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PREDSTAVITEV
Prevzeli boste vlogo dobavitelja trgovskim centrom. Potrošnikom boste zagotavljali etičnost in trajnost postopkov pridobivanja palmovega olja. Ali 

lahko zgradite ugled vaše blagovne znamke tako, da trg oskrbite z bolj odgovornimi produkti?

CILJ IGRE
Vaš cilj je voditi uspešno in trajnostno usmerjeno podjetje. Ravnajte odgovorno, svoj dobiček pametno reinvestirajte in z osvajanjem nagrad zmagajte. 

Veliko sreče!

Če ne želite prodati parov, lahko namesto le-teh prodate poljubno število neparnih kart izdelkov, vsako za žeton z vrednostjo 1. V tem primeru se 
dodatne točke s kart trendov ne upoštevajo.
Obdržite vse karte, s katerimi niste trgovali, v rokah do konca igre.
iii. Nagrade
Če so na stopnji povpraševanja med odkritimi kartami tudi karte z nagrado, določite dobitnika karte (glejte stran 4). Dobitnik ima navzgor obrnjeno 
karto z nagrado pred sabo do konca igre, ko se njena vrednost doda njegovemu končnemu ugledu.
iv. Konec igralnega kroga
Karto prvega igralca podate igralcu na vaši levi.
Karte, s katerimi ste trgovali, in tudi karte nagrad in karte trendov, ki ste jih vzeli s kupčkov, odložite na odlagalni kupček.
Nasvet: za bolj poenostavljeno igranje imejte samo en odlagalni kupček.

KONEC IGRE
Igra se konča, ko ni več kart na kupčku povpraševanja. Igre je konec po šestih krogih, razen če igrate drugo različico.
Zmagovalec je igralec, ki ima na koncu igre največji ugled – ugled predstavlja število končnih točk. Če želite izračunati vaš ugled, seštejte skupno 
vrednost vaših vrednostnih žetonov in skupno število točk na kartah nagrad, ki ste jih pridobili med igro.
V primeru neodločenega izida zmaga igralec z več kartami nagrad. Če je rezultat še vedno izenačen, si igralca zmago delita.

Karte z nagrado
Če med stopnjo maloprodaje nihče ne zadosti zahtevam kart z 
nagrado, nihče  ne dobi nagrade in karta se odloži na odlagalni 
kupček.

Če je izenačeno, torej če dva ali več igralcev zadosti zahtevam 
kart z nagrado, potem tisti igralec, ki ima pred sabo najmanj 
kart z nagrado, dobi to nagrado. Če je rezultat še vedno 
izenačen, nagrado dobi igralec z najmanj žetoni. Če je še vedno 
izenačeno, dobi nagrado tisti igralec, ki ima trenutno karto 
prvega igralca, ali tisti, ki sedi najbližje prvega igralca (v smeri 
urinega kazalca).

Če so bile med stopnjo povpraševanja pobrane 2 ali 3 karte z 
nagrado, jih upoštevajte v istem vrstnem redu, kot so bile 
položene.

Napredna igra
Če si želite daljšo igro z več možnostmi za bolj 
napredno strategijo, poskusite igrati to različico 
igre, saj traja 8 krogov, ne le 6. Uporabite naslednje 
prilagoditve:
Ko zmanjka kart na kupčkih izdelkov in virov, 
premešajte kupček z odloženimi kartami in jih 
dodajte nazaj v igro.

Nasvet: že na začetku pazite, da boste imeli dva 
različna kupčka za odložene karte izdelkov in virov, 
saj boste tako prihranili čas, ko boste hoteli ponovno 
igrati z njimi.

Med pripravo dodajte vse karte predpisov, trendov 
in nagrad na kupček povpraševanja (tudi tiste, 
označene z ). 

Tradejack pravila igre

SESTAVNI DELI

1 karta Prvega 
Igralca    Kupček zahtev

2 karti predpisov

14 kart trendov

10 kart nagrad

Igra zahteva tri kupčke: za izdelke, vire in zahteve.
Da bi ustvarili kupček za izdelke, zmešajte karte izdelkov 
in jih položite obrnjene navzdol na eno stran igralne 
površine.
Da bi ustvarili kupček za vire, zmešajte karte virov in jih 
položite obrnjene navzdol zraven kupčka izdelkov.

