
Key Harvest
Háttér

Keywood,  Keydom  ura  föld-
összeírásra adott parancsot. Össze-
írták hát Keydom parcelláit,  hogy 
kiék e  parcellák s hogy mi terem 
rajtuk.  Azonosítót  is  rendeltek 
minden parcellához, majd mindezt 
egy-egy  okiratba  foglalták.  A 
játékban a parcellalapkák jelképe-
zik ezen okiratokat,  a parcellákon 
termelt növényeket pedig fa jelzők 
jelképezik. A földhivatalban általá-
ban hat okirat érhető el.

A  játékosok  Keydom  vagyo-
nos lakói, akik aukcióra bocsátják 
a földhivatalból szerzett okiratokat 
olyasképp, hogy eleddig begyűjtött 
terményeikből válogatva előajánla-
tot  tesznek,  kifüggesztve  boltjuk-
ban  az  okiratot,  mellé  készítve  a 
terményeket; a többiek pedig meg-
vehetik az okiratot, ha ugyanennyi 
terményt  kifizetnek.  Ha  senkinek 
sem  kell  a  parcella,  az  aukcióra 
bocsátó beadja a készletbe ajánla-
tát, így a parcella az övé lesz.

Az aukciók révén a játékosok 
parcellák  birtokába  jutnak,  ame-
lyeken  utóbb  majd  arathatnak. 
Keywood  tudja  jól,  hogy az  apró 
parcellák életképtelenek, nagyobb, 
összefüggő  földek  kívánatosak, 
ezért  engedélyezte  a  földkereske-
delmet; tudván tudja azt is, hogy a 
termények zöme előbb-utóbb úgyis 
hozzá kerül, amikor azokat új par-
cellák  vásárlására  költik.  Ugyan-
akkor  gondja  van  a  gazdasági 
egyensúlyra is, igyekszik megaka-
dályozni a nagybirtok kialakulását: 
jutalmazási  rendszere  révén  azt 
igyekszik elérni, hogy ki-ki egyet-
len  nagybirtok  helyett  két  közép-
birtokot alakítson ki magának.

Mindenkinek  hat  földművese 
dolgozik, ám utóbb polgárok (mint 
a jegyző vagy a bíró) segítsége is 
igénybe vehető. Különféle esemé-
nyek  is  történnek,  segítve  és 
akadályozva  a  játékosokat  céljaik 
elérésében.

Összefoglalás
A cél a lehető legtöbb győzel-

mi  pont  összegyűjtése,  ennek 
módja pedig az, hogy a játékosok 
lapkákat  raknak  játékostáblájukra. 
Mindenki annyi pontot kap, ahány 
parcella alkotja legnagyobb össze-
függő  birtokát,  és  kétannyit 
második  legnagyobb  birtokának 
parcellái után.

Emellett  a  játékostáblán  lévő 
munkásokért is pontok járnak, any-
nyi, amilyen szám látható a lapkán. 
Ugyanakkor  a  munkások  nem 
kötik össze a parcellákat, így nehe-
zebben jönnek létre nagy birtokok; 
a  munkás  lerakásakor  viszont 
végrehajtható  annak  képessége. 
Mindenkinek  van  hat  saját  mun-
kása,  a  földművesek;  ezenkívül 
van még összesen hat polgár is.

Általában  hat  parcellát  kínál-
nak eladásra a földhivatalban, és a 
játékosok  körükben  egyet  vagy 
kettőt  aukcióra  bocsáthatnak:  a 
parcellát  és  saját  terményaján-
latukat boltjukba rakják. A többiek 
saját  körükben  megvehetik  a 
parcellát,  ha  kifizetik  az  árát, 
ugyanennyi  és  ugyanilyen  ter-
ményt.  Ezután  a  parcellát  saját 
játékostáblájukra rakják.  Ha senki 
sem  fizeti  meg  az  árat,  mikor 
megint  rajta  a  sor,  a  bolt  tulaj-
donosa  maga  is  megveheti  a 
parcellát,  ekkor ajánlatát  beadja  a 
készletbe.

Amikor az  a  kérdés,  mennyit 
érhet egy parcella, figyelembe kell 
venni, hogy hová kerülne, és hogy 
a többiek vélhetően mennyit fizet-
nének érte. Általában érdemes auk-
cióra bocsátani parcellákat, mert a 
játékos  vagy  a  parcellát  szerzi 
meg, vagy terményeket kap érte.

Munkás  csak úgy  rakható  le, 
hogy  legalább  annyi  parcellával 
szomszédos legyen,  amilyen szám 
látható  a  lapkán.  Munkás  nem 
lehet  szomszédos  másik  munkás-
sal.  Ha  valaki  megszerez  egy 

parcellát, és annak helyén már egy 
munkás  van,  a  munkást  le  kell 
vennie  –  azonban  nyomban  le  is 
rakhatja máshová, ha képes rá, újra 
kihasználva  a  munkás képességét. 
A  győzelem  eléréséhez  e 
lehetőséget  kell  minél  jobban 
kihasználni.

A  soron  lévő  játékos  két 
cselekedetet  hajthat  végre.  Négy 
lehetséges  cselekedet  van,  és  két 
különbözőt  kell  választania. 
Cselekedet  a  parcellák  megvásár-
lása  és  a  boltból  a  játékostáblára 
átrakása  (ez  a  c) cselekedet),  az 
aukcióra bocsátás a földhivatalról a 
boltra  helyezéssel  (ez  a  d) 
cselekedet),  valamint  a  munkás 
lerakása  a  játékostáblára  (ez  a  b) 
cselekedet).  Speciális  megkötés 
hogy  ugyanabban  a  körben  nem 
hajtható  végre  c) cselekedet  d) 
cselekedet után. Végül a negyedik 
lehetséges cselekedet – az  a) – az 
aratás.

A földhivatalról elvett parcel-
lák  helyett  nyomban  újakat  kell 
húzni  a  zsákból.  A  zsákban  a 
parcellák  mellett  események  is 
vannak.  A  kihúzott  esemény 
mindenkire  hat,  nem csupán arra, 
aki  kihúzta.  A  tizedik  esemény 
kihúzása a jele annak, hogy a játék 
a  végéhez  közeledik,  de  még 
mindenki kétszer sorra kerül.

