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Morels - Gombák 

Áttekintés 

A Morels egy könnyed stratégiai játék 2 személy részére, mégis körről-körre agyafúrt játékot ígér. A játék célja gombát sütni, és 

ezzel a játék végére a legtöbb SGP-t (Sült Gomba Pontot) begyűjteni. SGP-t 3 vagy több ugyanolyan fajta gomba megsütésével 

lehet szerezni. Minden gomba kártyán 2 érték található: a megsütéséért járó SGP pontszám és az eladásáért járó ellenérték. Két 

vagy több ugyanolyan fajtájú gomba eladásával ugyanis gombászbothoz jutsz, amelyek megnövelik a későbbi körökben a 

gombagyűjtési képességed. (A gombászbot túrabotként megkönnyíti a hosszú erdei út megtételét, ráadásul a tetején lévő 

elágazás ideális a gombatartó kosár felfüggesztésére.) Ahogy a játékosok gyűjtögetnek, sütnek, és eladnak, minden körben 

átkerül egy kártya az erdőből (a képpel felfelé fordított kártyasorból) a komposztáló telepre. A komposztálóban lévő kártyák egy 

rövid ideig még elérhetőek, ám hamarosan kikerülnek a játékból. A Nappali Pakli folyamatosan újratölti az erdőt, megteremtve 

ezzel a fák között haladás hatását, mely közben néhány értékes gombát felszedünk, néhány kevésbé értékeset magunk mögött 

hagyunk, néhány felé pedig még csak haladunk. 

Előkészületek 

Mindkét játékos vegyen el 1-1 Serpenyő jelzőt. Keverjétek meg külön-külön az Éjjeli- és a Nappali Paklit. Válasszatok 

kezdőjátékost. A Nappali pakliból 8 kártyát képpel felfelé egymás mellé helyezve hozzátok létre az Erdőt. Minden játékosnak húz 

3-3 lapot a Nappali Pakliból, ezeket vegyétek a kezetekbe. Ezzel készen álltok a gombavadászatra! 

 

A kör során 

A kör során az alábbi akciók valamelyikét kell végrehajtani (passzolni nem lehet): 

A. Egy kártya elvétele az Erdőből 

B. Az összes kártya elvétele a Komposztáló Telepről 

C. 3 vagy több ugyanolyan gomba megsütése 

D. 2 vagy több ugyanolyan gomba eladása 

E. Egy üres sütő kijátszása 

A. lehetőség: Egy kártya elvétele az Erdőből 

Csak akkor vehető el kártyát az Erdőből, ha ezt megengedi a kézlimit, ami kezdetben 8 kártya, ám a játék során növekedhet (ld. 

Kosár). Amikor egy kártya elvételét választod az Erdőből, akkor vagy: 
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a) elveszed a Komposztáló Telephez legközelebbi két kártya valamelyikét (ingyen). Ezek a gombák épp a lábaid előtt hevernek, 

így könnyű őket begyűjteni. 

VAGY 

b) elveszed bármelyik távolabbi - képpel felfelé fordított - kártyát megfelelő számú gombászbot felhasználásával. Az Erdő két 

legközelebbi kártyájánál távolabbi kártyák elérése kártyatávolságonként 1 gombászbotot igényel, azaz a két ingyenes utáni első 

kártya 1 botot, az azt követő 2 botot, a legtávolabbi pedig 6 botot. A felhasznált gombászbotokat vissza kell helyezni a közös 

készletbe. 

 

A begyűjtött Kosár (Basket) vagy Galóca (Destroying Angel) kártyákat a kézben lévő lapok közé rakás helyett rögtön a 

játékterületre kell tenni, így egy pillanatra sem számítanak bele a kézlimitbe! Hold (Moon) kártya begyűjtése esetén azt rögtön a 

dobópakliba kell rakni, és helyette az Éjszakai Pakli felső lapját kell kézbe venni. 

B. lehetőség: Az összes kártya elvétele a Komposztáló Telepről 

E lehetőség választásakor a Komposztáló Telep összes kártyáját kézbe kell venni. Az A. lehetőséghez hasonlóan nem választható 

ez a lehetőség olyankor, amikor a kézlimit miatt nincs lehetőség az összes kártya kézbevételére. 

