
Seasons – Évszakok

AA Seasons egy 2-4 személyes a römi alapjaira épülő 
kártyajáték, amiben minden játékosnak saját paklija 
van. Minden pakli egy évszakot jelöl, és a játékosok 
megpróbálnak minél több pontot elérni sorokkal és ter-
cekkel. A speciális kártyák különböző bonuszokat adnak 
és ezeket akár másik játékostól ellopva is meglehet sze-
rezni. A paklik összetétele a játék folyamán állandóan 
változik, aminek segítségével egyre nagyobb pontértékű 
kombinációkat tudunk összerakni ami egy frenetikus 

végkifejletet ad a játéknak.

Összetevők:
- 4 darab 55 lapból álló pakli (tavasz-zöld, nyár-
narancs, ősz-piros, tél-kék)
- Pontozó füzet
- Szabálykönyv

Minden pakli tartalmaz:
48 - hónapkártya 4 különböző sorozatban (piros-üstö-
kös, kék-hold, lila-bolygó, sárga-nap)
4 -  Holiday kártya
1 - Happy Birthday kártya
2 - Wild kártya
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Hónap kártyának az összetevői

Kártyaszám: Számmal mutatja a hónap helyzetét 
az évben. Például: Január – 1, Február – 2, stb. 12 külön-
böző hónap van jelölve (hasonlóan, mint az életben).

Évszak gyűrű: Megmutatja, hogy a hónap 
melyik évszakhoz tartozik. Ez nagyon fontos a pontok ösz-
szeszámolásánál. A kártyán található ábra is sejteti, hogy 
melyik évszakhoz is tartozik az adott hónap.

A pakli színe: Megmutatja, hogy melyik játé-
koshoz tartozik a kártya, és melyik évszakot támogatja. Ha 
a te évszakodnak megfelelő kártyát játszol ki, akkor 
bonusz pontokat kapsz ezekért a lapokért.

A 4 Évszak

A 4 szín

Üstökös  Hold   Bolygó   Nap

kártya 
száma Szín

A játék menete
A. Mindenki megkeveri a pakliját. Kioszt magának 12
lapot. Felfordítja a paklija legfelső lapját, majd mellérak-
va elindítja a dobó paklit. Az a játékos, akinek a felfordí-
tott kártyája a legkisebb számot mutatja, elkezdi a partit.

B. Játékos köre
1. Húz a pakliból vagy kiás kártyát/kártyákat.
2. Opcionális – Kijátszik különböző kombinációkat az 
asztalra és/vagy kijátszik lapot/lapokat az asztalra már 
egy meglévő kombinációba.
3. Eldob egy kártyát

C. Ha egy játékosnak elfogynak a kártyái, akkor vége a 
körnek és kiszámolják az adott körben szerzett pontokat, körnek és kiszámolják az adott körben szerzett pontokat, 
majd kezdik a játék menetét elölről. Egyébként a követke-
ző játékos jön az óramutató járásának megfelelően. Aki 
legelőször eléri 365 pontot (366 pont a szökőévben!) 
megnyeri a játékot.

Hónap

Évszak 
Gyűrű

Pakli 
Színe tél színe

tavasz 
színe

   Tél     Tavasz   Nyár     Ősz

Évszak 
Táj

Évszakváltó lapok

Néhány hónapot (Március, Június, Szeptember és Decem-
ber) évszakváltóknak is nevezzük. Az évszakgyűrűn és a 
kártyán lévő képen látható, hogy melyik két évszak hatá-
rán helyezkedik el az adott lap. Például: a március egy év-
szakváltó hónap, mind téli, mind tavaszi évszaknak is 
használható.



Cél:
Az első játékos, aki eléri a 365 pontot. (Szökőév esetén 
366 pontot)

Minden körben meg kell próbálni kijátszani az összes Minden körben meg kell próbálni kijátszani az összes 
lapot a kézből. Három lehetőség van erre: kijátszani 
egy kombinációt, egy meglévő sorba vagy tercbe be-
rakni egy vagy több kártyát vagy eldobni lapot a 
kézből.

Kombináció kijátszása: 
Négy vagy több, szabály szerint összerakott kártya ki-
játszása kézből az asztalra.

