
A Garden Dice játékban a játékosok kertészek bőrébe bújnak és azért gürcölnek, hogy a lehető legjobb termést arassák be egy közös 
földdarabról. A játékosok dobókockákkal dobnak, majd a dobott értékek segítségével hajthatnak végre akciókat, például vetőmag vásárlás, 
ültetés, öntözés, termények beszedése és éhes állatkák irányítása, amelyekkel borsot törhetnek az ellenfelek orra alá. Ha már nem maradt 
több elültetendő vetőmag, akkor a játékosok összehasonlítják ki mennyi zöldséget takarított be és kiderül kinek van a legtöbb terménye!

TARTOZÉKOK
Játéktábla

sorok                         oszlopok

normál helyek csillagos helyek  pontozósáv

50 vetőmag/zöldség lapka
Mind az 5 típusból 10 db. A játékosok vetőmagot vesznek,  majd elültetik őket, 
locsolják és ilyenkor megfordítják a lapkákat a zöldséget ábrázoló oldalukra, végül 
pedig leszedik a termést, amiért pontokat kapnak. Minden lapkának van egy 
pontértéke a bal felső sarokban, ez a szám több akcióban fontos szerepet kap emellett 
ennyit ér a lapka pontozáskor.

      Pontérték
                            Lapkák vetőmag oldala

            Tök                      Répa             Paradicsom          Articsóka             Padlizsán
                                                          Lapkák zöldség oldala                

            Tök                      Répa             Paradicsom          Articsóka             Padlizsán



4 madár/nyúl lapka
amelyek segítségével a játékosok eltüntethetik a 
tábláról az ellenfeleik vetőmagjait/terményeit.
                                                    Lásd az Állatkák
                                                    mozgatása részt.
                                                    

4 napóra/madárijesztő lapka
amelyek bizonyos speciális képességekkel ruházzák fel a 
tulajdonosukat. Lásd a Speciális lapkák részt.

4 összefoglaló lap
A játékszabályok 
összesítése.

4 fa dobókocka 36 fakorong
Mind a 4 színből összesen 9 db. A 
játékosok ezek segítségével 
jelölik saját lapkáikat és a 
pontjaikat.

4 nap lapka
A kockákkal dobott értékeket 
lehet velük megváltoztatni.Lásd 
a Nap lapkák részt.

2 szikla lapka
Csak a 2 személyes játékban kap 
szerepet. Lásd a Speciális lapkák 
részt.

ELŐKÉSZÜLETEK
A vetőmag/zöldség lapkákat növények szerint oszlopokba kell rendezni,
(vetőmag oldalukkal felfelé), majd ezek az oszlopok a játéktábla mellé 
kerülnek. Lejjebb látható, hogy a játékosok számától függően hány lapkára 
van szükség:
2 játékos esetén minden fajtából 5,
3 játékos esetén minden fajtából 7,
4 játékos esetén minden fajtából 10.

Minden játékos kap:
• 1 szabály összefoglalót
• a választott színében az összes fa 
korongot
• 1 madár/nyúl lapkát
• 1 napóra/madárijesztő lapkát
• 1 nap lapkát
• (kétszemélyes játékban) 1 szikla lapkát is.
Mindenki az egyik fa korongját a veteményeskert bejáratához teszi, azaz a 
pontozósáv elejére, a többi korongot maga mellett tartja, úgy hogy a 
többiek a játék folyamán végig láthassák kinél mennyi van.
A nem használt tartozékok visszakerülnek a dobozba.

A kezdő játékos kiválasztása tetszés szerint történik, majd ő megkapja a 4 
dobókockát és kezdődhet a parti!



A JÁTÉKOS A SAJÁT LÉPÉSE SORÁN
A játékos, amikor sorra kerül, először is dob a 4 dobókockával. A dobott értékek segítségével a játékos 
végrehajthat egy vagy több akciót, egészen addíg, amíg az összes dobott értéket fel nem használta. 
Minden dobott szám csak egyszer használható egy körben; a használtakat félre kell tenni a többitől. 
Minden kockát el kell használni, ha van rá lehetőség. Miután a játékos mind a 4 kockáját 
felhasználta, a körének vége, a kockákat a szomszédjának adja tovább (óramutató járásának megfelelő 
irányban)

Példa: A kék dob a kockákkal. Az 
eredmény: 1,5,1,6. Ezeket olyan 
akciókra költheti, amilyenkre 
szeretné.