A  játék  végén  egy-egy 
győzelmi  pont  jár  annak,  aki  egy 
adott  terményfajtából  a  legtöbbel 
rendelkezik.  Egyenlőség  esetén 
nem jár  pont.  Az  győz,  akinek  a 
legtöbb győzelmi pontja van.



Tartalom

4 játékostábla,  mindegyiken az 56 hatoldalú 
parcella helyével.

A  készletben  találhatók  a  szét  nem  osztott 
termények.  60  termény  van  összesen,  12-12 
minden  fajtából  (barna  –  komló,  zöld  – 
zöldség, narancs – alma, vörös – bor, sárga – 
búza).

6  polgárlapka (munkások),  4-es  és  5-ös 
számokkal, egyik oldalukon német, a másikon 
angol szöveggel.

24  földműveslapka  (munkások)  6-6  minden 
játékosszínben,  1-es, 2-es és 3-as számokkal. 
Ezeknek  is  egyik  oldalán  német,  a  másikon 
angol szöveg található.

Minden  játékos  kap  3  terményt a  játék 
kezdetén.

14  eseménylapka (a  zsákban),  ezeknek  is 
egyik oldalán angol, a másikon német szöveg 
található.

A zsákra az előkészületek során van szükség, 
illetve a játék során ebben lesznek a parcella- 
és eseménylapkák. Azt is jelzi, épp kin van a 
sor, minthogy aki befejezi saját akcióját, átadja 
a zsákot a következő játékosnak.

Előkészületek
A várostáblát rakjátok az asztal közepére.

Mind válasszatok egy színt, és vegyétek el a  paravánotok,  boltotok, 
segédletetek és  6  földműveslapkátokat,  valamint  egy játékostáblát. 
Játékostáblátok  tegyétek  a  lehető  legközelebb  a  várostáblához, 
boltjaitokat  pedig  játékostáblátok  elé  (l.  a  fenti  képet),  6 
földműveseteket  pedig játékostáblátok mellé,  hogy azokat  mindenki 
láthassa. Csak a terményeiteket tartjátok paravánotok mögött.

Mindenki színében rakjatok egy-egy terményt a zsákba, és egyikőtök 
húzzon  egy  terményt  a  zsákból:  akinek  ez  a  színe,  az  lesz  a 
kezdőjátékos.

A 6 polgárlapkát rakjátok a várostábla megfelelő mezőire.

A parcellalapkák között van négyszer két olyan, amelyek azonosítója 
színes. A párokból egyet-egyet rakjatok a zsákba, majd mind húzzatok 
egyet. Ez, illetve a párja lesznek kezdőparcelláitok, rakjátok fel ezeket 
játékostáblátokra az adott azonosítójú parcellákra.

Emlékeztető
A  várostáblát rakjátok  az  asztal 
közepére.

Mind  kaptok  egy  paravánt,  boltot, 
segédletet, 6  földműveslapkát és egy 
játékostáblát.

Húzzatok  egy  terményt  a  zsákból, 
hogy  kiderüljön,  ki  lesz  a  kezdő-
játékos.

A  6  polgárlapkát rakjátok  a  város-
táblára.

Mind felraktok  két ugyanolyan színű 
azonosítóval  bíró  parcellalapkát 
játékostáblátokra.



A várostábla, rajta:
6 mező a polgárlapkáknak;

10 mező a zsákból kihúzott 
eseménylapkáknak;

földhivatal, 6 mezővel az éppen 
elérhető parcellalapkáknak – érdemes 
ezeket az azonosítók szerinti 
sorrendben tartani;
pontsáv (csak a játék végén kell).

4 paraván.
4 segédlet, ezek egyik oldala angol, a 
másik német.

4 bolt.
Ide, a parlaghoz kerülnek a játékból 
eltávolított parcellalapkák.

Az emlékeztető arra szolgál, hogy a 
játékot már ismerőknek ne kelljen 
újraolvasni a teljes szabályt minden 
játék előtt. A részletes szabályok 
gyakorta ismétlik magukat.

56 kétoldalas, hatszög alakú 
parcellalapka, mindegyik egy-egy 
parcellát jelképez.

Két játékos esetén 6 terményre van szükség, négy színből egyre-egyre, 
az ötödikből kettőre. Mindkét játékos három terményt kap, ezekből az 
egyik az ötödik színű. Három játékos esetén kilenc terményt rakjatok a 
zsákba (négy színből kettőt-kettőt, egyet  az ötödikből), majd titokban 
húzzatok három-három terményt. Ha négyen vagytok, tizenkét terményt 
rakjatok  a  zsákba  (két  színből  hármat-hármat,  kettőt-kettőt  a  többi 
három színből), majd titokban húzzatok három-három terményt.

A megmaradt terményeket rakjátok a várostábla mellé: ez lesz a készlet.

Most  rakjátok  a  zsákba  az  összes  megmaradt  parcellalapkát,  majd 
húzzatok ki  hatot,  és rakjátok ezeket a várostábla megfelelő mezőire 
úgy, hogy a nagy ikonos oldalak legyenek felül.

Két játékos esetén mind a 14 eseménylapkát a zsákba kell raknotok; ha 
csak  hárman  vagy  négyen  vagytok,  véletlenszerűen  távolítsatok  el 
kettőt a játékból (ne nézzétek meg, melyek ezek), és csak a megmaradt 
12 eseménylapkát szórjátok a zsákba.

Hagyjatok  helyet  a  játéktéren  a  parlagnak:  ide  kerülnek  majd  az 
eltávolított  parcellalapkák.  Utóbb  majd  úgy  rakjátok  ide  a  lapkákat, 
hogy mind jól láthassátok, mely parcellák nincsenek már játékban.

Kezdhetitek is a játékot!

Mindenki kap három terményt.

A  parcellalapkákat  rakjátok  a 
zsákba. Húzzatok 6 parcellalapkát és 
rakjátok ezeket a várostáblára.

Rakjatok  12  (3  vagy  4  játékos) 
illetve 14 (2 játékos) eseménylapkát 
a zsákba.

Kezdődhet a játék.