Vzemite karte trendov in nagrad, označenih s simbolom   
ter jih vrnite v škatlo. Te karte uporabljamo le v 

napredni igri. 

S preostalimi kartami ustvarite kupček zahtev na sledeči 
način:
• zmešajte karte, ki so označene s C, in jih postavite 
obrnjene navzdol na drugo stran igralne površine;
• karto, označeno s črko B, obrnjeno navzdol dodajte na 
vrh kupčka zahtev;
• zmešajte preostale karte, označene z A, in jih obrnjene 
navzdol postavite na vrh kupčka zahtev.
Vsakemu igralcu dajte 6 žetonov vrednosti 1.

1. Stopnja povraševanja
Obrnite 3 karte z vrha kupčka zahtev in jih položite obrnjene navzgor 
zraven kupčka. Učinki teh treh kart vplivajo samo na dogajanje v tem krogu.

 2. Stopnja izdelkov
Vsak igralec v roke vzame 2 karti s kupčka izdelkov.
Kart ne pokažite drugim igralcem, razen če igrate različico igre ogljikov 
dioksid.  

 3. Stopnja dajanja ponudb
Prvi igralec iz kupčka virov vzame 2 karti. Prvo karto obrnjeno navzgor 
drugo pa obrnjeno navzdol postavi na igralno površino.

Na tej stopnji dajete ponudbe za vire olja z največjo vrednostjo. Če jih želite 
prodati, se morajo karte izdelkov, ki jih držite, barvno ujemati z vašima 
kartama virov (obe morata biti modri ali rumeni). Pred zaključkom kroga bo 
vsak igralec razkril 2 karti iz kupčka virov, za kateri bodo vsi dali ponudbo. 

Karte izdelkov Karte virov

vrednost zelene 
točke

Žetoni z vrednostjo 1 in 5
Igralci svojih žetono z vrednostjo 1 ali 5 ne smejo skrivati 
pred drugimi igralci.

Karte trendov
Potrošniški trendi začasno povečajo vrednost popularnih 
izdelkov.
Karte trendov se  razkrijejo med stopnjo povpraševanja. 
Upoštevati jih je potrebno na stopnji maloprodaje, če se 
ujemajo  s karto izdelka ali vira v paru. Vrednosti teh parov 
se povečajo samo v enem krogu. Karte trendov se 
upoštevajo ne glede na barvo kart virov.

Lahko se zgodi, da na stopnji povpraševanja odkrijete 2 ali 
3 karte trendov, ki kartam virov dodajo +2 vrednostni 
točki zlatega standarda: na primer +2 zlati standard in/ali 
+2 standard in/ali +2 zeleni točki. V tem primeru vsak par, 
ki vključuje zlati standard, dobi +4 ali celo +6 zelenih točk.

Preden določite dobitnika kart z nagrado, upoštevajte 
dodatne točke kart trendov. Dodatne točke kart trendov 
se vedno štejejo k najbolj zelenim točkam kart nagrad.
Karte trendov upoštevajte v istem vrstnem redu, kot so 
bile položene (poglejte prvi in drugi primer). 

Prvi primer
Karta trendov »dvojne zelene točke« je 
bila pobrana najprej.
Karta trendov +3 milo in +2 zlati 
standard je bila pobrana naslednja.
Vi igrate: rumena karta izdelka 
margarina (vrednost 3) + rumena karta 
vira zlati standard (4 zelene točke); 
dobite žetone v vrednosti 13.

Drugi primer
Karta trendov +3 milo in +2 zlati 
standard je bila pobrana prva.
Karta trendov »dvojne zelene točke« je 
bila pobrana naslednja.
Vi igrate: rumena karta izdelka 
margarina karta (vrednost 3) + rumena 
karta vira zlati standard (4 zelene 
točke); dobite žetone v vrednosti 15. 

+2 zeleni točki na zeleni vir
To karto z dodatnimi točkami uporabite 
samo s parom, ki vsebuje karto vira z 
zelenimi točkami (to pomeni ne deževni 
gozd ali šotišče). 

Največ zlatih standardov
To nagrado dobite, če ste igrali z največ pari, ki so 
vsebovali zlati standard karte virov v igralnem krogu. 

