
Няколко различни вида дървета се съревновават 
да се извисят и разпространят семената си под 
слънчевите лъчи в тази малка, но изобилстваща 
гора. С израстването на всяко дърво, листата 
му черпят светлина от слънчевите лъчи, докато 
короната му хвърля сянка на заобикалящите го 
по-ниски дървета. Когато едно дърво достигне 
края на жизнения си цикъл, играчите печелят 

точки според плодородността на почвата,
 в която то е било засадено.
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 Ӽ Илюстрирана книжка с правила
 Ӽ 1 Игрално поле
 Ӽ  1 Слънце
 Ӽ  4 Маркери за ротацията на слънцето
 Ӽ  4 Табла на играчите 
 Ӽ  1 Маркер за стартовия играч
 Ӽ  24 Плочки за точкуване
 Ӽ  4 Маркери за точки светлина
 Ӽ  24 Чипа със семена (по 6 от всеки вид)
 Ӽ  32 Малки дървета (по 8 от всеки вид)
 Ӽ  16 Средни дървета (по 4 от всеки вид)
 Ӽ  8 Големи дървета (по 2 от всеки вид)

Използвайте точки светлина, за да отгледате своите 
дървета от семенца до напълно израснали растения. 
След това събирайте плочки за точкуване според 
плодородността на почвата, на която са поникнали. 
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Подготовка за игра
ӼӼ Поставете игралното поле в средата на масата.
ӼӼ Всички получават по 1 табло на играча, 1 маркер 
за точки светлина, 6 семена и 14 дървета: 8 малки, 
4 средни и 2 големи (съответстващи на дърветата, 
изобразени на таблото на играча).

ӼӼ Подредете плочките за точкуване на 4 купчинки 
(според нюанса на зеленото и броя листа) до 
игралното поле в низходящ ред така, че плочките с 
най-висок резултат да са отгоре на всяка купчинка.

ӼӼ Всеки играч поставя върху таблото си по 4 
семена, 4 малки, 3 средни и 2 големи дървета на 
съответстващите свободни места. Маркерът за точки 
светлина се поставя на позиция "0".

ӼӼ Играчите поставят оставащите 2 семена, 1 средно и 
4 малки дървета до таблото си; това са наличните 
семена и дървета, с които разполага всеки в 
началото на играта.

ӼӼ Играта започва най-младият играч. Той получава 
маркера за стартовия играч.

ӼӼ Редувайки се, играчите поставят по едно от 
наличните си малки дървета на поле от най-
външния кръг на гората (зоната с 1 листо). Отново 
редувайки се, играчите поставят второ малко дърво 
в същата зона. Тези дървета ще донесат точки 
светлина на играчите още в първия рунд на играта. 

ӼӼ Накрая поставете слънцето върху игралното поле 
в ъгъла, огрян от слънчев лъч  (трябва да оставите 
достатъчно място, така че слънцето свободно да се 
придвижва на всяка от шестте възможни позиции). 
За да следите броя на обиколките на слънцето, 
поставете на купчинка маркерите за ротацията на 
слънцето, номерирани с 1, 2 и 3 във възходящ ред 
близо до игралното поле. Освен ако не играете 
версията за напреднали, оставете номер 4 в кутията.

ВариантӼ заӼ двама:Ӽ Оставете трите най-тъмнозелени 
плочки за точкуване (тези с 4 листа) в кутията, те няма да са 
необходими. Когато някой оценява дърво от централното 
поле с 4 листа,  се вземат плочки от купчинката с 3 листа.

Целта във Фотосинтеза е максимално да развиете своя вид 
дървета за времето, в което слънцето ще обиколи гората 
три пъти. Всеки път, когато слънцето се измести с една 
позиция, започва нов рунд. Всеки рунд има две фази:

1. ФазаӼфотосинтеза (събиране на точки светлина)
2. ФазаӼ жизнeнӼ цикълӼ (извършване на действия, 

използвайки точки светлина)

Ход на играта

1
2

3

4

5

8

7

Фаза 1: ФОТОСИНТЕЗА 
Този, в когото е маркерът за стартовия играч, мести 
слънцето по часовниковата стрелка до следващия ъгъл на 
шестоъгълната гора. (Забележка: слънцето не се мести в 
първия рунд). Присъждат се точки светлина според новата 
позиция на слънцето. Играчите добавят точките към 
таблата си, като преместват маркера за точки светлина.

Играчите получават светлина за всяко дърво, което неӼ
еӼзасенчено от друго (виж "Обхват на сянката"). Всеки 
рунд играчите получават нови точки светлина, но никой 
в никакъв момент неӼможеӼдаӼимаӼповечеӼотӼ20Ӽточки. 
Допълнителни точки светлина над 20 не се присъждат и 
не може да бъдат използвани. 
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Подредба при четирима играчи.
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• Купуване: 
Играчите може да използват своите точки светлина, за 
да купуват семена или произволен размер дървета от 
своето табло. Цифрата до тях отговаря на цената им 
в точки светлина. Компонентите от отделните колони 
трябва да се купуват под ред, като се започне от най-
долните позиции (от най-евтините към най-скъпите). 
След като е закупил желаните компоненти и е намалил 
точките си светлина, играчът ги поставя до таблото си 
при наличните си семена и дървета.

забележКа: 2-те семена, 1-то средно и 2-те малки дървета, останали до таблото на играча в края на подготовката 
за игра, са налични за засаждане в следващите ходове без да е необходимо да се закупуват. Всяко друго семе или 
дърво от таблото на играча трябва първо да бъде закупено и сложено в зоната при наличните, за да бъде използвано.

• засаждане на семе: 

Играчите може да засаждат семена около едно или повече от дърветата си, изразходвайки по една точка светлина за 
всяко засадено семе. Всяко семе от наличните може да бъде засадено във всяка посока на разстояние, зависещо от 
размера на дървото, от което произлиза. 

