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FÜR  3 – 5  SPIELER

EIN SPIEL  VON 
THOMAS 
SPITZER

Andreas Odendahl és Michael Keller 
játéka 1- 4 játékos részére



A La Granja játékban, 1‐4 játékos kis birtokokat
irányít az Alpich-tónál, a Majorca szigetén lévő 
Esporles falu közelében. 

A játék során a játékosok fejlesztik birtokaikat, és
árukat szállítanak a faluba, így versengenek, hogy 
vidéki birtokukkal elnyerjék a La Granja címet. Az 
időzítés kulcsfontosságú!

A La Granja egy izgalmas játék, mely pontos 
tervezést követel. A sikeres játékosoknak 
tudniuk kell megbirkózni a kockák és 
kártyák kiszámíthatatlanságával. 

2.1 A játéktábla

A La Granja játéktáblájának közepén Esporles
piaca látható. Ez hatszögletű piacmezőkből áll, 
mely mezők mindegyikének van egy 2 és 6 
közötti száma (értéke). Az “X” jelű piacmezők 2 
és 3 fős játéknál nem használhatók (lásd 4.0).
A piac szélén hat gazdasági épület helyezkedik el.
Minden egyes gazdasági épülethez tartozik négy 
különböző szimbólumsor (egy-egy játékosonként).
Minden játékos szállíthat birtokárukat vagy 
kereskedhet árucikkekkel a gazdasági épületeknél, 
ahogy azt a szimbólumok jelzik. A gazdaság-
jelzőket halmozzátok a szimbólumsorok mellé, 
a jelölt területre.

A jövedelemmezők a játéktábla bal oldalán 
találhatók (1-6 értékű kockák jelölik). A tetőjelzők 
helye a tábla bal alsó részén van. A 2-6. kör jelzőit a 
körsorrend szerint rendezzétek, ahogy azt a 
táblán jelöltük. A tetjelzők helyek 2-től 6-ig vannak 
számozva, a tetőjelzőket ezeknek a számoknak 
megfelelően rendezzétek el. Az 1-es tetőjelzőket 
helyezzétek ezek felé. A többi tetőjelző az adott 
körben jelentik meg a fent lévő helyen. 

1.0 Bevezetés
2.0 Tartozékok és fontos Kifejezések

3.0 A Játék Célja
4.0 A Játék Előkészületei

5.0 A Játék Menete
6.0 Birtok Fázis

7.0 Jövedelem Fázis
8.0 Szállítás Fázis

9.0 Pontozás Fázis
10.0 A Játék Vége
11.0 Szóló Játék
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TARTALOMJEGYZÉK

1.0 BEVEZETÉS

2.0 TARTOZÉKOK ÉS 
FONTOS KIFEJEZÉSEK

A La Granja játék minden példánya a tartalmazza:

✿ 1 játéktábla
✿ 4 játékostábla
✿ 66 birtokkártya
✿ 9 jövedelemkocka
✿ 100 játékosjelző (fa oktaéder; 25 mind a 4 

játékos színében)
✿ 4 fa korong 

(1 mind a 4 játékos színében)
✿ 16 szamárjelző (4 jelző játékosonként)
✿ 38 ezüst “érme” (1-es és 3-as címletben)
✿ 66 győzelmipont-jelző (1, 3, 5, 10 értékben)
✿ 4 játékossorrend-jelző (1-4-ig számozva)
✿ 24 tetőjelző
✿ 24 gazdaságjelző
✿ 3 épületsorrend-jelző (1-3-ig számozva)
✿ 4 játékos segédlet
✿ 2 szabálykönyv (angol és német)
✿ 2 függelék (angol és német)
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A sziesztasáv a játéktábla jobb oldalán látható. Ez 
mutatja, mennyire “kipihentek” a játékosok egy 
adott körben, és ezt használjátok a fordulósorrend 
meghatározásához. 

2.2 A birtokkártyák

A La Granja játék 66 birtokkártyát tartalmaz. 
A játékosok a játék alatt kártyákat húznak a 
kezükbe, majd kijátsszák ezeket birtokuk 
négy oldal közül az egyik ala alá csúsztatva.
Egy kártya kijátszása után csak a játékos által 
választott oldal lesz “aktív”, ez kifejti hatását a 
játékra. A kártya másik három oldalán lévő infor-
mációk a játék hátralévő részében nem számítanak. 
✿ A birtok bal oldalához kijátszott kártya egy meg-

művelt termőföld. Egy termőföldön egy bizo-
nyos termelt áru növekszik – 
olajbogyó, gabona vagy szőlő. 

✿ A birtok tetején lévő három 
bevágás egyikébe kijátszott 
kártya egy  piaci taliga.

✿ A birtok jobb oldalához kijátszott kártya egy
birtokbővítés. 

✿ A birtok alján lévő három bevágás egyikébe 

kijátszott kártya a különleges képességével a 
segítő. 

2.3 A jövedelemkockák

Kilenc kocka van a 
játékban. A játékosok 
számától függően
adott számú kockát 
használtok, és 
rendeltek a játéktábla 
jövedelemmezőihez. 

piac a piacmezőkkel

6 jövedelemkocka helye

gazdasági épület 
szimbólum sorokkal

2 és 3 fős játékban 
blokkolt

a gazdaság-
jelző helye

sziesztasáv

gazdasági épület

a tetőjelzők 
helye

piaci taliga

segítség
termő-
föld

birtok
bővítés



2.4 A játékostáblák

Minden játékosnak van egy játékostáblája, mely 
saját birtokát ábrázolja. Birtokán látható: hat mező 
a megszerzett gazdaságjelzőknek; néhány raktár
(a termelt áruknak és a feldolgozott áruknak); az
erőforrások feldolgozásának, vásárlásának és 
eladásának költsége; egy középső mező a kereske-
delmi áruk számára; egy disznóól két hellyel; egy 
táblázat, melyben szerepel a 9 birtokáru és a 
birtokbővítés költsége (mely minden egyes 
bővítéssel növekszik); egy birtokház öt hellyel a 
megvásárolt tetőjelzőknek; egy mező a kijátszott 
szamárjelzőknek; és hely a játékos által minden 
egyes körben kiválasztott, két jövedelemkockának.
Figyelem: A kereskedelmi áruk helyén, a termelt 
áruk raktárában és a feldolgozott áruk raktárában 
bármennyi játékosjelző lehet, de a disznóólban 
maximum csak két malac számára van hely 
(ezért van rajta két nyolszög alakú mező).
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a szamárjelzők helye

a gazdaság-
jelzők mezője

birtokáru táblázat
és a birtokbővítés 

költsége

húsraktár 
(feldolgozott áruk)

jövedelem -
kockák helye

termelt áruk 
vásárlási ára

raktár a fel-
dolgozott

áruknak, ételnek 
és bornak

a gazdaság-
jelzők helye

birtokház – hely öt tető elzőnek

termőföld
helye

a birtok-
bővítések 

helye

disznóól, két 
malac számára

(háromnak 
a birtok-

bővítésen)

hely maximum három
piaci taliga számára

hely maximum három 
segítő számára

raktár a termelt szőlőnek, 
gabonának, olajbogyónak

termelt áruk 
eladási ára

feldolgozás költsége

A birtokkártyák a birtok négy oldalán a nekik 
kialakított bevágásokba helyezhetők; használatuk 
a birtokhoz való helyzetüktől függően változik. 
Legfeljebb három kártya helyezhető a birtok tetejéhez 
illetve aljához – “bevágásonként” egy kártya. A jobb 
és bal oldalra helyezett kártyákat csúsztassátok kissé a 
tábla alá, így már a kijátszásnál is a kártyának csak az 
erre vonatkozó oldala lesz látható. Az ehhez a két 
oldalhoz kijátszott kártyák száma nincs korlátozva. 

kereskedelmi áruk 
helye és használatuk 

összefoglalása



2.5 A játék jelzői

2.5.1 Ezüst “érmék”
Az ezüst La Granja pénzneme. A játékban 1-es és 
3-as értékű “érmék” vannak. A játékos beválthat 
három “1” érmét egyetlen “3” érmére a
“bankból” (vagy fordítva) a játék alatt. Ha a 
szabálykönyv “1 ezüstöt” ír, akkor ez egy 1-es 
étékű ezüstérmét jelent.  