• Az akciókat tetszőleges sorrendben lehet végrehajtani és egy akciót többször is választhat a játékos egy körben.
• Ha mind a 4 dobókockával ugyanannyit dobott a játékos, akkor újra dobhat.

AKCIÓK

Vetőmag vásárálása

Egy dobott értéket fel lehet használni egy olyan vetőmag vásárlására, amelynek értéke 
egyenlő vagy kisebb, mint a dobott érték. A játékos az egyik szabad korongját a megszerzett 
lapkára teszi és így helyezi maga elé ( vetőmag oldalával felfelé), hogy mindenki jól lássa.
• Ha a játékosnak már nincs szabad korongja (azaz olyan, amelyik még nincs lapkán), akkor 
ezt az akciót nem választhatja.
• A játékosnak akárhány vetőmag lapkája lehet, de nem vásárolhat kettőnél több 
ugyanolyan vetőmagot egy körben.

Példa: A kék a dobott 5-öst arra használja,  
hogy articsóka vetőmagot vegyen. Maga elé  
teszi a lapkát és ráteszi egy korongját.

Lapka lerakása

Két dobott értékkel a játékos egyik speciális lapkáját, vagy már egy előtte lévő vetőmag 
lapkát tehet ki a táblára; a két dobott érték adja meg a lapka koordinátáit a táblán (az 
egyik érték a sort, a másik az oszlopot).

Ha a játékos napóra lapkája már a táblán van, akkor a 
helymeghatározásra szánt két dobott értéket ennek 
segítségével módosíthatja (lásd Speciális lapkák részt).

- A vetőmag lapkákat mindig a vetőmag oldalukkal felfelé kell letenni a táblára a 
játékos korongjával együtt (amely akkor került a lapkára, amikor a játékos megszerezte  
azt). A korong a lapkán marad.
- A nyúl/madár lapkák mindig a madár oldalukkal felfelé kerülnek a táblára, a 
napóra/madárijesztő lapkák pedig a napóra oldalukkal felfelé. Amikor a játékos 
kiteszi a táblára a lapkát, akkor egy szabad korongját is rá kell tennie. Ha a játékosnak 
nincs ilyen korongja, akkor nem tehet ki ezt a lapkát.
- A szikla lapkák esetében mindkét oldal ugyanolyan. Ezekre nem kerül korong.
-A vetőmag/zöldség, napóra/madárijesztő, és szikla lapkák, ha már egyszer kikerültek a 
táblára, akkor nem lehet többé mozgatni, azonban a madár/nyúl lapkákat esetén van erre 
lehetőség, lásd az Állatkák mozgatása részt

Példa: A kék egy 6-os és egy 1-es segítségével  
szeretné az articsóka lapkát letenni a táblára.A 
lapka vagy a 6,1 vagy az 1,6 helyre kerülhet. A kék 
az 1,6-ot választja és a lapkát kiteszi a táblára a 
kiválaszott helyre, rajta egy kék koronggal.



A vetőmagok öntözése

Az egyik dobott érték segítségével a játékos megöntözheti az egyik, 
korábban már a táblára letett saját vetőmagját,de csak olyat, amelynek 
értéke egyenlő vagy kisebb, mint a felhasználandó dobott érték. A megön-
tözött lapkát át kell fordítani a zöldséget ábrázoló oldalára. A korong 
visszakerül a megfordított lapkára.

Egy vetőmag lapka meglocsolásakor automatikusan néhány szomszédos 
vetőmag lapka is kap vizet. A lentebbi rész ismerteti, mi történik öntözéskor.

Példa: A zöld már 3 dobott értéket elköltött másra és egy 5-se  
maradt az utolsó kockán. Úgy dönt megöntözi az egyik  
vetőmagját. A táblán lévő articsóka vetőmag lapkájának értéke  
4, így meglocsolhatja a vetőmagot. Ezután megfordítja a lapkát  
és a korongját visszateszi rá.