ӼӼ Малко дърво - на съседноӼполе
ӼӼ Средно дърво - на разстояние доӼ2Ӽполета
ӼӼ Голямо дърво - на разстояние доӼ3Ӽполета

• Развиване на дъРво: 
Едно семе или дърво може да бъде подменено от друго дърво,  
което е по-голямо с едноӼниво.

ӼӼ Развиване на семе в малко дърво струва 1ӼточкаӼсветлина
ӼӼ Развиване на малко в средно дърво струва 2ӼточкиӼсветлина
ӼӼ Развиване на средно в голямо дърво струва 3ӼточкиӼсветлина

Точките светлина се получават по следния начин: 

ӼӼ  За всяко малко огряно дърво се получава 1 точка;
ӼӼ  За всяко средно огряно дърво се получават 2 точки;
ӼӼ  За всяко голямо огряно дърво се получават 3 точки.

За семената не се получават точки светлина.

ОбхватӼнаӼсянката:Ӽ
Дърветата засенчват по-ниски дървета или такива от същия 
размер, в посока обратна на слънцето, като засенчват дори 
и собствения си вид. Дърво, което се намира в сянката на 
по-ниско дърво, не се счита за засенчено и печели пълния си 
набор от точки. Засенчено дърво не губи способността си да 
хвърля своя собствена сянка. Всяко дърво хвърля сянка в права 
линия в посока, обозначена от стрелките върху слънцето:

ӼӼ  Малко дърво засенчва 1 поле; 
ӼӼ  Средно дърво засенчва 2 полета;
ӼӼ  Голямо дърво засенчва 3 полета. 

Фаза 2:  ЖИЗНЕНӼЦИКЪЛ 
След като точките светлина бъдат присъдени, рундът продължава по часовниковата стрелка от този, който държи 
маркера за стартовия играч. Играчите използват своите точки светлина (изцяло или частично) за извършването на 
произволен брой действия в произволен ред. Неизползваните точки светлина се запазват за следващия рунд. Един 
играч трябва да извърши действията си изцяло, преди да започне хода на следващия играч.

важно: единӼиграчӼнеӼможеӼдаӼизвършиӼповечеӼотӼедноӼдействиеӼвӼрамкитеӼнаӼедноӼполеӼвӼединӼиӼсъщиӼход.

Възможни действия

В примера оранжевите и сините дървета печелят 
по 4 точки светлина, а зелените и жълтите по 1.
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• оценяване: 
Играчите може да изберат да получат плочки за 
точкуване като приключат жизнения цикъл на своите големи дървета. 
Това действие струва по 4ӼточкиӼсветлина за всяко голямо дърво.

ӼӼ Голямото дърво се премахва от игралното 
поле и се поставя на най-горното свободно 
подходящо място на таблото на играча.

ӼӼ След това играчът взима най-горната плочка 
за точкуване от купчинката, която съвпада 
с типа почва, на която е било засадено 
голямото дърво. 

ӼӼ Ако в съответната купчинка няма повече 
плочки, играчът взима плочка от следващата купчинка.  
(Пример: играчите взимат от купчинката с 2 листа, ако тази с 3 е празна).

ӼӼ След като едно дърво бъде премахнато от игралното поле, останалите играчи може да засаждат семена на 
неговото място в същия рунд.

внимание:Ӽпо време на своя ход играчите неӼможе да активират повече от едно действие в едно и също поле. При 
засаждането на семе се счита, че дадено дърво хвърля това семе, тоест при това действие се активира не само полето 
със семето, но и полето на дървото. Съответно, в рамките на един и същи ход един играч неӼможе: 

ӼӼ да засади повече от едно семе, произлизащо от едно и също дърво; 
ӼӼ да повиши размера на дърво и след това да засее семе, хвърлено от същото дърво; 
ӼӼ да засади семе и да го развие веднага в дърво;
ӼӼ да развие два пъти дърво от едно и също поле;
ӼӼ да засади семе на мястото на дърво, приключило жизнения си цикъл в същия ход.  

След като всички играчи са изиграли своя ход, маркерът за стартовия играч се предава на следващия по часовниковата 
стрелка.  Започва нов рунд с фаза фотосинтеза. Когато слънцето завърши една пълна обиколка около гората (в края 
на шестия рунд), махнете най-горната плочка от купчинката с маркери за ротацията на слънцето.

Играта приключва, когато слънцето е направило три обиколки около гората и последният маркер за ротацията на 
слънцето е изтеглен. Играчите преброяват точките от своите плочки за точкуване. Също така те добавят по една точка 
за всеки 3 неизползвани точки светлина (0-2 точки светлина не се считат за допълнителни финални точки). Играчът с 
най-много точки печели играта. В случай на равенство, победителят е този с най-много семена и дървета на игралното 
поле. Ако все още има равенство, победата е споделена. 

След като сте усвоили основните правила и играчите се чувстват достатъчно уверени, може да опитате по-интензивен 
вариант, като изберете да приложите едно или и двете от следните правила:

ӼӼ Използвайте четвъртия маркер за ротацията на слънцето за по-продължителна игра.
ӼӼ  На играчите не е позволено да засадят семе или да подменят дърво, ако семето или дървото е засенчено.

Когато подменят своите дървета (или семена) с по-големи, 
играчите може да ползват само наличните до таблото 
си компоненти. Заменените дървета и семената се 
взимат от игралното поле и се поставят обратно 
върху таблото на съответния играч на най-
горната свободна позиция. Ако няма свободно 
подходящо място, то дървото или семето 
излиза от игра и се връща в кутията.

Край на рунда

Край на играта

Правила за напреднали


