


Kiváló bor a legjobb tőke

BEVEZETÉS
Grand Crunak nevezik azokat a helyeket, ami egy borász számára a legjobb ahhoz, hogy létrehozza, és fejlessze a bort. De egy bor létrehozásához, és 
egy sikeres szőlőbirtok vezetéséhez több kell egy jó helynél. Türelemre, odaadásra, és a piac jó ismeretére van szükség ahhoz, hogy profitot termeljen. 
A játékosok, mint ambiciózus borászok próbálják meg irányítani a legjobb helyeken fekvő új szőlőbirtokukat. Mint sok új üzlet, az új szőlőbirtok 
indítása is igen bonyolult, és banki hitelekre van szükség hozzá. A pénz szűkös, de bölcs befektetésekkel lehet ellensúlyozni az üzleti költségeket. A 
sikeres szőlőbirtok vezetéséhez a pince és a versenytársak pincéinek figyelése szükséges, és a hosszú és rövid távú stratégiák közti helyes egyensúly 
megtartása. Az előrelátó tervezés, és az ügyes időzítés a siker kulcsa. A játék akkor ér véget, amikor az első játékosnak sikerül visszafizetnie az összes 
hitelét. Csak ezután nézik meg a játékosok, hogy ki volt a legsikeresebb borász, ki hozta létre a legnyereségesebb szőlőbirtokot, és nyerte meg a játékot.

JÁTÉKELEMEK

Aukció tábla Kereslet tábla

Évszak sáv

Borfesztivál sáv

hordók a játékosok jelével

   Hitel sáv

Speciális akciók.

12 művelési út

Pince 7 hordóval

24 fejlesztés 
3x AOC * 
3x összeállítás 
3x szüretelő munkás 
3x nagykereskedelem 
3x jó évjárat 
3x gazdag termés 
3x átfejtés 
3x hirdetés

Pénz különböző címletekben:
35x   1 frankos 
20x   2 frankos 
10x   5 frankos 
15x 10 frankos

30 fa jelző a játékosok színeiben (fekete, 
világoskék, barna, elefántcsont, és na-
rancs), minden játékosnak:
 - 5 akció jelző (nyolcszögű)
 - 1 borfesztivál jelző (henger)          1 üveg bor, 

   (évszak jelző)
1 fa kancsó,

(kezdőjátékos jelző)
5 szürke ár jelző 

(a kereslet táblához)

100 fa bor kocka
- 15 Gamay (zöld) 
- 17 Syrah (sárga) 
- 20 Merlot (piros) 
- 23 Cabernet Sauvignon (lila)  
- 25 Pinot Noir (sötétkék)

70 borszőlő, 5 típusban 
- 14 Gamay (zöld) 
- 14 Syrah (sárga) 
- 14 Merlot (piros) 
- 14 Cabernet Sauvignon (lila) 
- 14 Pinot Noir (sötétkék)

5 szőlőbirtok, az alábbi részekre van osztva mind az 5: Játéktábla

Későbbiekben a szabályban a borszőlőket, és a fej-
lesztéseket lapkának is hívjuk.

*AOC: ellenőrzött eredet 
megnevezésű borok, ez a 
legmagasabb minőséget 
jelenti.



A JÁTÉK CÉLJA
Új borszőlők vásárlásával az aukción, a szőlők megművelésével, bor készítéssel, újabb fejlesztésekbe való befektetéssel, hirdetéssel
növelik a játékosok a jövedelmüket. Amikor az első játékos visszafizeti a teljes hitelét, akkor véget ér a játék, és a legnyereségesebb
szőlőbirtok nyeri a játékot. 

A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEK

1. Tegyétek a játéktáblát az asztal közepére.

2. Tegyétek az ár jelzőket a kereslet tábla legalsó mezőire.

3. Minden játékos elvesz egy szőlőbirtok táblát, és a színének megfelelő szőlőbirtok jelzőket.

4. Külön keverjétek össze a képpel lefele fordított 70 borszőlő lapkát, és a 24 fejlesztés 
lapkát.

5. A megkevert lapkákból vegyetek el kétszer annyi borszőlő lapkát, és annyi fejlesztés lapkát, 
mint ahányan játszotok. Ezeket fordítsátok fel, és tegyétek az aukciós táblára.

6. Az összes többi lapkát keverjétek egybe, és tegyétek húzópaklinak a tábla mellé. 

7. Tegyétek a bor kockákat a tábla mellé, ez lesz a talon.
8. Tegyétek a pénzt a tábla mellé, hogy mindenki elérje.

9. Most minden játékos felvesz legalább 1 hitelt. Minden egység hitel 7 Franknak felel meg.

Minden játékos a jelzőiből 1-5 darabot titokban a kezébe vesz. Majd mindenki egyszerre meg
mutatja, hogy mennyi jelző van a kezében, és minden jelző után 1 hitelt kap.

