
Hazienda – Wolfgang Kramer
/ 2-5 játékos számára, 10 éves kortól. A játék hossza 60-90 perc/

Játéktartozékok
• 1 játéktábla, amelyen piacokat, pampákat (füves, fátlan síkvidékeket), földrajzi területeket 

(parcellákat) és négy vízlelő helyet találunk. 
Az állatjelölőket a pampákra játszd ki, a hexa lapkákat pedig a parcellákra helyezd el.
A piacok nem foglalhatóak el a játékosok lapkái által!
A győzelmi pont jelzésére szolgáló sáv szegélyezi a játéktáblát.
A játéktáblának két oldala van. Az egyik oldalon szimmetrikusan /10db/, a hátoldalán 
pedig aszimmetrikusan /11db/ vannak elhelyezve a vásárok.

• 80 db parcella kártya 
(14db / típus: hegy, erdő, legelő, sziklás terep, mocsaras terület és 10 db pampa kártya)

• 72 db állatkártya 
(12 db mindegyikből: marha, ló, disznó, juh)

• 80 db hexa parcella lapka (az 5 játékos színében, színenként 16 db)
• 18 db vízlelőhely lapka (4 különböző alakzatban)
• 150 db kör alakú állatjelző, 5 színben (30 db színenként, mindkét oldalán állatfigurával)
• 9 db semleges Hazienda
• 8 db Betakarítás jelző
• 5 db Hazienda az 5 játékos színében
• 72 db pénz kártya (peso): (20x1, 16x2, 12x5, 10x10, 8x20, 6x50)
• 5 db játékszabály összegző
• 1 szabálykönyv

A játék célja
A játékosok egy-egy argentin farmert alakítanak. Földterületet és állatokat szereznek, 
haziendákat építenek, betakarítanak, és marhacsordákat adnak el a vásáron.
A játék végén a legtöbb pontot szerző játékos győzedelmeskedik.
A játékosok a jelzőik vásárokhoz és vízlelőhelyekhez való csatlakoztatásaikért, felépített 
haziendákért, hosszú láncolataikért, megtakarított pénzeikért kapnak majd pontokat.

Figyelem – A játékszabályban felhozott összes példa, a játéktábla „szimmetrikus” oldalán 
játszott játékot személtet.

Előkészület
Nyissuk ki a játéktáblát és helyezzük azt színnel felfelé az asztal közepére. Az első játék 
alkalmával a tábla szimmetrikus oldalán való játékot ajánljuk.
Minden játékos elveszi a választott színből: 1 db Haziendát, 30 db állatlapkát, 20 peso 
kezdőtőkét és egy szabályösszegzőt. A Haziendát helyezzük a győzelmi pontjelző sáv „0” 
mezőjére. Az állatjelzők különböző állatokat mutatnak a két oldalukon.

A 80 db parcella kártyát keverjük össze, majd minden játékos felhúz a kezébe 8 db kártyát. 
A megmaradt kártyákat színnel lefelé fordítva tegyük a játéktábla mellé. A kártyacsomag 
felső 4 db lapját húzzuk fel, és azokat színükkel felfelé helyezzük el a játéktábla mellett.

A 72 db állatkártyát keverjük össze. A játékban résztvevő játékosok számától függ, hogy 
mennyi kártyát kell visszatenni a dobozba, azok megtekintése nélkül.



Minden játékos a játék kezdetekor 4 db állatkártyát húz a kezébe. A csomagból 4 db 
állatkártyát húzzunk fel, és azokat színükkel felfelé helyezzük el a játéktábla mellett. 
A megmaradt állatkártyákat osszuk két egyenlő csomagra. 
Az egyik csomagot tegyük a színnel lefelé fordított parcella kártyák mellé, a másik csomagot 
átmenetileg tegyük félre.

A hexa parcellákból alakítsunk ki egy közös készletet és tegyük azt a játéktábla mellé. 

A 4 db „1” méretű vízlelőhely lapkát helyezzük a játéktáblán található 4 db vízlelőhely 
mezőre. Minden más vízlelőhely lapkát helyezzük a játéktábla közelébe. A semleges 
Haziendákat és a betakarítás jelzőket tegyük egy könnyen elérhető helyre.

Az egyik játékos felvállalja a bankár szerepét.

