
 
 
 
 
 
 
 
 

fordította: Beorn (2016) 2-5 játékos részére 
a fordítást lektorálta: Leogecc játékidő: kb. 60 perc 

 10 éves kortól 
 

JÁTÉKTARTOZÉKOK 
 

 
 5 játékos tábla 30 munkás 5 színben 1 kétoldalas játéktábla 
 
 
 
 
  5 pénz mutató korong 
 
 
 
 1 ültetvény piac tábla 
 
  30 tájlapka 
 
 
 
 
 
 
 

 
 90 ültetvény lapka 
 (18-18 minden típusból: citrom, narancs, 
 vérnarancs, lime, grapefruit -  
 minden típusból 6-6 lapka kúttal) 

 
   1 vászonzsák (nincs ábrázolva) 

 
   ez a szabálykönyv 
 

 

A kék hátteres rövid szövegek összefoglalják a szabályokat. Ha már 
ismered a játékot, de már egy ideje nem játszottál vele, könnyen 
felfrissítheted a memóriádat azzal, ha csupán ezeket a rövid összefogla-
lókat olvasod el. Abban is a segítségedre lehetnek, hogy szabálymagya-
rázás közben gyorsan rábukkanhatsz a vonatkozó keresett szabályra. 

 
Megjegyzések: 
A Citrus játék táblájának 2 oldala van. Ha hosszú játékra vágytok, akkor használjátok azt az oldalát, amelyen több 
mező látható (ez kb. 50-60 perc játékidőt jelent)! A rövidebb változathoz a kevesebb mezőt tartalmazó oldalát 
válasszátok (ekkor kb. 30-40 perc játékidővel számoljatok)! 2-3 játékos esetén szabadon választhattok a játék rövid, 
illetve hosszú változata között. 4-5 játékos esetén inkább a hosszú játékváltozatot ajánljuk nektek.  
 

Az alábbi játékszabályok a játék hosszú változatához készültek. A rövid változat szabálymódosításait lásd a 
szabálykönyv végén a „Variációk” fejezetben! 

15 Finca (ház) lapka 
15 építési telek lapka 

a játék rövid- és hosszú változata 
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A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
 
 

 
Hajtsd ki a játéktáblát és tedd 
az asztal közepére! 

 
Keverd össze képpel lefelé a tájlapkákat, majd 
csapj fel képpel felfelé 1-1 lapkát a játéktábla 
összes bokrokkal jelölt tájlapka helyére! A 
megmaradt, nem kellő tájlapkákat tedd vissza 
a játék dobozába! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tedd az ültetvény piac tábláját a játéktábla mellé! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keverd össze képpel lefelé a 15 
Finca lapkát, majd tedd le őket 
(továbbra is képpel lefelé) egy 
oszlopba az ültetvény piac tábla 
házzal jelölt mezőjére! Csapd fel a 
legfelső 4 lapkát a játéktábla A, B, 
C és D betűkkel jelölt házmezőire! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tedd a 90 ültetvény lapkát a vászon-
zsákba és jól keverd össze őket! Húzz 12 
lapkát a zsákból véletlenszerűen, és 
sorba helyezd el őket az ültetvény piac 
1-12 számozott mezőin! 

 
 
 
 
 
 
Távolítsd el az A, B, C és D jelű 
építési telek lapkákat a játékból 
(ezeket csak az egyik játékváltozat-
ban kell használni)! Keverd össze a 
többit képpel lefelé, és tedd 
(továbbra is képpel lefelé) egy 
oszlopba az ültetvény piac tábla 
kérdőjellel jelölt mezőjére! Csapd 
fel a legfelső 3 lapkát, és tedd őket 
a betűjelükkel megegyező mezőkre 
a játéktáblán! 

