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 ElőkészületekA játék tárgya 

1) Az első játék előtt címkézzük fel az 
összes zsákot, minden kávé típusból 7 
lesz. 

A játékosok megpróbálnak annyi
pontot szerezni, amennyi csak
lehetséges a kávéültetvények
megművelésével és növelésével.
Sikerrel járnak, ha jó stratégiát
választanak, okosan kezelik pénzt és jól
menedzselik a végén a kávé szállítását a
kikötőből. 

 
2) Tegyük a játéktáblákat az asztal 
közepére, egymás mellé. Ha a kisebb 
szerencse faktorú játékot kedvelitek, 
akkor az előre elkészített kezdő 
beállítások oldal legyen felül. Ha több 
variációs lehetőséget szeretnétek, 
akkor az előre elkészített beállítások 
nélküli oldalt válasszátok. Az ültetvény 
táblának a játékosok számának 
megfelelő oldala legyen felül. 

 
Tartalom 
 
20 tulajdon lapka (5 minden színből) 
4 győzelmi pontjelző 
1 Vevő figura (szürke)  
50 út (szürke) 3) 3 személyes játék esetén a baloldali 

útvonal nem használható. Úgy 
alkalmazkodunk ehhez, hogy az 
értéktelen lapokkal befedjük a raktárak 
megfelelő építkezési területeit. 
Továbbra is használhatod az egész 
vetésterületet. 

35 kávészsák (krémszínű) 
35 címke a kávészsákokra 
45 érme, 1, 3, és 5 centavos értékben 
45 munkásnő (9 minden kávé típushoz)
15 raktár (3 minden kávé típusnak) 
15 hajó (3 minden kávé típusnak) 

 1 vászonzsák az apró részeknek * 
4) Minden játékosnak adjuk oda a 
saját színéből az 5 tulajdoni lapot és 
15 centavost.  

1 „vetésterület“ tábla (az egyik oldalán
előre elkészített kezdési
beállításokkal, a másik enélkül) 

Valamint minden játékos kapja meg a  
 

1 „ültetvény“ tábla (az egyik oldala 3-
4 játékos esetére, a másik felén a 2
játékos verzió) 

 
 

4 értéktelen lap, a raktár építési terület
letakarására (3 személyes játék
esetén) 

 
 
színének megfelelő pontjelzőt; ezt 
tegyék a játékosok a pontozósáv 0 
értékű helyére az ültetvény táblán. 

1 szabályfüzet 

* A kávébabok nem alkalmasak fogyasztásra.
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 és a tőle jobbra ülő játékos a Vevőt 
leteszi bárhova a kerület sávon. 

5a) Vetésterület tábla a nem előre 
elkészített beállításokkal: 

 Tegyünk egy kávézsákot minden jelölt 
mezőre úgy, hogy minden típus a
színével képviseljünk. 

A játék menete 
A játékosok egymás után 
következnek az órajárásának 
megfelelően. A saját körében a 
játékos mozgatja a Vevőt, 1-3 
mezőnyit a kerületsávon, az órajárás 
irányában. Ha fizet a játékos 2 
centavost, akkor 4 mezőt léphet. Az 
hogy milyen messzire mozog a 
Vevővel, az attól függ, hogy mit akar 
venni vagy csinálni azon a területen. 
Ezeket teheti: 

A megmaradt kávézsákokat keverjük 
össze és osszuk szét véletlenszerűen és 
megnézetlenül a következő módon: 
 

 Tegyünk 1 zsákot a vetésterület 
utolsó jelölt helyére. 

 Tegyünk 5 zsákot a vászonzsákba.  

 A megmaradt 24 zsákot egyenlő
arányban osszuk szét a játékosok
közt. Mindenki a saját zsákjait
nézheti meg, a többiek előtt
titokban kell tartani. 

a) elemeket vesz az ültetvény 
építéséhez és felhasználja az ültetvény 
táblán 
vagy 

 b) feltölti a pénzkészletét és pontot 
kap a már megtermesztett többféle 
kávéjáért. 

Majd tegyük az összes munkásnőt,
hajót, raktárt egy helyre. 
  