Előkészületi táblázat

Játékosok száma 2 3 4 5
Állatkártyák visszavonása 30 20 10 0
Felhasználható Haziendák 5 7 8 9
Betakarítás jelzők az összes
Vízlelőhely lapkák a játéktáblán 4 db "1" méretű a vízlelőhelyeken
Vízlelőhely lapkák a játéktábla mellett az összes
Felhasználható parcella-, és állatkártya mindkettőből 4-4 db színnel felfelé

Minden játékosnak a játék kezdetén van
• 1 db Haziendája a pontjelző sáv „0” mezőjén
• 30 db állatjelölője
• 8 db parcella kártyája
• 4 db állatkártyája
• 20 peso kezdőtőkéje (3x1, 1x2, 1x5, 1x10)
• 1 db szabályösszegzője

A játék felépítése:
A legfiatalabb játékos kezdi a játékot, és a játékos sorrend az óramutató járásának irányában 
halad az asztal körül.
A játékos a fordulójában h á r o m akciót cselekszik tetszőleges sorrendben.
Vásárol egy tételt (Haziendát, állatkártyát, parcella kártyát vagy vízlelőhely lapkát); kijátszik 
egy kártyát (parcella-, vagy állatkártyát); kijátszik egy betakarítás jelzőt.

1. Egy tétel vásárlása:
A bank az alábbiakat fogja eladni:

• 1 db parcella kártya a lefelé fordított csomagból 2 peso
• 1 db parcella kártya a színnel felfelé fordított kártyák közül 3 peso
• 1 db állatkártya a lefelé fordított csomagból 2 peso
• 1 db állatkártya a színnel felfelé fordított kártyák közül 3 peso
• 1 db Hazienda 12 peso
• 1 db vízlelőhely lapka 12 peso



Egy kártya vásárlása: (több különféle kártya is vásárolható egy fordulóban, de minden 
kártya vásárlása egy akció)
A játékos kifizeti a kártya összegét a banknak és felveszi a kártyát a kezébe. 
Lehetséges azonnal kijátszania a felhúzott/megvett parcella-, vagy állatkártyát, de ez egy 
további akció. (lsd. a kártyák kijátszását lejjebb) 
Ha egy színnel felfelé fordított kártyát vásároltak, akkor húzzunk a helyére egy új kártyát a 
színnel lefelé fordított csomagból, melyet a játékos egy további akció keretében akár meg is 
tud vásárolni a szükséges összeg (3 peso) kifizetésével.

Egy Hazienda vásárlása: (egy fordulóban csak egyszer!)
A játékos kifizet a banknak 12 peso-t és elvesz egy Haziendát a még megmaradt 
készletből, és azt azonnal lehelyezi bármelyik saját lapkájára – parcella láncolatra vagy 

csordára – amelyiken még nincs Hazienda. 
Egy Hazienda annyi pontot fog érni a játékos számára a pontozási fázisban, mint annak a 
parcella láncolatnak vagy csordának a mérete, amire az rákerült. 

Egy vízlelőhely vásárlása: (egy fordulóban csak egyszer)
Minden vízlelőhely lapka, mérettől függetlenül 12 peso-ba kerül. A játékos kifizeti az 
összeget  a  banknak,  majd  elvesz  egy választása  szerinti  vízlelőhely  lapkát  a  még, 
megmaradt készletből. A lapkát azonnal lehelyezi egy üres pampa területre, ha az „1” 

területű vízlelőhely lapka, vagy egy szabad területre, ha az nagyobb területű vízlelőhely lapka.
A vízlelőhely szomszédságában lévő, minden parcella-, vagy állatlapka 1 pontot ér a 
pontozáskor.

2. Egy kártya kijátszása:

Parcella kártyák

 

Amikor egy játékos kijátszik egy parcella kártyát, elvesz egy hexa parcella lapkát a saját 
színében és lehelyezi azt a játéktábla bármelyik olyan üres területére, amely azonos típusú az 
általa kijátszott parcella kártyával.
Megjegyzés: A parcella lapkák a játékosok színeivel vannak jelölve mindkét oldalukon.

Például: A vörös játékos kijátszik egy hegység kártyát, és  
letesz egy vörös parcella lapkát bármelyik még üres 
hegység területre a játéktáblán.