 
 
 

Minden játékosnak adj egy játékos táblát, és add oda a választott 
színében a 6 munkását! Minden játékos tegyen a 6 munkása közül 
ötöt a játékos táblája boltíves mezői alá (lásd az alábbi ábrát), a 
hatodik munkását pedig a játéktábla pontozósáv nullás mezőjére! 
Minden játékosnak adj egy pénz mutató korongot is, amit tegyen le a 
játékos táblája érme sorának 6-os mezőjére! 
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A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE 
 

A játék során az lesz a célod, hogy olyan ültetvényeket építs a játéktáblán, melyekkel a lehető legtöbb bevételre 
tehetsz szert, győzelmi pontok formájában. Pontokat az elkészült ültetvények betakarításával, és a tájlapkák 
begyűjtésével tudsz szerezni. További pontokat kaphatsz, ha a te tulajdonodban van a legnagyobb ültetvény egy 
teljesen körülépített Finca mellett. Az ültetvények telepítéséhez pénzre lesz szükséged. Ezért alapvetően szükséges, 
hogy időről időre betakarítsd néhány ültetvényedet, hogy a megfelelő bevételre szert tudjál tenni. 
 
JÁTÉKSZABÁLYOK 

 
az a játékos kezd, aki a legjobban tud flamencot táncolni 
 
 
építs vagy takaríts be! 

A kezdő játékossal kezdve a játékosok az óramutató járásának megfelelő irányába 
követik egymást. Ha éppen rajtad a sor, két akció közül kell választanod: 
 

Építs: vegyél ültetvény lapkákat a piacról, és azonnal építs meg azokat a játéktáblán (lásd: 3-6 oldalt)! 
 

VAGY 
 

Takaríts be: pontozd le az ültetvényed területét és juss bevételhez (lásd: 6. oldal)! 
 
 

Csak egy akciót hajthatsz végre a fentiek közül a saját körödben! 
Nem passzolhatsz: valamelyik akciót végre KELL hajtanod! 

 
 

Mindezeken felül, amikor épp te vagy soron, bármikor és bármilyen sorrendben  
végrehajthatsz speciális akciókat is a tájlapkáid segítségével. 

 

1. AKCIÓ: VÁSÁRLÁS ÉS ÉPÍTÉS 
 

1 érme ültetvényenként 
 

Válassz egy sort az ültetvény piac táblán (lásd a jobb oldali 
ábra példa nyilait), majd vásárold meg az összes ültetvény- 
lapkát ebből a sorból! A pénz mutató korongodat annyi 
mezővel mozgasd visszafelé a játékos tábládon, ahány 
ültetvény lapkát megvásároltál! 
 

Például: az ábrán nyilakkal megjelölt három sor bármelyikének 
összes lapkáját megveheted, amire van elegendő pénzed (1, 2, 
vagy 3 érme). 

 
vásárolj és építs azonnal! 
 

Minden esetben meg kell venned az adott sor összes ültetvény 
lapkáját és azokat azonnal meg is kell építened a játéktáblán 
(azaz nem tartalékolhatsz magad előtt ültetvény lapkákat)! A 
vásárlás és az építés egyetlen akciónak számít. Ha a vásárlásod 
után 3, vagy kevesebb lapka marad a piacon, akkor egy új 
Finca is épül, majd fel kell töltened a piac táblát (lásd: 6. o.). 

 
csak akkor vásárolhatsz, ha meg is tudod építeni! 
 

Ha nem tudod megvásárolni az általad kiválasztott sorban lévő összes ültetvény lapkát, mert nincs rá elegendő 
érméd, vagy nem tudnád az összes lapkát megépíteni, nem választhatod és nem vásárolhatod meg azt a sort az 
ültetvény piac tábláról! Ha azonban már elvettél egy sort a piacról, majd rájössz, hogy még sem tudod kifizetni, 
vagy beépíteni mindegyik elvett ültetvény lapkát, akkor a számok sorrendjében helyezd vissza a kimaradt lapkákat 
a piac táblára! Minden egyes így visszatett lapka után -3 győzelmi pont büntetést kapsz (azaz a pontozósávon 3-3 
mezőt vissza kell léptetned a munkásodat, minden egyes visszatett lapka után)! 

 

minden lapkát meg kell venned a sorból! 
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az ültetvényt egy Finca mellett kell kezdeni 
 

Egy új ültetvény lapka játéktáblán való megépítésé-
nek két módja lehetséges: 

 

Szomszédos egy saját, ugyan olyan színű (fajtájú) 
ültetvényeddel (az ültetvényed egy munkásoddal 
van megjelölve). 
 