Največ standardov
To nagrado dobite, če ste v igralnem krogu igrali z 
največ pari, ki so vsebovali ali zlati ali srebrni 
standard.  Skupni seštevek zelenih točk ne vpliva na 
to nagrado (torej število zlatih standardov ne določi 
zmagovalca). Če sta dva ali več igralcev izenačena, se 
to reši, kot je že opisano zgoraj.

Izključno alternativno
To nagrado dobite, če ste v igralnem krogu igrali 
samo z nizi izdelkov, ki imajo alternativni vir olja. Če 
sta dva ali več igralcev izenačena, se to reši, kot je 
opisano zgoraj; igralec z več alternativnimi viri ne bo 
nujno zmagal.

Če nihče ne da ponudbe za karto virov, jo odložite na odlagalni kupček, ki ga s tem ustvarite, karto tako »zavržete«.
Igralec, ki je naslednji na vrsti, nato obrne drugo karto in jo položi obrnjeno navzgor nazaj na igralno površino. Igralci sedaj dajejo ponudbe za to karto 
virov.
Naslednji igralec nato spet vzame dve karti virov in ju položi na igralno površino, dokler vsak igralec ne razkrije dveh kart iz kupčka virov.
Igralec ima lahko v roki neomejeno število kart.

4. Stopnja maloprodaje
i. Produkcija
Sedaj lahko pripravite pare tako, da združite 1 karto izdelka, ki jo držite, in katerokoli karto vira enake barve, ki ste jo kupili; obe karti morata biti modri 
ali obe rumeni. Število parov, ki jih lahko pripravite vsak igralni krog, ni omejeno.
Vsak igralec postavi svoje pare ali nezdružljive karte izdelkov pred sabo; karte morajo biti obrnjene navzdol. Ko ste pripravljeni, jih vsi igralci obrnite 
navzgor in pokažite istočasno.

ii. Prodaja
Vsak igralec zbira žetone z vrednostjo 1 in 5 tako, da ustrezajo vrednosti njihovih parov. 
Vrednost para se določi: vrednost karte izdelka + zelene točke karte virov + dodatne točke s kart trendov (poglejte primer).

Kupček virov
72 kart virov

POSTAVITEV

Kupček izdelkov
72 kart izdelkov

Igralci eden za drugim dajo ponudbo za karto, ki je obrnjena navzgor. 
Začne igralec, ki je karto vzel s kupčka in jo položil na igralno površino.

Kako dati ponudbo:
• postavite žetone, ki ste jih pripravljeni vložiti, predse na mizo;
• enako stori naslednji igrlec;
• vsaka ponudba mora biti višja od prejšnje ponudbe;
•  igralci se lahko kadar koli odločijo, da ne bodo dali pondbe;
• ponudbe se nadaljujejo, dokler vsi igralci, razen najvišjega ponudnika, 
ne umaknejo svoje ponudbe. 

Najvišji ponudnik nato vložene žetone vrne na kupček z žetoni (odlagalni 
kupček za žetone) in vzame karto virov, ki jo je kupil. Vsi drugi ponudniki 
vzamejo nazaj svoje žetone. 

VRSTNI RED

Prvi igralec je oseba, ki je nazadnje jedla ali uporabila izdelek, ki vsebuje palmovo olje. Dajte mu karto prvega igralca.

Kupček virov

Kupček izdelkov

Kupček virov

ALMANAH
V tem delu je podanih več podrobnosti s primeri. Almanaha ni potrebno prebrati pred prvo igro, vendar vam lahko pride prav, če se med igro pojavijo 
vprašanja.

Karte predpisov
Pritiski s strani potrošnikov in različnih kampanj, ki zagovarjajo etično in trajnostno 
pridobivanje palmovega olja, so zahtevali, da vaš regionalni regulativni organ ukrepa. 
Novi predpisi prepovedujejo neetično pridobivanje palmovega olja iz deževnega 
gozda ali šotiščnih območij. 

Ko dobite eno teh kart na kupčku povpraševanja, jo pustite zraven tega kupčka do 
konca igre (ne zavrzite je na koncu kroga). Učinke upoštevajte skozi celotno igro:
• Par ne sme več vključevati karte virov deževnega gozda ali šotišč (odvisno od tega, 
katera karta je izbrana).
• Nobena od kart predpisov se ne upošteva pri 3 kartah, ki so izbrane med stopnjo 
povpraševanja: ko se pokaže katera izmed njiju, vzemite še eno, da jo nadomestite. 
• Ko izberete prepovedane karte vira (šotišč in/ali deževnega gozda) s kupčka v 
razvojni fazi, jih takoj zavrzite in ne vzemite oziroma ne odkrijte dodatne kartice.