C. lehetőség: 3 vagy több ugyanolyan gomba megsütése 

A kör során lehetőség van a már begyűjtött gombák megsütésére. Ehhez 3 vagy több ugyanolyan fajtájú gombára van szükség a 

kezedben, és egy üres Serpenyőre, amiben megsütöd őket. Két módon teheted ezt meg: helyezd a gombáidat egy Serpenyőbe, 

ami már a játékterületeden van (ez egyaránt lehet Serpenyő jelző és Serpenyő kártya), VAGY helyezd a kezedből a 

játékterületedre a gombáidat ÉS egy Serpenyő kártyát. Egy körben csak egyetlen fajtájú gomba megsütésére van lehetőség! 4 

vagy több ugyanolyan gomba megsütése esetén lehetőség van Vajjal (Butter) ízesíteni. 5 vagy több ugyanolyan gomba 

megsütése esetén pedig lehetőség van Almaborral (Cider) feldobni a finomságot. A kisütött gombák serpenyőjéhez a játék során 

utólag már semmilyen kártya nem rakható hozzá. Minden megsütött gomba kártya SGP értéke a kártyára rajzolt serpenyő alatt 

van feltüntetve. Például 3 Rókagomba (Chanterell) megsütése 12 SGP-vel visz közelebb a játék megnyeréséhez (4 SGP ját 

Rókagombánként). 

D. lehetőség: 2 vagy több ugyanolyan gomba eladása 

Akkor választható ez a lehetőség, ha rendelkezésre áll a kézben valamelyik gombafajtából legalább 2 darab. Egy körben csak 

egyfajta gomba adható el. 2 vagy több ugyanolyan gombakártyát a kézből a dobópakliba kell helyezni, és el kell venni a 

megfelelő számú gombászbotot a (végtelen) közös készletből. Minden gomba kártya eladási ára a rajta lévő gombászbot alatt 

került feltüntetésre. Például 2 Boszorkánykör (Fairy Rings) eladásával 4 gombászbothoz jutsz (Boszorkánykörönként 2-höz). 

E. lehetőség: Egy üres sütő kijátszása 

A kör során lerakható egy darab üres Serpenyő kártya a játékterületre. E serpenyőben a későbbi körök során gombák süthetőek.  
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A köröd után 

A kör végén elő kell készíteni az Erdőt a másik játékos számára. Ez 2 lépésből áll: 

1. Az Erdőből a Komposztáló Telephez legközelebbi kártyát át kell helyezni a Komposztáló Telepre. A Telepen sosem lehet 4-nél 

több kártya! Ha 4 kártya van rajta amikor rátennéd az Erdőből a kártyát, helyezd a dobópaklira mind a négyet, és az Erdőből 

kikerülő kártyával hozz létre egy új telepet! Így a játék első köre után minden kör kezdetekor 1-4 kártya lesz a Komposztáló 

Telepen. 

2. Csúsztasd az Erdő kártyáit a Komposztáló Telep felé, helyet csinálva így az Erdő feltöltésére 1 vagy 2 kártyával a Nappali 

Pakliból. Rakd az Erdő 1 vagy 2 üres helyére a Nappali Pakli felső lapjait, így ismét 8 képpel felfelé fordított kártya lesz az 

Erdőben (kivéve a játék végét, amikor már elfogyott a Nappali Pakli, és kezdünk kiérni az erdőből). 

Gombák (a Galóca kivételével) 

A gombák nagyban különböznek egymástól ízükben, ritkaságukban és piaci árukban, ahogy azt a gomba kártyákon lévő két érték 

is jelzi. A serpenyő ikon alatti szám az SGP érték: ez jelzi a gomba elfogyasztása által okozott kulináris élvezet fokát, azaz az 

elkészített gombáért járó pontszámot. A gombászbot alatti szám a gomba értéke a helyi gombakedvelőknek történő eladás 

esetén: nem pénzt, hanem gombászbotot adnak értük, amivel még több gombát szerezhetsz, így végül mindenki jól jár! 

Némelyik gombakártyából több, némelyikből pedig kevesebb található a pakliban, így találhatóak ritkább és gyakoribb 

gombafajták is. 