Egy új ültetvényt kezdesz el egy Fincából kivezető 
4 út valamelyikén. (Minden Fincából 4 út vezet 
kifele, amelyeken lehet új ültetvényt kezdeni). 
 
 

egy munkásoddal jelöld meg a régiódat! 
 

Amikor elkezdesz egy új ültetvényt, vedd le a játékos táblád jobb oldali utolsó munkását, és helyezd el azt az új 
ültetvényeden! Ha egy újabb ültetvényt építesz, egy újabb munkásra is szükséged lesz. 

 
 

a betakarított régiók semlegesekké válnak 
 

Ha betakarítod egy saját ültetvényedet, akkor el kell onnan távolítanod a munkásodat, és ezzel ez az ültetvény 
semlegessé válik (azaz ettől kezdve senkihez sem tartozik). A munkásod visszakerül a játékos tábládra. 

 
ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK 

 

Amikor egy ültetvény lapkát akarsz megépíteni, az alábbi szabályokat kell betartanod: 
 
a sziklák és a Finca építési helyek tilalma 
 

Csak olyan mezőkre építhetsz, amik üresek, vagy ahol tájlapkák vannak. Nem építhetsz 
ültetvényeket sziklákon, másik ültetvény lapkákon, illetve a Fincák részére fenntartott 
házmezőkön. 
 

minden út másik színű legyen 
 

Minden úton, amely egy Fincához vezet, más színű ültetvénynek kell lennie. 
 

Például: a jobb oldali ábrán nem teheted le az új citrom ültetvény lapkádat a Finca feletti 
útra, mivel a jobb oldali úton már van egy citrom lapka. 
 

FONTOS! A családi variánsban ezt a szabály nem kell betartani! 
 

az egyesülő saját és semleges ültetvények szabályai 
 

Olyan azonos színű ültetvények, amelyek különböző játékosok 
tulajdonában vannak, nem érintkezhetnek egymással. 
 

Egyesítés: egy azonos színű saját és egy másik saját, vagy egy 
semleges ültetvényt egyesíthetsz az alábbiak betartásával: 
 

Ha két saját tulajdonodban lévő, azonos színű ültetvényed 
egyesül egymással, akkor az egyiken lévő munkás azonnal 
visszakerül a játékos tábládra (a bal oldali utolsó szabad 
helyre). 
 

Egyesítheted egy meglévő saját ültetvényedet, egy ugyanolyan 
színű semleges ültetvénnyel, egy újonnan letett ültetvény-
lapkád segítségével, ha a saját ültetvényed területe (a lapkák 
száma) legalább akkora, mint a semleges ültetvény területe. 
Ha a semleges ültetvény területe a nagyobb, a két ültetvényt 
nem egyesítheted! 
 

Például: a jobb oldali ábrán egyesítheted a saját 2 lapkából álló 
citrom ültetvényedet a felette lévő, szintén két lapkából álló 
semleges citrom ültetvénnyel úgy, hogy közéjük teszed egy 
ugyan ilyen színű ültetvény lapkádat. Az alsóval azonban nem 
egyesítheted, mert annak mérete (3) nagyobb, mint a saját 
ültetvényed mérete (2). 

Például: egy narancs lapkát 
a pipával jelölt mezőkre 
építhetsz csak meg. 
 

Például: bármilyen lapkát 
megépíthetsz egy Finca 4 
kivezető út valamelyikén. 
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Az ültetvény lapkák építése közben különböző események fordulhatnak elő, 
amik az alábbiak lehetnek: 

 
Tájlapkák hatásai: 
 

az tájlapkák pontokat érnek, és különböző akciókat tesznek lehetővé 
 

Ha egy olyan mezőre építesz egy ültetvény lapkát, ahol már van egy tájlapka, vedd le a tájlapkát a játéktábláról, 
és tedd azt magad elé! 
 

Ha ez egy vadlovak lapka, azt képpel lefelé tedd magad elé! Egy bónusz pont jár majd a játék végén minden 
lapkádon lévő ló után. 
 

