плантації. Щоб оговтатися від страху, боязка тваринка з’їдає сегмент бамбука.
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Гравець може взяти з загального запасу один жетон поліпшення і розмістити його на
будь-якій ділянці. Якщо в
загальному запасі більше
немає поліпшень, гравець
може перемістити будь-яке
поліпшення, що вже є у грі.

ЗРОШУВАННЯ

САДІВНИК

Гравець бере три ділянки,
вибирає одну з них і викладає на поле.

Гравець бере зрошувальний
канал із загального запасу
й викладає його на поле.

Гравець переміщує садівника, який потім вирощує
сегмент бамбука.

Гравець може, але не зобов’язаний, виконати дві однакові дії
в цьому раунді (замість двох
різних дій).

ХМАРИ
Сірі хмари заволочили небо.
Ніщо не стане на заваді роботі.

ДІЛЯНКИ

Гравець сам вибирає, яка
погода буде в його хід: сонце,
дощ, вітер, буря чи хмари.

ПАНДА

ЗАВДАННЯ

Гравець переміщує панду, який потім з’їдає
сегмент бамбука.

Гравець бере на руку 1 карту будь- якого
типу завдання.

Важливо! Кожен гравець володіє тими елементами, які зберігаються на його планшеті,
однак усі елементи бамбукової плантації (ділянки, зрошувальні канали, поліпшення і
сегменти бамбука) є спільними для всіх гравців.

ДІЛЯНКИ

ЗРОШУВАННЯ

САДІВНИК

Гравець бере три верхні ділянки, вибирає одну
з них, а решту повертає долілиць у довільному
порядку під низ стосу.

Гравець бере зрошувальний канал із загального запасу.
Потім цей зрошувальний канал треба розмістити на полі, дотримуючись таких правил:
• канал завжди розміщують на межі між двома ділянками;
• канали утворюють мережу, що завжди починається зі ставка;
• канали не розміщують уздовж сторін ставка.
Ділянка зрошується, якщо справджується принаймні одна з таких умов:
• вона прилягає до ставка;
• принаймні на одній з шести сторін ділянки розміщений зрошувальний канал;
• на ділянці є поліпшення «джерело».
Коли ділянка зрошується вперше, на ній з’являється сегмент
бамбука відповідного кольору.
Цей перший пагін на ділянці з’являється лише раз під час першого зрошування.
Якщо зрошувальний канал зрошує дві ділянки одночасно, то сегмент бамбука додається на кожну з них.

Гравець переміщує садівника по прямій лінії на будьяку кількість ділянок у будь-якому напрямі. Садівник може
переміщатися тільки по ділянках, але не через порожні
місця між ними.
Він вирощує сегмент бамбука на ділянці, де завершує
своє переміщення, а також на всіх безпосередньо
прилеглих ділянках того ж кольору.
Якщо на ділянці вже є бамбук заввишки чотири сегменти, то додавати ще сегменти на цю ділянку не можна.
Найбільша висота пагона – 4 сегменти.

Вибрану плитку ділянки треба додати до плантації,
дотримуючись принаймні одного з цих двох правил:
• ділянка прилягає до початкової ділянки зі
ставком;
• ділянка прилягає до двох уже викладених
ділянок.
На кожній ділянці може рости лише один пагін
бамбука відповідного кольору.
Примітка. Ділянки біля ставка та ділянки з поліпшенням «джерело» зрошуються автоматично!
Одразу додайте сегмент бамбука на щойно викладену ділянку (див. розділ «Зрошення»).
Незалежно від кольору, деякі ділянки мають вбудовані поліпшення (див. с. 7).

НІ

поруч
лише
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Важливо! Сегменти ніколи не ростуть на незрошуваних
ділянках, навіть якщо садівник завершує своє переміщення на такій ділянці або на прилеглій ділянці.
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ЗАВДАННЯ

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Гравець бере на руку 1 карту завдання будь-якого типу.

Це не вважають дією. У будь-який момент свого ходу гравець може завершити завдання, якщо справджуються умови,
вказані на карті. Щоб завершити завдання, гравець кладе
горілиць перед собою карту завдання. За один хід можна
завершити кілька завдань.

Важливо! На руці можна мати щонайбільше 5 карт
завдань. Якщо у гравця на руці 5 карт, він більше не
може брати карт. Спершу треба виконати хоч одне
завдання, щоб узяти нове.

Важливо! Гравець ніколи не може втратити завершене
завдання. Достатньо, щоб вказані на карті умови справджувалися в той момент, коли гравець оголосив про виконання
завдання.

ПАНДА
Гравець переміщує панду по прямій лінії на будь-яку кількість ділянок у будь-якому напрямі. Панда може переміщатися тільки по ділянках, але не через порожні місця між ними.
Панда з’їдає сегмент бамбука на тій ділянці, де завершує своє переміщення.
Гравець кладе цей сегмент бамбука на свій планшет. Його
можна використовувати для виконання завдань панди.
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Переміщення
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Панда з’їдає
сегмент бамбука
на ділянці, де
завершує своє
переміщення

05/11/2020 15:33:35

TAKENOKO_tiles.indd 4

05/11/2020 15:33:38

05/11/2020 15:33:38

05/11/2020 15:33:32

05/11/2020 15:33:32

ДОКЛАДНІШЕ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ
• Садівник і панда можуть перетинати або завершувати своє переміщення на ділянці зі ставком.
• Вони не можуть перетинати порожні місця між двома
ділянками та повинні зупинитися перед порожнім місцем.
• Щоб отримати вигоду з дій садівника чи панди, гравець мусить перемістити їх принаймні на одну ділянку.
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ЗАВДАННЯ З ДІЛЯНОК

ЗАВДАННЯ САДІВНИКА

На цих картах зображені три або чотири
прилеглі ділянки.