2.5.2 Győzelmipont-jelzők
Amikor egy játékos győzelmi pontot szerez,
azonnal vegyen el ennek megfelelő számú 
győzelmipont-jelzőt a készletből. A jelzők 
értéke 1, 3, 5 illetve 10 győzelmi pont. A játékos
bármikor “beválthatja” jelzőit (vagyis elvehet 
egyetlen 3-as jelzőt három 1-es jelzőért). A
játékosok kezelhetik titkosan győzelmi 
pontjaikat. Ha a szabálykönyv “1 győzelmi 
pontot” ír, akkor az egy 1-es értékű 
győzelmipont-jelzőt jelent. 

2.5.3 Gazdaságjelzők
A faluban lévő minden egyes gazdasági épületnek 
van egy saját gazdaságjelzője. Minden egyes 
játékos minden egyes gazdasági épületnél egy 
jelzőt kaphat. A jelző előlapján látható annak 
“azonnali funkciója”, lásd 8.3.1.

2.5.4 Tetőjelzők
Minden egyes játékos körönként egy tetőjelzőt
vásárolhat. A tetőjelző egyszeri bónuszt ad 
tulajdonosának. A játékosok a megvásárláskor 
azonnal annyi győzelmi pontot kapnak a 
tetőjelzőkért, amennyi a játékostáblájukon 
látható (a második tetőjelzőtől kezdve). 

2.5.5 Szamárjelzők
Minden játékosnak van egy saját, négy szamár-
jelzőből álló készlete. A játékosok minden egyes 
körben választanak egy szamárjelzőt. A jelző 
megadja a szállítások számát (szamarak jelzik), 
és néha a mezők számát, mellyel a játékos előre 
léphet a játéktábla sziesztasávján (kalapok jelzik). 
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2.5.6 Épületsorrend-jelzők
A La Granja játék három épületsorrend-jelzőt
tartalmaz. Ezeket a játék kezdetén helyezzétek le a 
falu hat gazdasági épülete közül háromra, így ezen 
épületek sávja lesz először elérhető. 

2.5.7 Forulósorrend-jelző
Ezek a jelzők mutatják a játékosok sorrendjét. 

2.6 Játékos segédletek

A játékos segédletek összefoglalják a körök 
menetét. A másik oldalukon felsoroljuk, miért 
kapnak a játékosok győzelmi pontokat.

2.7 A fa tartozékok

2.7.1 Játékosjelzők
Minden játékos kap 25 
játékosjelzőt a saját 
színében. Ezek számos, 
a játékos tulajdonában 
lévő dolgot jelképeznek, 
vagy felhasználhatók 
a birtokon és a játék-
táblán lévő helyzetük 
függvényében. 

Példa: Ha egy játékosjelző a kereskedelmiáru-
mezőn van, akkor az egy kereskedelmi áru; ha 
egy olajbogyóföldön van, akkor egy olajbogyó;
ha a falu piacán van, akkor egy piaci stand, stb. 

A 25 jelző a maximum, mely egy játékosnál 
lehet! 
Ha egy játékosnak mind a 25 jelzője játékban 
van (ez ritka eset!), akkor elveheti az egyik 
jelzőjét a birtokáról vagy a játéktábláról, hogy 
aktuális akciójához felhasználja. 

2.7.2 A korongok
Helyezzétek a játékoskorongokat a játéktáblán 
a sziesztasáv “0” mezőjére. A játékoskorongok 
a játékkör alatt előre léphetnek. 

2.8 Kifejezések magyarázata

A következő kifejezések külön jelentéssel 
bírnak a La Granja játékban: 

✿ Termelt áruk: A termelt áruknak három típusa 
van ‐ olajbogyó, gabona és szőlő. Ezeket a termő-
földekre és a raktárakba helyezitek, és 
feldolgozhatjátok. A játékos által elvett összes 
olyan termelt árut, mely nem a földeken nőtt, 
a megfelelő raktárakba kell helyezni. 
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Ez a jelző mutatja, 
hogy a játékosnak 

van egy olajbogyója



✿ Erőforrások: Olajbogyó, gabona, szőlő és malac
(a hagyományos fekete malac) a játék erőforrásai.
Vásárolhatók, eladhatók és feldolgozhatók.

✿ Feldolgozás (feldolgozott áruk):  A szőlőből bor, 
a malacokból pácolt hús, míg az olajbogyóból 
és a gabonából étel állítható elő. Az áruk 
feldolgozása ezüstbe kerülhet. 

✿ Jövedelem: A játékos kockák formájában kap 
jövedelmet. A jövedelem lehet egy vagy több 
erőforrás, ezüst, szállítás, egy vagy két ingyenes 
feldolgozás, egy vagy két lépés a sziesztasávon, 
valamint egy kártya húzása vagy kijátszása. 

✿ Színes feliratok: A játékforduló négy fázisát, és 
a különböző lépéseket színekkel jelöljük.

Birtok fázis  – kék
Jövedelem fázis – zöld
Szállítás fázis – szürke
Pontozás fázis – piros

✿ Kereskedelmi áruk: A kereskedelmi áruk 
visszaadhatók erőforrásokért vagy akciókhoz. 

✿ Birtok: A játékos táblája (plusz a hozzátett 
birtokkártyák) a birtokot jelképezik. 
✿ Birtokáruk: Egy átfogó kifejezés, melybe a 
következők tartoznak: 

 ezüst
 győzelmi pontok
 termelt áruk 

(olajbogyó, gabona, szőlő)
 feldolgozott áruk 

(étel, bor, pácolt hús)
 malacok

A játékos birtokának jobb felső sarkában van egy 
összefoglaló a birtokbővítésekről, és a
lehetséges birtokárukról. 

✿ Szállítás: Egy szamárszimbólum egy szállítást 
jelképez. Egy szállítás egy áru mozgatását jelenti 
a birtokról vagy a raktárból (és néha kártyáról),
vagy a falu egyik gazdasági épületébe vagy a 
játékos birtokán lévő egyik piaci taligára. 

A játékosok hat játékkörön át bővítik birtokukat, és 
árukat szállítanak Esporles falujába, mellyel
győzelmi pontokra tesznek szert. 

A játékosok a faluban kétféle képpen kaphatnak
győzelmi pontokat:

1. Amikor egy játékos teljesen feltölt egy 
gazdasági épületet, győzelmi pontokat 
és egy gazdaságjelzőt kap, mely utóbbival 
bónuszhoz jut a játék további részében. 

2. Amikor egy játékos teljesen feltölt egy 
birtokán lévő piaci taligát (vagyis a birtoka
tetején lévő birtokkártyát), győzelmi 
pontokat és kereskedelmi árut kap. 

A játék folyamán fontos odafigyelni a többi játékos 
akcióira, befolyásolni a fordulósorrendet és 
alkalmazkodni a kockák és a kártyák szeszélyeihez.
A játék végére a legtöbb győzelmi pontot gyűjtő 
játékos lesz a győztes, aki elnyeri birtokával a La 
Granja címet! 

Helyezzétek a játéktáblát az asztal közepére. 

Minden játékos kap egy játékostáblát (birtok), 
25 játékosjelzőt a saját színében és egy készlet 
szamárjelzőt (négy jelző, melyeken egy, kettő, 
három és négy szamárszimbólum van).