Ha ez egy akciólapka, akkor képpel felfelé tedd magad elé! Az akciólapkáidat bármikor használhatod a körödben, 
és speciális akciókat hajthatsz végre a segítségükkel. Egy akciólapot már abban a körben is használhatsz, amiben 
megszerezted. 
 

Az egyes akció tájlapkák részletes ismertetését a szabálykönyv végén találod! 
 

Finca pontozása: 
 

pontozás, miután egy Fincát körülkerítettetek 
 

Ha egy kör végén egy Finca körüli mind a 8 mező (az oldalai mellett lévő és a sarkosan szomszédos összes mező is) 
foglalttá válik (ültetvény lapkával, tájlapkával, pálya szélével, vagy kövekkel), akkor le kell pontoznod a Fincát! 
 

számold meg az ültetvényeket!  
  

Akiknek a legnagyobb ültetvénye van a Finca szomszédságában (akár az oldalával, akár átlósan érintkezve), azok 
kapnak érte pontot. Egy ültetvény méretét az őt alkotó ültetvény lapkák száma adja meg. Ha több ültetvényed is 
van a Finca szomszédságában, akkor egyszerűen add össze ezek méretét! 
 

az első két legnagyobb ültetvény kap pontot  
 

Ha neked van a legnagyobb ültetvényed a Finca szomszédságában, akkor a Finca lapkájára írt nagyobb pontot 
kapod meg érte. A pontszámláló sávon ennyivel léptesd előre a munkás figurádat! Ha a második legnagyobb 
ültetvény a tied, akkor a lapkára írt kisebb pontot kapod. Az összes többi játékos semmit nem kap ezért a Fincáért. 
 

döntetlen esetén a pontszám megegyezik  
 

Ha több játékos is holtversenyben van a 
legnagyobb ültetvénnyel az első helyért járó 
pontért, akkor mindnyájan megkapják a 
lapkán lévő több pontot, és ez esetben a 2. 
helyért senki nem kap pontot. Ha a 2. 
helyért vannak többen holtversenyben, 
akkor mindegyikük megkapja a 2. helyért 
járó pontot. 
 

Ha csak egyetlen játékos van egy Finca 
szomszédságában, amikor az teljesen körbe 
lesz építve, akkor ő csak az 1. helyért járó 
pontot kapja meg. 
 

Ez után fordíts képpel lefelé a Finca lapkáját 
(jelezve, hogy ezt már pontoztátok)! 
 
Például: KKKeeellleeemmmeeennnnnneeekkk a teljesen körbeépített 
Finca körül egy 5 lapka méretű lime ültetvénye 
van, III ssstttvvvááánnnnnnaaakkk 2 lime és 3 narancs, AAAnnndddrrreeeááánnnaaakkk 
4 citrom és 3 grapefruit, míg AAAnnnnnnááánnnaaakkk 3 
narancs. Andreáé a legnagyobb ültetvény 
(összesen 7), így ő a magasabb, 10 pontot 
kapja. Kelemen és István holtversenyben áll a 2. 
helyen (5-5 ültetvény méret), így ők 
mindketten a kevesebb, 5-5 pontot kapják.  
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Új Finca elhelyezése és az ültetvény piac tábla újbóli feltöltése 
 

3, vagy kevesebb ültetvény lapka esetén 
 

Ha az ültetvény lapkák vásárlása után a piac tábláján 3, vagy kevesebb ültetvény lapka maradt, azonnal fel kell 
építened egy új Fincát! Húzd fel a legfelső Finca lapkát, válassz egyet a játéktáblán lévő 3 építési telek lapka közül, 
majd cseréld le a Finca lapkával! A levett építési lapkát dobd el! Csapj fel egy új építési telek lapkát, majd helyezd el 
a betűjelének megfelelő játéktábla mezőn! 
 

elsőként a Finca, utána az ültetvény építés, majd a piac újratöltése 
 

Csak miután elhelyezted az új Fincát, utána kell a játéktáblán megépítened az új ültetvényeidet, a már ismert 
szabályok szerint. Ekkor akár az új Finca melletti utakra is építhetsz már ültetvényeket. 
 
