
 

Chefs 

Chefs е тактическа игра за 2-6 играчи над 7-годишна възраст. 

Знаете ли колко тиквички са ви необходими за шоколадова 

торта? Не е проблем ако не знаете, ще разберете по време на 

играта! Можете да направите чудесни ястия и да спечелите 

много точки. Можете да разберете как бихте се справили като 

готвач в забързана кухня, където трябва да се състезавате с 

останалите готвачи за най-добрите кухненски плотове и да 

получите съставките за вашите ястия. Историята се развива на 

много местоположения и в крайна сметка ще видите, че 

приготвянето на ястията е наистина сериозна стратегическа 

задача!  

Подготовка на играта (фиг. 1): Изберете кой готвач искате да 

бъдете и поставете фигурата пред себе си:  

- готвачът  

- картата с изтегления готвач  

- и трите диска с маркери за действие, прилежащи към нея. 

Поставете готвачите, които не играят, и предметите, 

прилежащи към тях (дискове, карти за готвачи) обратно в 

кутията. Разбъркайте тестетата от карти със съставки и 

картите с готови блюда (отделно) и ги поставете до дъската, 

това ще бъдат тестетата, от които ще теглите. Раздайте от 

тези тестета в началото на първия рунд, а по-късно ще 

поставите нови карти на местоназначенията в началото на 

всеки рунд от тези тестета. До тестетата оставете малко 

място и за изхвърлените карти. Ако тестето за изтегляне 

свърши, разбъркайте изхвърлените карти и ги върнете обратно 

в играта. На дъската има пет места (фиг. 2):  

1. Плот със съставките – от тук можете да вземете съставки, 

необходими за менюто 

2. готварска печка на прозореца - където можете да приготвите 

храната 

3. врата - където можете да обменяте неща с доставчика 

4. готварска печка на стената - където можете да приготвите 

храната 



 

5. сервизен плот - където трябва да поставите готовите ястия 

В началото на играта поставете карти до дъската (фиг. 2):  

за 2 готвачи: 4 карти „съставки“ към плота на съставките, по 1 

карта „блюдо“ всяка към готварската печка  

за 3-4 готвачи: 6 карти „съставки” към плота на съставките, по 

2 карти „блюдо” всяка към готварската печка 

за 5-6 готвачи: 8 карти „съставки” към плота със съставките, по 

3 карти „блюдо” към готварските печки.  Ако сте готови с това, 

раздайте по 2 карти на всеки от картите със съставките и 

поставете вашите готвачи до отворената врата. Изберете 

стартовия играч, който трябва да вземе първата. Сега играта 

може да започне!  

Целта на играта е да придобиете колкото се може повече карти 

с блюда с възможно най-много точки и да ги замените за стъпки. 

Човекът, който премине поле 20 и стигне най-далеч в последния 

кръг, печели играта.  

Игра: Играта се състои от рундове и един кръг има три фази:  

1. Поставяне на маркерите за действие 

2. Изпълнение на действието (придобиване на съставки, готвене, 

поставяне на сервизния плот)  

3. Подготовка за следващия кръг. Поставяне на маркерите за 

действие. Преди да поставите маркерите за действие помислете 

върху следното: Какви съставки имате в ръката си? След това 

вижте картите с готови блюда, поставени до готварските 

печки! Какви съставки са ви необходими, за да ги приготвите? 

Колко точки струват? Заслужава ли си да рискувате за тях? След 

това поставете маркера за действие на мястото, където 

искате да изпълните действие (фиг. 3). Поставените на дъската 

маркери за действие определят къде и в какъв ред готвачите ще 

изпълняват действията. Стартиращият играч поставя маркер 

за действие върху избраното от него място, след което, 

обикаляйки по посока на часовниковата стрелка, останалите 

готвачи поставят по 1 маркер за действие. Повторете този 

процес, докато всички играчи оставят и трите си маркера за 

действие. Никога не можете да поставите повече от един 

маркер за действие, когато е ваш ред! Във всеки кръг може да 



 

има един маркер за действие, но един готвач може да има повече 

от един маркер на едно и също място. Когато приключите с това, 

първата фаза е приключила, сега можете да изпълнявате 

действията!  