Kétféle típusa van: a sorok és a tercek.

Sorok: Négy vagy több azonos sorozatból álló egymást 
követő sorozat, mint például 3-4-5-6 vagy 9-10-11-12. Van 
lehetőség 12 után az 1-esre ugrani, azaz: 11-12-1-2 soroza-
tot létrehozni, de minden sorban egy hónap csak egyszer 
szerepelhet.

A Holiday kártyákat be lehet tenni a sorba két hónap közé 
akkor, ha a beillesztett hellyel szomszédos lapokon lévő hó-
napnevek jelölve vannak a speciális kártyán. Wild kártyát 
bárhova be lehet helyettesíteni a sorba.

Ha egy játékos olyan sorozatot játszik ki, aminek lapjai át-
ölelnek egy teljes évszakot akkor a kör végén bonuszt kap 
érte. Ha egy olyan sorozatot sikerül összehozni, ami egy 
teljes évet ölel át, azért szintén bonusz jár a kör végén.

Ez egy egyszerű sor

Ez egy komplex sor

Holiday kártya a hónap 
kártyák közt

wild kártya egy 
hónap lap helyén

szín sor menete 
az év végétől az új évbe



Egy egyszerű Terc

Terc: Négy vagy több azonos értékkel és hónappal 
rendelkező kártya összerakása. A Happy Birthday 
kártya behelyettesíthető és felveszi azt az értéket, ami a 
terchez szükséges. Wild kártya bárhova behelyettesíthe-

Egy komplex Terc

Meglévő sorozatba való kijátszás:
Hozzáadni egy vagy több kártyát az asztalon lévő sorozaHozzáadni egy vagy több kártyát az asztalon lévő soroza-
tokhoz. A beillesztett lapnál is figyelni kell a sorokra és a 
tercekre vonatkozó szabályokra. Például: hozzáadja az 
egyik játékos 3-as és 8-as lapokat a 4-5-6-7 sorozathoz. 
Azonban nem engedélyezett az asztalon elhelyezett sorozat 
szétszedése.
Példa: Erikának van egy 2-2-2-2 terce és egy 3-4-5-6 soro-
zata az asztalon. Nem tud kijátszani a kezéből egy 1-es kár-
tyát oly módon, hogy a sorozatból átrak egy 2-est a tercbe.

Meglévő sorozatba való kijátszás:

Más játékos elé is lehet kijátszani kártyákat.

A Happy Birthday kártyát bárhova kilehet játszani a já-
tékos előtt lévő sorozatokba. Akkor is behelyezhető ha 
már van egy ilyen kártya a kiválasztott sorozatban. 
Csak egy Happy Birthday kártyát vagy kártyákat tartal-
mazok sorozatot lehet kijátszani egy körben.

Kártyadobás:
Minden kör végén kötelező dobni kártyát. A kiválasztott 
lapot mindig az évszakának megfelelő dobó pakliba 
kell rakni.



A játék:
Minden játékos választ egy paklit, jól megkeverik, majd 
felhúznak 12 lapot. A keverés, nagyon fontos része a já-
téknak. A körök között mindig újra kell keverni a pakli-
kat.
A paklit leteszik maguk elé, majd felfordítják a legfelső 
lapot és lerakják mellé, innentől kezdve ez a dobó pakli. 
Csak az évszaknak megfelelő színű kártya kerülhet ide.
Játék közben előfordulhat, hogy más pakliból való kárJáték közben előfordulhat, hogy más pakliból való kár-
tyát tart a kezében a játékos, de a dobó pakliba csak a 
sajátja kerülhet. Miután megtörtént a 12 kártya felhúzá-
sa a kézbe és a húzó pakli tetején egy más pakliba tarto-
zó kártya van, akkor ezt a pakli aljára kell tenni. Addig 
kell ezt folytatni, amíg a saját színű kártya nem marad a 
pakli tetején. És csak ezután lehet felcsapni a kártyát a 
húzó pakliba.
Az a játékos kezd, akinek a kártyája a legkevesebb 
pontot mutatja. Ha egyenlőség van, akkor az a játékos 
kezd közülük, akinek születésnapjának a dátuma legkö-
zelebb van. Mindig óramutató irányának megfelelően 
folyik a játék.