Ez után húzz a vászonzsákból ültetvény lapkákat, és sorba haladva, egyenként töltsd fel az ültetvény piac mezőit, 
amíg mind a 12 mezőre nem kerül egy-egy lapka! (Az esetleg ottmaradt lapkákat nem kell eldobni.) 
 
Ha a vászonzsákban már nem maradt elég ültetvény lapka, akkor a piac csak részben lesz feltöltve. 

 
 
 
 
 

2. AKCIÓ: BETAKARÍTÁS 
 

Ahelyett, hogy új ültetvény lapkákat vennél el a piacról és megépítenéd azokat, választhatod a játéktáblán lévő egy, 
vagy több ültetvényed betakarítását is, ha van legalább egy ültetvényed. Ezzel győzelmi ponthoz és bevételhez jutsz. 

 
pontszerzés egy ültetvény betakarításából 
 

Minden betakarított ültetvény lapka után 1 pontot kapsz. Minden kúttal 
rendelkező ültetvény lapka után 2 pontot. 
 
Ha befejezted egy ültetvényed pontozását, vedd le róla a munkásodat 
és tedd a játéktábládra, balról a legelső szabad munkás mezőre. 
 

A betakarított ültetvények a játéktáblán maradnak, és semlegesnek 
számítanak. Nem építhetsz ugyan olyan ültetvény lapkát egy semleges 
ültetvény mellé, csak ha ezzel egyesíted egy sajátoddal. 
 

Például: KKKeeellleeemmmeeennn narancs ligetében 6 lapka van, amin kettőn van kút is. 8 
pontot kap a betakarításáért, amit a pontozó sávon jelöl is a munkása 
előrelépésével. 

 

A kapott pontokat a pontozó sávon azonnal jelölni kell. 
 

minél több munkás, annál magasabb bevétel 
 

Ez után megkapod az éppen betakarított ültetvényed utáni bevételed. A kapott érmék száma a játékos tábládon 
éppen ott lévő munkásaid számától függ. Ha 1 munkás lesz a betakarítás után a tábládon, 2 érmét kapsz (lásd az 
oszlopra írt számokat), 2 munkás esetén 4 érmét kapsz, 3 munkás esetén 6-ot, 4 munkás esetén 7-et, míg 5 
munkás esetén 8 érmét. Ha több ültetvényedet is betakarítod a körödben, azt egyenként, egymás után végezd el! 
 

Például: a betakarítás után KKKeeellleeemmmeeennnnnneeekkk 3 
munkása lesz a tábláján, így 6 érmét kap. 
 

Mozgasd a pénz mutató korongodat úgy, 
hogy az aktuális érméid száma a most 
kapott bevételeddel növekedjen! A maxi-
málisan elérhető összeg 12 érme. Ha több 
bevételre tennél szert, mint 12 érme, akkor 
is csak a 12-es mezőig mozgasd a 
korongodat (a többlet elvész)! 

 

A fordító megjegyzése: a fenti ábrán ugyan az 1+6=8-nak van 
jelölve, de ez senkit ne tévesszen meg. Az valójában csak 7.  
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A JÁTÉK VÉGE 
 

A játék akkor ér véget, amikor az összes ültetvény lapka megépült. 
 

Végső pontozás 
 

az összes kimaradt Finca pontozása 
 

A játék végén minden, nem teljesen körülépített Finca is ad pontot. Ekkor azonban csak a legnagyobb ültetvénnyel 
rendelkező játékos kapja meg a Finca lapkájára nyomtatott kisebbik számú pontszámot. Nem jár pont a 2., és az 
összes többi játékosnak sem. Ha döntetlen alakul ki a legnagyobb ültetvénnyel rendelkezők között, akkor 
mindnyájan megkapják a lapkán lévő kisebbik pontszámot. 
 

az összes ültetvény lapka pontozása 
 

Ezután takarítsd be minden, még aktív ültetvényedet a szabályok szerint! 
 

a tájlapkák pontozása 
 

Ezután megkapod a tájlapkáid után járó pontokat. 1-1 pontot ér minden vadló, illetve 1-1 pontot ér minden akcióra 
fel nem használt tájlapkád. 
 