2. Изпълнение на действието. Играчът, поставил своя маркер за 

действие в първия кръг на първото място започва. След като 

изпълнят действието те трябва да вземат маркера за действие 

от местоположението и да го поставят пред себе си, защото ще 

им трябва отново в следващия кръг. Тогава готвачът от втория 

кръг изпълнява тяхното действие и взема диска им ... и така 

нататък. Важно: Само едно действие може да бъде изпълнено за 

всеки диск. Трябва да преминете по местата в следния ред (фиг. 

2) и можете да изпълните следните действия:  

• 1-во местоположение: Плот със съставките. Действието дава 

възможност да вземете две съставки по ваш избор от картите 

„съставки”, намерени тук (фиг. 4). Ако не са останали по времето, 

когато дойде вашият ред, значи нямате късмет. Предложение: 

Ако са останали само неща, които не са ви необходими, вземете го 

все пак и следващия път поставете маркера за действие на 

вратата, където можете да го замените.  

• 2-ро местоположение: готварска печка до прозореца. 

Действието дава възможност да изберете (направите) карта с 

блюдо, разбира се само ако можете да го приготвите (поставите 

на тестето с изхвърлените карти) и имате правилните 

съставки в необходимото количество (фиг. 6). Разгледайте добре 

картата си на готвач! В ръката му също има съставка, така че 

можете да използвате тази карта вместо това вместо карта 

със съставки, за да получите картата с готово блюдо (фиг. 7). 

Можете да запазите картата си на готвач дори след това, а по 

време на кръга все още можете да я използвате на другата 

готварска печка. Та е валидна само веднъж на едно място и не 

можете да я използвате повече от веднъж за една и съща карта 

с блюдо. На всяка карта с готово блюдо има номер – той маркира 

колко хода можете да предприемете, ако я заменяте на гишето 

за обслужване. Дотогава нека остане до вас.  

• 3-то местоположение: Врата. Тук можете да обменяте 

вашите съставки / карти, които не са ви необходими. Има пет 



 

отделни сандъка с различни опции (фиг. 5): Можете да замените 

1 карта за 1 карта, 1 за 2, 2 за 2, 2 за 3, 3 за 4. Играчът, поставил 

своя маркер за действие на първото поле на това място може 

първо да избере колко карти ще размени и да постави своя маркер 

за действие върху съответния сандък. Това означава, че другите 

играчи не могат да изберат тази опция. Можете да обменяте 

картите със съставки, като оставяте толкова карти със 

съставки върху колодата с изхвърлени, колкото е първото число 

на сандъка за обмен, и получавате толкова карти от тестето за 

теглене, колкото е второто число.  

• 4-то място: Готварска печка до стената. Тук имате същите 

опции като на място Готварска печка до прозореца (фиг. 6-7.). Тук 

можете да използвате и вашата карта за готвач, независимо 

дали сте я използвали на другата готварска печка.  

• 5-то място: Сервизен плот. Действието тук дава възможност 

за размяна на номера на вашата карта „блюдо“ за точки, които 

можете да използвате като ходове. Когато дойде вашият ред на 

това място, поставете ЕДНА от вашите карти „блюдо“ на плота 

и направете толкова стъпки с вашия готвач, колкото показва 

картата (фиг. 8). Ако сте поставили множество маркери за 

действие на мястото и е ваш ред няколко пъти, разбира се, 

можете да поставите друга карта „блюдо“ на сервизния плот и 

да пристъпите напред.  

Подготовка за следващия кръг: След като приключите с всичките 

пет места, пригответе се за следващия кръг: Напълнете плота 

със съставките и готварските печки от тестета за теглене с 

толкова карти, колкото се определя от броя на готвачите в 

играта . В този рунд стартиращия готвач (играч) ще бъде този 

отляво на предишния стартов готвач (играч), той трябва да 

вземе стартовата карта.  

Краят на играта: Играта завършва в рунда, когато готвач 

премине поле 20 и неизбежно продължава от самото начало 

(поле едно е 21, поле две е 22 ... и така нататък). Играчът, чийто 

готвач достигне най-далеч в края на рунда, печели.  

Съдържание на играта: 1 дъска за игра, 6 фигури на готвачи, 6 

карти за готвачи, 1 стартова карта, 3 × 6 маркера за действие, 6 

× 10 карти със съставки, 29 карти с готови блюда. 