A körök a következő lépéseket tartalmazzák:

1 lépés : Húzási fázis

Többféle lehetőség közül lehet választani, de 
minden körben csak egyet. Ezek:

1. Felhúzni a legfelső lapot a saját pakliból
2. Felhúzni a legfelső lapot egy másik pakliból, 
aminek a tetején a húzójátékosnak megfelelő színű 
kártya látható
3. Felhúzni bármelyik dobó pakli legfelső kártyáját.
4.4. ”Ásni” bármelyik dobó pakliból. Kiválaszt egy 
lapot a játékos a dobó pakliból, majd felveszi a fö-
lötte levő összes kártyát, -azaz kiássa az adott lapot-,   
a kiválasztott lapot azonnal ki kell játszania az asz-
talra.

A húzás lehetőségei

Egy játékos 
12 kezdő lapja

Egy játékos 
húzó paklija

Egy játékos 
dobó paklija

Az összes dobó 
pakli

aktuális játékos 
húzó paklija

Az aktuális játé-
kos kártyája egy 
másik játékos 
húzó pakliján



A dobó pakliban mindig felfordítva vannak a lapok, 
így a játékosok mindig láthatják annak tartalmát. A 
húzó pakli lapjai mindig lefordítva vannak, így a játé-
kosok nem tudhatják milyen lapot húzhatnak onnan. 
De ha innen húz a játékos, a többiek nem láthatják azt 
a lapot.

Ha egy játékosnak elfogy a húzó paklija, akkor csak a 
dobó pakliból húzhat, vagy más pakliból aminek a tete-
jén az évszakának megfelelő színű lap látható.

2. lépés: Fő fázis
Következő lehetőségek közül lehet választani.

1. Kombináció kijátszása: A játékos kiját-
szik egy vagy több szabályos sorozatot a kezéből az 
asztalra maga elé. Bármennyi kártya kijátszható. Ez a 
fázis opcionális, nem kötelező.
2. Meglévő sorozatba való kijátszás: 
Dönthet úgy a játékos, hogy egy meglévő sorozatba 
helyez be kártyát vagy kártyákat. Ez lehet saját vagy 
más játékos által birtokolt sorozat. Nincs limitálva a
kijátszható kártyák száma. Szintén opcionális fázis.

3.  lépés: A Dobás 
AA kör végén a játékos eldob a kezéből egy lapot a 
kártya színének megfelelő dobó pakliba. Dobó 
pakliban minden lap látható, azaz a lapok nem 
fedik egymást teljesen, hanem csak félig takarnak. 
Majd a következő játékos következik az óramutató 
járásának megfelelően.

válaszz egy lapot dobásra

a tavasz dobó 
paklira kell tenni

a nyár dobó pak-
lira kell tenni

az ősz dobó 
paklira kell 

a tél dobó pak-
lira kell tenni

A legfelső 
lap kézbe 
kerülhetA kiválasztott , elte-

metett lapott ki kell 
játszani

a többi felette levő kézbe 
kerül

dobó 
paklik

Húzás a dobott lapokból

Ahova dobunk



Egy kör megnyerése
Az a játékos nyeri a kört, akinek először fogynak el a Az a játékos nyeri a kört, akinek először fogynak el a 
lapjai a kezéből. Az utolsó kártyának mindig dobott 
lapnak kell lennie. Nem játszható ki az utolsó lap kom-
bináció kijátszás vagy meglévő sorozatba való kijátszás 
fázisokban. Amint valaki kijátszotta az utolsó kártyáját, 
vége a körnek. Ezért a játékosoknak érdemes kijátszani 
a kártyákat a kezükből, nem tartogatni.

Pontozás
Amikor egy játékos kijátszotta az utolsó kártyát, a 
körnek vége és jön a pontozás fázis. Elkerülve a zűrza-
vart, a játékosok visszafordítják a dobó paklijukat és rá-
rakják a húzó paklijukra. Így átlátható marad a tábla és 
elkezdődhet az értékelés.