На цих картах можуть бути зображені:
• пагін бамбука з чотирьох сегментів
на ділянці з певним поліпшенням;
• пагін бамбука з чотирьох сегментів
на ділянці без поліпшення;
• група з кількох пагонів бамбука
з трьох сегментів на ділянках з
поліпшеннями або без них.
Для виконання цього завдання ділянки
в бамбуковій плантації повинні бути
розміщені в тій самій конфігурації, яка
зображена на карті. Крім того, садівник повинен бути на ділянці, вказаній
у завданні, або одній з таких ділянок
(якщо завдання передбачає наявність
кількох пагонів бамбука).

Для виконання цього завдання ділянки
у бамбуковій плантації повинні бути
розміщені в тій самій конфігурації, яка
зображена на карті.
Важливо! Усі ділянки, які утворюють
конфігурацію, повинні зрошуватися.

RTES 44x

06/11/202

65_dalton

ien.indd

d 1

44x65.ind

13

39
0 12:12:
09/11/202
06/11/
2020 17:
42:12

ЗАВДАННЯ ПАНДИ
RTES
KO CA

TAKENO

На цих картах зображено по 2 або 3 сегменти бамбука.
Щоб завершити це завдання, гравець
повинен мати потрібні сегменти на
своєму планшеті. Після завершення
завдання ці сегменти треба повернути
до загального запасу.

Поліпшення

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ

Поліпшення можуть бути вбудовані в ділянку (у такому разі вони зображені на плитці ділянки) або можуть бути додані, якщо гравець отримав
жетон поліпшення завдяки погодній умові «Хмари».
Кожна ділянка може мати одне-однісіньке поліпшення (зображене на
ділянці або додане у вигляді жетона).
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Ділянки на плантації повинні утворювати фігуру, зображену на карті. Усі ділянки повинні зрошуватися.
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Садівник перебуває на ділянці з
бамбуком заввишки 4 сегменти
та з поліпшенням «добриво».
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Садівник перебуває на ділянці
без поліпшень та з бамбуком
заввишки 4 сегменти.
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Принаймні 4 зелені пагони бамбука заввишки рівно 3 сегменти
на ділянках (прилеглих або ні)
без поліпшень або з ними.
Садівник перебуває на одній з
цих ділянок.
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ОГОРОЖА

ДЖЕРЕЛО

Огорожа захищає бамбук на ділянці.
Панда може перейти через цю ділянку
чи зупинитися на ній, але не може їсти
тут бамбук.

Джерело повністю забезпечує бамбук
потрібною йому водою. Тому ця ділянка
не вимагає зрошення і під час появи на
полі на ній одразу з’являється перший
сегмент бамбука (див. «Зрошування»).
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Важливо! Ділянка з таким поліпшенням
у жодному разі не може стати початком
для нової зрошувальної системи.
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Гравець повинен мати у своєму запасі з’їденого бамбука ті сегменти бамбука, які зображені на карті.
Після завершення завдання сегменти бамбука повертають до загального запасу.
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Добриво збільшує ріст бамбука на
ділянці. Щоразу, коли бамбук росте,
ви додаєте два сегменти, а не один
(але пагін не може мати більше ніж
4 сегменти).
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КІНЕЦЬ ГРИ

Планшет гравця

Умови закінчення гри залежать від кількості гравців:
• у грі вдвох - коли гравець завершує своє дев’яте завдання, починається останній раунд;
• у грі втрьох - коли гравець завершує своє восьме завдання, починається останній раунд;
• у грі вчотирьох - коли гравець завершує своє сьоме завдання, починається останній раунд.
Гравець, який розпочав останній раунд, бере карту імператора.
Важливо! Під час свого ходу, коли гравець розпочав останній раунд, він усе одно може
завершувати інші завдання.
Потім решта гравців виконують по одному останньому ходу,
під час якого вони можуть спробувати виконати завдання,
щоб поліпшити свої результати.
Нарешті, після ретельної перевірки імператор нагороджує найдостойніших зі своїх слуг.
Кожен гравець рахує суму очок на своїх картах завдань,
виконаних під час гри. Карти невиконаних завдань, що
залишилися на руці, не дають очок.
Гравець, що набрав найбільшу кількість очок, перемагає
та отримує привітання імператора.
У разі нічиєї виграє той претендент, який набрав найбільшу кількість очок за виконані завдання панди. Якщо
й далі нічия, то претенденти ділять перемогу.
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Нагадування про
вплив погодних умов
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Нагадування
про дії гравця

Запас з’їденого
пандою бамбука

ТВОРЦІ ГРИ
ПОРАДИ САДІВНИКАМ-ПОЧАТКІВЦЯМ
Бракує хисту до садівництва? Ось вам кілька порад.
• Під час свого першого ходу не забудьте взяти ділянку: вам знадобиться шматок
землі, щоб почати працювати!
• Під час своєї першої партії ви можете не використовувати кубик погоди. Це буде не
так весело, але ви зможете добре ознайомитися з іншими концепціями гри.
• Кількості сегментів бамбука у грі повинно вистачити більшості гравців. Однак якщо
вони все-таки вичерпалися, гравці можуть використовувати сегменти іншого кольору!
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