5b) Vetésterület tábla az előre 
elkészített beállításokkal: 

A játék során találkozhat a játékos 
olyan körülményekkel, hogy szükséges 
vagy értelmes dolog lenne a Vevőt egy 
soron tartani vásárlás és pontozás 
nélkül. Ebben az esetben a körének 
vége, és a következő játékos kerül 
sorra. Persze normális esetben minden 
játékos arra fog törekedni, hogy 
ültetvényeket vásároljon vagy eladja a 
kávétermést és ezzel növelje a 
költségvetését minden körben. 

Tegyük az összes kávészsákot,
munkásnőt, hajót, raktárt a vetésterület
tábla megfelelő helyeire. Így megmarad
29 kávézsák, amivel ugyanúgy járjunk
el, mint a fenti 5a) pontban tettük. 
 
6)  Tedd félre az utakat és a pénzkész-
letet az asztalon elérhető közelségbe. 

7) Ha a játékosok nem tudnak
megegyezni abban, hogy kijön először,
akkor megtehetik például, hogy a
pontjelzőket a zsákba teszik, és húznak
egyet belőlük. A jelző tulajdonosa
választja ki a vetésterületen a kezdést és 3



 a) Ültetvények vásárlása Egy hajó ára a legolcsóbb el nem 
foglalt dokktól függ a kikötőben. 
Maximum 3 hajó tartózkodhat egy 
kikötőben. Az első ára mindig 2 
centavo, a másodiké 3 és az utolsóé 4 
centavo. 

 
A költség: 
 
A körödben választhatsz 1-3 raktárt, 
munkást, hajót vagy később utakat, 
abból a sorból, amelyikben a Vevő áll.
Nem számít, hogy különbözőeket 
veszel vagy ugyanabból több darabot. 
Csak azokat veheted meg, amiket 
rögtön ki is tudsz fizetni. (Nem 
gyűjtheted talonba az elemeket.) Hogy 
mennyit fizetsz, az attól függ, hogy hol 
használod fel őket az Ültetvény táblán.

 
- Az utak mindig ingyen vannak. 
 
- Az összeg, amit fizetned kell, 

mindig visszamegy a központi 
pénzkészletbe. Onnan úgy tudsz 
pénzt szerezni, ha kávét adsz el. 

 
- A játékosok nem kölcsönözhetik vagy 

adhatják el a pénzüket!  
3 és 4 játékos esetén az Ültetvény 3
árterületre van osztva:  

 
Megjegyzés: A kétszemélyes játékban 
csak egy kikötő van 6 dokk-kal a 
hajóknak. Mint a 3-4 személyes 
játéknál, a legolcsóbbat kell feltölteni 
először. 

 
                    raktár         munkás 
Szürke terület 2 centavo 1 centavo 
Zöld terület   4 centavo  2 centavo 
Sárga terület        6 centavo     3 centavo  
 Az Ültetvény táblára helyezés: 
Megjegyzés: Kétszemélyes játékban a 
raktárak ára más. 

 
A kávéból 5 különböző típus van, 
mindegyikhez tartozik 9 munkás, 3 
raktár és 3 hajó. Ha termeszteni akarsz 
egy kávé fajtát úgy, hogy ez a legtöbb 
hasznot hozza, akkor mindig egy 
raktárra és legalább egy munkásra van 
szükséged ugyanabból a színből. 
Mindegyik további munkással az 
ültetvényed nő, tehát több pontra van 
kilátásod. 

Az építési területekre oda van írva a 
raktárak ára.  
 
Példa 3-4 játékos esetén: A sárga 
tulajdoni lapú játékos letett egy barna 
raktárt, egy barna munkást a zöld
területre és egy másik barna munkást
a sárga területre. Így neki 9 centavo-t
kell fizetnie (4-t a raktárért, 
3-t a sárga területre 
tett dolgozóért, 

Csak egyszer termesztheted mindegyik 
fajta kávét. 

és 2-t a zöld területre 
tett munkásért). 
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 Azért, hogy töbszö-
rözhesd a győzelmi 
pontjaidat, csatlakoztat-
nod kell az utak segítsé- 

Raktárakat csak az 
ültevényen kijelölt 
építési területekre lehet  

tenni. A tulajdoni lapjaid egyikét a 
raktár alá kell tenned, hogy megjelöld 
melyik a te ültetvényed. 

gével a raktáraidat ugyanannak a
színnek egy hajójához. Ezt úgy tudod 
megtenni, hogy választasz egy olyan 
kikötőt, ami kapcsolatban áll az
ültetvényeddel egy előre nyomtatott
útvonallal, és a hajódat a legolcsóbb el 
nem foglalt dokkra teszed. 

