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  Játékötlet
Mindenki tudja mi történik, amikor egy torta 
kerül az asztalra: valaki vágja, a többiek vá-
lasztanak. Azaz aki vágja tortát megpróbál mi-
nél egyformább szeleteket vágni, de úgysem 
sikerül. Itt jön a csel: a nagyobb szeletet fel 
kell ajánlani a többieknek, és végül úgyis a 
legnagyobb marad meg.

Öt, 11 különböző tortaszeletből álló tortát kell 

felosztani. Minden tortafajta más-más 
pontszámot jelent.  A játékosok megehetik 
azonnal a szeleteket, amivel fix pontokat 
szereznek, de gyűjthetik is őket abban a 
reményben hogyha ők szerzik a legtöbb 
szeletet az adott tortából, akkor bónusz 
pontokat kapnak a játék végén. Csak azoknak 
lehet sok pontjuk és nyerhetik meg a játékot, 
akik figyelmmel kísérik ki, mit, hogyan gyűjt.

  Tartozékok

57 tortaszelet:

3 szilvás (1 tejszinhab díszítéssel )

4 barackos ( 1 tejszínhab díszítéssel )

5 cseresznyés ( 1 tejszínhab díszítéssel )

7 szedres ( 2 tejszínhab díszítéssel )

8 kiwis ( 2 tejszínhab díszítéssel )

9 egres ( 2 tejszínhab díszítéssel )

10 epres ( 2 tejszínhab díszítéssel )

11 csokis ( 3 tejszínhab díszítéssel )



  Előkészlületek
Az 57 tortaszeletet meg kell keverni és öt, 11 szeletből áll stócot kell formázni belőlük, azaz a 
11 szelet egymásra kerül, így csak az öt torta egyetlen szelete látszik. Ez az öt torta lesz szét-
osztva a játék során. A maradék két szelet lefordítva félre kerül, senki nem nézheti meg őket, 
és a továbbiakban már nem lesz rájuk szükség. 

A kezdő játékos kiválasztása véletlenszerűen történik, majd ő lesz az első pincér, ő szolgálja 
fel és ossza szét az első tortát.

  A játék

A torták szétosztása

A pincér megfogja az első 11 szeletes kupacot és a szeleteket egymás mellé rakja, úgy hogy 
egy kört formázzon belőlük. A szeletek sorrendje a kirakás során nem változhat meg, magya-
rán a szeleteket a kupac tetejéről kell húzni majd elhelyezni egymás mellé. Ezután a pincér 
legfeljebb annyi részre oszthatja a tortát, ahány játékos van. A szeletek sorrendjét itt sem 
lehet megváltoztatni. A felosztás során nincs megszabva, hogy hány szelet kerülhet egy 
részbe, akár egyetlen szeletből is állhat. Lehet a játékosok számánál kevesebb darabba is 
szedni a tortát, ebben az esetben egy vagy több játékos nem kap a fordulóban semmit, bele-
értve a felszolgálót magát is. Két játékos esetén a torta 4 részre is osztható, mindegyik rész 
akárhány szeletből állhat.

Példa: Matilda, Otília, Mari és Liliane egy cukrászdában gyűltek össze egy kis játékra
        Matilda felszolgálja                        az első tortát                       és felosztja 4 részre



Ezután a pincértől balra ülő játékossal kezdve, mindenki két lehetőség közül választhat:

- elvesz egy részt a felosztottak közül és vagy megeszi vagy gyűjti a szeleteket. Ebben az 
esetben a játékosnak rögtön el kell döntenie, hogy melyik szeleteket eszi meg és melyikeket 
gyűjti.
- lemond a választásról és ehelyett befal párat a korábban gyűjtött tortái közül.

A kiválaszott rész tortaszeleteinek elfogyasztása

A kiválasztott tortaszelet(ek)et a játékos megfordítja és maga elé teszi. Egy elfogyasztott 
sütemény annyi pontot fog érni, ahány tejszínhab díszítés van a tetején.

Tortaszeletek gyűjtése

A gyűjteni kívánt szeleteket mindenki maga elé teszi, képpel felfelé. Ha több szelet is össze-
gyűlt ugyanabból a tortafajtából, akkor egymás mellé kell tenni őket.  A gyűjtésre szánt sütik 
elfogyaszthatóak a későbbiek folyamán, ha a játékos úgy dönt, hogy nem kér a felosztott 
tortából semmit. A gyűjtött tortaszeletek pontokat érnek a játék végén, de csak annak a 
játékosnak, aki a legtöbbet gyűjtötte az adott fajtából. Egyenlőség esetén mindegyik játékos 
megkapja a kollekciójáért a pontokat. Azok, akiknek kevesebb van, nem kapnak semmit.

Példa
Ottília Mathilda mellett ül és az első, 3 
szeletes  részt választja a tortából.

Az epres 
tortaszeletet 
megfordítja ezzel 
jelzi azt hogy az 
adott szeletet 
megette. A csoki-
tortát is megeszi 
és lefordítja. Az 
egrestortát viszont 
gyűjti, mert biza-
kodik abban hogy 
a játék végére ő 
gyűjti a legtöbbet 
belőle és így 9 
pontot kaphat majd érte.