Cselekedetek
A kezdőjátékos cselekszik először, majd sorban, az óramutató járása szerint a 
többiek.

Aki  épp  soron  van,  az  az  alábbi  négy  cselekedet  közül  legfeljebb  kettőt 
végrehajthat:

a) Arat.
b) Kijátszik vagy     visszavesz egy munkáslapkát.
c) Parcellalapkákat rak egy boltról játékostáblájára.
d) A földhivatalról parcellalapkákat rak boltjára.

A négy lehetőség közül  mindegyiket  csak  egyszer választhatja.  A sorrend 
nem számít,  leszámítva  azt,  hogy  a  d)  cselekedet  után  már  nem lehet  c) 
cselekedetet végrehajtani.

Miután cselekedett, a játékos átadja a zsákot (tartalmával együtt) bal oldali 
szomszédjának, így jelezve, hogy az ő köre befejeződött.

A cselekedetek részletesen:

A) Aratás

Amikor egy játékos a d) cselekedet során parcellalapkát rak játékostáblájára, 
úgy rakja le azt, hogy a nagy terményikon legyen felül, annak jelzésére, hogy 
a parcellán termés van. A másik oldalon kis ikon van, ez azt jelzi, hogy ezen a 
parcellán  már  arattak.  Amikor  egy  parcellán  aratnak,  a  játékosnak át  kell 
forgatnia a lapkát, hogy a kis ikonos oldal legyen felül.

Aratásnál a játékos bárhány parcellán arathat, amelyek saját játékostábláján 
összeköttetésben állnak egymással. Az nem számít, ha az összeköttetés részei 
már learatott parcellák, bár ezekért természetesen nem járnak termények. A 
munkáslapkák nem teremtenek összeköttetést (sem az aratás szempontjából, 
sem máskor).

Ez a parcella összekötte-
tésben  áll  a  többivel, 
habár  közvetlen  szom-
szédján már arattak.

Ezek a parcellák egyben 
learathatók,  minthogy 
összeköttetésben  állnak 
egymással.

Ez  a  parcella  nincs 
összeköttetésben a többi-
vel (a munkáslapka nem 
jó erre).

A  játékos  a  készletből 
megkapja a learatott  parcelláknak megfelelő  terményeket.  Ha a készletben 
egy adott  terményből  már  nincs,  a  játékos  választhat  helyette  másfélét.  A 
parcellalapkát  ekkor is  át  kell  forgatni  másik  oldalára.  A játékos a  kapott 
terményeket paravánja mögé rejti.

B) Munkáslapka kijátszása vagy visszavétele

A  játékos  felrakhat  egy  munkáslapkát  játékostáblájára,  vagy  visszavehet 
egyet  onnét.  A munkás lehet a  játékos valamelyik  földművese,  vagy lehet 
polgár is.

Cselekedetek

A játékosok az óramutató járása 
szerint  következnek  egymás 
után.

A soron lévő játékos legfeljebb 
két cselekedetet hajthat végre.

Ha először  d)  cselekedetet  hajt 
végre, nem választhat második-
nak c) cselekedetet.

Amikor  végzett,  továbbadja  a 
zsákot.

A) cselekedet: aratás

Aratásnál át kell forgatni másik 
oldalára a parcellalapkát.

Egyszerre  bárhány,  egymással 
összeköttetésben  álló  parcella 
learatható.

Aratásnál a játékos terményeket 
kap a készletből.

B)  cselekedet:  munkás 
kijátszása vagy visszavétele

A munkás lehet földműves vagy 
polgár.



A játékosnak a munkást  úgy kell  leraknia  játékostáblájára,  hogy legalább 
annyi (aratásra váró vagy már learatott) parcellalapkával szomszédos legyen, 
amilyen  szám  látható  rajta,  valamint  munkáslapka  nem rakható  le  másik 
munkáslapka mellé.

Ha a játékos földműveslapkát vesz vissza, azt játékostáblája mellé rakja; ha 
polgárlapkát vesz vissza, visszateszi azt a várostáblára.

A soron lévő játékos nem tud kijátszani és visszavenni is munkást, hiszen 
mindkettő b) cselekedet jelent, márpedig a játékos csak egyszer választhatja 
a b) cselekedetet.

Munkás lerakható üres mezőre, vagy olyanra, ahol egy másik, kisebb számú 
munkás van. Az utóbbi esetben a másik munkást a játékos visszakapja (ha 
földműves),  illetve  visszarakja  a  várostáblára  (ha  polgár)  –  utóbb,  a 
szabályok  szerint  újra  kijátszható.  Például  bármelyik  másik  földműves 
helyére lerakható az intéző..

Az  1-es  vagy  a  2-es  lapka  is  lerakható  a  3-as  munkás  lapkája,  mivel 
mindkettő szomszédos három parcellalapkával.

C) cselekedet: Parcellák boltról játékostáblára

A játékos bármelyik boltról egy vagy két parcellalapkát saját játékostáblájára 
rakhat:  akár  saját,  akár  egy másik  játékos  boltjáról.  A két  lapka akár  két 
különböző boltról is származhat.

Ha a játékos  saját boltjáról rak egy parcellalapkát játékostáblára, az ahhoz 
kikészített terményeket be kell adnia a készletbe.

Ha a játékos egy másik játékos boltjáról vesz el egy parcellalapkát, annyi és 
olyan terményt kell fizetnie a bolt  tulajdonosának, amennyit és amilyeneket 
ő a lapkához kikészített.  A bolt tulajdonosa a kikészített  és a fizetségként 
kapott terményeket is paravánja mögé rejti.

Amikor a játékos egy parcellát játékostáblájára rak, azt arra a mezőre kell 
raknia, amelynek ugyanez az azonosítója.  A parcellalapkát a nagy ikonnal 
felfelé rakja le.

Ha  az  azonosító  szerinti  mezőn  munkáslapka  van,  a  játékosnak  ki  kell 
cserélnie a munkást  a parcellára,  azonban a munkást,  ha  akarja, nyomban 
lerakhatja  egy  másik  helyre,  újra  kihasználva  a  munkás  képességét  (l.  
lentebb). A munkás efféle áthelyezése nem számít külön cselekedetnek!

