
Ez a promóciós lapka kizárólag a Keyflower játékkal együtt használható.
A lapka akkor használható a játékban, ha azzal minden játékos egyetért.

Amikor a Key Celeste hajóra rábukkantak, legénység nélkül sodródott a tengeren, így hát kivontatták a 
partra. A rakomány érintetlen volt és még az utasok és a legénység személyes holmiját is megtalálták. 
Vajon miért hagyta el mindenki a hajót? Kisvártatva fény derült a borzalmas igazságra. A Key Celeste nem 
más, mint egy szellemhajó.

Játékelemek

1 nagy hatszögletű lapka
1 túlméretes szürke szellem bábu
1 szabály

Előkészületek

Helyezzétek a Key Celeste lapkát a legmagasabb
sorszámú forduló sorrend lapka mellé, a tavasz,
nyár és ősz szimbólumokat ábrázoló oldalával
felfelé. Tegyétek rá a szellemet a Key Celeste lapkára. A tél elején fordítsátok át a Key Celeste lapkát a 
másik oldalára.

Licitálás a szellemre és a Key Celeste lapkára

A játékosok ugyanolyan módon licitálnak a Key Celeste lapkára, mint egy forduló sorrend lapkára.
Tavasszal, nyáron és ősszel a Key Celeste lapka licitálásának a győztese elveszi a szellem bábut a Key 
Celeste lapkáról és a paravánja mögé teszi. Magát a Key Celeste lapkát azonban nem veszi el. 
Télen a licitálás győztese elveszi a Key Celeste lapkát és beépíti a falujába.

A Szellem

Nyáron, ősszel és télen a szellem bábut birtokló játékos az egyik fordulóját elköltve kijátszhatja azt. A 
szellemet önmagában kijátszva egy másik játékos győztes licitjére, elijeszti onnan a munkásokat és ő áll a 
helyükre. A szellem nem használható arra, hogy az azt birtokló játékos a saját licitként feltett munkásait 
ijessze el vele.
A szellemet a falulapkának ahhoz az oldalához kell lehelyezni, ahol a győztes licit található, helyettesítve 
vele az ott tartózkodó munkás(oka)t. A szellemet kijátszó játékos az így elijesztett munkás(oka)t a paravánja
mögé teszi. Ettől fogva ezeket a munkás(oka)t az őket megszerző játékos a szokásos módon használhatja.
A szellem mindig elnyeri azt a lapkát, amelyik mellé lehelyezik. Egy szellemmel elnyert lapkát sohasem lehet
felüllicitálni. Egy szellemmel elnyert lapka vesztes licitálásában résztvevő munkásai a szokásos módon 
elmozgathatók onnan, vagy az évszak végén visszakerülnek a birtokosaikhoz.
Egy olyan lapkára nem helyezhetők munkások, amelynél már ott áll a szellem – túlságosan félnek tőle! Azok
a munkások azonban, amelyek még a szellem érkezése előtt kerültek a lapkára, továbbra is ott maradnak. 
Az évszak végén ezek a munkások a lapkát elnyerő játékos birtokába kerülnek, a szokásos módon (azaz 
azé a játékosé lesznek, akinek a licitálásra küldött munkásait a szellemet elijesztette).
A szellem nem munkás, és nem is játszható ki munkásként. Például a Fogadó használata esetén nem 
dobható el azért, hogy munkásokat termeljen.



Az évszak vége

A nyár és az ősz évszak végén a szellem visszatér a Key Celeste hajóra.
A Key Celeste lapkát kell utolsóként rendezni (a falulapkák és a forduló sorrend lapkák után). Ha az évszak 
során használták a szellemet, akkor az visszatér a Key Celeste hajóra, miután rendezésre került az a lapka, 
amely mellé kijátszották. Ha nem használták a szellemet, akkor az azt birtokló játékos a paravánja mögül 
visszahelyezi a bábut a Key Celeste hajóra, közvetlenül azután, hogy a Key Celeste lapka rendezésre 
került.
Megjegyzendő, hogy a szellemet sohasem szabad beletenni a zsákba. A szellemnek még a mérete is más, 
mint a többi munkásé, ezzel is emlékeztetve a játékosokat arra, hogy ne dobják bele a zsákba.
Azt javasoljuk, hogy a kavarodás elkerülése végett a nyár és az ősz évszakok végén a következő eljárást 
kövessétek. Elsőként a vesztes licitálásokban résztvevő valamennyi munkást vegye vissza a birtokosa. 
Ezután a kezdőjátékos elveszi az összes általa elnyert falulapkát, majd az óra járásával megegyező 
irányban ugyanígy tesz a többi játékos is. A győztes licitálásokat képező munkások visszakerülnek a 
zsákba, kivéve a szellemet, mert azt a Key Celeste lapkára kell helyezni. Másodszor, sorban rendezzétek a 
forduló sorrend lapkákat. Harmadszor, abban a kevésbé valószínű esetben, ha a szellemet nem játszottátok
ki, akkor vissza kell helyezni a Key Celeste lapkára. Végül rendezzétek a Key Celeste lapkát. 
Végeredményben a szellem mindig visszatér a Key Celeste lapkára, akár az imént leírt módon került a 
lapkára, akár egy győztes licitet képezett annál a lapkánál.
Ha télen játsszák ki a szellemet, akkor ezután kikerül a játékból. Ha a tél során nem került kijátszásra a 
szellem, akkor az azt birtokló játékos visszaveszi magához (pontot azonban csak akkor ér, ha ez a játékos 
megszerzi a Key Celeste lapkát is).

A játék végi pontozás
A Key Celeste hajót télen elnyerő játékos a lapkát a falujába helyezi, és a játék végén három pontot kap 
érte. Amennyiben ez a játékos birtokolja a szellemet is, akkor kap további három pontot, ahogyan az a Key 
Celeste lapkán is fel van tüntetve. Ebből a célból a kezdőjátékos jelző felhasználható a szellem 
helyettesítésére (vagy akár egy második szellemként is használható még három pontért).
A Tengeri Fuvallat pontozásakor a Key Celeste egy hajólapkának minősül. A Tengeri Fuvallat révén 
megszerezhető pontok száma továbbra is legfeljebb 32 lehet.
A szellem nem munkás, és ezért a játék végi pontozásnál nem használható fel olyan helyen, ahol munkások
jelenléte szükségeltetik, mint amilyen például a Patika vagy a Faluház.
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