Ha a kijátszott parcella kártya egy pampa területet mutat, akkor a játékos lehelyez egy hexa 
lapkát a játéktábla bármelyik még szabad pampa területére, amelyik szomszédos az ő egyik 
már korábban letett parcella lapkájával.



Például: A vörös játékos kijátszik egy pampa kártyát, és 
letesz egy saját parcella lapkát egy olyan üres pampa 
parcellára a játéktáblán, amely közvetlenül szomszédos, az  
egyik már korábban letett saját parcella lapkájával.

Ha olyan parcella kártya kerül kijátszásra, amellyel azonos típusú szabad parcella már nincs a 
játéktáblán, akkor a parcella kártyát úgy kell kezelni, mint egy pampa kártyát. 
Például: Ha egy játékos kijátszik egy hegység kártyát, és a játéktáblán már nincs üres  
hegység parcella, akkor a játékos lehelyez egy saját parcella lapkát, bármelyik még üres 
pampa parcellára, mely szomszédos az egyik már lent levő saját parcella lapkájával. 

Minden olyan parcella kártyát, ami már egyszer felhasználásra került, tegyük félre!

Parcella láncolat
A játéktáblán több szomszédos parcella lapka, azonos színben láncolatot alkot. Ha ezt a 
láncolatot legalább 3 db parcella lapka alkotja, akkor az a pontozási fázisban győzelmi 
pontokat fog érni a játékos számára.
A magányos és a 2 parcella lapkából álló láncolatért nem jár győzelmi pont.
Tipp: Próbálj 3 vagy több parcella lapkából álló láncolatot létre hozni!

Állatkártyák

Amikor egy játékos kijátszik egy állatkártyát, elvesz egy a kártyával azonos típusú állatjelzőt 
a saját színében és lehelyezi azt a játéktábla bármelyik olyan üres pampa területére, amely 
szomszédos az egyik már korábban letett saját parcella lapkájával, vagy az egyik olyan saját 
állatjelzőjével, amely azonos típusú az által kijátszott állatkártyával.
Egy csorda egy vagy több, azonos típusú, egymással szomszédos állatjelzőből áll.
Különböző játékosokhoz tartozó állatcsordák lehetnek szomszédosak is egymással.
Egy kijátszott állatkártya az állatjelző lehelyezése után eldobásra kerül.

 
Megjegyzés: Az állatjelzők oldalain különböző állatfigurák 
vannak.
Példa: A kék disznó konda szomszédos a kék ménessel és a  
vörös disznó kondával.
Tipp: Amikor állatjelzőket teszel a játéktáblára, ügyelj arra, 

hogy maradjon szabad pampa terület a később esetlegesen elhelyezendő vízlelőhelynek is.

Vásár
Amikor egy csorda kiterjedésében eléri egy vásártér a határát, a játékos azonnal 
pénzhez jut a banktól. 
Ha a játékos egy fordulója alatt többször is eléri a vásár határát, akkor természetesen 

többször is kap pénzt. A vásártér minden oldala egyszeri pénzhez jutási lehetőséget biztosít az 
azt elérő játékos számára. 
Az összeget, amelyért a játékos megdolgozott a következő formula alapján kell kiszámolni:

a csordában található állatjelzők száma + a parcella lapkák száma = 1 peso / db



Példa: A kék játékos 3 akciójában kijátszik 3 db disznó 
kártyát. Az első disznót az egyik parcella lapkája 
szomszédságába (előző kijátszásakor már volt egy 3 db 
elemből álló láncolata). A második disznó kijátszásakor a 
csordájával kapcsolódik egy vásártérhez. 

A kék játékos ez által 5 peso-hoz jut. (2 állatjelző+3 parcella lapka=5) Aztán a harmadik  
disznót a másodiknak letett mellé helyezi el, mely szomszédos lesz a vásártér egy másik,  
különböző oldalával. Ez 6 peso-t jelent neki. (3 állatjelző+3 parcella=6)

Vörös játékos lehelyez egy disznót a vásártér mellé. 
Ő ezzel az állatjelzővel 2 addig különálló disznó kondát egyesít, és a vásártér 
egyik szabad oldalához csatolja azokat.
A most 6 db állatjelzőből álló csordáért, és a csordához kapcsolódó 5 db 
parcella lapkáért - felül 2 db, alul 3 db – összesen 11 peso-hoz jut. 