Wild kártyák
Holiday kártyák
Hónap kártyák
Elfogott kártyák
Összesen a kézben

1. Kör

Az első kör végén Évának 
(aki a Nyár paklival ját-
szott ) az elfogott kártyák-
kal együtt ez maradt a ke-

zében

Kézben maradt lapok pontozása

Pontok a kézben maradt lapokért (darabonként):
Wild kártya: -25 pont
Holiday kártya: -10 pont
Hónap kártya: -5 pont
Happy Birthday: 0 pont

Miután értékelve lettek a kézben maradt lapok, meg Miután értékelve lettek a kézben maradt lapok, meg 
kell számolni a másik pakli/paklikból maradt lapokat. 
Bármelyik ilyen lap elfogott kártyának minősül.

-Elfogott kártya: +1 pont minden darab

Az összegeket minden játékos feljegyzi a pontozó fü-
zetébe és összeadja őket.

A kézben maradt lapokat a már összerakott pakliba 
kell tenni, az elfogott kártyákkal együtt! (Azaz az 
idegen lapok is a játékos új paklijába kerülnek, és nem 
vissza a gazdájához.)



Pontok a kijátszott lapokért (darabonként):
Teljes év: +30 pont
Teljes évszak: +10 pont
Holiday: +10 pont
Hónap kártya: +5 pont
Happy Birthday bonusz:Happy Birthday bonusz: +2 pont minden a 
HB értékének megfelelő kártyáért
Saját évszak kártya: +2 pont minden ilyen 
kártyáért.
Wild: +0 pont
Happy Birthday kártya: +0 pont
Majd össze kell számolni, hogy hány elfogott kártya Majd össze kell számolni, hogy hány elfogott kártya 
van az asztalon a játékos előtt.

Elfogott kártya: +1 pont kártyánként
Ha mindent feljegyeztek a játékosok a pontozó füzet-
be, akkor az előttük lévő kijátszott kártyákat is felve-
szik és összerakják a paklijukkal.

A játék megnyerése
A játék addig folytatódik, amíg valamelyik játékos el 
nem éri a 365 pontot (szökőév esetén 366 pontot). 
Soha nem szabad elfelejteni a pakli összekeverését a 
kör legelején.

Általában minden játékosnak van elegendő kártyája a Általában minden játékosnak van elegendő kártyája a 
paklijában, hogy felhúzzon 12 darabot és felfordítson 
1-et. Az a játékos, akinek 13 kártyánál kevesebb van a 
paklijában, az kiesett a játékból. Arra szintén figyelni 
kell, hogy a kör elején a dobó paklit indító kártya szí-
nének mindig egyeznie kell a játékos évszakával. Ha 
nem maradt ilyen kártya a húzó pakliban, akkor vissza 
kell rakni a felhúzott 12 kártyát, újra kell keverni a kell rakni a felhúzott 12 kártyát, újra kell keverni a 
paklit és újra felhúzni a 12 kártyát. Ha a játékosnak a 
kör elején nincs a saját évszakának megfelelő kártyája 
a paklijában, szintén kiesett a játékból.

Értékelő terület 1. Kör
Teljes év

Teljes évszak
Holiday kártya

Hónap kártya
Happy Birthday

Saját évszak
Elfogott kártyák

Összesen az értékelő területen

Összesen a kézben
Összesen ebben a körben
Összesen az elöző körökben

Összesen

Éva értékelő területe



Speciális Kártyák

Wild Kártyák

Holiday kártyák

A Wild kártyával bármelyik hónap kártyát lehet helyette-
síteni (más speciális kártyát NEM helyettesíthet) sorban 
vagy tercben, más játékos elé letett sorozatokhoz is 
akár!!!! Csak Wild kártyát nem lehet kijátszani a meglévő 
sorozatba való kijátszás fázisban.

Játékosnak a körében lehetősége van Wild kártyát lopni 
másik játékos előtt lévő sorozatokból is, behelyezi a Wild 
által helyettesített megfelelő hónap kártyát a helyére. 
Azonnal viszont nem lehet kijátszani ezt a kártyát. A játé-
kos nem játszhat ki Wild kártyát az előtte lévő sorozatok-
ba.

Négy fajta létezik: Spring Break, Summer Vacation, 
Harvest Moon, New Years.Holiday kártyát csak a 
sorokba lehet berakni. Mindig azok a hónapok közé 
lehet kijátszani, amik jelölve vannak a kártyán.