Kijátszásnál  a  munkás  mellett 
legalább  annyi  parcellalapká-
nak kell lennie, amilyen számú 
a munkás.

Munkás  mellett  nem  lehet 
másik munkás.

Munkás lerakható üres mezőre, 
vagy egy kisebb számú munkás 
helyére.

C)  cselekedet:  parcellák 
boltról

A  játékos  bármely  boltról 
összesen egy vagy két parcellát 
játékostáblájára rakhat.

Ha saját boltjáról vesz el parcel-
lát,  a  terményeket  a  készletbe 
rakja.

Ha más boltjáról vesz el parcel-
lát, ki kell fizetni terményekben 
annak árát tulajdonos részére.

A  parcellát  az  ugyanilyen 
azonosítójú mezőre kell lerakni.

Ha  a  mezőn  munkás  van,  azt 
vissza  kell  venni  vagy  reakti-
válva máshová átrakni.



D) cselekedet: Parcellák a földhivatalról boltra

Ha a  játékos  boltján  van elég  üres  hely,  a  játékos  egy  vagy  két parcellát 
átrakhat ide a földhivatalról (várostábla alsó sávja). Egy bolton sosem lehet 
két parcellalapkánál több.

A  játékos  a  parcellalapkákat  egyesével  veszi  el.  Amint  lerak  egy  lapkát 
boltjára,  azonnal  mellé kell  tenni az „ajánlatot”.  Az ajánlat  egy vagy több 
terményt jelent. Az „ajánlat” utóbb nem módosítható: nem csökkenthető, nem 
növelhető,  és  a  két  „ajánlat”  között  sem  lehetséges  átcsoportosítani  a 
terményeket.

A  játékos  azért  rakja  ide  a  parcellalapkát,  hogy  azt  utóbb  majd 
játékostáblájára rakja,  vagy hogy eladja azt valakinek terményekért  – vagy 
mindkét okból. Célja szabja meg, hogy milyen és mennyi terményt ajánl fel.

Ide  kerül  a 
földhivatal-
ról a parcel-
la.

Ide kerül az 
„ajánlat”.

A boltról nem dobható el parcella, addig itt marad, amíg egy d) cselekedet 
során valaki játékostáblájára nem rakja – vagy a játék véget nem ér!

Miután  a  játékos  az  elvett  parcellát  lerakta  boltjára  az  „ajánlattal”  együtt, 
nyomban húznia kell egy új lapkát a zsákból, és ha ez parcella, a földhivatalra 
kell raknia – csak ezután vehet el innét egy másik parcellát, hajthatja végre 
második cselekedetét vagy adhatja tovább a zsákot.  A földhivatalra mindig 
nagy ikonnal felfelé kerülnek a parcellák. Ha viszont a játékos eseményt húz, 
azt nyomban végre kell hajtani (l. lentebb), és új lapkát kell húzni a zsákból. 
Így (leszámítva a játék legvégét) mindig hat parcella közül lehet választani a 
földhivatalban.

A játékosok tapogathatják a zsákot annak érdekében, hogy megbecsülhessék, 
mennyi lapka van még a zsákban.

A játék vége
A  játék  véget  ér,  amikor  a  tizedik  esemény  kerül  a  várostáblára.  Ezt  az 
eseményt még végre kell hajtani.

Az eseményt kihúzó játékos még befejezi körét, majd mindenki – a tizedik 
eseményt kihúzó játékost is beleértve – még kétszer sorra kerül.

Ilyenkor  is  pótolni  kell  a  zsákból  a  földhivatalról  elvett  parcellákat, 
amennyiben ez még lehetséges.

A tizedik eseményt követően kihúzott események már nem hajtódnak végre.

D)  cselekedet:  parcellák  a 
földhivatalból

A játékos  a  földhivatalból  egy 
vagy két parcellát raktárára rak.

A parcella mellé oda kell rakni 
az árát terményekben.

Nyomban új lapkát kell húzni a 
zsákból.  Ha  az  esemény,  l. 
lentebb.

A játék vége

A játék akkor ér véget, amikor 
a  tizedik  esemény  felkerül  a 
várostáblára.

Mindenki  még  kétszer  sorra 
kerül.



Értékelés

Mindenki elvesz egy saját színének megfelelő színű terményt a készletből, és 
azt a várostábla pontsávjának 0-s mezőjére rakja.

A  játékosok  azon  földműveseiket,  amelyek  nincsenek  a  játéktáblán, 
visszarakják a dobozba.

Győzelmi pontok négy különböző okból járnak:

1. Munkások: A  játékosok  leveszik  játékostáblájukról  munkásaikat; 
minden munkás annyi pontot ér, amilyen szám látható rajta.

2. Legnagyobb  parcellacsoport: A  játékosok  annyi pontot  kapnak, 
ahány parcella  alkotja  legnagyobb  parcellacsoportjukat  (egymással 
összeköttetésben álló parcellák).

3. Második legnagyobb parcellacsoport: A játékosok kétannyi pontot 
kapnak,  ahány  parcella  alkotja  második  legnagyobb 
parcellacsoportjukat.

4. Termények: 1 pontot  kap az a játékos,  aki egy terményfajtából  a 
legtöbbel rendelkezik. Egyenlőségnél az adott terményfajtáért senki 
sem kap pontot. Csak a paravánok mögötti termények számítanak, a 
boltokon lévők nem, ahogy a le nem aratott parcellák sem.

Az győz, akinek a legtöbb pontja van.

Egyenlőség  esetén  az  érintettek  közül  az  győz,  akinek több parcellája  van 
játékostábláján;  ha  ez  is  egyenlő  az,  akinek  több  terménye  van paravánja 
mögött. Ha ez is egyenlő, új játékra van szükség.

A parcellák
56  hatszögletű,  kétoldalas  parcella-
lapka van,  mindegyik  egyedi  azono-
sítóval. Mindkét oldalon ugyanannak a 
terménynek az ikonja látható, az egyik 
oldalon az ikon nagy (a parcella aratásra 
vár),  a  másikon  kicsi  (az  aratás  meg-
történt).  Aratás  után  a  parcellalapkát 
nagy  ikonos  oldaláról  át  kell  forgatni 

kis  ikonos  oldalára.  Aratásnál  a  parcella  egy  darab,  ikonjának  megfelelő 
terményt  termel:  komlót  (barna),  zöldséget  (zöld),  almát  (narancs),  bort 
(vörös) vagy búzát (sárga). 