Öntözés láncfolyamata

Ha valaki meglocsolja az egyik vetőmag lapkáját, akkor minden olyan szomszédos (átlósan nem számít) vetőmag lapka (függetlenül annak 
tulajdonosától) is kap vizet, amelynek az értéke kisebb, mint a megöntözött lapka (nem a dobott értéknél kisebb, hanem a megöntözött 
lapkánál). 

A fenti folyamat addig ismétlődik, amíg lehetséges, azaz az újonnan megöntözött lapkák szomszédjait is megvizsgáljuk és öntözzük, ha 
szükséges.  A láncban csak azok a vetőmag lapkák kapnak vizet, amelyeknek értéke alacsonyabb, mint a láncban legutoljára 
meglocsolt lapka értéke; minden más lapka, illetve az üres helyek megszakítják a sort.

Minden megöntözött lapkát meg kell fordítani a zöldséget ábrázoló oldalára; természetesen a korongok a lapkákon maradnak.

Példa A fentebbi példában a zöld meglocsolta az articsókáját. Ezzel elindult egy lánc,  
amelynek következő tagja a kék játékos paradicsoma, majd a zöld tök illetve a sárga 
játékos répa vetőmagja is sorra kerül. A lánc a piros x-ekkel jelzett helyeken meg-
szakad, mivel mindig csak az utoljára meglocsolt lapka értékénél kisebb vetőmagok 
kerülhetnek sorra.

Így fog kinézni a tábla a locsolás után. A megöntözött  
articsóka, paradicsom, tök és répa vetőmagok kikeltek, a 
lapkák megfordultak és a korongok is visszakerültek rájuk.



A termény leszedése

A játékos az egyik dobott értékét felhasználhatja arra, hogy egyik olyan 
zöldség lapkáját levegye, amelynek értéke kisebb vagy egyenlő, mint a 
felhasznált érték. A leszedett zöldség lapka lekerül a tábláról és a rajta lévő 
korong visszakerül a játékoshoz. A zöldség lapkát a játékos maga elé teszi 
zöldséges oldalával felfelé, hogy mindenki jól láthassa (nem elrejtve vagy 
kupacba rakva). A játékos ezután annyi pontot kap, amennyi a 
bearatott zöldség lapkán látható, és a pontozósávon ennek megfelelően 
lép előre.
A termény beszedése az öntözéshez hasonlóan egy láncfolyamatot indít el 
a szomszédos zöldség lapkákkal. Lejjebb olvasható, hogy is működik ez.

Példa A sárga játékos egy 3-ast  
használ arra, hogy bearassa a 
paradicsomát a tábláról. Beszedi  
a lapkát és maga elé teszi úgy,  
hogy mindenki láthassa; a  
lapkáról a korong visszakerül  
hozzá, amit a későbbiekben ismét  
felhasználhat majd. A sárga 3 
pontot kap ezért és ezt le is lépi a  
pontozósávon.

Madárijesztő bónusz: Ha azt a zöldség lapkát, amit 
a játékos leszed a tábláról, védi a saját madári-
jesztője, akkor további 3 plusz pont jár a játékosnak. 
(Lásd Speciális lapkák rész)

Csillag bónusz: Ha a bearatott zöldség lapka egy 
csillaggal jelölt helyen volt,és a lapka bearatásakor 
a játékos nem kapna madárijesztő miatt bónusz 
pontot, akkor a bearatásért dupla pont jár neki.

Bearatás láncfolyamata

Bearatási láncfolyamat hasonló az öntözésnél ismertetetthez: 
minden olyan zöldség lapka (függetlenül annak tulajdono-
sától), amelyik szomszédos az eredetileg levett lapkával 
( átlósan nem számít ), az szintén betakarításra kerül, de csak 
akkor ha pontértéke kisebb, mint az először beszedett lapkáé 
(nem a dobott értéknél kisebb, hanem a lapka értékénél).

Ezután ugyanúgy mint az öntözésnél, ez folytatódik egészen 
addíg, amíg lehet. Az aratási lánc során csak olyan zöldség 
lapkákat lehet leszedni a tábláról, amelyeknek értéke 
kisebb, mint az előzőleg levett lapka értéke, minden más 
lapka illetve üres hely megszakítja a sort.