Ha lemondott a játékos arról, hogy vegyen a tortából

Ha valaki nem választ az adott tortából, akkor megeheti az összes szeletet az egyik, általa már 
gyűjtött tortaféléből. Kiválasztja az adott tortafajtát, a szeleteket lefordítja és maga elé helyezi 
őket.

Aki felszolgálta a tortát, az kerül utolsónak sorra és dönt, hogy elvesz egy részt a felosztott 
tortából, vagy megeszi az egyik fajta tortaszeleteit. 

Ha a felosztott tortából maradt valami, akkor az kikerül a játékból.

A következő játékos, aki a jelenlegi pincér mellett balra ül, szolgálja és osztja fel a következő 
tortát. Ez addíg folytatódik, amíg az összes torta el nem fogy.

  A játék vége és pontozás
Mikor mind az 5 torta eltűnt, a játék véget ér és pontozás következik.

Gyűjtött tortaszeletek

Az összes tortaféle kiértékelésre kerül: a különböző fajtákból legtöbbet gyűjtött játékos 
megkapja az adott tortán feltüntetett pontot (3-11). Csak olyan szeletek számítanak, 
amelyek a játékos előtt, felfordítva vannak. A tortákon feltüntetett szám mellékesen azt is 
mutatja, hogy az adott tortából hány darab van összesen a játékban. Egyenlőség esetén 
minden játékos megkapja a teljes pontszámot.

Belakmározott tortaszeletek

A játékos előtt lévő elfogyasztott tortaszeleteket fel kell fordítani. Minden egyes szelet 
annyi pontot ér, ahány tejszínhab kupac látható az adott szeleten (1-3).

Ha öt torta kevésnek bizonyul, a játékot további körökkel lehet kiegészíteni. Ilyenkor a körök 
eredményeit valaki írja fel egy papírra.

Az nyerte a tortacsatát, akinek a legtöbb pontja lesz a játék végén. És hogy ne legyen gondja 
a sok édességből, sétálnia kell egy nagyot, hogy leadja a felszedett kalóriákat.

  Változat*
Amennyiben a játékosok úgy érzik, hogy azok, akik többször osztanak fel tortát (pl. 4 játékos 
esetén a kezdő játékos 2-szer kerül sorra) hátrányban vannak, akkor a következő 



módosításokat lehet bevezetni:

4 játékos változat:
A kezdő játékos a partiban ( aki az utolsó tortát is fel fogja szolgálni) az egyik fel nem használt 
tortaszeletet megkaphatja a játék elején. 

Például az első kör végén (miután mindenki kiválaszotta a maga részét és megette vagy 
gyűjteni kezdte őket) a kezdő játékos titokban megnézi a két fel nem használt tortaszeletet, 
ami félre lett téve a játék elején. Kiválaszt egyet és a másikat visszateszi, természetesen úgy 
hogy a többi játékos nem lássa.

Ezek után a szabály szerint el kell döntenie, hogy a kiválasztott szeletet azonnal megeszi vagy 
gyűjteni szeretné, majd a játék az eredeti szabálynak megfelelően folytatódik tovább.

3 játékos változat:

Ebben az esetben, aki a második tortát osztotta fel, a megmaradt egy szeletet megnézi, majd 
eldönti, hogy megeszi, vagy inkább gyűjteménybe teszi.

(* a változatokat maga a szerző írta le a BGG fórumában)

 Kiegészítő – Joker tortaszelet
A joker szelet bármelyik másik szelettel egyesíthető. Mivel eggyel 
több tortaszelet került a játékba, így a játék elején 3 szeletet kell 
félretenni 2 helyett.

Ha olyan részt vesz el a játékos a felosztott tortából, amelyikben a 
joker van, vagy rögtön megeszi és 2 pontot kap érte, vagy egy már 
korábban gyűjtött tortafajtához kell tenni. Ha a gyűjtés mellett 
dönt, akkor értelemszerűen abból a tortafajtából, amelyikhez teszi 
az jokert, eggyel több szelete lesz.

Amennyiben a játékos nem ette meg a joker szeletet, akkor azt bárkivel elcserélheti a 
későbbiek folyamán. Ha sikerül valakinek olyan tortaszeletre szert tennie, amilyet a joker 
helyettesít, akkor a két játékos kicseréli a két tortaszeletet. A jokert oda kell adni a másik 
játékosnak, amennyiben az felajánl érte egy megfelelő szeletet. A csere után az, akihez került 
a joker szintén dönthet arról, hogy rögtön befalja, vagy inkább valamelyik gyűjtött tortafajtája 
mellé teszi.

Így a joker szelet több játékoshoz is kerülhet a játék folyamán.



Példa:  A játékosnál van a joker szelet és lerakja a gyűjtött eper tortái mellé. Ez  így most egy 
extra epertortának számít. Egy későbbi fordulóban azonban az egyik játékos felvesz egy eper 
tortaszeletet és úgy dönt, hogy elcseréli a jokerre. A két játékos kicseréli a két szeletet, majd 
akihez a joker került, leteszi a kiwi tortái mellé. Most neki számít plusz egynek a joker.

A változatok annyiban módosulnak, hogy eggyel több szeletből lehet választani.

Fordította: hakansukur