Serpenyő (Pan) 

A játékosok nem sütheti meg a gombát serpenyő nélkül. Minden játékos 1 Serpenyő jelzővel a játékterén kezdi a játékot, amely 

pontosan ugyanúgy használható, mint egy Serpenyő kártya: lehetővé teszi a gombák elkészítését. Ha a játékot Serpenyő 

kártyával a kezedben kezded, az mindaddig a kezedben marad, amíg ki nem játszod vagy önmagában, vagy valamilyen 

gombákkal együtt. 

Kosár (Basket) 

A kosarak megnövelik a játék hátralévő részére a játékos kézlimitét 2 kártyával. Kosár kártya begyűjtésekor azt rögtön a 

játéktérre kell rakni annak kézbe vétele nélkül. 1 Kosár kártyával a kézlimit 8 helyett 10-re nő, kettővel 12-re, és így tovább. Ha a 

játékot Kosár kártyával a kezedben kezded, helyezd azt az első köröd legelején a játékteredre (majd játszd le a körödet a 

szokásos módon). 

Hold (Moon) 

A Hold fénye lehetőséget nyújt az éjjeli gombászásra, na meg a magányos ujjongásra amint kincsre lelsz a fák között. Hold kártya 

szerzésekor azt rögtön a dobópaklira kell helyezni, és helyette az Éjjeli Pakliból egy lapot kell húzni a kézbe. Minden Éjjeli kártya 

2 gombának felel meg, ám a kézben csak 1 kártyahelyet foglal, így kevésbé akadályoz a kézlimit. Fontos, hogy bármelyik Éjjeli 

kártya önmagában is eladható, hiszen 2 gomba kártyának felel meg. Például eladva egy éjszakai Boszorkánykör (Fairy Rings) 

gombát 4 gombászbothoz jutsz. Nincs Éjjeli kártya Kucsmagombából (Morel) és Galócából (Destroying Angel). Ha a játékot Hold 

kártyával a kezedben kezded, helyezd azt az első köröd legelején a dobópakliba, és húzz egy lapot az Éjjeli Pakliból a kezedbe 

(majd játszd le a körödet a szokásos módon). 

Vaj és Almabor (Butter és Cider) 

Zamatosabbá teszi a gombát, ha főzéskor Vajat vagy Almabort adunk hozzá. Vajat 4 vagy több ugyanolyan gomba elkészítéséhez 

lehet adni, és 3 SGP-vel növeli a készétel élvezeti értékét. A Vajat egyszerűen csak bele kell rakni a Serpenyőbe abban a körben, 

amikor a gombát is belerakod kisütni. Az Almabor ehhez hasonlóan működik, azonban 5 SGP-t ér, és legalább 5 gomba 

elkészítése szükséges a felhasználásához. Ahogy további gombák, úgy Vaj és Almabor sem adható hozzá utólag a korábbi körök 

során már elkészített gombafinomságokhoz. Az Almabort nem szokás alkalmazni ritka és értékes gombakülönlegességek 

elkészítésénél, sokkal inkább a hétköznapibb, gyakori gombaételeket ízesítik vele. Nincs akadálya ugyanazon gombaétel 

elkészítésénél 2 Vaj, 1 Vaj és 1 Almabor, vagy akár 2 Almabor hozzáadásának, de csak ha az igényelt megnövekedett 
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gombamennyiség rendelkezésre áll. Azaz legalább 8 ugyanolyan gombát kell elkészíteni, ha egyszerre 2 Vajjal szeretné valaki 

ízesíteni a főztjét, legalább 9 gombát, ha Vajjal és Almaborral is, és legalább 10 gombát, ha 2 Almaborral! 

Galóca (Destroying Angels) 

A Galócák a gombatársadalom katonái! Méreg a fegyverük, mindenki tart tőlük. Amikor Galócához jutsz az Erdőből vagy a 

Komposztáló Telepről, az nem a kezedbe kerül, hanem a "szervezetedbe", és keresztül kell küzdened magad az átható 

fájdalmon! Galóca begyűjtésekor dobj el a kezedből annyi kártyát, hogy 4 maradjon (plusz Kosaranként még 2). Tehát Kosár 

nélkül 4 lap maradhat a kezedben, 1 Kosárral 6, 2-vel 8, és így tovább. Ha a kezedben eleve csak ennyi (vagy kevesebb) kártya 

van, nem kell kártyát eldobnod. Ezen kezdeti csapáson felül annyi körön keresztül tombol benned a Galóca mérge, ahány 

elkészített étellel teli Serpenyő hever előtted a játéktereden. Amíg a Galóca hatása alatt vagy, a kézlimited lecsökken 4 plusz 

Kosaranként 2-re. 