Egyszerre mindig egy lapka kerül kiértékelésre, kezdve a 
legelsőnek bearatott zöldség lapkával. A láncban ezután 
következő bearatott zöldségeket úgy kell kiértékelni, mintha a 
tulajdonosa aratta volna be, figyelembe véve a madárijesztő 
illetve csillagos mező által adott bónuszokat is.  Annak a 
játékosnak, aki ezt az akciót választotta, további bónusz 
pont jár: minden olyan, a láncfolyamat során bearatott 
zöldség lapka után 1 pontot kap, amelyik valamelyik 
ellenfeléhez tartozik.

Példa A fentebbi példában 
a sárga beszedte a 
paradicsomát. A bearatás 
halad tovább balra a sárga 
saját tökjére és lefelé a zöld 
répájára. Ezután tovább 
folytatódik a sor a zöld 
répájától a zöld tökéig és 
jobbra a piros tökéig :) (Ez 
a két tök csillagos helyen 
van) A learatott zöldségek 
és a korongok visszakerül-
nek a megfelelő játékosok-
hoz, majd a lapkák pontoz-
va lesznek. Lássuk ki hány 
pontot kap:

sárga paradicsom: 3 pont a sárgának ( a zöld madárijesztője nem számít )
sárga tök : 1 pont a sárgának ( a zöld madárijesztője nem számít )
zöld répa: 2 + 3 pont madárijesztő bónusz -> 5 pont a zöldnek
zöld tök: 1 + 3 pont madárijesztő bónusz -> 4 pont a zöldnek( a csillag 
bónusz nem jár)
piros tök:  2 x 1 pont a csillag hely bónusza miatt  -> 2 pont a pirosnak
A sárga további 3 pontot kap, mivel a bearatási lánc folyamán 3, másik  
játékoshoz tartozó lapka is bearatásra került.
Így tehát végül a sárga 7, a zöld 9, a piros pedig 2 pontot kap.



Speciális lapka megfordítása
Ha a játékos dobott 6-ost, akkor ezt felhasználhatja arra, hogy megfordítsa a 
táblán lévő egyik speciális lapkáját az egyik oldaláról a másikra (nyúlról 
madárra, napórát madárijesztőre vagy fordítva). A lapkák ugyanazon a 
helyen maradnak és minden rajtuk lévő korong visszakerül rájuk.

Nyúl/madár mozgatása

Az egyik dobott érték segítségével a játékos maximum annyi mezővel léptetheti a 
saját nyúl /madár lapkáját (egyenes vonalban),amennyi a dobott érték. A lapka csak 
üres mezőkön keresztül illetve mezôkre  mozoghat két kivételtől eltekintve:
1) a játékos ráteheti a madarát egyik ellenfelének vetőmag lapkájára. Ebben az 

esetben a madár befejezi lépését és megeszi a vetőmagot. Ezt a játékos csak akkor 
teheti meg, ha legalább egy szabad korongja van.

  - madárijesztő kivétel: a madár nem léphet ( és így nem is ehet meg ) olyan 
vetőmag lapkára, amelyet egy ugyanahhoz a játékoshoz tartozó madárijesztő 
védelmez ( a játékos madara szabadon mozoghat keresztül a madárijesztők által  
védett üres mezőkön. A nyulakra a madárijesztő semmilyen hatással nincs).

2) A játékos a nyulat egyik ellenfelének a zöldség lapkájára teheti. Ebben az esetben 
a nyúl befejezi a mozgást és megeszi az adott zöldséget. Ezt a játékos csak akkor 
teheti meg, ha legalább egy szabad korongja van. Ha a zöld áldoz 3 

pontot, akkor a nyula 
vagy 3 mezővel jobbra 
lép és megeszi a kék 
padlizsánját vagy 1 
mezővel lejjebb lép

Ha a sárga felhasználja a 
3 pontot erre az akcióra,  
akkor a madara vagy 3  
mezőt lép balra és  
megeszi a kék paradicsom 
magját, vagy egy mezővel  
lejjebb lép

Egy lapka elfogyasztása
Amikor a játékos madara/nyula megeszi egy másik játékos vetőmagját/zöldségét, a megevett lapka lekerül a tábláról a rajta lévő koronggal 
együtt. A madár/nyúl lapka a levett zöldséges lapka helyére kerül. A játékos ekkor eldöntheti, mi legyen a megevett zöldség lapka sorsa:

A) az állatka az egészet megeszi. Ebben az esetben a lapka kikerül a 
játékból, a korong pedig visszakerül a megfelelő játékoshoz. A játé-
kos egyik szabad korongját a madár/nyúl lapkára teszi; a lapkán 
lévő korongok egészen addig itt maradnak, amíg a madár/nyúl lapka 
le nem kerül a tábláról (lásd Madár/nyúl lapka levétele)
vagy
B) az állatka kiköpi a magokat. Ebben az esetben a játékosnak az 
egyik dobott értékét fel kell használnia, mégpedig olyat, amelyen a 
dobott érték nagyobb vagy egyenlő, mint a megevett lapka. A korong 
visszakerül a megfelelő játékoshoz, a zöldséges lapka megfordul, a 
vetőmag oldalára, a játékos ráteszi egyik saját szabad korongját, majd 
a lapka a játékos elé kerül. Ezt a lapkát ezután úgy kell tekinteni, 
mintha a játékos egy vetőmag vásárlása akció során szerezte volna 
meg.

A sárga madara megette a zöld 
articsókáját. A sárga úgy dönt, 
hogy a madár az összes magot  
megeszi. Így a zöld articsóka mag 
kikerül a játékból, a zöld vissza-
kapja a korongját, a sárga pedig 
egy korongot tesz a madarára.

A zöld játékos nyula megette a 
kék játékos padlizsánját. A zöld 
úgy dönt, hogy a nyúl meghagyja 
a magokat. Így egy 5-öst áldoz  
erre, visszaadja a kéknek a  
korongot, megfordítja a lapkát és

rárakja egyik szabad korongját, majd maga elé teszi.

A játékos állatkája több lapkát is megehet egy körben, de azoknak különböző ellenfelekhez kell tartozniuk (függetlenül attól, hogy a 
játékos madara, vagy nyula volt a bűnös).



Madár/nyúl levétele a tábláról
Három dobott értéket kell erre felhasználni és a játékos leveheti az egyik 
madár/nyúl lapkát a tábláról (akár a sajátját is). A háromból két kocka 
értékének egyezni kell a madár/nyúl lapka pozíciójával, míg a 
harmadiknak 6-osnak kell lennie.

Ha a játékosnak a napóra lapkája már a táblán van, akkor 
ezt felhasználhatja a dobott értékek módosítására, azaz a 6-
osnak meg kell lennie, azt nem lehet módosítás útján 
létrehozni. Lásd a Speciális lapkák részt.

Az akció végén a madár/nyúl lapka visszakerül, ahhoz a játékoshoz, akihez 
tartozik, így később ismét játékba kerülhet. Minden korong, amely a lapkán 
volt, szintén visszakerül a tulajdonosához.

Példa: a kék az 1-es, a 2-es és a 6-os segítségével a piros  
nyulát leveszi a tábláról. A piros visszakapja a lapkát és a 3  
piros korongot.

JÁTÉK VÉGE
A játék abban a körben ér  véget, amikor valaki az utolsó vetőmag lapkát elveszi a tábla mellől. A soron lévő játékos még befejezi a körét, 
majd a játék véget ér. A végső pontszámokat a következő bónuszpontok kiszámolása után kapjuk meg:

• Minden olyan vetőmag lapka után -5 pont jár, amely a 
játékos előtt maradt és nem került ki a táblára, kivéve az elsőt. 
(például ha a játékosnak 3, a táblára ki nem tett vetőmag 
lapkája maradt, akkor csak kettő után jár -5 pont, azaz 
összesen -10 pontot szerez)
• Készletek: egy készlet mind az öt zöldség egy-egy 
darabjából áll. Minden bearatott ilyen készletért a játékos 15 
pontot kap. Az azonos zöldség lapok kollekciónak számítanak 
(lásd lejjebb).
• Kollekciók: a kollekció azonos zöldségek csoportja. A 
következő bónusz pontok járnak a kollekciókért a bearatott 
zöldségek után:

• minden 3 darabból álló kollekció 10 pont
• minden 4 darabból álló kollekció 15 pont
• minden 5 darabból álló kollekció 20 pont

2 vagy annál kevesebb darabból álló kollekciók nem kapnak 
pontot.
• Minden fel nem használt Nap lapka 5 pontot ér.
• A táblán maradt, be nem aratott zöldségek után nem jár pont.