Egyes lapkákon az azonosító nem fekete, hanem vörös – az utóbbiakra van 
szükség az előkészületek során.

„Magányos” egy  parcella,  ha  a  játékostáblán  nincs  mellette  legalább  egy 
másik parcella.  Ha  nincs  mellette  másik  parcella,  csak  munkás,  akkor  is 
„magányos”. Maguk a munkáslapkák viszont sosem számítanak „magányos” 
lapkáknak.

Amikor egy játékos lerak egy parcellát, mindig nagy ikonnal felfelé rakja le a 
lapkát. Ez akkor is így van, ha a parcella már le volt aratva: például egy másik 
játékos játékostáblájáról kerül át a parcella.

Ha egy játékos olyan  parcellát  szerez,  amelynek  mezőjén  (azonosító!)  egy 
munkás van, a munkáslapkát kicseréli a parcellára. Ha a játékos le tudja tenni 
máshová  munkását  (elegendő  parcella  szomszédos  ezzel  a  mezővel),  a 
munkát nyomban átrakhatja oda, végrehajtva a képességét. Ez az áthelyezés 
nem  számít  külön  cselekedetnek.  Egyébként  a  munkás  lekerül  a 
játékostábláról, és utóbb, egy b) cselekedet segítségével hozható majd megint 
játékba.

Értékelés

Most  kell  használni  a  pont-
sávot.

Győzelmi pontok járnak:

Munkásokért: a  munkásokon 
lévő szám.

Legnagyobb  csoport:  1  pont 
parcellánként.

Második legnagyobb csoport: 
2 pont parcellánként.

Terményekért: 1 pont minden 
többségért.

Az  győz,  akinek  a  legtöbb 
pontja van.

Parcellák

Minden  parcellán  látható  egy 
azonosító és egy terményikon.

Aratásnál  a parcellák terményt 
biztosítanak.

Magányos  egy  parcella,  ha 
nincs mellette másik parcella.

A  parcellákat  nagy  ikonos 
oldalukkal felfelé kell lerakni.

Ha  egy  megszerzett  parcella 
mezőjén  egy  munkás  van,  a 
munkást le kell venni, vagy re-
aktiválva áthelyezni máshová.



Események
Két játékos esetén mind a 14 eseménylapkára szükség van; három vagy négy 
játékos esetén az előkészületek során két eseménylapkát el kell távolítani a 
játékból (megnézésük nélkül). 

Az eseménylapkák egyik oldalán angol, a másikon német szöveg olvasható. 
Felül  látható  egy  betű,,  ez  alapján  található  meg részletes  magyarázatuk  a 
szabályban (l. lentebb). 

Miután a tizedik kihúzott  eseménylapka felkerül a várostáblára, a játék két 
forduló  múlva befejeződik (l. fentebb). 

A játék során a kihúzott eseménylapkát nyomban fel kell rakni a várostáblára 
a soron következő üres helyre. Amikor egy eseménylapka felkerül a hetedik 
(kérdőjellel  jelölt)  helyre,  a  játékosok mind megnézik,  hány parcellájuk és 
munkásuk van játéktáblájukon. Ha legalább egy játékosnak  összesen hétnél 
kevesebb munkása és parcellája van, az első és a második helyről a kihúzott 
eseménylapkák  visszakerülnek  a  zsákba,  a  többiek  két  hellyel  arrébb 
mozognak,  így  az  első  öt  eseményhely  lesz  foglalt  a  várostáblán. 
Mindannyiszor így kell eljárni, amikor egy eseménylapka a kérdőjellel jelölt 
helyre kerül.

A kihúzott esemény mindenkire hat, nem csupán arra a játékosra, aki kihúzta 
azt,  méghozzá  meghatározott  sorrendben:  először  arra,  aki  kihúzta,  majd 
sorban, az óramutató járása szerint a többiekre.

Egyes események a „magányos” parcellákra hatnak. „Magányos” parcella az, 
amely  nem szomszédos  egy  másik  parcellával  sem.  Ha  egy  parcella  nem 
szomszédos ugyan munkással, de parcellával nem, „magányosnak” számít. A 
munkáslapkák sosem számítanak „magányosnak”.

Előfordul, hogy a játékosnak egy  esemény végrehajtása miatt kell húznia a 
zsákból, és ekkor eseményt húz. Ekkor be kell jelentenie, mi ez az esemény, 
de az eseménylapkát egyelőre  félre kell raknia. Miután sikerült a szükséges 
parcellát-parcellákat  kihúznia,  a  félrerakott  egy  vagy  több  eseménylapka 
visszakerül a zsákba. Abban a valószínűtlen esetben, ha a zsákban már nincs 
parcella,  az  eseménylapkák  felkerülnek  a  várostáblára  (amíg  ott  van  üres 
hely), és az eseményeket rendesen végre kell hajtani.

Események

A  kihúzott  eseménylapkát  a 
várostábla  következő  üres 
helyére kell rakni.

A hetedik kihúzott eseménynél 
ellenőrizni  kell,  hogy  van-e 
mindenkinek összesen legalább 
hét munkása és parcellája játé-
kostábláján.  Ha  nincs,  az  első 
két eseménylapka visszakerül a 
zsákba.

Az  események  mindenkire 
hatnak.



Munkáslapkák
Kétféle  munkáslapka  van.  A  földművesekből  minden  játékosnak van saját 
készlete a saját színében. A földműveseken a szám 1, 2 vagy 3. A polgárok a 
játék kezdetén a várostáblán vannak, a rajtuk lévő szám 4 vagy 5. 

Minden  játékosnak  ugyanazok  a  földművesei  vannak:  inas,  idénymunkás, 
napszámos,  tapasztalatlan  munkás,  tapasztalt  munkás,  intéző.  A  játékosok 
földműveseiket paravánjuk előtt tartják, hogy a többiek láthassák, kiket nem 
raktak még fel játékostáblájukra.

A játékosok nem rakhatják fel földműveseiket más játékosok játékostábláira, 
csak a sajátjukra.