A felvett hitelek számának megfelelő mezőre tegyétek az egyik szőlőbirtok jelzőtöket, a tábla 
alsó részén látható hitel sávon. 

Megjegyzés:
A pénzüket a játékosok titokban tarthatják, minden más információ nyílt. 

10. Mindenki a borfesztivál jelzőjét (nyolcszög) tegye a borfesztivál sáv narancs mezőjére.

11. A legtöbb hitelt felvevő játékos lesz a kezdőjátékos, és megkapja a kezdőjátékos jelzőt. 
Ha többen is legtöbb hitelt vettek fel, akkor ők húzzanak sorsot.

12. A boros üveget tegyétek az évszak jelző sáv első levelére.



A JÁTÉK MENETE

Az előkészületek után elkezdődik a játék. A játék több évig tart, 
minden év két fázisból áll:

I. fázis: A szőlőbirtok fejlesztése (minimum 4 akció körből áll).

II. fázis: Év vége.

I. fázis: a Szőlőbirtok fejlesztése 
Az I. fázis évenként legalább 4 akció kört tartalmaz. Minden akció 
kör elején a kezdőjátékos egy levéllel jobbra mozgatja a boros üve-
get. Ezután választ egy akciót, és végrehajtja. Őt a többi játékos az 
óra járása szerinti sorrendben követi, mindegyikük választ, és vég-
rehajt egy akciót. 
Újabb akció körök következnek. Ha a boros üveg elérte az évszak 
sáv jobb szélső levelét, akkor a kezdőjátékos nem lép tovább vele, 
de további akció körök jönnek, ha az év vége még nem következett 
be. 
Az évnek kétféleképp lehet vége: 
vagy ha a boros üveg a jobb szélső levélen áll, ÉS egy játékos leszü-
retelte az összes borszőlőjét. Ekkor az összes többi játékosnak van 
még egy akciója. 
vagy ha a boros üveg a jobb szélső levélen áll, ÉS egy kivételével 
minden játékos passzolt. Ekkor, aki nem passzolt, még egy akció 
kört végrehajt.

Megjegyzés:
- Minden akció után ellenőrizzétek, hogy bekövetkezett-e az év vége. 
Ha igen, akkor a II. fázissal folytatódik a játék.
- Ha a szőlő szüret akció a játék végét hozná el, de a boros üveg 
még nincs a jobb szélső levélen, akkor ez az akció nem választható.

A köre során a játékos a következő akciókból választhat egyet:

1. Árverés kezdése egy lapkáért
2. Licit növelése egy lapkán
3. Egy lapka megvásárlása az árverésen
4. Egy lapka közvetlen megvétele
5. Egy szőlőfajta keresletének egy szinttel növelése.
6. Szőlő szüret
7. Bor eladás
8. Egy fejlesztés használata
9. Passz

A fejlesztési fázis akciói
1. Árverés kezdése egy lapkáért 

Csak akkor válaszd ezt az akciót, ha van még mező 
újabb lapkának az aukció oszlopokban. Ha aukcióra vá-
lasztottál egy lapkát, akkor vedd el azt a képpel felfele 
fordított lapkák közül, és tedd egy szabad aukció osz-
lop tetejére. Majd licitálj erre a lapkára egy jelződnek 
az aukció oszlop valamelyik (1-6) mezőjére tételével. 
Megjegyzés:
- Az aukciós oszlopok száma megegyezik a játékosok 

számával.
- Az akció csak akkor választható, ha van szabad oszlop.
-  Csak az 1-6 mezők használhatók licitálásra. A 7-es 

mező csak a közvetlen vásárláskor használható.

2. Licit növelése egy lapkán.

Felüllicitálhatsz egy már meglevő tétet, ha egy jelző-
det a meglevő tét fölötti valamelyik licit/ár mezőre te-
szed. A felüllicitált jelzőt a tulajdonosa visszakapja.

Megjegyzés: 
Egy játékosnak több licitje is lehet a táblán.

3. Egy lapka megvásárlása az árverésen.

Megvehetsz egy lapkát az aukciós tábláról, a megje-
lölt áron, ha a köröd kezdetekor a jelződ még mindig 
az aukciós oszlopban fekszik.
Tedd a megvett lapkát a szőlőbirtok tábládra. Ha a 
megvett lapka borszőlő, akkor tegyél egy azonos 
színű bor kockát is rá.  Ezt szüretelheted le majd egy 
későbbi körben. 
Ha fejlesztést vettél, azt is a szőlőbirtokodra tedd. 
Ezt majd a következő körtől használhatod fel.