 

A Munkásnőket mindig a
raktárhoz vagy ugyanazon
ültetvény egy másik munká-
sához vízszintesen vagy függő-
legesen kapcsolva kell letenni. 

3 és 4 játékos esetén: 
Az Utakat az ültetvény 
előrenyomott útvonalain 
bárhova le lehet helyezni. Egy 
raktárat összekötöttnek 
tekintünk egy kikötővel, ha az 
útvonal, ami a raktártól azon ki- 

 
1) Ugyanarra a mezőre csak egy 
munkás tehető le. 
 
2) A munkások a raktár építési területre
nem tehetők le. kötő bejáratáig vezet, amelyikbe a 

raktárnak megfelelő színű hajót tetted, 
teljesen le van fedve. Ez esetben 
minden ültevény tulajdonos pontjai 
megtöbbszöröződnek a kávé 
pontozáskor. A pontozásnál lényegtelen, 
hogy melyik játékos melyik utat és hajót tette 
le. 

 
3) Letehetsz csak egy munkást magában
is, remélve, hogy később tudsz
odatenni egy megfelelő színű raktárat
is. Ebben az esetben a munkásodat kell
megjelölnöd a tulajdoni lapoddal. Ha
később a megfelelő raktárat le tudod
tenni, akkor át kell tenni alá a tulajdoni
lapkát. 

 
MEGJEGYZÉS: Az utak száma a 
játékban szándékosan korlátozott, így nem 
elég az ültetvény tábla összes útvonalának 
letakaráshoz. 

 
4) Nem szabad az ültetvényedhez
olyan színnel csatlakoznod, ami már
egy másik játékos ültevényéhez van
kötve. Annak mindig egyértelműnek
kell lennie, hogy melyik ültevényhez,
melyik munkás tartozik. A különböző
színű ültevények egymáshoz érhetnek. 

 
Kétszemélyes játék: 
Az útvonalakat nem használjuk. A 
játékosok bárhogy választhatják az 
útjaikat a mezők határai mentén. A 
két résztvevős játékban az utak 
érintkezhetnek a már létező utakkal. 
Így igen nagy valószínűséggel az 
utaknak különböző elágazásai 
lesznek. 

 
5) Az útvonalak vagy utak nem ültetvény 
határok. 
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 Az „Ültetvény építés“ befejezése: Egy raktár munkásokkal, munká-
sonként ér 1 pontot.  

Azután hogy egy elem került az
Ültetvény táblára, azonnal a 
Vetésterület tábla összes üres mezőjét
fel kell tölteni utakkal a talonból. 

(Egy raktár vagy egy munkás
egyedül nem ér pontot.) 
 
Ha a raktár olyan kikötőhöz 
csatlakozik, amelyikben az épp 
értékelt színből van hajó, akkor a 
pontok megduplázódnak.  

 
Ezután a következő játékos köre
következik. 
 

  

 Csak a hajók száma és nem 
pozíciója számít az értékeléskor. b) A kávé pontozása 

  1) Miután mozgattad a Vevőt, a 
szomszédos sorból veszel egy 
kávézsákot és azt a pontozósáv (az 
ültetvény tábla kerületén) utolsó el nem 
foglalt mezőjére teszed. Ezután rögtön 
kapsz 8 centavo-t a központi talonból. 

Ha 2 hajó van az értékelendő 
színből a kikötőben, akkor a 
pontok triplázódnak. 
 
Ha 3 hajó van, akkor négyszere-
ződnek. 

Valamint elveheted még egy olyan 
színnek is egy kávézsákját, amelyikből
nem birtokolsz ültetvényeket. (Ez 
például akkor történhet, ha nagyon 
szükséged van pénzre és nem tudod a 
Vevőt olyan útra tenni, ahol a 
megfelelő kávétípust elérnéd.) 

Példa:
Fehér (kávétípus) érté-
kelődik: Kék kap 6 
pontot: A fehér hajó 
duplázza a munkások 
pontját. (A fehér 
hajót ki kell venni a 
játékból a pontozás 
után.) 