A parcella lapkák számát a csorda bármelyik tagjához kapcsolódó parcella lapkák számának 
összesítéseként tudod meghatározni. 
Megjegyzés: A vásártér minden oldalát CSAK EGYSZER lehet felhasználni.
Megjegyzés: Ha egy játékos úgy növeli meg egy csorda méretét, hogy közben nem éri el újra 
a vásárt, extra pénzt ezért nem kap.
Megjegyzés: Egy játékos, aki elért egy vásárteret egy csordával – ha a csorda csak 1 db 
állatjelzőt tartalmaz, az is csorda – összességében kapcsolatba került egy vásárral. 
Ez számára a pontozási fáziskor győzelmi pontot fog jelenteni.

Tipp: Próbálj meg az állatjelzőiddel annyi vásárteret elérni, amennyit csak tudsz.

3. Egy betakarítás-jelző kijátszása: (egy fordulóban csak egyszer)

 A játékos a játékban kétféleképpen juthat pénzhez.
 Vagy állatokat visz a vásárra (lsd. feljebb), vagy kijátszik egy betakarítás kártyát.
 A játékos elvesz egy betakarítás-jelzőt a közös készletből és lehelyezi azt bármelyik 

olyan saját parcella láncolatának egyik parcellájára, amelyik parcella láncolatában még nincs 
betakarítás-jelző.
Aztán a játékos begyűjti az őt megillető pénzt, az alábbi formulának megfelelően:

a láncolatban levő parcella lapkák száma x 3 peso = a betakarítás értéke

Példa: 7 parcella lapka x 3 peso = 21 peso
Ha minden betakarítás-jelző felkerült már a játéktáblára, ettől a játékos képes még 
betakarítani. Elveszi a jelzőt bármelyik ellenfelének a tulajdonában levő parcella lapka 
láncolatáról és leteszi azt a tulajdonában levő egyik parcella láncolatra. 
Az a parcella láncolat, amely így szabaddá vált, később újra betakarítható az előbb említett 
módon, ha a láncolat tulajdonosa a betakarítás-jelző kijátszása akciót választja.
Így tehát egy parcella láncolat egynél többször is betakarítható.



Pontozás
Amikor az első állatkártya csomag utolsó lapját is megvásárolják, vagy felfordításra kerül, 
akkor a korábban félretett második állatkártya csomagot játékba hozzuk és az elfogyasztott 
csomag helyére, a játéktábla melletti területre helyezzük.
Ennek a körnek a végén, amikor az utolsó játékos is befejezte az akcióit, a játék menetét 
megszakítva egy közbenső pontozást tartunk.

(Talán akkor járunk el a legigazságosabban, ha minden játékos egyenlő számú kört játszik  
mind a kettő játékrészben. 
Tehát a játék kezdetén mindenképpen jegyezzük meg a kezdőjátékos személyét. 
Egy kört – függetlenül attól, hogy melyik játékosnál fogy el a húzópakli – mindig a 
kezdőjátékos jobbján ülő játékos fejez be!
Csak a francia szabály tartalmaz olyan kitételt, hogy a húzópakli elfogyását követően csak az 
aktív játékos fejezheti be a fordulóját.) 

Amikor a második csomag állatkártya is elfogyott, a kör – befejezve az utolsó játékos által 
végrehajtott akciókig - lejátszásra kerül, és a játék egy végső pontozási körrel zárul.

A közbenső és a végső pontozást is azonos módon hajtjuk végre.
A játékosok pontokat kapnak először a vásárokért, majd a parcella lapka láncolatokért, aztán a 
Haziendákért, majd a vízlelőhelyekért és végül a megmaradt pénzmennyiségért.
A szabály-összefoglaló kártyák hivatkoznak erre.
A pontok jelölésére használjuk a pontozósávot, melyen a játékosok a saját Haziendájukkal 
lépve jelölik pontjaik számát.

Pontok a vásárokhoz való csatlakozásért
A játékos pontot kap minden vásárhoz történő csatlakozásáért. 
Több vásárhoz való csatlakozása több pontot, fog neki eredményezni.
Nem fontos, hogy mennyi csorda érte el a vásárt és az sem számít, hogy a csordáknak mennyi 
oldallal sikerült csatlakozniuk a vásárhoz.
Csak a játék folyamán meglátogatott vásároknak a száma számít!