AA Holiday kártya kijátszható kézből is egy adott sorral 
együtt, amibe illeszkedik és legalább négy kártyából áll. 
Amikor egy az asztalon lévő sorhoz szeretné a játékos 
hozzáilleszteni, akkor ez a lap csak a sor végére vagy ele-
jére kerülhet, soha nem lehet berakni két lap közé.

Példa: Évának van egy 9-10-11-12 hónapokból álló sora 
az asztalon, akkor a New Years kártya beilleszthető a 
végére. Azonban ha ez a sorozat a 11-12-1-2 hónapokból 
lett felépítve, akkor a Holiday rész zárt területen van és az 
New Years kártya nem adható hozzá.

Holiday kártya +10 pontot ad a kijátszott sorozatban, viHoliday kártya +10 pontot ad a kijátszott sorozatban, vi-
szont ha kézben marad -10 pontot ér. Holiday kártya hoz 
még +2 pontot, ha megegyezik a színe a játékos évszaká-
val.

nyári 
vakáció

összhónap ikon



A Happy Birthday kártya összerakható három vagy több 
azonos értékkel és hónappal rendelkező terccel. Ez jelöli a já-
tékos születésnapi hónapját az adott körben. Minden kártya 
aminek értéke megegyezik ezzel a kártyával, +2 pontot hoz a 
kör végén. (még akkor is ha nem tagja a tercnek). A HB kártya 
bármelyik terchez hozzáadható az asztalon.

Ha egy játékosnak van elfogott HB kártyája, akkor azt is hoz-
záadhatja bármelyik sorozatához, de ilyenkor is érvényes az a 
szabály, hogy csak egy olyan terc lehet az asztalon ami tartal-
maz HB kártyát/kártyákat.

Példa: Ha a játékosnak van már egy kijátszott HB-2-2-2 terce 
és mellette egy 3-3-3-3 terce az asztalon, akkor nem adhatja 
hozzá a 3-as terchez a kezében lévő HB kártyát mivel már van 
egy olyan terc az asztalon a játékos előtt ami tartalmaz HB 
kártyát. 

Minden HB kártya hozzáad +2 pontot a vele megegyező Minden HB kártya hozzáad +2 pontot a vele megegyező 
számú kártyákhoz. Ha kijátszásra kerül egy olyan terc ami 
több HB kártyát tartalmaz, akkor minden HB kártya mellé 
másik három hónap kártyának is lennie kell benne.

Happy Birthday

Összegzés
Elfogott kártyák: bármilyen kártya a kézben vagy az értékelő területen, ami 
másik játékos paklijából származik. Minden kör végén +1 pontot adnak, és a kör 
végén a saját pakliban maradnak a következő körre is. 
Saját évszak kártyák: Saját évszak kártyák: azon kártyák, melyek évszak gyűrűje megegyezik a saját 
pakli színével. Például ha valaki a Nyár paklival van, akkor a saját évszak kártyák a : 
Jún-Júl-Aug-Szept és a Summer Vacation. +2 pont jár minden a saját értékelő terüle-
ten található saját évszak kártyáért. Wild kártyáért nem jár ez a bonusz.
Teljes évszak: négy hónap kártya ugyanabból az évszakból egyszerű sorként az érté-
elő területen. A négy teljes évszak a következő: Dec-Jan-Febr-Márc,Márc-Ápr-Máj-
Jún, Jún-Júl-Aug-Szept,Szept-Okt-Nov-Dec. A Holiday kártyák nem számítanak 
bele a teljes évszakba. A Wild kártyák használhatóak. 10 pont jár a teljes évszakért a 
kör végén, ha az értékelő területen van.
Teljes év: egy olyan sor az értékelő terülten, amiben minden hónap kártyából van 
egy. Wild kártya használható. +30 jár érte a kör végén.



