


Tartalom
1 játéktábla
64 építőkártya, ebből 4 kezdőkártya
49 pontozótábla
20 templom fából, 4 színben
1 kezdőjátékost jelző virág

A játék háttere
A játékosok kertépítők, akik a király megbízásából függőkerteket építenek. Ehhez építőkártyákat kapnak, hogy
a legszebb kertet alakítsák ki. A sikeres építményekért pontozótáblákat kapnak, amit mindenki maga előtt
gyűjt. A játék végén a pontozótáblák legjobb kombinációval rendelkező játékos lesz a király kertépítője, és meg-
nyeri a játékot.

Játék előkészületek
•A játéktáblát az asztal közepére tesszük.
•A 64 építőkártyából kivesszük a 4 kezdőkártyát. Minden játékos kap egy kezdőkártyát, és maga elé helyezi.

Kevesebb mint 4 játékos esetén a a magmaradt kezdőkártyák visszakerülnek a dobozba.
•A többi 60 építőkártyát összekeverjük, és a táblán megjelölt helyre tesszük.
•A 49 pontozókártyát szintén összekeverjük, és lefordítva 2 körülbelül egyforma paklira osztva a táblán meg-

jelölt helyre tesszük.
•6 pontozókártyát felfordítva szintén a táblán megjelölt helyre teszünk.
•Minden játékos kiválaszt egy színt, és megkapja az 5 templomot.
•A legfiatalabb játékos megkapja a virágot és elkezdi a játékot.

A játék körének menete
Minden kör elején az építőkártyák paklijából
adott számú kártyát húzunk és felfordítva a
táblán megjelölt helyre tesszük.

A kezdőjátékos kezdi a játékot és végrehajtja a saját körét. Ezután a játékosok az óramutató járásának megfe-
lelően következnek. Ha mindenki sorra került (2 játékos esetén kétszer sorra került) vége van a körnek, és a
kezdőjátékost jelző virágot a következő játékosnak adjuk. A játék végéig minden kör így zajlik le.
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Kezdőkártya
(Minden játé-
kos ezzel kezdi
a saját kertjét.)

Kezdőjátékost
jelző virág

5 templom
játékosonként

Szerző: Din Li
Játékosok száma: 2-4
Játék időtartama: 45 perc

Játékosok száma

4 játékos
3 játékos
2 játékos

Kártyák száma

4 Kártya
3 Kártya
4 Kártya



Kertépítés
A soron következő játékosnak el kell vennie egyet a felfordított építőkártyák
közül és beépíteni azt azonnal a saját kertjébe. Minden kártya 6 négyzetből áll.

Minden négyzet vagy építési területet jelöl, vagy a 4 motívum egyikét.
A kártya lehelyezésénél a következő szabályok érvényesek:
•A motívumokat mindig építési területre vagy másik motívumra kell letenni.
•Nem lehet úgy letenni a kártyát, hogy az egyik motívum közvetlenül az asztalra kerüljön.
•Építési terület tetszőlegesen lehelyezhető, vagy másik építési területre, vagy motívumra, vagy közvetle-

nül az asztalra, hogy a játékosnak több lehetősége legyen a következő motívumok lehelyezésére.
•A motívumot lehetőség szerint úgy kell lehelyezni, hogy minél több egyforma motívum kerüljön egymás

mellé, hogy így minél nagyobb összefüggő területek jöjjenek létre.

Példa: (Az újonnan letett kártyákat és templomokat az alábbi példákban piros körvonal jelzi.)

Példa egy játékos első 3 körére:

Lehelyezés – Templom – Pontozótábla
Ha egy játékos az éppen lehelyezett kártyával egy legalább 3 egymás mellett lévő egyforma motívumból álló
létesítményt hozott létre (csak vízszintesen vagy függőlegesen), egy templomát leteheti erre és elvehet egy
pontozótáblát. Az azon lévő pontok – és csak azok – határozzák meg a játék végén, hogy ki lesz a nyertes. (A
pontozótábla pontos leírását lásd az 5. oldalon.)
A következő szabályok érvényesek:
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1. Mindkét motívum épí-
tési területre került.

3. A játékos 3 egymás mellet-
ti teraszt épített.

2. A terasz lefedi az alatta
lévő árkádot.

Terasz Park Árkád Kút
5x építési

terület

Motívum

A lehelyezés előtt A lehelyezés után

új
kezdőkártya kártya

Mindkét park
építési terüle-
ten fekszik.