                                                    
                                                                

Példa: A játékot a kék 58 ponttal zárja. -15 (-5x3) pontot kap a 4 
megmaradt vetőmagért, kap 30 (2x15) pontot a két készletért, a 3-as 
répáért 10, a 4 darab paradicsomért 15 pontot kap. Emellett megmaradt a  
Nap lapkája is, ezért 5 pontot kap. Így a kék végső pontszáma ( 58 -15 +30 
+15 +10 +5 = ) 103!

A legtöbb pontot gyűjtött játékos nyert. Egyenlőség esetén az a győztes, akinek a bearatott zöldségek összpontszáma nagyobb(??). További 
egyenlőség esetén nyertesek osztoznak a győzelmen.

Családi változat
Barátibb játékhoz a madár/nyúl lapkákat hagyjuk ki. A többi szabály változatlan.



SPECIÁLIS LAPKÁK  A speciális lapkák képességeit csak azután lehet használni, miután ki lettek rakva a 

táblára egy Lapka lerakása akció során.

Napóra
A napóra lapkát a játékos arra használhatja fel, 
hogy módosítsa a dobott értékeket egy vagy két 
olyan kockán, amelyeket koordináták 
meghatározására szeretne felhasználni. A napórát 
szabadon lehet használni a játék során,már abban is 
körben is használható amelyikben kikerül a táblára

(de csak a lapka kihelyezése után). A napóra minden körben 
egyszer használható:

    A) módosítani lehet egy dobott értéket maximum 2-vel.

vagy

B) két kockát maximum 1-1-gyel. A két módosított kockát 
egy akcióban is fel lehet használni, de nem kötelező 
(például a játékos egy fordulóban kétszer szeretne lapkát  
kitenni a táblára és mindkét koordinátában szeretne egy-egy 
értéket megváltoztatni.)

Madárijesztő
A madárijesztő hatással van 
a játékos saját vetőmagjaira 
és zöldséges lapkáira a 
madárijesztővel szomszédos 
8 mezőn. Minden egyéb 
lapkára és az üres helyekre 
hatástalan.

                         Szomszédos mezők

• A játékos madárijesztője megvédi a játékos, madárijesztőjével 
szomszédos mezőkben lévő vetőmagjait az ellenfelek madaraitól, 
azok nem tudnak rárepülni és megenni a védett lapokat (különben a 
madarak mozgására nincs hatással a madárijesztő).
• A madárijesztő 3 plusz pontot ad a játékos minden olyan 
zöldségéért, amelyik amadárijesztővel szomszédos helyekről lett 
bearatva, de semlegesíti a csillaggal jelölt helyekről beszedett 
zöldségek bónuszait.

Fontos észben tartani, hogy a madárijesztők a fenti speciális  
eseteken kívűl semmilyen hatással nincsenek a lapkák lerakására, 
öntözésére, bearatására vagy a nyulak/madarak mozgására.

Madár/Nyúl
A lapka segíŧségével a játékos 
eltüntetheti az ellenfelek egy lapkáját 
a táblán. Lásd a Madár/nyúl 
mozgatása részt.

Szikla
Kétszemélyes parti esetében mindkét játékosnak egy 
ilyen lapkája van. A szikla lapkákat a lapka lerakás 
akció keretében lehet kihelyezeni a táblára, de nem 
kerül rá korong. A szikla lapkák elfoglalják az adott 
mezőt és átjárhatatlan a madarak/nyulak számára.

NAP LAPKÁK
A játék kezdetén mindenki kap egy nap lapkát. A lapkát a játék során egyszer felhasználható arra, hogy a játékos újra 
dobhasson mind a négy kockájával a fordulója elején, vagy arra, hogy bármikor a lépése során egy kockájának az értékét 
megváltoztassa tetszése szerint. Ha a játékos a lapkát nem használja fel, akkor a játék végén 5 bónusz pontot kap érte.
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