Minden játékos kap egy győzelmi pontot és 
1 ezüstöt, melyet birtoka mellé helyez. Minden 
játékos helyezze egyik játékosjelzőjét a birtokán 
lévő kereskedelmi áru mezőre. A megmaradt 
játékosjelzők alkotják a játékosok saját készletét. 

Az egyik játékos keverje meg a 66 kártyát, és osszon 
minden játékosnak négy kártyát titokban. A többi 
kártyát helyezze képpel lefelé az asztalra, ez alkotja 
a húzópaklit. 
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Kereskedelmi 
Áru

3.0 A JÁTÉK CÉLJA

4.0 A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI



Figyelem: Ha felhúzzátok a húzópakli utolsó 
kártyáját, keverjtek meg az összes dobott kártyát, 
és alkossatok belőle új húzópaklit. 

Az egyik játékos rendezze a tetőjelzőket a játékkör 
száma szerint, és képezzen belőlük képpel lefelé 
néző kupacot. Ha négynél kevesebben játszotok,
találomra vegyetek el minden egyes kupacból tető-
jelzőket, amíg a megmaradt tetőjelzők száma 
egyenlő nem lesz a játékosok számával. Helyezzétek 
a kupacokat a játéktáblán a kialakított részre 
(a játékkörök száma szerint rendezve). Az 1. kör tető-
jelzőit fordítsátok képpel felfelé a mezőkön. 

Helyezzétek a gazdaságjelzőket a táblára, a játék-
táblán látható, hozzájuk tartozó gazdasági épület 
közelébe, a kialakított helyre. Helyezzetek 1-1 
győzelmi pontot a gazdasági épület szomszédságá-
ban lévő, minden világosszürke mezőre (ezeken van 
a játékosjelzőknek kialakított négy mező).

Dobjatok egy kockával. Helyezzétek az 1. épület-
sorrend-jelzőt erre a gazdasági épületre, és tegyetek 
rá egy győzelmi pontot is. Még kétszer dobjatok a 
kockával, és helyezzétek le külön-külön a 2. és a 3. 
épületsorrend-jelzőt. Minden jelzőre tegyetek egy-

egy győzelmi pontot. Ha az épületen már van épület-
sorrend-jelző, akkor újra dobjatok. 
MEGJEGYZÉS: Az épületsorrend-jelzőt helyezhetitek 
a szimbólumsorok közepére. 

Találomra válasszatok kezdőjátékost. Ő megkapja 
az 1. fordulósorrend-jelzőt. A kezdőjátékossal 
kezdve, az óramutató járása szerint, minden egyes 
játékos vegye el a következő fordulósorrend-jelzőt. 
A nem használt jelzőket tegyétek vissza a dobozba. 

A szükséges kockák száma a játékosok számától 
függ. A kockák száma a játékosok számának 
kétszerese plusz egy. 

2 játékos 5 kocka
3 játékos 7 kocka
4 játékos 9 kocka

Fordulósorrendben minden egyes játékos 
helyezze le egy játékosjelzőjét a játéktábla egyik 
középső piacmezőjére (2, 3, 4 és 5 értékű mezők).
A kezdőjátékos elhelyezi jelzőjét a 2-es értékű 
piac mezőn; őt követi a többi játékos emelkedő 
sorrendben. 3 fős játéknál a 2, 3, 4-es mezőket 
foglaljátok el; 2 fős játékban a 2-es és 3-as 
mezőket foglaljátok el.
Fordított fordulósorrendben minden játékos 
helyezze el sziesztakorongját a sziesztasáv alsó 
mezőjén. Ezek egymásra kerülve kupacot alkotnak
– a kezdőjátékos korongja lesz legfelül. 

A győzelmi pontokat és az ezüstöket készletet 
alkotva helyezzétek a közelbe. 

Figyelem: A 2 és 
a 3 fős játékban 
a külső piac-
mezők többsé-
gére nem lép-
hettek. Ezeknek 
a mezőknek
“X” látható a 
közepén. 
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Megadja az 
épületsorrend-jelző 

helyét. 

Egy játékos birtoka 
a játék elején

Nem elérhető 
2 és 3 fős játékban. 



A La Granja játék hat körön át tart. Egy kör négy 
fázisból áll: 

Birtok fázis (lásd 6.0)
Jövedelem fázis (lásd 7.0)
Szállítás fázis (lásd 8.0)
Pontozás fázis (lásd 9.0)

Figyelem: A La Granja játékban nincs körjelző. A
játékosok használhatják a tetőjelzők hátoldalát és 
az üres tetőjelzőmezőket, hogy tudják éppen 
melyik körnél tartanak. 

5.1 Bármikor végrehajtható akciók

A La Granja egy kifejezetten rugalmas játék – 
legtöbbször csak az aktív játékos hajthat végre 
különböző akciókat általa választott sorrendben. 
Ez különösen fontos az olyan akcióknál, 
melyeket a játék alatt bármikor végre lehet 
hajtani a kör fázisától függetlenül. Ezekhez 

akciókhoz tartozik a kereskedelmi áruk 
visszaforgatása, az erőforrások vásárlása és 
eladása, valamint az erőforrások feldolgozása. 

5.1.1 Kereskedelmi áruk használata

A játék alatt időről időre a játékos kereskedelmi 
árukat kap (legtöbbször a piaci taligáinak
megtöltésénél). Minden kereskedelmi árut 
a birtok középső mezőjén lévő egy-egy 
játékosjelző jelképez. 

A játékos visszateheti kereskedelmi áruját a készle-
tébe a következő akciók egyikét végrehajtva: 
✿ Vegyél el 4 ezüstöt

A játékos elvesz 4 ezüstöt a készletből. 
✿ Vegyél el két különböző termelt árut 

A játékos elvesz két különböző termelt árut, 
és lehelyezi két játékosjelzőjét a birtokán 
lévő, megfelelő raktárakra. 
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A játékos tulajdonában van 
egy kereskedelmi áru. 

5.0 A JÁTÉK MENETE



✿ Húzz egy kártyát vagy játssz ki egy kártyát 
A játékos lehelyezi a kezében lévő egyik 
kártyát a birtokához (figyelembe véve a 
birtokbővítés költségét, lásd 6.0) vagy 
felhúzza a kezébe a húzópakli felső kártyáját. 

✿ Vegyél el egy malacot 
A játékos elvesz egy malacot, egyik játékos-
jelzőjét egy disznóól-mezőre helyezi. 

✿ Ingyen dolgozz fel két erőforrást 
A játékos ingyen feldolgozhat két erőforrást, és 
áthelyezheti a raktáraiból vagy a termőföldről a 
megfelelő feldolgozott áru raktárba. Ilyenkor a 
nyilat követve csúsztass át egy jelzőt egy 
raktárból vagy egy termőföldről a hozzátartozó 
előállított áru raktárába. A nyílon lévő költséget 
ne fizesd be. 

Vagy a játékos a szállítás fázis alatt áthelyezhet 
egy kereskedelmi árut a falu egyik gazdasági 
épületére, lásd 8.3.1.

5.1.2 Erőforrás vásárlása és eladása
Amikor egy játékos erőforrást vásárol, akkor 
megvásárolt erőforrásonként egy jelzőjét a 
megfelelő raktárba vagy a disznóólba helyezi. 

Az erőforrások eladásánál a játékos elveszi a 
játékosjelzőket a raktáraiból vagy az istállóból. 
A termelt áruk a földekről nem adhatók el! 
Kivétel: A 35. kártya Mezőgazdasági Munkás.

Figyelem: A feldolgozott áruk közvetlenül nem 
vásárolhatók meg és nem adhatók el. A játékos
több lépésben juthat  feldolgozott áruhoz,
megvásárolja az erőforrást a vásárlási árán, majd 
ezüstöt költ, hogy azt feldolgozza.  