Megjegyzés: Ha a szőlőbirtokod minden mezője betelt, akkor is vehetsz 
még további lapkákat, de akkor egy már meglevőt ki kell dobnod a sző-
lőbirtokodról, hogy letehesd az újat. Tedd azt a dobópaklira.



4. Egy lapka közvetlen megvétele

Megvehetsz egy lapkát közvetlenül az aukciós osz-
lopból, vagy a felfordított lapkák közül, ha 7 frankot 
fizetsz. Ha az aukciós tábláról veszel, akkor a rajta 
levő jelzőt a tulajdonosának add vissza. A pénzt a 
banknak kell befizetni, a lapka pedig a fentebb leírt 
módon a szőlőbirtokodra kerül.

5. Egy szőlőfajta keresletének egy szinttel növelése.

Válassz ki egy szőlőfajtát, és az ár jelzőt egy 
mezővel növeld meg. A lépésnek megfelelően a 
jelző vagy egy magasabb árra kerül, vagy nem.

Megjegyzés: 
Ha az ár jelző elérte a kereslet tábla tetejét, ak-
kor azt az árat már nem lehet tovább  növelni.

6. Szőlő szüret

Ha szőlőt akarsz szüretelni, akkor 1 frankot kell 
fizetned a szüretelésért. Ezután elveheted az egyik 
borszőlő lapkádról a bor kockát, amit a pincéd bal 
szélső hordójára kell tenned. 
Azelőtt, hogy a boros üveg elérné a jobb szélső 
levelet, csak akkor választhatod a Szőlő szüret 
akciót, ha annak végrehajtása után még marad bor 
kockád a szőlőbirtokodon.

Megjegyzés:
- Egy akcióval csak egy szőlőt szüretelhetsz le.
- Ha nincs pénzed, nem szüretelhetsz.
- Ha az utolsó szőlőd szüreteled le a birtokodon, ÉS a boros üveg 

a jobb szélső levélen áll, akkor elértétek az év végét. Az összes 
többi játékos még végrehajthat egy akciót.

7. Bor eladás

Eladhatsz egy féle érett bort valamelyik hordódról. A bor akkor számít 
érettnek, ha a bor kocka színe megegyezik az egyik szőlővel, ami arra a 
hordóra van rajzolva, amin a bor található. Vegyél el annyi bor kockát, 
amennyit szeretnél a hordóról, és tedd a borfesztivál sávon arra a hordó-
ra őket, amin a te jeled van. 
Minden eladott kockáért annyi frankot kapsz a banktól, amennyit a ke-
reslet táblán az ár jelző mutat. A kifizetés után az ár jelzőt mozgasd egy 
mezővel lentebb. (Függetlenül attól, hogy mennyi kockát adtál el.)

Megjegyzés: 
- A hordók megmutatják, hogy melyik bort lehet eladni.
- Ha az ár jelző elérte a kereslet tábla alját, akkor az árat nem 

lehet  tovább csökkenteni. 

8. Egy fejlesztés használata

Minden fejlesztésed egyszer használhatod az 
év során. Ez lehet olyan fejlesztés, ami egy 
akcióval van kombinálva, s lehet olyan 
fejlesztés, ami maga egy akció. Miután 
használtad, a fejlesztés lapkát képpel lefele 
kell fordítanod a szőlőbirtokodon.
Egy körben legfeljebb egy fejlesztést 
használhatsz fel. Így például nem használhatod 
ugyanabban a körben a Gazdag termést és a 
Szüretelő munkást.

9. Passz
Amennyiben passzolsz, az év fenn maradó részében már nem 
hajthatsz végre akciót. Amikor egy játékos kivételével mindenki 
passzolt, akkor ez a játékos még végre hajthat egy utolsó akciót 
az évben.  Ezután a II. fázis, az Év vége következik. 
Megjegyzések:
- Amennyiben a kezdő játékos passzolna, és a jelző (boros üveg) még nem 

érte volna el az utolsó levelet, akkor ha újra rá kerül a sor, a kezdőjátékos 
egy levéllel odébb tolja az üveget.

- Ha egy kivételével az összes játékos passzolt, és a jelző még nem érte 
el az utolsó levelet, akkor megmaradt játékos addig hajthat végre 
akciókat, míg a 4. akció kör végére nem ér. 