Minden kapott pontot a pontozó sávon jelölni kell. Aki a legtöbb győzelmi pontot szerezte, megnyeri a játékot. 
Döntetlen esetén több játékos is nyerhet. 
 
A TÁJLAPKÁK ISMERTETÉSE 
 
 

Vadlovak (4×2, 4×3, 4×4) 
Amikor megszerzed ezeket a lapkákat, képpel lefelé tedd magad elé! A játék 
végén annyi győzelmi pontot ad, ahány vadló szerepel a lapkán (2-4). 
 

Akciólapkák: 
 

Az akciólapkákat képpel felfelé kell magad elé tenned, miután megszerezted őket. A köröd bármelyik fázisában 
kijátszhatod őket, amikor épp rajtad van a sor (pl. egy ültetvényed építetése előtt, vagy után). Ha már megszerezted, 
akkor akár abban a körödben használhatod is. Egy körödben tetszőleges számú akciólapkát használhatsz. 
 

Dobd el a felhasznált akciólapkát (kivéve a bikát)! Az eldobott lapkákat tedd vissza a játék dobozába! 
 

Minden fel nem használt akciólapkád 1-1 győzelmi pontot ér a játék végén. 
 

Érme (2×2, 2×3) 
Azonnal megkapod a lapkán feltüntetett érmét, amit jelölj a pénz mutató korongoddal! Ha a 
megkapott összeg miatt 12-nél több érméd lenne, a 12-es mezőre tedd a korongot (a többlet érmék 
elvesznek)! 
 
 
Kordé (4×) 
Vegyél el ingyen egy tetszőleges ültetvény lapkát a piac tábláról, és építsd meg a szabályok szerint! 
 

 
Bika (4×) 
A bikát elhelyezheted a játéktábla egyik üres mezőjén (ahol nincs ültetvény lapka, másik tájlapka, 
vagy szikla). A bikát elhelyezve kiválthatod egy Finca pontozását is, ha a körülötte lévő többi mező 
már foglalt. Egy játéktáblára letett bikát bárki megszerezhet, ha egy ültetvény lapkát tesz a mezőjére. 
Ez az egyetlen akciólapka, amely a játékban marad és nem kell eldobni a használata után. 
 

Híd (4×) 
Építhetsz egy ültetvény lapkát egy sziklás mezőre, vagy egy már meglévő semleges, másik ültetvény 
lapkára. Ha egy semleges ültetvény lapkára építkezel, úgy az nem lehet nagyobb, mint a saját 
ültetvényed mérete, és más színűnek kell lennie. Az építési szabályokat ez esetben is be kell 
tartanod. 
 

Mérföldkő (4×) 
Építs egy Fincát a szabályok szerint! Húzd fel a legfelső Finca lapkát, cseréld ki a játéktáblán lévő 
egyik építési telek lapkával (azt dobd el), majd csapj fel egy új építési telek lapkát a játéktáblára! 
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VARIÁCIÓK 
 

1.) Rövidebb játékváltozat 
 A rövidebb változatban kevesebb ültetvény lapkára lesz szükségetek. Távolíts el minden színből 5-5 lapkát (3-3 

kút nélkülit és 2-2 kutas lapkát)! 
 Csak 3 Fincat kell a táblára tenni a játék elején (4 helyett), az A, B és C jelű mezőkre. 
 Távolítsd el a játékból az A, B és C, valamint az L, M, N és O jelű építési telek lapkákat! 
 A rövidebb verzióban (a játéktábla másik oldalán) néhány Finca a tábla szélén épülhet fel. Ezeket a Fincakat 

akkor kell pontozni, ha a környező 5 mező beépítetté válik. 
 

2.) Családi játék 
A családi változatban egy ültetvény lapka megépítésének 2. szabálya elhagyható, azaz egy Fincából kivezető 
mindegyik útnak nem kell különböző színűnek lennie. Ez egyszerűsíti az építkezést és a fiatalabb játékosok is 
könnyebben megérthetik a játékszabályokat. 
 