5.1.3 Erőforrások feldolgozása
A játékos feldolgozhatja a termelt árukat és a 
malacokat – hogy azok feldolgozott árukká váljanak. 
Ehhez a játékosjelzőt elveszi az erőforrás mezőjéről, 
és feldolgozott áruként helyezi le a megfelelő mezőre. 

A feldolgozás költsége látható a birtokon, a termelt 
áruk raktárai és termőföldjei, illetve a disznóól és a
feldolgozott áruk raktárai között. 

5.1.4 A Termőföldeken lévő termelt áruk
A termelt áruk soha nem mozognak a termőföld 
és a raktár között. A termőföldön maradnak, amíg 
a következők egyike meg nem történik: 

✿ Feldolgozáshoz használod (lásd 5.1.3)
✿ Birtokbővítés költségének megfizetésére 

használod (lásd 6.0)
✿ Szállítmányként használod (lásd 8.3)

A birtok fázis négy lépésből áll. Az adott lépést 
mindig teljesen végre kell hajtania az összes 
játékosnak, mielőtt a következőbe kezdenétek.
Amint a játékosok belejöttek a játékba, a birtok 
fázis első három lépését egyszerre is 
végrehajthatják. Máskülönben a birtok fázist a 
játék fordulósorrendjében hajtsátok végre. 

1. Játssz ki egy birtokkártyát, 
és húzz új kártyá(ka)t 
Minden játékos kijátszhat 
egy kártyát, és a lépés 
végén húzhat egy vagy 
több új kártyát. 
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Az olajbogyó és a gabona vásárlási költsége 
3 ezüst. Ezen két erőforrás eladásával 
a játékos egyenként 1 ezüstöt keres. 

A termőföldön 
vagy a raktárban 

lévő szőlő 
feldolgozása

borrá egyenként 
3 ezüstbe kerül. 
A hozzátartozó 
játékosjelző a 
bor raktárába 

kerül. 

6.0BIRTOK FÁZIS    



Kivétel: Az első körben minden játékos két kártyát 
játszik ki!

A játékosok elhelyezik kártyáikat a 
birtokukon attól függően, hogyan szeretnék 
azt felhasználni:
✿ A birtok bal oldalához helyezett kártya termőföld-

dé válik. A termelt áru – olajbogyó, gabona vagy 
szőlő üres termőföldön terem (lásd, birtok fázis, 
3. lépés). Csúsztasd a kijátszott kártyádat
termőföldként a játékostáblád bal oldala alá úgy, 
hogy csak a kártya bal oldala látszódjon. Egy 
játékosnak bármennyi termőföldje lehet. A
termőföldek mindig “üresen” lépnek a játékba 
(tehát termelt áru nélkül)!

✿ A birtok felső három bevágásának egyikébe 
helyezett kártya piaci taligává válik. Csúsztasd a 
kártyát a játékostáblád felső széle alá úgy, hogy 
csak a kártya felső részén lévő információ legyen 
látható. Az adott árukat a nekik megfelelő 
szimbólum jelöli. Ezeket az árukat kell a 
játékosnak a taligához szállítania. A teljesen 
megrakodott piaci taliga elindul a falusi piacra, 
és így a játékos kereskedelmi árukat és győzelmi 
pontokat szerez a szimbólumok alatt látható 2. 
sor szerint (lásd 8.0).

✿ A birtoktábla jobb oldalához kijátszott kártya
birtokbővítés. Csúsztasd a kártyát birtokbővítés-
ként játékostáblád jobb oldala alá úgy, hogy a 
kártyának csak a jobb oldala legyen látható. A
birtok bővítés számos előnyhöz juttat. 

✿ A birtok alsó három bevágásának egyikébe 
helyezett kártya különleges segítővé válik, mely 
különleges képességekhez juttatja a játékost. 
Csúsztasd a kártyát a játékostáblád alsó széle alá 
úgy, hogy csak a kártya alsó részén lévő 
információ legyen látható! A segítő és annak 
hatása részletesen a függelékben található. 

Egy kártya kijátszása piaci taligaként, segítőként
vagy termőföldként mindig ingyenes. Ha 
egy játékosnak már van három piaci taligája 
(vagy három segítője) a birtokán, és szeretne 
egy másikat kijátszani, akkor el kell dobnia az 
egyik meglévőt, hogy az új piaci taligának 
(vagy segítőnek) helyet teremtsen. 

Egy kártya birtokbővítésként történő kijátszásának 
adott költsége van. A birtokbővítés birtokárukkal
fizethető ki. A birtokon lévő minden egyes kijátszott 
birtokbővítés kártya eggyel több egyedi birtokáruba
kerül, mint az előző. Az első birtokbővítés egy 
birtokáruba, a második két különböző birtokáruba, 
a harmadik három különböző áruba, stb kerül.

Megjegyzés: A második birtokbővítés kártyával
kezdve, különböző birtokárukat kell fizetőeszközként 
használni. A játékosoknak készítettünk egy össze-
foglalót a birtokárukról és a birtokbővítés költségeiről,
mely birtokuk jobb felső sarkában látható. 

A fázis végén minden játékos annyi kártyát húz, 
hogy a kézlimitet elérje. Minden játékos három 
kártyás kézlimittel kezdi a játékot. Ezt feltüntettük 
a játékosok birtokain.

A játékos tulajdonában lévő minden egyes birtok-
bővítés és néhány segítő növeli a kézlimitet. 

Figyelem: A kézlimit csak ilyenkor számít; a kör 
többi része alatt a játékos kezében lehet a 
kézlimit által megengedettnél több kártya is. Ha 
egy játékosnak többlet kártyákat kell eldobnia, 
akkor ő dönti el, mely kártyákat dobja el, hogy 
elérje a kézlimitet. 

2. Gyűjtsd be a bevételt 
Minden játékos elveszi 
jövedelmét a készletből. 

A játék kezdetén egyik 
játékosnak sincs adott 
bevétele. A birtokon11

A birtokbővítés 
költsége és 
a birtokáruk

összefoglalása.

Ennek a játékosnak 
4 kártya a 
kézlimitje. 



lévő kék gazdaságjelzők (három ilyen van, lásd
8.3.1) és birtokbővítések bevételt jelentenek a 
játékosoknak. A bevétel lehet ezüst, termelt 
áru, malac vagy kereskedelmi áru. 

3. A termés növekedése és 
a szaporulat 
Minden játékos új termelt 
árukat kap a termőföldekre, 
és malacot a malacai után. 

A játékos egy termelt árut helyez minden egyes
üres termőföldjére. Vedd el az egyik 
játékosjelződet, és helyezd a termőföldre. 

Ha a játékosnak van legalább két malaca, akkor 
azok szaporodnak, és kap egy malacot. 
Megjegyzés: Ahhoz, hogy a játékos ezt a plusz ma-
lacot megkapja kell, hogy legyen elég hely a 
disznóóljában. Ha nincs helye, nem kaphatja meg a 
szaporulatot (a játékos nem adhatja el azonnal az 
újszülött malacot!). A birtokon két malac számára van 
hely, a megfelelő birtokbővítések még egy-egy malac 
számára teremtenek helyet. A játékos, még több 
malac esetén is csak egy malacot kap szaporulatként.

4. Vásárolj tetőjelzőket
Minden egyes játékos 
vásárolhat egy tetőjelzőt 
az aktuális körből a 
fordulósorrend szerint.  

Figyelem: Az első körben a játékosok fordított 
fordulósorrendben vásárolnak tetőjelzőket! 

A tetőjelzőn látható annak költsége ezüstben. 
Megjegyzés: Az ár az aktuális körtől függ, az 1. 
körben 1 ezüsttel kezdődik, és 6 ezüstre növekszik 
a hatodik, utolsó körre. 