II. fázis: Év vége 
Akkor értek az év végéhez, ha az évszak jelző az utolsó levélen áll 
és egy játékos leszüretelte az utolsó borszőlőjét. Minden játékos (kivéve, 
aki kiváltotta az év végét) még végrehajthat egy utolsó akciót: 

Az év vége a következő részekből áll
    1. Új lapkák felfedése
    2. Borfesztivál

2.1 Értékesítés értékelése
2.2 Különleges akciók a borfesztiválon

    3. Bor érlelés
    4. Kamat
    5. Hitel
    6. Az új év előkészítése 

Akciók az év végén
1. Új lapkák felfedése 
Vegyétek le a tábla aukciós részéről, és fölüle a képpel felfele 
fordított lapkákat, és tegyétek a tábla mellé őket dobópakliként, 
szintén képpel felfele. Minden jelzőt adjatok vissza a tulajdonosá-
nak az aukciós panel részről. A húzópakliból kétszer annyi lapkát 
csapjatok fel, és tegyetek az aukciós tábla fölé, mint ahány játékos 
van. Ha a húzópakli elfogyna, akkor a dobópaklit fordítsátok 
képpel lefele, keverjétek össze, és használjátok, mint új húzópaklit.
2. Borfesztivál 
A borfesztivál két részből áll: először mindenki presztízs pontokat 
kap az eladott borai után (2.1), majd egy speciális akciót használ 
(2.2).
2.1 Értékesítés értékelése 
Mind az 5 féle bornál állapítsátok meg, hogy ki adta el a legtöbbet 
belőle. Az a játékos, aki egy bizonyos bor fajtából a legtöbbet adta 
el, az 3 presztízs pontot kap. Az a játékos, akinek a második leg-

több kockája volt az adott borból, az 1 pontot kap. Amennyiben az 
első helyen döntetlen alakulna ki, minden érintett játékos 1 pontot 
kap, és a második helyet nem osztják ki. Ha a második helyen 
alakulna ki holtverseny, akkor ők semmit sem kapnak. Vegyétek 
le ezeket a kockákat, és kerüljenek vissza a talonba. Az összes bor 
fajtát ily módon értékeljétek ki.

2.2 Különleges akciók 
Az összes fajta kiértékelése után, az a játékos, akinek a legtöbb presztízs 
pontja van, kezdi el átváltani ezeket a pontjait speciális akciókra. Holt-
verseny esetén az jön előbb, aki az érintettek közül a kezdőjátékoshoz 
balról a legközelebb ül. Választ egy különleges akciót, és azonnal vég-
re is hajtja. Ezután az egyik jelzőjét az adott akció jelére teszi, és a 
megfelelő presztízs pontot levonja a pontjaiból. 
A következő szabályokat kell betartani:
- Minden speciális akciót csak egyszer lehet választani egy évben.
- Minden kiválasztott akció után csökkentenie kell a játékosnak 

a pontjai számát az akció árával.
- Nem választható olyan akció, amihez nincs elég pontja a játé-

kosnak.
- Aki a borfesztivál során egyszer passzol, az már nem választhat 

később újabb akciót.

Az órajárásának megfelelő sorrendben következnek a játékosok, akik 
addig választhatnak akciót, amíg mindenki nem passzol. 
A presztízs pontok nem vesznek el, a következő fordulóra átvihetőek. 
A fejlesztés lapkák nem kombinálhatóak a speciális akciókkal. 
Minden játékosnak legfeljebb 4 akciója lehet. (Ennyi jelzője van.) A 
borfesztivál végén ezek a jelzők visszakerülnek a tulajdonosaikhoz.
A különleges akciók a függelékben vannak leírva.
3. Bor érlelés 
A jobb szélső hordóval kezdve, és folytatva jobbról balra, minden já-
tékos a bor kockáit 1 hordóval jobbra mozgatja a pincéjében. Ha lesz 
olyan kocka, ami olyan hordóra kerül, amin a színével egyező színű 
szőlő van, akkor az a bor a következő évre eladásra érett lesz. 
Ha egy bor kocka kilépne a pincéből, vagy az utolsó olyan hordóról 
lépne tovább, amin el lehetne adni, akkor az a bor elöregedett, és ki-
kerül a játékból, anélkül, hogy bármit is kapna érte a játékosa.

előtte

utána

Megjegyzés: 
A pince hordóin azok a fajták láthatóak, amik  eladásra készek. Az összes 
bor érettnek számít, ami vele megegyező színű szőlőjű hordón van.



4. Kamat
A kezdőjátékossal kezdve, minden játékosnak be kell fizetnie a ka-
matot. A tábla hitel sávja megmutatja az aktuális hitel mennyiséget 
(fehér szám), és a fizetendő kamatot (narancs szám). 
Ha a játékosnak nincs elég pénze a kamat kifizetésére, akkor sürgős-
ségi hitelt kell felvennie: Egy mezővel jobbra mozgatja a hitel sávon 
a jelzőjét, mint normál hitelnél, de csak 5 Frankot kap 7 helyett. Az 
ebben a szakaszban felvett sürgősségi hitel után, ebben az évben még 
nem kell kamatot fizetni.