Így nem szabad letenni

Ez a park
közvetlenül
az asztalon
van.

A lehelyezés előtt A lehelyezés után

új
kártya

A parkok lefedik az
árkádokat és a kutakat,
illetve építési területe-
ket.



Ha a játékos az új kártyával
egy 3 egyforma motí-
vumból álló létesítményt
hozott létre, rátehet egy
templomot, és választhat
egyet a táblán az 1. sor-
ban lévő 2 pontozóskála
közül.

Ha a játékos az új kártyá-
val egy 4 egyforma motí-
vumból álló létesítményt
hozott létre, rátehet egy
templomot, és választhat
egyet a táblán az 1. és 2.
sorban lévő 4 pontozó-
skála közül.

Ha a játékos az új kártyá-
val egy 5 vagy több egy-
forma motívumból álló
létesítményt hozott létre,
rátehet egy templomot, és
választhat egyet az összes
táblán lévő pontozóská-
la közül.
(Feltételezzük, hogy a játékos korábban a 4 parkra nem tett le templomot. Minden létesítményen ugyanis
csak 1 templom állhat, lásd alább az 5. pontban a „További fontos szabályok” részt.)

A nagy létesítmények további előnye:
Ha a játékos az új kártyával 6 vagy több egyforma motí-
vumból álló létesítményt hozott létre, először elvehet egyet a
lefordított pontozótáblák tetejéről, miután megnézte azt, a
többi pontozótáblája közé teszi. Ezután elvehet egyet a táblán
lévő felfordított pontozóskálák közül is, mint ahogy azt fentebb
írtuk.

További fontos szabályok:
•Minden játékos a pontozótáblákat lefordítva maga előtt gyűjti.
•Miután egy pontozótáblát elvettünk a tábláról, a játékos azonnal egy újat tesz a helyére a lefordított

paklik tetejéről.
•Templomot csak abban az esetben tehetünk le, ha a létesítmény 1 vagy több része az újonnan letett kár-

tyán van.
•Körönként egy játékos csak egy templomot tehet le.
•Minden létesítményen csak egy templom állhat.
•A templomot nem lehet kártyával átépíteni.
•A templom építése mindig szabadon választható. Azonban ha valaki a templom építését választja, ponto-

zótáblát minden esetben fel kell vennie. (Egy játékos lemondhat a templom építéséről egy későbbi na-
gyobb létesítmény létrehozása reményében.)

•Nagyon ritkán előfordulhat, hogy egy játékos nem tudja letenni az építőkártyát, ilyenkor kikerül a kártya a
játékból.
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3 teraszból álló létesítmény jött létre

4 parkból álló létesítmény jött
létre

a pontozóskála 1. sorából 1 pon-
tozótáblát lehet elvenni

1. sor 2. sor

Először a lefordított ponto-
zótáblát kell elvenni.

1 templom
került rá

7 parkból álló létesítmény jött létre



Létesítmények szétválasztása
A játékos szétválasztja az újonnan letett kártyával a 7es parkját. Ezáltal balol-
dalon egy 4es park jön létre. Letesz egy templomot (az újonnan létrejött 4es
parkon ugyanis még nincs templom) és elvesz egy pontozótáblát a tábla 1. vagy
a 2. sorából.

Ha a lenti példa szerint választja szét a játékos a 7es parkot, nem tehet le templo-
mot, és ezáltal nem vehet el pontozótáblát. Miért nem? A jobb oldali 3as par-
kon van már templom, úgy mint a 4es teraszon, (lásd „További fontos szabá-
lyok”, 4. oldal, 5. pont). A baloldali 3as parkhoz nem került új rész (lásd
„További fontos szabályok”, 4. oldal, 3. pont).

Templom áthelyezése
Ha egy játékos mind az 5 templomát felhasználta már és újabb templomot sze-
retne letenni, akkor át kell helyeznie az egyik templomát. Ez mindig a legkisebb
területen lévő temploma kell, hogy legyen. Ha több ilyen van, akkor kiválasz-
thatja, hogy ezek közül melyiket helyezi át.