A megvásárolt tetőjelzőt a játékos a birtoka bal 
szélső üres tetőjelző mezőjére helyezi (ez a mező 
nem felel meg az aktuális játékkörnek!). Amikor 
egy játékos letakar egy tetőjelző-mezőt a rajta 
lévő győzelmi pontokkal, akkor ezeket a győzelmi 
pontokat azonnal megkapja. 
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Ennek a játékosnak a 
bevétele 4 ezüst és 1 
kereskedelmi áru. Az 

ezüstöt a birtoka 
mellett lévő 

készletébe helyezi, és 
az egyik játékos-

jelzőjét kereskedelmi 
áruként a birtokán a 

kereskedelmi áruknak 
kialakított középső 

mezőre teszi. 

Ezen a két üres 
termőföldön új 

termelt áruk 
növekednek. 

A játékos kap 
egy malacot 
szaporulat-

ként. 

A játékos még 
egy tetőjelzőt 

vásárol a 
2. fordulóban.
2 ezüstöt fizet, 

és kap 1 győzelmi 
pontot. 

Minden egyes tetőjelző egy bizonyos egyszeri 
jutalmat ad, melyet a játékos saját belátása szerint 
használhat fel az egyik fordulója alatt. Minden 
tetőjelző színe megegyezik azon fázis színével, 
melyben felhasználható. A tetőjelzőt használatuk
után fordítsátok képpel lefelé. 



7.1 Vegyél el jövedelemkockákat

A kezdőjátékos elvesz a 
játékosok számának megfe-
lelő számú kockát  (lásd 4.0), 
dob velük, és a bal oldalon 
lévő megfelelő  jövedelem-
mezőkre helyezi őket. 

Forduló 
sorrendben 
minden egyes 
játékos elvesz 
egy kockát, 
melyet birtoka 
bal oldali kocka-
mezőjére 
helyez, és 
végrehajtja a 
hozzátartozó 
akciót. Amikor 
ezt minden 
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Megjegyzés: Minden egyes játékos körönként egy 
tetőjelzőt vásárolhat. Mivel egy birtoknak csak öt
tetőjelző mezője van, egy játékos maximum öt 
tetőjelzőt vásárolhat (lásd egyetlen kivételként a
Raktárépítő birtokkártyát). 
A megvásárolt tetőjelzőt nem lehet eldobni. 

A tetőjelzők funkciói a következők: 

✿ Vegyél el egy olajbogyót (vegyél el egy szőlőt)
A játékos elvesz egy olajbogyót/
szőlőt, és játékosjelzőjét a birtokán 
a megfelelő raktárra helyezi. 

✿ Vegyél el egy gabonát vagy egy olajbogyót
A játékos elvesz egy gabonát/ olajbogyót, 
és játékosjelzőjét a birtokán a megfelelő 
raktárra helyezi. 

✿ Vegyél egy bármilyen termelt árut
A játékos elvesz egy bármilyen termelt árut
(olajbogyót, gabonát, szőlőt), és játékos-
jelzőjét a birtokán a megfelelő raktárra teszi. 

✿ Vegyél el két különböző termelt árut
A játékos elvesz két különböző termelt 
árut, és két játékosjelzőjét a birtokán a 
megfelelő raktárra helyezi. 

✿ Vegyél el egy malacot
A játékos elvesz egy malacot, és játékos-
jelzőjét az egyik disznóóljára teszi. Ha a 
játékosnak nincs üres mezője a malac 
számára, akkor azt azonnal el kell adnia. 

✿ Dolgozz fel ingyen egy erőforrást
A játékos ingyen feldolgozhatja egyik 
erőforrását, melyet áthelyez a termőföldről 
vagy a raktárból a megfelelő feldolgozott
áru raktárába. 

✿ Hajtsd végre egy szállítást
A játékos végrehajthat egy szállítást 
(lásd 8.3). 

✿ Játsz ki egy kártyát vagy húzz egy kártyát

A játékos kijátszhat egy kezében lévő 
kártyát a birtokára (ne felejtsétek el a 
birtokbővítés költségét, lásd 6.0!) vagy 
felhúzza a kezébe a húzópakli felső 
kártyáját. 

✿ Kapsz 1 győzelmi pontot
A játékos kap 1 győzelmi pontot
 a készletből. 

✿ Kapsz 2 ezüstöt

A játékos kap 2 ezüstöt a készletből. 

✿ Fordíts meg egy tetőjelzőt
A játékos képpel felfelé fordít egy 
felhasznált tetőjelzőt, mely ezzel 
másodszor is használhatóvá válik. 

✿ Lépj előre egy vagy két mezőt 
a sziesztasávon
A játékos előre léphet egy 
vagy két mezőt a szieszta-
sávon (lásd 8.2). A jelzőjével 
ennek megfelelően lép előre 
a sávon egy vagy két mezőt. 

7.0 JÖVEDELEM FÁZIS 



játékos megtette,
minden egyes játékos, 
fordulósorrendben 
elvesz egy második 
kockát, melyet birtoka 
jobb oldali kocka-
mezőjére helyez, 
és végrehajtja a 
hozzátartozó akciót.

Az utolsó kocka a jövedelemmező mellett 
marad. Most minden játékos végrehajtja ennek 
a kockának az akcióját fordulósorrendben. 

7.2 A jövedelemmezők

A szállítás fázis négy lépésből áll. Az 1. lépést 
egyszerre hajtsátok végre; a többi lépést pedig 
fordulósorrendben. Minden egyes lépést teljesen 
be kell fejezni, mielőtt a következőnek neki látnátok. 

8.1 Válasszatok egy-egy szamárjelzőt 
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✿ Kocka érték 1: Vegyél el egy malacot
A játékos elvesz egy malacot, és egyik játé-
kosjelzőjét a disznóól egyik mezőjére helye-
zi. Ha a játékosnak nincs üres mezője a disz-
nóólban, akkor a malacot azonnal eladja. 
✿ Kocka értéke 2: Játssz ki egy kártyát, húzz 
egy kártyát vagy vegyél el egy termelt árut
A játékos következő lehetőségek közül 
választhat:
1. Birtoka alá csúsztatja a kezében lévő

egyik kártyát (a birtokbővítés költségét
figyelembe véve!) vagy felhúzza a
húzópakli felső kártyáját a kezébe.

2. Elvesz valamilyen termelt árut
(olajbogyót, gabonát, szőlőt),
és birtoka megfelelő raktárára
helyezi játékosjelzőjét.

✿ Kocka érték 3: Vegyél el két 
különböző termelt árut
A játékos elvesz két különböző termelt 
árut, és két játékosjelzőjét birtoka 
megfelelő raktáraiba helyezi. 

✿Kocka érték 4: Vegyél el 4 ezüstöt
A játékos elvesz 4 ezüstöt a készletből. 

✿ Kocka érték 5: Dolgozz fel ingyen két 
erőforrást; dolgozz fel ingyen egy 
erőforrást, és lépj előre egy lépést a 
sziesztasávon; vagy lépj előre két lépést a 
sziesztasávon
A játékos a következő lehetőségek közül 
választhat: 
1. Ingyen feldolgozhatja két erőforrását,

melyeket áthelyez az adott termő-
földekről vagy raktárakból a
feldolgozott áruknak meg-
felelő új raktárakba.

2. Ingyen feldolgozhatja egy
erőforrását, melyet
annak termőföldjéről
vagy raktárából áthelyez
a feldolgozott árunak
megfelelő raktárába.
Továbbá lép egy mezőt
a sziesztasávon.

3. Léphet két mezőt 
a sziesztasávon. 

✿ Kocka érték 6: Hajts végre egy szállítást 
vagy vegyél el 2 ezüstöt
A játékos vagy végrehajt egy szállítást 
(lásd 8.3) vagy elvesz 2 ezüstöt a készletből. 