Munkás a b) cselekedet során kerül fel a játékostáblára, vagy kerül le onnét. 

Minden munkáson látható egy szám, ez két okból is fontos. 

Egyrészt, a munkás csak úgy rakható fel a játéktáblára, hogy  legalább annyi 
parcellával szomszédos legyen, amilyen szám látható rajta. Ez a feltétel csak a 
felrakásnál él, az nem okoz problémát, ha utóbb, a játék során egy vagy több 
parcella  elkerül  a  munkás  mellől.  Nem  szükséges,  hogy  a  munkással 
szomszédos parcellák egymással is szomszédosak legyenek. 

Munkás nem lehet szomszédos másik munkással.

Munkás  nem lehet 
szomszédos  másik 
munkással. 

Munkás csak üres helyre rakható le, vagy olyan munkás helyére, amelynek 
lapkáján  kisebb szám  látható.  A  munkás,  akinek  helyére  felkerült  az  új 
munkás,  visszakerül  a  játékos  paravánja  elé  (ha  földműves)  vagy  a 
várostáblára (ha polgár), vagyis utóbb újra felhasználható.

Amikor egy munkás helyére  egy másik munkás kerül,  a korábban ott  lévő 
munkás nem rakható le nyomban máshová – erre akkor kerülhet sor, ha egy 
parcella kerül a munkás helyére. A játék végén csak a játékostáblákon lévő 
munkásokért  jár  pont,  így  az  onnét  lekerül  munkásokért  járó  pontok 
„elvesznek” mindaddig, amíg újra fel nem kerülnek a játékostáblára. 

Munkás nem rakható le olyan mezőre, amin már parcella van.

Másrészt a játék végén minden, játékostáblán lévő munkásért annyi pont jár, 
amilyen szám látható a munkáslapkán. 

Minden  munkásnak van valamilyen  képessége,  azonban  a  játékos lerakhat 
munkást úgy is, ha nem tudja vagy (ha nem kötelező) nem akarja végrehajtani 
ezt a képességet, csak azért, hogy a játék végén pontokat kapjon.

Munkáslapkák

Annyi parcellával szomszédos-
nak  kell  lennie  a  lerakott 
munkásnak,  amilyen  szám van 
a lapkáján.

Munkás nem lehet szomszédos 
másik munkással.

Munkás lerakható üres mezőre, 
vagy  oda,  ahol  kisebb     számú 
munkás van.

A játék végén annyi  pontot  ér 
egy  munkás,  amilyen  szám 
látható a lapkáján.



Amikor  egy  játékos  olyan  parcellát  szerez  meg,  amelynek  helyén  lerakott 
munkása van, a parcellát a helyére kell leraknia, így el kell onnét vennie a 
munkást. Ekkor azonban, betartva a lerakási szabályt (szomszédos parcellák 
száma)  a  játékos  lerakhatja  máshová játékostáblájára  ezt  a  munkást,  újfent 
végrehajtva annak képességét. Ez afféle bónuszcselekedet, a munkás ilyetén 
lerakása  nem  számít  külön  cselekedetnek.  Ha  a  játékos  nem  tudja  (vagy 
akarja) lerakni a munkást, azt visszarakja paravánja elé (ha földműves) vagy a 
várostáblára (ha polgár). Fontos, hogy c) cselekedet során lehetséges, hogy a 
játékos megszerez egy boltról egy parcellát, lerakja, emiatt átrak egy munkást, 
és emiatt újabb terményekhez jut; az így szerzett terményeket felhasználhatja 
ugyanezen c) cselekedet során egy második parcella megvásárlásánál.

Munkás sosem számít „magányosnak”, akkor sem, ha már nem szomszédos 
egy lapkával sem. „Magányos” csak parcella lehet.

A  munkáslapkák  nem  teremtenek  összeköttetést  a  parcellák  között, 
semmilyen szempontból (pl. aratás, pontok a játék végén) sem.

Munkás nem kerül le a játéktábláról csak azért, mert lekerül mellőle parcella 
(akkor  sem,  ha  már  nincs  mellette  egy  parcella  sem),  ahogy  az  sem 
reaktiválja, ha lekerül mellé egy parcella.

Ha  egy  lerakandó  parcella 
helyén  munkás  van,  levétele 
helyett  ez  a  munkás  átrakható 
máshová,  és  ilyenkor  átrakása 
után reaktiválódik.



1. Függelék: Munkáslapkák
Minden lapka alsó részén látható egy harang vagy egy tekercs. A harang azt jelenti, hogy a lapka képessége 
opcionális: a játékos dönti el, végrehajtja-e vagy sem. A tekercs azt jelenti, hogy a képességet kötelező használni 
(csak az intéző képessége ilyen).

Földművesek

A:  Amikor a játékos lerakja az  inast,  egy vele szomszédos, még learatatlan parcellát  learathat. Ez speciális 
aratás: megkapja a terményt, de a parcella lapkája nem fordul át. Az inas lerakható úgy is, hogy csak learatott 
parcella legyen mellette, de ilyenkor nem kap a játékos terményt. (1)

B: Amikor  a  játékos  lerakja  az  idénymunkást,  legfeljebb  két  vele  szomszédos,  még  learatatlan  parcellát 
learathat.  Ez  speciális  aratás:  megkapja  a  terményt,  de  a  parcella  lapkája  nem fordul  át.  Az  idénymunkás 
lerakható úgy is, hogy csak learatott parcella legyen mellette, de ilyenkor nem kap a játékos terményeket. (1)

C: Amikor a játékos lerakja a  napszámost,  elvehet a készletből két tetszőleges terményt. Meg kell mutatnia a 
többieknek az elvett terményeket. (2)

D:  Amikor  a  játékos  lerakja  a  tapasztalatlan  munkást,  a  vele  szomszédos,  már  learatott  parcellák  közül 
bármennyit átforgathat. (2)

E: Amikor a játékos lerakja a tapasztalt munkást, bármelyik ellenfele boltjából megvehet egy parcellát. Ehhez 
összesen eggyel több terményt kell adnia, mint amennyi a parcella ára, de bármilyen terményekkel fizethet, nem 
kell az ajánlatot „másolnia”. (3)

F:  Amikor a játékos lerakja az  intézőt,  játékostáblájáról  egy parcellát  a parlaghoz  kell raknia. Az intézővel 
szomszédos parcellát is választhat (akkor is, ha arra szükség volt az intéző lerakásához). (3)

Az intéző hasznos lehet, ha a pontozás miatt célszerűbb kettészakítani egy nagy birtokot, meg hát önmagában 
három győzelmi pontot ér...