Megjegyzés: Ha egy olyan játékosnak kell sürgősségi hitel, akinek 
már van 11 hitele, akkor ő csődbe megy, és ezzel a játék véget ér. A 
többi játékos még befejezi a fordulót a következő hitel szakasszal.

5. Hitel 
Minden játékos eldönti, hogy van-e elég tőkéje, vagy vegyen fel 
újabb hitelt a készpénze növeléséhez, vagy inkább fizessen vissza 
néhány már felvett hitelt. A következő lehetőségekből választhat 
minden játékos: 
- Új hitelt felvétele 
Ha a játékosnak az új évre még pénzre van szüksége, akkor 
felvehet új hiteleket. A hitel jelzőjével a hitel sávon jobbra lép, és 
minden lelépett mezőért 7 frankot kap. Nem lehet senkinek 11-nél 
több hitele. 
- Hitelek visszafizetése 
Ha a játékosnak van elég pénze, akkor visszafizethet annyi hitelt, 
amennyit szeretne. Minden visszaadott hitel ára 7 Frank, amit a 
bankba kell befizetni, majd a hitel sávon a megfelelő számú mezőt 
vissza kell lépni a jelzővel.
Ha egy játékos visszafizeti az összes hitelét, akkor a játék véget ér, 
és a győztes meghatározása következik. (Lásd: Játék vége) 
- Passzolás 
Ha a játékos elég pénz gyűjtött a következő évre, és nincs szüksé-
ge banki segítségre, valamint vissza se akar fizetni hitelt, akkor 
passzolhat is.

6. Az új év előkészítése 
Minden játékos a szőlőbirtokán található minden borszőlőjére tesz egy 
bor kockát, ha azon még nincs kocka. A le nem szüretelt borszőlőkre 
nem lehet egy második kockát is tenni.

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy az egyes fajtákból nem lesz elég bor 
kocka a szőlőbirtokok feltöltéséhez. A feltöltést a kezdőjátékos kezdi, és 
óra járása szerint jönnek a többiek sorba. Ha valakinek nem jut elég 
bor kocka, akkor kárpótlásul minden hiányzó kockáért kap 1 frankot.

Ha a játékos használt fejlesztést, akkor az adott fejlesztés lapkákat újra 
képpel felfele fordítja, hogy az új évben ismét használhassa.

Egy új év kezdődik.



A JÁTÉK VÉGE és a GYŐZTES MEGHATÁROZÁSA

Két lehetséges módon érhet véget a játék:
 - Valamelyik játékos visszafizeti az összes hitelét (ez a gyakoribb).
 - Egy olyan játékosnak kell sürgősségi hitelt felvennie, akinek már van 11 hitele. Ő lesz a játék vesztese.

A játék végén a játékosok meghatározzák a szőlőbirtokuk értékét:
 - Minden egyes különböző lapkáért (borszőlő vagy fejlesztés) 5 frankot kapnak a játékosok.
 - Minden egyes a pincéjükben található bor kockáért 1 frankot kapnak.
 - Minden hitelük után, amit még nem fizettek vissza, 7 frank kerül levonásra.

Az a játékos, aki a legtöbb frankot gyűjtötte össze, az rendelkezik a legértékesebb birtokkal, és nyeri meg a játékot.
Holtverseny esetén közülük az  a győztes, akinek kevesebb hitele van. Ha még mindig holtverseny van, akkor az nyer, akinek 
több lapkája van a szőlőbirtokán. Ha még mindig eldöntetlen a helyzet, akkor mindegyikük győztes.

Példa a végső értékelésre 4 szőlőbirtok esetén

Kéknek 4 hitele + 39 frankja van. A teljes vagyona: 39 frank + 30 frank a 6 
különböző lapkáért + 13 frank a pincében található bor kockákért, mí-
nusz 28 frank a 4 hitel miatt. Ez összesen 54 frank.

Elefántcsontnak nincs hitele + 17 frankja van. A teljes vagyona: 17 frank + 
30 frank a 6 különböző lapkáért. Ez összesen 47 frank.

Barnának 5 hitele + 12 frankja van. A teljes vagyona: 12 frank + 45 frank a 
9 különböző lapkáért + 12 frank a pincében található bor kockákért, 
mínusz 35 frank az 5 hitel miatt. Ez összesen 34 frank.  

Narancsnak 1 hitele + 15 frankja van. A teljes vagyona: 15 frank + 50 frank
a 10 különböző lapkáért + 6 frank a pincében található bor koc-
kákért, mínusz 7 frank az 1hitel miatt. Ez összesen 64 frank.

Narancs nyerte a játékot.



FEJLESZTÉS LAPKÁK

Vannak olyan fejlesztések, amik más akcióval és fejlesztéssel 
együtt használhatók, és vannak amik önálló akcióként.

AOC
A játékos egy eladást hajthat végre az eladási szabályok 
szerint, egy eltérés van: 1 plusz frank jár minden borért.