8.0 SZÁLLÍTÁS 
FÁZIS

Minden egyes játékos titokban 
kiválasztja egyik elérhető 
szamárjelzőjét, és képpel 
lefelé maga elé helyezi. 
Az első körben mind a négy 
szamárjelző a játékosok 
rendelkezésére áll. A második 
körben az előzőben választott szamárjelző már nem 
választható; a harmadik körben az 1. és 2. fordulóban 
választott szamárjelző már nem választható. 

A negyedik kör szállítás fázisának kezdetén, a
szamárjelzők alaphelyzetbe állnak, és 
visszakerülnek a játékosokhoz, így újra 
 mind a négy szamárjelzőből választhattok. 
   Ezután az 5. és a 6. kör a 2. és a 3. körhöz 
     hasonlóan alakul. 

Amikor minden játékos 
választott egy szamárjelzőt,

az összes játékos egyszerre 
megfordítja szamárjelzőjét. 



8.2 Előrelépés a sziesztasávon

A játékosok fordulósorrendben, a választott 
jelzőiknek megfelelően előre 
lépnek a szieszta sávon (0, 1, 
2 vagy 3 lépést). Ha egy 
játékos egy másik játékos 
által elfoglalt mezőn fejezi 
be a mozgását, akkor korong-
ját a már ott lévő korong(ok) tetejére helyezi.

Megjegyzés: Az egyik gazdaságjelzővel a 
játékos sziesztasávon megtett lépéseinek 
száma nő (lásd 8.3.1).

A játékosok nem léphetnek túl a sziesztasáv 
legfelső mezőjén. Ez határozza meg az új forduló-
sorrendet. Az a játékos lesz az új kezdőjátékos, aki 
a sziesztasávon legelől áll, ő veszi el az 1. forduló-
sorrend-jelzőt. A második játékos megkapja a 2. 
fordulósorrend-jelzőt, stb. Ha két vagy több 
játékos ugyanazt a mezőt foglalja el a szieszta-
sávon, akkor az a játékos kapja az alacsonyabb 
sorszámú jelzőt, akinek felül van a korongja. 
Az új fordulósorrend azonnal érvénybe lép. A
korongokat hagyjátok a sziesztasávon a helyükön. 

8.3 Szállítás végrehajtása  

A játékosok most 
végrehajthatják 
szállításaikat az új 
fordulósorrend szerint. 
A szamárjelzőn látható
minden egyes szamár egy 
szállítást jelképez. 
A jelzőn lévő szamárszimbólumok száma a játékos 
által végrehajtható maximális szállítások száma.
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A játékos két 
lépést lép 

előre a 
sziesztasávon.  

Megjegyzés: Egy gazdaságjelző 
növeli a játékos által végrehajt-
ható szállítások számát (lásd 8.3.1). 

Minden egyes játékos 
hajtsa végre az összes 
szállítását, mielőtt a következő 
játékos  szállítására rátértek. A szállítás során egy 
birtokáru egy termőföldről vagy egy raktárból (és 
néha egy kártyáról) átkerül vagy a falu egyik 
gazdasági épületébe vagy a játékos birtokán lévő 
egyik piaci taligára. A játékos addig folytatja a 
szállítások végrehajtását, amíg végre nem hajt 
annyit, amennyit szeretne. 

Amikor a játékos minden szállításával végzett, 
szamárjelzőjét képpel lefelé birtoka bal felső 
sarkába helyezi. Ez a jelző a szamárjelzők 
alaphelyzetbe állításáig nem használható (lásd 8.1).

8.3.1 Szállítások gazdasági épületekbe 
Minden egyes játékos szállíthat mind a hat 
gazdasági épületbe. De a játék kezdetén a hat 
épületből három “blokkolt”, melyet a rajta lévő 
jelző mutat (lásd 8.3.2). A játékosok nem 
szállíthatnak a blokkolt épületekbe. 

Minden egyes gazdasági épületnek van egy-egy
szimbólumsora minden egyes játékos számára. 
A szimbólumsorok külön sorokat alkotnak. 
A játékos válasszon egy üres sort az első 
szállításánál. Ezzel meg is jelöli az adott sort.
A szimbólumok mutatják, hogy milyen birtok-
árukat kell a gazdasági épületbe szállítani. 

A játékos különböző gazdasági épületekbe is 
szállíthat birtokárukat egy szállítás fázis alatt. 

A szállítás során a játékos elveszi az adott birtok-
árut vagy kereskedelmi árut a birtokáról, és az 
egyik játékosjelzőjét az adott gazdasági épületben 
a “saját” sorára helyezi. A birtokárukat bármilyen 
sorrendben szállíthatók a gazdasági épületekbe; 
a játékosnak nem kell a saját sorában látható 
sorrendben szállítania az arukat. A gazdasági 
épületekbe történő szállítás annyi körön át tarthat, 
amennyi szükséges hozzá. 

Amikor egy játékos teljesen feltöltött egy gazdasági 
épületet (vagyis a játékosjelzői a sor minden egyes 
mezőjét elfoglalják), akkor azonnal áthelyezi ezen 
jelzők egyikét az épület egyik világosszürkére 
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A játékos egy 
bort szállít a 

keresekdőházba. 

A játékos teljesen 
ellátta a falusi 
raktárat, így 

megkapja annak 
gazdaságjelzőjét 

és győzelmi 
pontjait.

színezett mezőjére. A játékos a továbbiakban nem 
szállíthat ebbe a gazdasági épületbe. A többi 
játékosjelzőjét tegye vissza a készletébe. Ha a 
játékos elsőként látott el teljesen egy gazdasági 
épületet, akkor azonnal vegye el a szürke mezőn 
lévő győzelmi pontot.

A játékos vegye még el az épület 
egyik gazdaságjelzőjét is, és

helyezze előlapjával felfelé
  birtoka megfelelő mező-

jére, és megkapja az aktuális 
játék körben járó győzelmi

pontokat. Minden egyes 
játékos megtartja gazdaság-
jelzőjét a játék végéig. 

A játékos azonnal használhatja egyszer a jelző 
előlapján lévő lehetőséget! Megjegyzés: Emlékez-
tetőként, a jelzők előlapja valamelyest világosabb, 

mint a hátlapjuk. A gazdaságjelzőket az aktuális 
kör végén fordítsátok a hátlapjukra. 

A hat jelzőből négy lehetővé teszi, hogy tulajdono-
sa a gazdaságjelző funkcióját a következő körtől 
kezdve egy adott fázisban egyszer felhasználja. A
jelzők színe megfelel a fázis(ok) színének, melyben 
felhasználhatók: 
✿ Kék: Ezek a jelzők növelik a bevételt. 
✿ Szürke/Zöld: Ezek a jelzők felhasználhatók a 

Jövedelem vagy a Szállítás fázisban. 
✿ Szürke: Ezek a jelzők bónusz lehetőséget 

adnak a Szállítás fázisban. 

A négy gazdaságjelző hatásai a következők:

✿ Kereskedőház
A kereskedőház 3 plusz ezüstöt ad a 
játékosnak a birtok fázis 3. lépésében. 
A játékos a jelző elvételekor azonnal 

elvesz 3 ezüstöt. 
✿ Bognár

A bognár lehetővé teszi, hogy a játékos 
még egyet lépjen a sziesztasávon a 
szállítás fázis 2. lépésében, továbbá ad  

egy ingyenes szállítást a szállítás fázis 3. lépésében
(de nem a 4. lépésben – extra szállítás!). A játékos 
a jelző elvételekor azonnal végrehajtja az ingyenes 
szállítást, és attól függően vesz el győzelmi 
pontokat (egyszeri), hogy korongja a 
sziesztasávon hol helyezkedik el. 
✿ Csemegebolt

A csemegebolttal a játékos kap egy 
kereskedelmi árut a birtok fázis 3. 
lépésében. A játékos a jelző elvételekor 

azonnal elvesz egy kereskedelmi árut. 
✿ Zöldséges

A zöldséges lehetővé teszi, hogy a játékos 
a birtok fázis 3. lépésében elvegyen egy 
tetszőleges erőforrást. A játékos a jelző 

elvételekor azonnal elvesz egy tetszőleges erőforrást. 