Leásás: a húzás során nem a dobó pakli tetejéről húz, aki soron van, hanem vá-
laszt egy tetszőleges dobott lapot, a tetejéről az összes lapot kézbe kell vennie, és a 
választott lapot azonnal ki kell játszania az értékelő területre.
Dobás: a köre végén a játékos egy kártyát a kezéből a megfelelő dobó pakli tete-
jére tesz.
Húzás: a kör kezdetén húznia kell a játékosnak egy kártyát valamelyik dobó pakli-
ról vagy húzó pakliról.
Happy Birtyday kártya: speciális kártya, ami kijátszható tercekben (és beleszámo-
lódik a terchez szükséges 4 lapba) vagy meglevő sorozatokba is letehető. Több 
Happy Birthday kártya is letehető, de csak ugyanabba a tercbe kerülhetnek. Minden 
az értékelő területre kitett Happy Birthday kártyának megfelelő lap /akár más terc-
ben is/ +2 pontot ér a játék végén.
Holiday kártya: speciális kártya, ami sorokba játszható ki, bármilyen színben. Azon 
két kártya -hónap- közé tehető ki, ami rajta van az adott Holiday kártyán. Kijátsz-
ható a sor letételekor -és akkor ő is egy a kötelező négyből- vagy meglevő sorozat 
is bővíthető vele. Ha sor bővítésként kerül le, akkor csak a sor végeire illeszthető, 
nem tehető már letett 2 hónap közé. A következő négy Holidays lap van: New 
Years, Spring Break, Summer Vacation, and Harvest Moon. +10 pont jár minden 
letett Holiday kártya után a kör végén, és -10 minden kézben maradottért..
Meglévő sorozatba való kijátszás: egy vagy több kártya lehelyezése a már 
lent levö sorozatokba. Bármelyik sorozatba letehető, még a másik játékoséba is. 
Kijátszott lapok a játékos pontjait növelik.
Kombináció kijátszása: négy vagy több lapból álló kombináció asztalra való 
kijátszása,ez lehet sor vagy terc, és képpel felfelé az értékelő területre kell tenni.
Hónap kártyák: Hónap kártyák: az év 12 hónapjának megfelelő kártyák. Minden hónap kártya 
valamely színhez tartozik. +5 pont jár a hónap kártyákért a játék végén, ha az érté-
kelő területen van és –5 minden hónap lapért, ha a kézben..
Sor: négy vagy több kártya ugyanabból a színből  egymást követő sorrendben pl.:  
3-4-5-6. Körbe is lehet menni, azaz a 12 után jöhet az 1, mint itt: 11-12-1-2-3; de 
csak minden hónapból egy lehet benne
Évszak gyűrű: a szines gyűrű, mint keret az évszakra jellemző kép körül, meg-
mutatja, h melyik évszakhoz tartozik a lap, és hogy melyek tartoznak egy évszakba.
Terc: négy vagy több kártya ugyanabból a hónapból, pl.: 8-8-8-8 vagy 3-3-3-3-3.
Speciális kártyák: azok a kártyák, amik nem részei az egyes színeknek. Happy 
Birthday, Holidays, és a Wild kártyák ezek.
Wild kártyák: Letehető bármelyik hónap kártya helyett (de másik speciális kártya 
helyett NEM). Csak wild kártyát nem lehet kijátszani meglevő sorozatokba vagy 
tercekbe. A Wild kártyának 0 az értéke az asztalon, de -25 pont jár érte, ha a kézben 
marad a kör végén.



A játék menete
A. Mindenki megkeveri a pakliját. Kioszt magának 12
lapot. Felfordítja a paklija legfelső lapját, majd mellé-
rakva elindítja a dobó paklit. Az a játékos, akinek a fel-
fordított kártyája a legkisebb számot mutatja, elkezdi a 
partit.

B. Játékos köre
1. Húz a pakliból vagy kiás kártyát/kártyákat.
2. Opcionális – Kijátszik különböző kombinációkat
az asztalra és/vagy kijátszik lapot/lapokat az asz-
talra már egy meglévő kombinációba.

3. Eldob egy kártyát

C. Ha egy játékosnak elfogynak a kártyái, akkor vége a 
körnek és kiszámolják az adott körben szerzett ponto-
kat, majd kezdik a játék menetét elölről. Egyébként a 
következő játékos jön az óramutató járásának megfele-
lően. Aki legelőször eléri 365 pontot (366 pont a szö-
kőévben!) megnyeri a játékot.

Fordította: Scoopex és Dunda

ComPaYa WebShop  - www.compaya.hu
Gamer Café Kft.
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