Összeállítás 
A játékos leveheti az egyik hordójáról a rajta található egyik 
fajta összes kockáját, és ugyanannyi kockát tesz a helyére, 
egy már a hordón található fajtából.

Megjegyzés: ez az akció akkor nem választható, ha a 
kívánt kockából nincs a talonban.

Jó évjárat 
Egyetlen hordóról pontosan egy érett bort eladhat a 
játékos az adott típus lehető legmagasabb áráért, függet-
lenül attól, hogy hol áll az ár jelző. Az ár nem csökken. 

Szüretelő munkás 
A játékos 1 frankért 2 tetszőleges borszőlőjét leszüretel-
heti a birtokán. Ha nincs pénze a játékosnak, ez a fejlesz-
tés nem használható. 

Nagykereskedelem 
A játékos két különböző eladási akciót hajthat végre a 
köre során.

Gazdag termés 
A játékos egyik borszőlőjéről épp leszüretelt bor kockája 
mellett, egy másik ugyanolyan színű kockát is tehet plusz-
ban a talonból a bal szélső hordójára.

Megjegyzés: ez az akció nem használható, ha nincs 
a kívánt kockából a talonban.

Átfejtés 
A játékos egyik hordójáról, az egyik fajta összes bor 
kockáját átteheti a jobbra következő hordójára.

Hirdetés 
A játékos egy vagy több ár jelzőt a kereslet táblán 
összesen hárommezőnyit mozgathat. Választhat egy 
bor fajtát is, vagy szétoszthatja az akciót kettő vagy 
három fajta közt.

A bor kocka a talonba kerül, és NEM a játékos hordójára a 
borfesztiválon.



A BORFESZTIVÁL ALATTI SPECIÁLIS AKCIÓK

Kezdőjátékos, 1 presztízs pont 
Ha a jelzőjét a kezdőjátékos mezőre teszi egy játékos, ak-
kor a következő évben ő lesz a kezdőjátékos. Ha nem kerül 
erre a mezőre a borfesztivál alatt jelző, akkor az aktuális 
kezdőjátékos marad a kezdő az új évben is.

Késői szüret, 2 presztízs pont.
A játékos leszüretelhet még egy borszőlőt. Ezt az akciót 
nem lehet kombinálni egyetlen fejlesztés lapkával sem.

Megjegyzés: És mint általában, 1 frankot kell fizetni ezért 
a szüretért is.

Újabb szállítmány, Ú 2 presztízs pont 
A játékos végrehajthat egy újabb eladást. Ezt az akciót nem 
lehet kombinálni egyetlen fejlesztés lapkával sem.

Megjegyzés:
- Az így eladott bor nem a borfesztivál hordóra kerül, ha-

nem a talonba.
- A kereslet táblán csökkenteni kell az árat, mint rendesen.

Szőlőlé, 2 presztízs pont 
Az összes még leszüreteletlen bor kockát eladhatja a 
játékos, mint szőlőlét, darabját 1 frankért. A bor kockák 
visszakerülnek a talonba.

Fiatal bor, 3 presztízs pont 
A játékos ezzel az akcióval “Idő előtt” eladhat bort. Ez egy 
normál eladási akció, azaz egy hordóról, egy bor fajtát lehet 
eladni, DE eladható még nem teljesen érett bor is. 1 frankot 
kell levonni minden évért, ami a teljes érésig még hátra van. 

- Az eladott bor a borfesztivál hordó helyett a talonba ke-
rül.

- A kereslet táblán csökkenteni kell az árat, mint rendesen.

Átszervezés, 4 presztízs pont 
Annak érdekében, hogy szélesebb választékot hozzon létre, 
a játékos lecserélheti a szőlőbirtoka egyik borszőlő lapkáját, 
a húzópakliból egy általa választott másikra. A régi szőlő 
lapka a dobott lapok közé kerül, az új a szőlőbirtokra.

Megjegyzés:
- A húzópaklit a választás után újra kell keverni.
- Csak szőlő lapkát lehet reorganizálni, fejlesztés lapkát nem.
- A következő új év előkészítési fázisig nem kerül rá bor kocka.

Kereslet növelése 1, 2, vagy 3 mezővel 1, 2, 3 presztízs pont 
A játékos a jelzőjét ezen mezők valamelyikére téve lecsök-
kenti a presztízs pontjait 1, 2 vagy 3 ponttal. Cserébe 1,2 
vagy 3 mezővel növelheti a keresletet. A játékos tetszése 
szerint szétoszthatja a pontokat/mozgást a bor fajták közt.