PRILOGA

Dvojne zelene točke
To karto upoštevajte v vrstnem redu, po katerem je 
bila pobrana s kupčka. Če se zelene točke niza izdelka 
povečajo zato, ker je bila s kupčka izbrana karta 
trendov pred dvojnimi zelenim točkami karte trendov, 
potem se tudi bonus podvoji. Če najprej s kupčka 
vzamemo dvojne zelene točke karte trendov, se vsi 
bonusi dodajo šele potem, ko se podvojijo zelene 
točke. Zato se bonusi ne podvojijo.

KARTE TRENDOV

KARTE Z NAGRADO

Najbolj zeleni izdelki
To nagrado dobite, če v igralnem krogu 
igrate z največ pari z zelenimi točkami.

Največ zelenih točk
To nagrado dobite, če v igralnem krogu 
igrate z največ pari z najvišjim skupnim 
seštevkom zelenih točk. Če se vaše zelene 
točke povišajo zaradi karte trendov, se to 
povišanje nanaša tako na posamezno 
vrednost vaših parov (ki ste jih zamenjali za 
žetone glavnice), kot tudi na skupni 
seštevek vaših zelenih točk tistega 
igralnega kroga.

Hitra igra
Za krajšo igro: ko postavite vse kupčke in ste 
pripravljeni začeti igrati, odstranite 3 ali 6 kart z vrha 
kupčka povpraševanja. To bo skrajšalo število 
igralnih krogov s 6 na 5 oziroma 4 kroge.

Različica ogljikov dioksid
V tej različici se skupaj z drugimi igralci borite proti naraščajoči vrednosti 
ogljikovega dioksida (CO2) v zraku. Če se sprosti preveč CO2, ima to 
katastrofalne posledice in vsi igralci izgubijo igro. Če celotni skupini uspe 
preživeti do konca igre, je zmagovalec igralec z najvišjim ugledom.  

Med namestitvijo odstranite obe karti predpisov s kupčka kart povpraševanja.

Posameznih kart izdelkov, ki niso v paru, ne smete prodajati.

Na dodatni karti lahko najdete sledilnik CO2, ki ga boste potrebovali za to različico.  Za vsak par 
z virom deževni gozd ali šotišče, ki ga boste igrali na stopnji maloprodaje, položite en žeton z 
vrednostjo 1 na sledilnik CO2, da boste zaznamovali divgajoče nivoje ogljikovega dioksida.  Če je 
preveč žetonov položenih na sledilnik CO2, postanejo nivoji previsoki in igra je izgubljena. 
Število žetonov, ki se jih lahko položi na karto CO2, preden je konec sveta, je enako številu 
igralcev plus ena: če torej igro igrata 2 igralca, 3 žetoni na karti CO2 pomenijo, da vsi igralci 
izgubijo; kadar pa je igralcev 6, je usodnih že 7 žetonov na karti CO2.

Primer
• Stopnja povpraševanja: Odkrita karta trendov s +2 
bonusom za vmesno posajena kmetijska zemljišča. 
Karta nagrad za največ odkritih zelenih točk.
• Stopnja maloprodaje: igrate s parom, v katerem je 
ena karta srebrni standard (3 zelene točke) in še z 
enim parom s karto prijazno za orangutane (3 
zelene točke). Nasprotnik igra s parom s karto mali 
kmet (3 zelene točke) in še z enim parom s karto 
vmesno posajena kmetijska zemljišča (3 zelene 
točke). 
Čeprav imata na začetku oba igralca 6 zelenih točk, 
karta trendov dvigne vrednost karte virov vašega 
nasprotnika z vmesno posejanimi kmetijskimi 
zemljišči za +2. Vaš nasprotnik ima tako sedaj 2 
dodatna vrednostna žetona in skupno 8 zelenih 
točk. 
 
Vaš nasprotnik dobi nagrado za največ zelenih točk.

Karte trendov

RAZLIČICE

30 x žeton z 
vrednostjo 5

50 x žeton z 
vrednostjo 1Sedilnik CO2
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