 
2) Ezután a választott kávézsáknak 
megfelelő kávétípust értékeljük ki.
Minden játékos, aki a megfelelő színű 
ültetvénnyel rendelkezik, pontot kap az
alábbi szabályok szerint.  

 
3) A játékos a győzelmi pontjelzőjével
lelépi a kapott pontokat a
pontozósávon.
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 Pontozástól a következő körig:4) Minden pontozással a pontjelzők és 
a kávézsákok közelebb kerülnek
egymáshoz, mivel minden új kávézsákot a
pontozó sáv utolsó üres mezőjére teszünk, így 
a kávézsákok egy sort formáznak. 

 
1) Azok a hajók, amik nem vettek részt 
a pontozásban a táblán maradnak. 
 

 2) Ha csak egy hajó értékelődött, azt 
kivesszük a játékból. 5) Adig tudsz értékelni, amíg a Vevő 

mozgatása után találsz sort, amiben 
van kávézsák, de megtörténhet, hogy 
nem marad kávézsákod a cserére.
Ekkor a vászonzsákból kell húznod 
egyet a helyére. 

 
3)  Ha kettő vagy több hajó lett 
értékelve, akkor csak az értékelt szín 
legolcsóbb hajója hagyja el a tengert és 
kerül ki a játékból. Ezen szín többi 
hajója és a más színű hajók maradnak a 
kikötőkben.

4) Egy kikötőn belül a hajók az 
olcsóbb el nem foglalt dokkok felé 
mozognak, hogy az újonnan vásárolt 
hajóknak a drágább üres dokkok 
maradjanak. 

5) Az a játékos, aki a pontozást 
kezdeményezte, feltesz egy új 
kávézsákot a saját talonjából a Vetési 
terület most megüresedett mezőjére. 
Ezzel befejezte a körét és a következő 
játékoson a sor. 
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 Egy köszönet a dizájnerektől:Blokád 
  Köszönjük a tesztelőinknek…... 

Gert & Jessica Beer, Matthias Spahn &
Cordula  Theunissen,  Catrin  &  Chris-
topher Johns, Torben Skodzik & Tanja
Schmalzridt, Julia & Michael Gerhards,
Ines  &  Vivian  Janeck,  Thilo  Knob-
lich  &  Susanne  Wecken,  Erik  &  Nina
Schoppmann, as well as Klaus Mülder.
A special thank-you goes to our child-
ren Lukas and Emely, for the patience
and  time  they  gave  us  as  Guatemala
Café was being developed. Thanks also
to Anne, Walter and Christel, who know
what for. 

1) Minden alkalommal mielőtt a 
pontokat kiszámolnánk, az aktív 
játékos bal szomszédjával kezdve az 
óramutató járásának megfelelően, 
minden játékostól meg kell kérdezni, 
hogy meg akarja-e akadályozni a 
pontszerzést. Egy blokádnak akkor
van értelme, ha valaki úgy gondolja, 
hogy az aktuális játékos túl sok pontot 
kapna. Ha egy játékos meg akarja 
előzni a pontozást, akkor ki kell 
cserélje a kávézsákot azon a mezőn a 
saját talonjából egy ugyanolyan színű 
zsákra.  Az aktuális játékos megkapja 
a pénzét, de a pontozás előtt a köre 
véget ért. Azonban helyette
ültetvényeket építhet anélkül, hogy 
megint mozgatná a Vevőt. 

 
Valamint köszönjük a:

2) A Blokkolt értékelés kávézsákját
szintén a pontozósáv utolsó szabad
mezőjére kell tenni. 

a fáradhatatlan munkájukért és a
szerzők versenyének megrendezéséért, 
amin 2. helyet szereztünk 2006-ban a
Guatemala Café-val. 

 
3) Senki nem blokkolhatja a saját 
értékelését! S végül, de nem utoljára egy nagy 

köszönet jár természetesen Peter 
Eggertnek és csapatának. 

 
A játék vége 
  

 A játék véget ér, amikor egy játékos 
pontjelzője lehagyja vagy eléri az 
utolsó kávézsákot, amit feltettek. A 
győztes az, akielőrébb van a pontozó 
sávon. Döntetlen helyzet esetén az 
nyer, akinek több pénze van. 

 
 
 

 
Designer: Inka und Markus Brand 
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