Presztízs pont pénzre váltása, 1, 3, 5 presztízs pont 
A játékos, ha a jelzőjét ezen mezők valamelyikére teszi, 
akkor azonnal átváltja a megfelelő mennyiségű presztízs 
pontot frankra. 1, 3, 5 presztízs pontért, 1, 3, frankot 
kap a banktól.

A borfesztivál után minden jelző visszakerül a tulajdono-
sához.

A dobozban nem szereplő esseni Heuriger und gemischter 
Satz kiegészítő szabálya: 
Újbor és vegyes tétel 
A játék kezdetén a játékosok eldöntik, hogy használják-e a 
két kiegészítő valamelyikét. Ha igen, akkor beteszik a 
hozzátartozó 3 lapkát a fejlesztés lapkák közé, és cserébe 
egy másik fejlesztés 3 lapkáját kiveszik. Összesen csak 8 
féle fejlesztés lapka kerülhet játékba. 

Újbor: A játékos pincéjének első hordóján található minden 
bor 1 presztízs pontot ér.

Vegyes tétel: A játékos a pincéjének első hordójáról elvehet 
2 tetszőleges bor kockát, és kicserélheti őket a talonból 
egy tetszőleges másik bor kockára. Olyan bor kockát 
is elvehet a talonból, amilyet a szőlőbirtokán nem 
termel.



A SZERZŐ TANÁCSAI KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az nyilvánvalónak tűnik, hogy a pénz igencsak szűkös a Grand 
Cruban. De az akciók száma is lehet kevés. Ha egy játékos erre 
hajt, akkor 4 akció után már az év végéhez érhet. Tartsátok ezt 
észben, amikor felveszitek a hitelt. Csak egy évre elegendő 
készpénzre van szükségem. Az év végén újra tudok majd továb-
bi hiteleket felvenni. Nagyjából kiszámítom mire van szükségem 
az év során, és ha van időm, akkor elköltöm a pénzt.

A szüret 2 tényezője, a kiadás, és a bevétel könnyen számítható. 
Egy új lapka aukción való megszerzésének költsége bizonytalan. 
Tegyem egy kicsire és reménykedjek egy ésszerű árban, vagy 
költsek sokat és vegyem meg direktben? Mindkét megoldás jól 
működhet, feltéve hogy az év megfelelő hosszú lesz. Figyelni 
kell a többi játékost, és ki kell találni a szándékaikat. Különösen 
a kevés borszőlővel rendelkező játékosoknak állhat érdekében a 
rövid év.
Milyen lapkákat vegyek? A játék végén, és a borfesztiválon a lapkák 
sokfélesége nagy értékkel bír. Az év alatt takarékoskodhatok, ha 
több ugyanolyan borszőlőm van, hisz így több bor kockát tudok 
eladni egyszerre. A hatékonyság nagyon fontos, néhány fejlesz-
tésnek épp ez a célja. Vannak olyan stratégiák, amik fejlesztések 
nélkül vezetnek el a győzelemhez,  de egy vagy több fejlesztés 
megkönnyíti ezt. Legyél rugalmas, és módosítsd a borszőlő és 
fejlesztések stratégiáját, hogy kiismerhetetlen maradj.
Egy utolsó tanács: gyakran kérdezik, hogy hány évig tart a játék. 
Ez nagyon változó, függ a stratégiáktól. Nagyon ritkán van 
tíznél több év. Ne tervezz előre túl hosszú időszakra. Számíts a 
játék végére, különösen, ha valaki elkezdi visszafizetni a hiteleit. 
Alacsonyabb kamattal a szőlőbirtok hatékonysága növekszik. 

De most már élvezzétek a Grand Crut!

Ulrich Blum

Köszönetem küldöm az összes játéktesztelőnek. Különösen a Ga-
ming Club Zurich tagjai járultak hozzá a fejlesztéshez számtalan já-
tékteszttel.

Játékteszttel , és más értékes közreműködéssel a következő szemé-
lyek járultak hozzá a játék optimalizáláshoz::

Alois Greter 
Beat Fluckiger 
Christoph Schlewinski 
Diana Linhofer Fabian 
Degen 
Guido Heinecke Mal-
colm Braf Marcello 
Indino Markus Voge 
Matthieu Wettstein 
Michael Timpe 
Peter Blum 
Robert Stoop 
Rolf Mutter 
Sebastien Pauchon

Külön köszönet jár Lukas Anschwandennek és Manu Pasinak. Az ő 
következetes elkötelezettségük érlelte a mai formájára a Grand 
Crut. 
Köszönöm az eggertspiele-nek, és különösen Peter Eggertnek, 
hogy hittek a Grand Cruban. Csak a támogatásukkal, és pozitív 
együttműködésükkel jöhetett létre a Grand Cru.

Végül, de nem utolsósorban, köszönet jár Santiago Seoane Portela-
nak. Bizalma, és támogatása nélkül ez a projekt sosem jöhetett vol-
na létre.