Vásárok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pontok 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66

Példa: Az a játékos, aki 7 különböző vásárhoz csatlakozott a játék folyamán 28 pontot kap.

Pontok a parcella lán  colatokért  
A játékosok pontozása az óramutató járása szerint történik. 
A játékosok megszámolják minden olyan parcella láncolatukban található lapkáik számát, 
amely láncolatuk legalább 3 db lapkából áll. A magányos lapka és a 2 db lapkából álló 
láncolat lapkái után nem jár pont! 
A pontokat az alábbi formula alapján számoljuk ki:
a parcella láncolatokban levő lapkák száma x 2 pont
Példa: Egy játékosnak van 1 db 7 pracellából álló láncolata és 2 db 3 parcellából álló 
láncolata. Van még 1 db 2 parcellából álló láncolata és 3 db magányos parcellája, de ezekért  
nem jár pont. 
Ezért 7 + 3 + 3= 13 x 2 = 26 pontot szerez.

Pontok a Haziendákért



A játékosok pontozása az óramutató járása szerint történik.
Összesíteni kell azokat a parcella láncolatokat (lapkákat), és csordákat (állatjelzőket), melyek 
Haziendával jelöltek.
A pontokat az alábbi formula alapján számoljuk ki:
a prcella lapkák száma / állatjelzők száma x 1 pont
Megjegyzés : ha egy láncolaton egynél több Hazienda van – ami lehetséges ! – akkor is csak 
egyszer számolható a láncolat tagjainak a száma.
Példa: Egy játékosnak 2 db Haziendája van. Az egyik egy 7 db parcellából álló láncolaton, a  
másik  egy 6 db állatjelzőből álló csordán. 
Ezért 7 + 6 = 13 pontot kap.

Pontok a vízlelőhely lapkákért
A játéktáblán levő minden vízlelőhely lapkát egyenként pontozzuk. 
Minden parcella lapkáért vagy állatjelzőért, amelyik határos egy vízlelőhely lapkával a 
tulajdonosnak 1 pontot ér, akár a játék kezdetén ott volt már a lapka, akár csak a játék 
folyamán később került oda. Nem számít, hogy melyik játékos helyezte le a vízlelőhely 
lapkát. 

Javaslat – miután kiértékeltünk egy vízlelőhely lapkát, fordítsuk azt színével lefelé. 
A közbenső értékeléssel végeztével fordítsunk vissza minden vízlelőhely lapkát. 
Igy biztosítva lesz, hogy nem hagyunk ki vízlelőhely lapkát az értékeléskor. 

Pontok a megmaradt pénzért
Minden játékos összesíti a pénzét. Minden 10 peso-ért, 1 pontot kap a játékos.
Példa: Egy játékosnak 28 peso-ja maradt. Ezért 2 pontot kap.

Példa a pontozásra
A vörös játékos pontjai részletezve :
Vásárok – 5 vásárral van csatlakozása – 15 pont
(csak a középső fenti vásárt nem érte el.)
Parc.lánc. – jobbra fent 4 db, balra lent 3 db – 
(4+3)x2=14 pont (balra fent csak 2 db, nem számít)
Haziendák – 1 db Hazienda, 6 db csorda – 6 pont
Víz – “1”/6+4,  “2”/6, “3”/1 – 17 pont
Pénz – 12 peso maradt – 1 pont

Összesen – 53 pont

A játék vége
A játék a végső pontozást követően ér véget. 
A legtöbb pontot szerző játékos megnyerte a játékot. 
A döntetlen esetén a több pénzzel rendelkező játékos ér el jobb helyezést. 

A játékhoz „Map Generator Software” az alábbi helyen található:
http://www.westpark-gamers.de/index.html?/download/haziendagen_e.php&http%3A//www.boardgamegeek.com/game/19100

A fordítást igyekeztem a legalaposabban elvégezni. Ettől függetlenül hibák előfordulhatnak a szövegben – a fordító.

http://www.westpark-gamers.de/index.html?/download/haziendagen_e.php&http%3A//www.boardgamegeek.com/game/19100
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