A következő két jelző plusz győzelmi pontot ad a
tulajdonosának minden egyes alkalommal, amikor
előfeltételei teljesülnek (a következő körtől kezdve):

✿ Falusi raktár
A falusi raktár 2 győzelmi pontot ad a 
játékosnak, amikor a következő körökben 
(de nem a mostaniban!) gazdaságjelzőt

szerez. A játékos a jelző elvételekor azonnal kap 
2 győzelmi pontot. 



8.3.2 Blokkolt gazdasági épületek
A játék kezdetén van három “blokkolt”, épület-
sorrend-jelzőkkel elfoglalt gazdasági épület
(vagyis elérésük akadályozott). Ezek az épületek

nem kaphatnak szállítmányt, amíg egy játékos telje-
sen el nem látott egy elérhető gazdasági épületet. 
Amikor egy játékos elsőként lát el teljesen egy 
nem blokkolt gazdasági épületet (és egyik játékos-
jelzője a világosszürke mezőre kerül), vegye le az 
1. épületsorrend-jelzőt, és tegye vissza a játék 
dobozába. Ez az új gazdasági épület azonnal 
elérhető, minden játékos elláthatja (akár 
ugyanabban a játékos fordulóban).  
Az ezt kiváltó játékos elveszi a szimbólumsorról 
a győzelmipont-jelzőt, jutalmul az épület 
felszabadításáért. 

A 2. épületsorrend-jelzőt ugyanígy veszitek le, 
vagyis amikor egy játékos teljesen ellátja a második
gazdasági épületet; a 3. épületsorrend-jelzőnél 
ugyanígy történik, amikor egy játékos teljesen 
ellátja a harmadik gazdasági épületet. Ezek az új 
épületek ugyanúgy azonnal elérhetőek lesznek, 
és minden játékos elláthatja őket. A 2. és 
a 3. épületet felszabadító játékosok szintén 
megkapják a győzelmi pontot a szimbólumsorról 
az adott gazdasági épület felszabadításáért. 

8.3.3 Szállítás piaci taligára
A játékos elláthat egyet vagy többet saját piaci 
taligáiból. 

A piaci taligán lévő szimbólumok (birtokkártya) 
meghatározzák, milyen birtokárut kell a taligára
szállítani. A birtokárukkal a piaci taliga bármilyen 
sorrendben ellátható, akár több körön át. 

Amikor a játékos piaci taligára szállít, elveszi a 
birtokáról a birtokárut, és játékosjelzőjét a piaci 
taliga megfelelő szimbólumára helyezi. 

Amikor a játékos teljesen ellátott egy piaci taligát
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A második játék fordulóban a játékos végrehajtja mind 
a három szállítást, elsőként visz feldolgozott árukat a 
bognárhoz. Lehelyezi játékosjelzőjét az egyik szürke 

mezőre, a másik két jelzőt pedig visszateszi készletébe. 
Ő az első játékos, aki teljesen ellátta a bognárt, ezért 
kap 4 győzelmi pontot, valamint egy gazdaságjelzőt – 

1 győzelmipont-jelzőt a szürke mezőről, 1 győzelmi 
pontot a felszabadított épületről (lásd 8.3.2), és 2 

pontot, mert mindezt a 2. körben teljesítette. Azonnal 
használja első alkalommal a gazdaság jelzőt, végrehajt 

egy szállítást, és elvesz annyi győzelmi pontot, amennyi 
a sziesztasávon lévő korongjánál látható. 

Ez a gazdasági 
épület az első, 

melyet teljesen 
ellátott egy játékos.
Az épületsorrend-

jelzőt leveszi. 

Normál esetben a falusi raktár a szállítás 4. lépésénél 
használható – de felhasználható a jövedelem 
fázisban is, ha a játékos a 6-os számú kocka haszná-
latát követő szállítás után gazdaságjelzőt kap. 

✿ Hentes 
A hentes 1 plusz győzelmi pontot ad a 
játékosnak a piaci taliga pontozásánál. 
A játékos a jelző elvételekor azonnal a 

elvesz a birtokán lévő piaci taligák számával 
egyenlő számú győzelmi pontot (0 - 3).
Normál esetben a hentes a szállítás fázis 3. lépésé-
nél használható – de felhasználható a jövedelem 
fázis alatt is, ha a játékos a 6-os számú kocka haszná-
latát követő szállítás után piaci taligát pontoztat le. 



(vagyis, minden egyes szimbólumon van egy 
játékosjelző), megkapja a kártyán látható 
győzelmi pontokat (2 - 6), és egyik játékosjelzőjét 
átteszi a készletéből birtoka középső mezőjére, 
mely így egy kereskedelmi árut jelképez. A
kártyát elveszi a birtokáról, és képpel felfelé a 
dobott lapokhoz helyezi. A kártyán lévő játékos-
jelzőket viszateszi a készletébe.

8.4 Vásárlás és extra szállítás
végrehajtása 

Fordulósorrendben minden 
egyes játékos vásárolhat 
extra szállítást (költsége 
1 ezüst szállításonként). 
A játékosoknak nem kötelező 
egy vagy az összes elérhető
szállítás lehetőségüket felhasználniuk. 
Figyelem: Egy játékos számára elérhető extra szállí-
tások száma egyenlő a birtoktáblázatban látható 
extra szállítás szimbólumok (jobb szél) plusz a birtok-
bővítéseken látható szürke sorok számával. A játékos 
minden egyes extra szállítással szállíthat valamit egy 
gazdasági épületbe vagy egy piaci taligára (lásd 8.3).
Minden játékos egy extra szállítással kezdi a 
játékot (ahogy az birtoktáblájuk jobb felső részén 
látható). Bizonyos birtokbővítések további extra 
szállítást adnak a játékosoknak. 
A játékos a fordulójában annyi extra szállítást 
vásárolhat, amennyi szeretne, és amennyit 
végrehajthat. A játékosnak nem kell megvásárolnia 
az összes extra szállítást, mely a elérhető számára!  

A játékosok visszateszik játékosjelzőiket 
a felhasznált segítőikről a 
készletükbe, és végrehajtják 
a kör végi pontozást és a 
fenntartást. Az utolsó két 
lépés a hatodik, utolsó 
körben kimarad. 

1. Minden egyes játékos elvesz 1 győzelmi pontot 
a piacon lévő minden egyes játékosjelzőjéért 
(a játékosok nem kapnak győzelmi pontokat 18

A játékos két szállítást 
hajthat végre. Elveszi 

a termőföldről az 
olajbogyót, és a 

raktárából a gabonát, 
és mindkettőt a piaci 
taligára szállítja. Ezzel
 a piaci taligát teljesen 
feltöltötte – a játékos 

jutalmul kap 4 győzelmi 
pontot és egy 

kereskedelmi árut. 

A piaci taliga ellátása 
után a játékos lehelyezi 

játékosjelzőjét a “4”
mezőre. Leveszi az 

ellenfél játékosjelzőjét 
a “3” mezőről.

Az “5” mezőn lévő 
jelző “biztonságban” 
van, és fent marad.

A játékos 1 győzelmi 
pontot kap a levett 

jelzőért. 