Polgárok

 G: Amikor a játékos lerakja a  kufárt, bármelyik ellenfele boltjából  megvehet egy parcellát. Ehhez pontosan 
annyi terményt kell adnia, amennyi a parcella ára, de bármilyen terményekkel fizethet. (4)

H: Amikor a játékos lerakja a boltost, a földhivatalról egy parcellát boltjára rakhat (csak akkor, ha boltján még 
nincs két parcella, hiszen ott nem lehet ennél több), természetesen ajánlatot rakva mellé. Ha a játékos boltján két 
parcella  van,  vagy  nincs  terménye paravánja  mögött,  lerakhatja  a  boltost  játékostáblájára,  de  nem vehet  el 
parcellát a földhivatalról. Ezután az elvett parcella helyett újat kell húzni a zsákból (ha ilyenkor a húzó játékos 
eseményt húz, azt a szabályok szerint végre kell hajtani). (4)

Ha  a  játékos  első  cselekedete  során  rakja  le  a  boltost,  a  második  cselekedetével  már  meg  is  veheti  és  
játékostáblájára  rakhatja  a  boltos  révén  boltjára  rakott  parcellát  –  ilyenformán  minimális  ráfordítással  (1  
termény) megvehet egy parcellát.

I: Amikor a játékos lerakja a bírót, elvehet egy másik játékos játékostáblájáról egy magányos parcellát. Ha így 
tesz, kompenzációként 3 terményt kell fizetnie ennek a játékosnak. (4)

Megeshet, hogy a játékos olyan parcellát szerez a bíró révén, amelyet pont oda kell leraknia, ahol a bíró van –  
ilyenkor ki kell cserélnie a bírót a parcellára. Persze, ha akarja és képes rá, a bírót nyomban le is rakhatja  
valahová, és újra használhatja képességét. Elméletileg ugyanez még többször is megismételhető!

J:  Amikor a játékos lerakja a  jegyzőt, újra  használhatja egy, már a játéktábláján lévő munkás képességét (ez 
utóbbi munkás nem mozog, marad, ahol volt). (5)

K: Amikor  a  játékos  lerakja  a  kereskedőt,  húzhat egy  lapkát  a  zsákból.  Ha  ez  parcella,  vagy  lerakja  a 
játékostáblájára, vagy a parlaghoz rakja, döntése szerint. Ha eseményt húz, meg kell mutatnia a többieknek, hogy 
ők is lássák, melyik is, majd félre  kell raknia és újra húznia – addig, míg parcellát nem húz. Ekkor félrerakott 
eseményt vagy eseményeket visszarakja a zsákba.  Ha a zsákban már nincs parcella, a játékos elvehet egyet a 
földhivatalon lévő parcellák közül. (5)

L: Amikor a játékos lerakja a  jótevőt, a földhivatalról egy parcellát játékostáblájára  rakhat. Ezután az elvett 
parcella helyett újat kell húzni a zsákból (ha ilyenkor a húzó játékos eseményt húz, azt a szabályok szerint végre 
kell hajtani).



2. Függelék: Eseménylapkák
A lapkákra csak kevés szöveg fér, de minden lapkán látható egy betű – ez alapján megtalálható a szabályban (itt, 
alant) az esemény teljes leírása. Minden lapka alján látható egy harang vagy egy tekercs. A harang azt jelenti, 
hogy az esemény opcionális: mindenki maga eldöntheti, hat-e rá az esemény vagy sem. A tekercs azt jelenti, 
hogy az eseményt kötelező végrehajtani.

M: Vakcsere: Minden játékos eldönti, hogy eldob-e egy parcellát játékostáblájáról. Aki így dönt, az a parcellát a 
parlaghoz rakja, majd húz helyette egy újat a zsákból.* A kihúzott parcellát le kell rakni a játékostáblára.

Előfordulhat,  hogy a kihúzott  parcella miatt  el  kell  távolítani  egy munkást,  akit  esetleg nem lehet máshová  
áthelyezni, de az is, hogy a kihúzott parcella egyesíti a két legnagyobb birtokot!

N: Csere: Minden játékos  eldönti,  hogy egy saját, játékostábláján lévő parcelláját kicseréli-e egy játékostársa 
egy  magányos  parcellájára  (csak  a  másik  játékostól  elvett  parcellának  kell  magányosnak  lennie,  az 
ellentételezésként átadott sajátnak nem).

O: Ajándék: Mindenkinek ki  kell választania egy parcelláját,  és azt át kell adnia bal oldali  szomszédjának. 
Mindenki vagy a játékostáblájáról választ egy parcellát, vagy azt adja tovább, amit éppen most kapott (kivéve az 
a játékos, akire elsőként hat az esemény, mert neki úgy kell elajándékoznia egy parcellát, hogy még nem kapott 
egyet  jobb  oldali  szomszédjától).  Az  ajándékozásban  kötelező  rész  venni,  és  bolton  lévő  parcella  nem 
ajándékozható  el.  A  kapott  ajándékot  a  játékos  vagy továbbadja  (kivéve  az  a  játékos,  aki  utolsóként  kap 
ajándékot),  vagy lerakja játékostáblájára, természetesen learatatlan oldalával felfelé,  vagy a parlaghoz rakja a 
parcellát.

Eldobni akkor lehet célszerű a lapkát, ha már nem lehet azt továbbadni, és nem érdemes lerakni, mer a helyén  
egy áthelyezhetetlen munkás van, vagy egyesítené a két legnagyobb birtokot.

Ha valaki a kapott parcellát lerakja, de annak helyén egy munkás van, a munkás lekerül onnét, de átrakható  
máshová (ha ez lehetséges) – ilyenkor annak képessége újra végrehajtható.