GYORS ÁTTEKINTŐ
A köre során a játékos a következő akciókból választhat egyet:
1. Árverés kezdése egy lapkáért
2. Licit növelése egy lapkán
3. Egy lapka megvásárlása az árverésen
4. Egy lapka közvetlen megvétele
5. Egy szőlőfajta keresletének egy szinttel növelése.
6. Szőlő szüret
7. Bor eladás
8. Egy fejlesztés használata
9. Passz

ÉV VÉGE

Az év vége a következő részekből áll
    1. Új lapkák felfedése
    2. Borfesztivál

2.1 Értékesítés értékelése
2.2 Különleges akciók a borfesztiválon

    3. Bor érlelés
    4. Kamat
    5. Hitel

6. Az új év előkészítése 

FEJLESZTÉS LAPKÁK
Vannak olyan fejlesztések, amik más akcióval és fejlesztéssel 
együtt használhatók, és vannak amik önálló akcióként.

AOC
A játékos egy eladást hajthat végre az eladási szabályok 
szerint, egy eltérés van: 1 plusz frank jár minden borért

Összeállítás 
A játékos leveheti az egyik hordójáról a rajta található 
egyik fajta összes kockáját, és ugyanannyi kockát tesz a 
helyére, egy már a hordón található fajtából.
Jó évjárat 
Egyetlen hordóról pontosan egy érett bort eladhat a játékos az 
adott típus lehető legmagasabb áráért, függetlenül attól, hogy 
hol áll az ár jelző. Az ár nem csökken. 

Szüretelő munkás 
A játékos 1 frankért 2 tetszőleges borszőlőjét leszüretelheti a 
birtokán. Ha nincs elég pénze, ez a fejlesztés nem használható. 

Nagykereskedelem 
A játékos két különböző eladási akciót hajthat végre a köre 
során.
Gazdag termés 
A játékos egyik borszőlőjéről épp leszüretelt bor kockája 
mellett, egy másik ugyanolyan színű kockát is tehet pluszban 
a talonból a bal szélső hordójára.

Átfejtés 
A játékos egyik hordójáról, az egyik fajta összes bor 
kockáját átteheti a jobbra következő hordójára.
Hirdetés 
A játékos egy vagy több  ár jelzőt a kereslet táblán összesen 
hárommezőnyit mozgathat. Választhat egy bor fajtát is, vagy 
szétoszthatja az akciót kettő vagy három fajta közt.

A BORFESZTIVÁL SPECIÁLIS AKCIÓI

Kezdőjátékos, 1 presztízs pont 
Ha a jelzőjét erre a mezőre teszi egy játékos, akkor a következő 
évben ő lesz a kezdőjátékos. Ha nem kerül ide a borfesztivál alatt 
jelző, akkor az aktuális kezdőjátékos marad a kezdő az új évben is.
Késői szüret, 2 presztízs pont 
A játékos leszüretelhet még egy borszőlőt. Ezt az akciót nem 
lehet kombinálni egyetlen fejlesztés lapkával sem.

Újabb szállítmány, 2 presztízs pont 
A játékos végrehajthat egy újabb eladást. Ezt az akciót nem 
lehet kombinálni egyetlen fejlesztés lapkával sem.

Szőlőlé, 2 presztízs pont 
Az összes még leszüreteletlen bor kockát eladhatja a játékos, 
mint szőlőlét, darabját 1 frankért. A bor kockák visszakerülnek 
a talonba.
Fiatal bor, 3 presztízs pont 
Ezzel az akcióval “Idő előtt” eladható bort. Ez egy normál 
eladási akció, csak eladható nem teljesen érett bor is. 1 frankot 
kell levonni minden évért, ami a teljes érésig még hátra van. 
Átszervezés, 4 presztízs pont 
Annak érdekében, hogy szélesebb választékot hozzon létre, a já-
tékos lecserélheti a szőlőbirtoka egyik borszőlő lapkáját, a húzó-
pakliból egy általa választott másikra. 
Kereslet növelése 1, 2, vagy 3 mezővel 1, 2, 3 presztízs pont 
A játékos a jelzőjét ezen mezők valamelyikére téve lecsökkenti a 
presztízs pontjait 1, 2 vagy 3 ponttal. Cserébe 1, 2 vagy 3 mező-
vel növelheti a keresletet. Eloszthatja a pontokat több bor közt is. 
Presztízs pont pénzre váltása, 1, 3, 5 presztízs pont 
A játékos ha a jelzőjét ezen mezők valamelyikére teszi, akkor 
azonnal átváltja a megfelelő mennyiségű presztízs pontot frank-
ra.  1, 3, 5  presztízs pontért, 1, 3, frankot kap a banktól.
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