Instrukcja
Gra w której musisz być sprytny jak małpka
oraz mieć pamięć dobrą jak słoń
Małpki skaczą z drzewa na drzewo z kokosami w różnych kolorach.
Zdobycie odpowiednich kokosów jest trudne, bowiem przebiegłe małpki chowają je
Wiek
Liczba graczy
Czas gry

Przygotowanie:
• Każdy z graczy siada naprzeciwko swojego drzewa
• 20 małpek należy losowo rozłożyć na planszy: po 2 przy palmach i po 1 przy
baobabach

A

: od 6 lat
: 2 do 4
: 20 minut

Zawartość:
1 plansza, 1 kostka,
4 zestawy (czerwony, zielony, żółty, niebieski) 5 małpek
W każdym zestawie małpki chowają 4 kokosy różnego
koloru oraz jedną przebiegłą małpkę.

Jak grać:
Małpki poruszają się po 12 polach zgodnie z ruchem wskazówek zegara
W trakcie swojej kolejki gracz rzuca kostką, a następnie wybiera małpkę i podnosi ją by
móc zobaczyć, jakiego koloru kokos chowa – pozostali gracze nie powinni tego widzieć.
Następnie gracz przesuwa tę małpkę o ilość pól wyrzuconych na kostce.
Kolejka postępuje zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA:
• Przebiegłe małpki chowają się pod innymi małpkami i gracze, którzy odkryją taki pionek
są zawiedzieni, że nie skrywa potrzebnych kokosów
• Na tym samym drzewie może być w tym samym czasie kilka małpek
• Jedna małpka może obejść całą planszę kilkukrotnie

Cel gry:

Jak doprowadzić małpki do swojego drzewa

Celem gry jest doprowadzenie do stóp swojego baobabu 4 małpek o różnych kolorach, z
których każda będzie chowała kokos o kolorze drzewa gracza

Aby doprowadzić małpkę do swojego drzewa, gracz musi wyrzucić większą lub dokładnie
taką liczbę oczek na kostce, która odpowiada ilości pól oddzielających małpkę od baobabu
(A)
• Przed podniesieniem małpki, gracz musi wykrzyknąć “Jungolo!” i pokazać
pozostałym graczom, co skrywa pionek
A – Jeżeli kokos ma odpowiedni kolor:
Super! Gracz ustawia małpkę na polu przed swoim baobabem i następny gracz zaczyna
swoją kolejkę
B – Jeżeli kokos ma zły kolor lub pionek skrywa przebiegłą małpkę:
Gracz przesuwa pionek dalej po planszy i następny gracz rozpoczyna swoją kolejkę

Kto wygrywa?
Wygrywa gracz, który zbierze 4 małpki z kokosami w odpowiednich kolorach