P:  Bő  aratás: Mindenki  elvehet a  készletből  egy  olyan  terményt,  amilyen  fajtából  a  legtöbb  learatatlan 
parcellával rendelkezik játékostábláján. Egyenlőség esetén a játékos választhat, melyik terményt szeretné. Ha az 
adott terményből már nincs a készletben, a játékos szabadon választhat egy másikfajta terményt. A játékosoknak 
meg kell mutatniuk egymásnak, milyen terményt vettek el. Ilyenkor nem kerül sor parcella átforgatására. Nem 
vehet el terményt olyan játékos, akinek nincs egy learatatlan parcellája sem.

Q: Zsákbamacska: Mindenki, aki befizet két terményt, húzhat egy parcellát a zsákból.* Aki így dönt, annak 
meg kell mutatnia a többieknek, milyen két terménnyel  fizet,  mielőtt beadná azokat a készletbe. A kihúzott 
parcellát nyomban le kell rakni a játékostáblára. Ha a zsákban már nincs parcella, a földhivatalon lévők közül 
lehet választani. (Az ajándéknál olvasható figyelmeztetések itt is érvényesek!)

R: Új termés: Mindenki átforgathatja legfeljebb két, már learatott parcelláját.

S: Új kínálat: A játékosnak, aki kihúzta ezt az eseményt, a földhivatalról vissza kell raknia az összes parcellát a 
zsákba, majd helyettük ugyanennyi parcellát kell húznia onnét.*

T: Kiárusítás: Mindenki, aki befizet három terményt a készletbe, elvehet egy parcellát a földhivatalról, hogy 
lerakja azt játékostáblájára. Az elvett parcellák pótlására csak azután kerül sor, hogy már mindenki elvett egyet, 
aki akart.*

U: Csere a földhivatallal: Mindenki  kicserélhet  egy, a játékostábláján lévő parcellát egy földhivatalon lévő 
parcellával.  (Általában csak öt  parcellából lehet  választani,  hiszen azért  került  sor húzásra a zsákból,  mert  
valaki elvett a földhivatalról egy parcellát.)

V: Távoli aratás: Mindenki learathat bármennyit magányos parcellái közül.

W: Pótlás: Mindenkinek húznia kell egy parcellát a zsákból.* A játékosok a kihúzott lapkákat vagy a parlaghoz 
teszik, vagy játékostáblájukra – ez utóbbi esetben egy másik parcellát kell eldobniuk játékostáblájukról.

X: Áthelyezés: Mindenki  áthelyezheti egy munkását  játékostábláján  – természetesen  az  új  helyen  elegendő 
szomszédos  parcellának kell  lennie.  Az  áthelyezett  lapka  a  szokott  módon  lerakható  kisebb  számú munkás 
helyére. Az áthelyezés nem váltja a munkás képességét!

Érdemes lehet olyan helyre átrakni egy munkást, ahová le lehet majd rakni egy parcellát, így utóbb a munkás  
újra kihasználható. Vagy épp helyet csinálni egy másik munkásnak (például mert két munkás nem lehet egymás  
szomszédságában).



Y: Szabadnap: Mindenki  leveheti egy  munkását  játékostáblájáról.  A levett  földműves a  játékostábla  mellé 
kerül, a polgár pedig vissza a várostáblára. A levett munkás utóbb újra felrakható.

Z: Váratlan nyereség: A játékosnak, aki kihúzta ezt az eseményt, a készletből mindenkinek (magát is beleértve) 
ki kell osztania egy-egy tetszőleges terményt.

* Ha ilyenkor a húzó játékos eseményt húz, azt meg kell mutatnia a többieknek, majd félre kell tennie. Amikor 
végül sikerül egy parcellát húznia, a félretett eseményt, eseményeket vissza kell raknia a zsákba.

3. Függelék: Stratégiai tanácsok
Mindenki úgy kezd, hogy két parcellája van játékostábláján, elég távol egymástól. Az elején mindig érdemes 
olcsón vásárolni, akkor is, ha a parcella nem szomszédos másik parcellával. Minden parcella hasznos: új birtok 
nőhet  ki  belőle,  vagy  bizonyos  eseményeknél  ezt  lehet  majd  eldobni,  elajándékozni  egy  fontosabb helyett. 
Érdemes  figyelni  arra,  hogy  nem  jó  beszorulni  egy  sarokba,  mert  korlátozottak  lesznek  a  növekedési 
lehetőségek. Minél több parcellája van valakinek szétszórva a játékostábláján, annál több parcella lesz érdekes a 
számára, és utóbb könnyebben tud birtokokat kialakítani.

Az  első  fordulóban  érdemes  az  inast  lerakni  –  b) cselekedet  –,  méghozzá  lehetőleg  olyan  helyre,  aminek 
parcellája a földhivatalban van. Így a játékos kap egy plusz terményt. Ezután érdemes a földhivatalról elvéve a 
boltra rakni két parcellát – d) cselekedet.

A kezdőparcellák feláldozását jól meg kell fontolni, mert ezek stratégiai pozíciók: elég messze vannak a többiek 
kezdőparcelláitól, és megfelelő „érdekterületet” biztosítanak a játéktábla két pontján.

A játékot valószínűleg az a játékos nyeri meg, aki legjobban „árazza be” a megtartásra ítélt és az eladásra szánt 
parcelláit boltjában, illetve aki legjobban használja ki – és főként újra meg újra – munkásait.

Ha  valaki  nagyon  nagy  aratást  hajt  végre,  a  biztonság  okáért  először  a  terményeket  az  éppen  learatandó 
parcellákra tegyétek, és csak onnét rakja paravánja mögé.

Érdemes oda rakni a munkást, ahová utóbb parcellát lehet rakni, mert így a munkás „ingyen” újra használható, 
amikor átkerül máshová.

Akinek a boltjában bennragad egy vagy két parcella, az nehezebben vagy egyáltalán nem tud elvenni parcellákat 
a földhivatalról.

Nem feltétlen minden parcella elérhető – legalább elméletileg – mindenki számára. Lesznek eldobott parcellák, 
lesznek közvetlen a zsákból húzott parcellák, és jó eséllyel olyanok is, amelyek a zsákban maradnak a játék 
végéig. Erre érdemes gondolni a stratégiák kialakítása során.
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