A játék vége és az értékelés
•A játéknak akkor van vége, ha elfogyott az összes építőkártya.
•Nagyon ritkán előfordulhat, hogy az építőkártyák előtt elfogynak a pontozótáblák. Ebben az esetben ezt a

kört még végigjátsszuk. Minden játékos, aki kapott volna pontozótáblát, de már nem jutott neki, kap 5
pontot.

Ezután kiértékeljük a pontozótáblákat. Ehhez minden játékos felfordítja az általa összegyűjtött táblákat.

A pontozótáblák
A 49 pontozótábla közül 44 sorozatkártya és 5 személykártya van.

A 44 sorozatkártya 7 féle lehet.

A 7 különböző
típus:

A sorozatkártyák felépítése a következő:
A jobb felső sarokban lévő szám jelzi, hogy milyen gyakran fordul elő ez a kártya a játékban
(ebben az esetbe 6x).

Az alsó számok a lehetséges pontértékeket tartalmazzák (itt 2, 8 vagy 16 pont).

A sorozatkártyák értékelése
A sorozatkártyák pontértéke nő a megszerzett azonos kártyák számától függően. Az 1. szám adja meg az érté-
két, ha 1 kártya van a játékosnál belőle, a 2. szám, ha 2 van belőle stb. Ha elértük a kártyán megadott legna-
gyobb értéket, akkor kész van egy sorozat. Ha egy játékosnak a sorozatnál több kártyája van az adott típusból,
a pontok számolása újrakezdődik.
Példa:
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Tigris SzoborKert Kehely KapuKirálynő Király

3 kert = 16 pont,
A 3 kert 1 sorozatot alkot.

2 kert =
8 pont

Összesen: 24 pont.

1 sorozat
16 pont

2 további kár-
tya = 8 pont

1 kert=
2 pont



Az 5 személykártya
A 7féle sorozatkártyából 5höz tartozik sze-
mély is.
A tigrishez az idomár, a szobrokhoz a szob-
rász, a kertekhez a kertész, a kehelyhez a
pap, a kapukhoz az őrök.
A személykártyák felépítése a következő:

Minden kártya egyszer fordul elő a játékban.

Az alsó számok a lehetséges pontértékeket tartalmazzák (itt 3 vagy 11 pont).

A személykártyák értékelése
Minden személy (a kapuőrök kivételével) 3 pontot ér, ha a játékosnál csak a személy van vagy a hozzá tarto-
zó típusból csak egy kártya van. A megfelelő sorozattal együtt a perjel utáni értéket számítjuk.

Példa: Kertész 1 kerttel Példa: Kertész legalább 1 sorozattal

A kapuőr és a kapuk értékelése
A kapuőr kivételt képez a személykártyák közül. Csak a kapukkal együtt hoz pontot. Minden kapu plusz 3 pon-
tot ér, az alappontok mellett, amit a kapuk hoznak. Itt nem számít, hogy egy kapusorozat teljes vagy sem.

Példa:

A legtöbb pontot elérő játékos nyer.
Döntetlen esetén a legtöbb táblát összegyűjtő játékos nyer.

– A játékot teljes egészében Németországban állították elő. –
Fordította: Detti, Szerkesztés: Dunda
A szerző és a kiadó köszönetet mond a tesztekért, különös erőfeszítésekért és ötletekért a következőknek:
Cylindroma, Cupide, Dor, Peng Yu-Ching, Doufu, Yande, Haibao, YoYo Long alias Johannes Goeth sowie bei
Gregor Abraham, Karl-Heinz Schmiel, Hannes Wildner Hanna & Alex Weiß sés minden itt név szerint nem
említett tesztelőnek, és még egyszer külön köszönet Dieter Hornungnak.
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tigrisidomár szobrászkertész pap őr

A kertész 3 pontot ér, az egyedülálló kert 2 pontot
ér, együttesen a játékos 5 pontot kap.

A kertész 11 pontot ér, a 4 kert 18 pontot ér, ezért a
játékos összesen 29 pontot kap.

2 kapu 6 pontot hoz a kapuőrök után (2 * 3
pont) és 5 pontot a sorozatért.

5 kapu 15 pontot hoz a kapuőrök után (5 * 3 pont) és 25
pontot a sorozatért, az egyedülálló kapu 0 pontot ér.

Ha kell egy játék!

Gamer Café Kft.
2030 Érd, Béke tér 4/d
Email: info@compaya.hu
Honlap: www.compaya.hu