3.) Véletlen kezdeti épületek 
 Ahelyett, hogy a játék kezdetén az A-D jelű mezőkre tennéd az építési telek lapkákat, válassz helyettük 

véletlenszerűen teljesen másik kezdő mezőket! Ehhez keverd össze képpel lefelé az összes építési telek lapkát, 
majd csapd fel a felső négyet, és ide tedd le a kezdő Finca épület lapkákat! (Ezeket a telek lapkákat dobd el!) 

 Egy másik lehetőség, hogy a kezdeti 4-ből csak 3 épület áll rendelkezésre, így korlátozva a játékosok építkezési 
lehetőségét. 

 
Megjegyzés: elméletileg elképzelhető, hogy egy játékos egyetlen lehetséges akciót sem tud végrehajtani, mert nincs 
egyetlen betakarítandó ültetvénye sem, és egyetlen lehetséges ültetvény lapkát sem tud szabályosan elhelyezni. Ilyen 
szituáció ugyan egyszer sem fordult elő a játék tesztelése közben, de ha mégis előállna, akkor ez esetben a játékos 
helyezzen el a szabályok szerint egy új Fincát, majd folytassa az akcióját (nyílván az ültetéssel). 
 

A játék tervezője: Jeffrey D. Allers 
Mottója: „egy játékban megkerülhetetlen művészet az építészet”. Miután Berlinben 
éveken át építészként dolgozott, egy barátja megmutatta neki a „német 
társasjátékokat”, ami azonnal hatással volt rá. Később rendszeresen meghívták 
különböző társasjátékos csoportokba, ahol éppen publikáló játéktervezőkkel 
találkozott, és itt kapott ihletett saját játékai prototípusainak elkészítéséhez is, melynek 
pont ezek a csoportok lettek a tesztelői. 9 játéka jelent meg azóta. Azóta ő az egyik 
fontos pillére a www.OpinionatedGamers.com oldalnak, ahol szerzője a „képeslapok 
Berlinből” cikkeknek, melyekben kifejti, hogy milyen tapasztalatai vannak egy amerikai 
játékosnak Berlinben. Jeff 43 éves, és családjával Berlinben él. 
 
 

További izgalmas társasjátékokat találhatsz a dlp games oldalán: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerző: Jeffrey D. Allers 
Illusztráció: Klemens Franz | atelier198 
Lektorálta: Stefan Malz 
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A 2015-BEN MEGJELENT MINI-KIEGÉSZÍTŐ FORDÍTÁSA 
 
Neue Landschaftsplättchen (Új tájlapkák) 

 
 
 

 
Eke (3×) 
Átveheted egy semleges ültetvény tulajdonlását, aminek 1-es, vagy 
2-es a mérete. Tedd az egyik munkásodat az adott ültetvényre, ami 
mutatja, hogy ez az ültetvény innentől a tiéd. 
 
 
Raktárépület (3×) 
Eltárolhatsz egy olyan ültetvény lapkát a raktárépületedben, amit 
éppen most vásároltál meg az ültetvény piacról, és majd csak egy 
későbbi körödben akarod azt megépíteni. Ezt csak akkor teheted 
meg, ha az „építés” akciót választottad és ha legalább egy másik 
ültetvény lapkát a szabályokat betartva megépítesz a játéktáblán. 
Ha több raktárépületed is van, akkor több lapkát is eltárolhatsz 
bennük (1 maximum lapka raktárépületenként). Megteheted, hogy 
egy körödben először megépítesz egy lapkát a raktáradból, és 
ezután egy frissen megvásárolt lapkát elraktározol benne. 
 
Nagy kút (3×) 
Ha egy ültetvény lapkát építesz fel a nagy kút mellett, az 
ültetvényedet azonnal be kell takarítanod. Számold ki az 
ültetvényedért kapott pontszámot a szabályoknak megfelelően, 
majd adj hozzá +2-t a nagy kút miatt! Ez után vedd vissza az 
ültetvényedről a munkásodat a játékos tábládra és gyűjtsd be az 
ültevényed után kapott bevételedet, majd távolítsd el a játékból a 
nagy kút lapkáját! 
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