A játékos legfeljebb 
két extra szállítást 

vásárolhat. Úgy 
dönt, vásárol egyet, 

fizet 1 ezüstöt, 
és egy birtokárut 

egy gazdasági 
épületbe szállít. 

Ezután a játékos elvesz egy játékosjelzőt a készleté-
ből, és a piacmezők közül egy olyan üres mezőre 
helyezi, melynek száma egyenlő az éppen teljesen 
ellátott piaci taligán lévő győzelmi pontokkal. Az
ellenfelekhez tartozó összes olyan jelző, mely alacso-
nyabb értékű, szomszédos piac mezőket foglal el vissza-
kerül a játékosok készletébe. A jelzőt lehelyező 
játékos elvesz 1 győ-zelmi pontot minden egyes így 
eltávolított jelzőért. 

Figyelem: Amikor már a piaci taliga számának meg-
felelő összes piacmezőt más játékosok foglalták el, 
akkor a játékos válassza ki az egyik játékos jelzőjét, 
mely a pontozott piaci taligája számának megfelelő 
mezőn áll, és vegye le a tábláról, majd tegye fel 
helyette a saját jelzőjét. Az ellenfelekhez tartozó 
összes olyan jelző, mely alacsonyabb értékű, szomszé-
dos piacmezőkön van, a normál módon lekerül, és a 
játékos 1 győzelmi pontot kap, minden egyes 
jelzőért, melyet levett (beleértve a lecserélt jelzőt is). 

9.0 PONTOZÁS FÁZIS



A La Granja játék a hatodik kör után véget ér. 

A hatodik kör után minden játékos hajtsa végre a 
következőket: 

1. Váltsd be a birtokon lévő játékosjelzőidet a 
normál eladási ár szerint (erőforrások) vagy az 
átalakítási ár (kereskedelmi áru) szerint 
ezüstre. Megjegyzés: a feldolgozott áruk nem 
válthatók ezüstre. A még a termőföldeken 
lévő termelt áruk szintén nem válthatók

ezüstre – csak a játékos raktáraiban lévő 
termelt áruk. 

2. Váltsd az ezüstöt 5:1 arányban győzelmi 
pontokra (5 ezüst 1 győzelmi pontot ér). 

A legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos a 
győztes. Holtverseny esetén a holtversenyben 
álló játékosok közül a több megmaradt ezüsttel 
rendelkező játékos győz. Ha még mindig 
holtverseny van, akkor a holtversenyben álló 
játékosok megosztoznak a győzelmen. 

A La Granja játék játszható szóló módban is, ez 
kifejezetten segíti az alapmechanika megtanulását.
Minden szabály érvényes a következők kivételével. 

Előkészületek
1. Egy játékos tartozékaira plusz egy második 

szín játékosjelzőire van szükség 
(ez “semleges játékosként” szerepel).

2. 5 kockát használj.
3. A 2. és a 3. fordulósorrend-jelzőt használd. 

Keverd meg a jelzőket (lefordítva), és húzz 
egyet közülük; helyezz egy játékosjelzőt a 
húzott a piac közepére a húzott számnak 
megfelelő helyre. A semleges játékos 
játékosjelzőit helyezd a piac közepén 
lévő többi hatszög mezőre.

4. Helyezz két-két megvásárolható tetőjelzőt 
minden egyes körhöz.

A játék menete
1. Jövedelem fázis: Amikor a játékos a kezdő-

játékossal játszik (a 2. forduló sorrend jelző az 
övé), választ egy kockát, és végrehajtja annak 
akcióját. A játékos ezután dobjon el egy kockát
– az első, második és harmadik körben a 
legkisebb számú kockát, a negyedik, ötödik és 
hatodik körben a legnagyobb számú kockát. 
Ezután a játékos válasszon egy második 
kockát. Kövesse a fent leírtakat a második 
kocka eldobásánál. Ezután a játékos használja 
a maradék kockákat. Ha nem a valódi játékos a 
kezdőjátékos, akkor a játékos dobjon el egy 
kockát, mielőtt a fenti szabályok szerint kockát 
választ. Amikor a játékos leveszi a semleges 
játékos jelzőjét a piacról,  vegyen el 1 győzelmi 
pontot minden egyes levett jelzőért. 
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A játékos kap 2 győzelmi 
pontot a sziesztasávon, és 4 

győzelmi pontot a piacon lévő 
jelzőiért. A gazdasági 

épületeken lévő két jelző nem 
ér győzelmi pontot. 

a gazdasági épületeken lévő játékosjelzőikért).
2. Minden egyes játékos 0, 1, 2 vagy 3 győzelmi 

pontot kap a sziesztasávon lévő helyzetétől 
függően. 

3. A játékosok sziesztasávon lévő korongjelzői-
ket a következők szerint
tegyék vissza a kezdő-
mezőre ‐ a játékos koron-
got a kezdőmezőn helyez-
zétek egymásra úgy, 
hogy a kezdőjátékos ko-
rongja legyen felül, a többi játékos korongja 
pedig az alatt a  fordulósorrend szerint.

4. Fordítátok meg a tetőjelzőket a következő 
körhöz. A játékosok 
fordítsák meg az ebben 
a körben megvásárolt 
tetőjelzőiket a másik 
oldalukra, így a játékosok 
megkaphatják az ebből 
származó jutalmukat, amikor az a játék 
további részében az indokolttá válik. 

10.0 A JÁTÉK VÉGE

11.0 SZÓLÓ JÁTÉK



2. Szállítás fázis: Amikor a játékos a 
kezdőjátékos,akkor teljesen hajtsa végre a
szállítás fázisát. Húzzon egy kártyát a 
húzópakliból. A játékos helyezzen le egy 
semleges játékos jelzőt a húzott kártya 
győzelmi pont értékének megfelelő mezőre a 
piacon (piaci taliga rész). A lehelyezésnél a 
következő szabályok érvényesek:

a) Azt a piacmezőt válaszd, mellyel a 
semleges játékos a lehető legtöbb 
játékosjelzőt tudja levenni. 

b) Ha több mező is megfelel ennek a 
feltételnek, akkor úgy helyezd le a 
jelzőt, hogy azt a lehető legnehezebb 
legyen eltávolítani (vagyis a lehető 
legmesszebb a többi játékosjelzőtől 
vagy a szomszédos magasabb számú, 
már foglalt mezőktől).

c) Ha a játékosnak nincs játékosjelzője a 
piacon (vagy egyiket sem lehet eltávolí-
tani), akkor a semleges játékos úgy helyez-
ze le jelzőjét, hogy azt a lehető legne-
hezebb legyen eltávolítani (lásd fent). 

Ha nem a valódi játékos a kezdőjátékos, akkor 
húzz egy kártyát a húzópakliból, és helyezz le egy 
semleges játékos jelzőt a húzott kártya győzelmi 
pont értékének megfelelő mezőre a piacon (piaci 
taliga rész), mielőtt a játékos végrehajtja saját
szállítás fázisát. 

3. Pontozás Fázis: Ha a játékos eléri a sziesztasáv 
harmadik mezőjét, akkor ő lesz a következő 
játék forduló kezdőjátékosa. Ha nem, akkor ő 
játszik másodikként. 

End Notes
Michael Keller´s “Dice for the Galaxy” formed
the basis for the design of La Granja. The dice
distribution mechanic originates in the unpu‐
blished design “Arriba” by Matthias “Matze”
Cramer and was the inspiration for the dice
distribution system of this game. In “Glory for
Rome” (2005) Carl Chudyk demonstrated an
outstanding way to use cards; hopefully we
came up with a nice variation.
The central element in the center of the table
was inspired by the temple in “Luna” (H@ll
Games, 2010) by Stefan Feld.
The authors would especially like to thank
Stefan Feld, H@ll Games, Uwe Rosenberg
and last but not least their significant others
Linda and Claudia for their support.
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