Ha még nem készítettél egyetlen gombaételt sem, a Galóca hatására tehát le kell csökkentened a kezedben lévő lapok számát az 

új kézlimitnek megfelelőre, de semmi egyéb nem történik, a további körökre nincs hatással (a következő körben már visszaáll a 

kézlimited a szokásosra). Ilyenkor a köröd végén rakd a Galóca kártyát a dobópakliba. A kézből eldobásra kerülő kártyákat meg  

kell mutatni a másik játékosnak. Ha azonban már készítettél 1 Serpenyőnyi gombát, akkor a Galóca a következő körben is kifejti 

a hatását! 2 Serpenyőnyi gomba esetén a Galóca a következő 2 körben is hat rád, és így tovább. Amikor a Galóca keresztülhaladt 

a szervezeteden (teli Serpenyőről teli Serpenyőre mozgathatod a játéktereden, számon tartva ezzel, hogy mennyi ideig hat még 

rád), rakd a dobópakliba, és innentől kezdve a szokásos módon számítsd a kézlimitedet. A Galóca nagyfokú mérgező hatása 

miatt sosem lehetsz egyszerre egynél több Galóca hatása alatt (azaz nem választhatsz olyan akciót, amivel egy második 

Galócához is hozzájutnál). Ez már túladagolás lenne. Ha a játékot Galócával a kezedben kezded, bármilyen hatás elszenvedése 

nélkül egyszerűen rakd a dobópakliba (nem húzhatsz helyette másik kártyát!), hiszen 4-nél kevesebb kártya van a kezedben, és 

nincs előtted elkészített gomba. 

A játék vége 

Amikor az Erdőből az utolsó kártya is eltűnik, a játék véget ér. Össze kell adni az elkészített gombák SGP-it (nem megfeledkezve 

az Éjjeli gombák értékeinek megduplázásáról), valamint a hozzájuk adott Vaj és Almabor kártyák SGP-it, ezzel meghatározzuk a 

játék során elért pontszámokat. A kézben maradt kártyák és a gombászbotok nincsenek hatással a végső pontszámra.  

GYIK 

K: Ha tele van a kézlimitem, és 3 kártya van a Komposztáló Telepen, melyek közül az egyik Kosár, választhatom a kártyák 
felvételét a Komposztáló Telepről? 
V: Igen. A Kosár sosem kerül a kezedbe, és először mindig azt kell kijátszani, így rögtön megnöveli a kézlimitet 2-vel, amivel a 
maradék két kártya már felvehető. 
 
K: Ha tele van a kézlimitem, és 2 kártya van a Komposztáló Telepen, amelyek közül az egyik Galóca, választhatom a kártyák 
felvételét a Komposztáló Telepről? 
V: Nem. 1 kártyával túllépnéd a kézlimitedet mielőtt a Galóca hatni kezdene. 
 
K: Ha 4 kártya van a kezemben, és nincs kijátszott Kosaram, és épp Galóca hatása alatt állok, választhatom a kártyák felvételét a 
Komposztáló Telepről, ha az egyik ott lévő lap Kosár? 
V: Igen. A Kosarat mindig elsőként kell alkalmazni, és Galóca hatása alatt is megnöveli 2-vel a kézlimitet. 
 
K: Mi történik, ha az 5 lehetséges akció egyikét sem választhatod a köröd során? 
V: Kimaradsz a körből. Szerencsére csak nagyon ritkán fordul elő ez a helyzet. 
 
K: Galóca hatása alatti gombakészítés kitolja a Galóca hatását 1 körrel? 
V: Igen. Nem tesz jót, ha szörnyen betegen kezdesz enni. 
 
K: Mi történik döntetlen esetén? 
V: Döntetlen lesz az eredmény. Ünnepeljétek meg ezt a ritka eseményt! 


