A Vinhosban (ami magyarul annyit jelent, hogy borok) a nyújtanak a vállalat további terjeszkedéséhez. Az eladott
játékosok portugál bortermelők bőrébe bújva próbálnak meg egy borokból befolyó összegbôl kell fizetni a szakembereket is. De,
prosperáló vállalkozást igazgatni és a termelt boroknak jó hírnevet mint mindenki tudja, a presztizshez nem elég csupán a pénz.
szerezni Portugáliában és külföldön.
Ahhoz hogy a külföldi piackon is jó hírnévnek örvendjen a
Egy 6 éves periódus alatt, a játékosok növelik a vállal nemes nedű, mindig magas minőségű borokat kell exportálni.
kozásukat: Portugália számos tartományában szőlőskerteket vásá
rolhatnak, borászatokat építhetnek. A bortermelő szakemberek
Időközönként borkiállítás is van. Az érték és a jellegzetes
segítségével növelhetik a termelt borok minőségét, a borszakértők ségei alapján kiválasztott legjobb bor nagyon fontos a játéko
pedig a borok Íz, Illat, Szín és Alkohol tartalmát fogják fokozni a sok vállalkozásainak hírneve szempontjából és mindenképp jó
“Feira Nacional do Vinho Portugues” borkiállításon.
hatással van rá.
Minden év időjárás előrejelzéssel kezdődik és a bortermeléssel
ér véget. Megfelelő időjárási feltételek esetén kiváló lehet a
szőlőtermés és így a szüret után nagyon jó minőségű borokat lehet
palackozni, míg felhős vagy esős évnek rossz hatása lehet: ki kell
a játéksoknak terjeszteni a birtokaikat, hogy ellensűlyozzák az
időjárás miatti negtív hatásokat.

Három befolyásos üzletkötő is felajánlja a segítségét a
játékosoknak. Mindhárman rajonganak a borokért és élénken
érdeklődnek a borkiállításokon megmegjelenô itókák iránt.
Persze csak abban az esetben segítenek, ha a bor megfelel az
igényeiknek.

Ezért nagyon fontos, hogy mindenki a legjobb időt válassza
A borok értéke az idő előrehaladtával nő, de csak akkor ha van arra, mikor nevez be a kiállításra és melyik lesz az a bor,
hozzá megfelelő borospince.
amelyet be fog mutatni. Ha a játékos korán benevez akkor
azonnal előnyökhöz juthat, ha az utolsó pillanatig vár akkor
A forgalmazóknak (Casa de Fados, Hotel, Borszaküzlet) eladott viszont majdnem biztos lehet abban, hogy a bor melyik
borokból származó bevételek egy biztos pénzügyi alapot jellegzetességeit fogják a legjobban díjazni.

Az nyeri a játékot, aki a legtöbb pontot gyűjtötte a parti végéig.

Tartozékok
Az első játék előtt a bankjegyeket, illetve minden tartozékot
óvatosan ki kell nyomni a keretekből

10)36 bankjegy ( hat 5000es, tizenkét
2000es, és tizennyolc 1000es)

1) 1 Játéktábla
2) 4 játékos tábla

11)1 forduló/adózás jelző (faszínű henger)

3) 9 szüret lapka
4) 96 bor lapka

előoldal
vörösbor
oldal

hátoldal
fehérbor
oldal

5) 16 borászat lapka

6) 32 szőlőskert lapka

Az árat
mutató
oldal

tartomány
oldal

12)8 bortermelő szakember
(faszínű figura)
13)4 akció jelző (hengerek a 4 szín
ben:1 sárga, 1 piros, 1 kék és 1
lila)
14)32 hordó a 4 színben( 8 sárga,
8 piros, 8 kék, és 8 lila)
15)36 fakorong a 4 színben (9
sárga, 9 piros, 9kék, 9 lila)
16)15 hírnév jelző (faszínű kockák)

7) borospince lapka
8) 6 Portói lapka

17)4 jellegzetesség bábu
Íz

9) 24 borszakértő lapka
előoldal

hátoldal

18)12 vásár lapka a 4 színben(3
sárga, 3 piros, 3 kék és 3 lila)

Illat

Szín

Alkohol
tartalom

A képen egy 4 személyes parti előkészületei láthatóak.
1. A táblát az asztalra kell tenni
Mindenki választ egy színt (sárga, piros, kék vagy
lila) és a következőket teszi maga elé:
• 8 hordó a választott színben
• 9 korong a választott színben
• 1 akció jelző a választott színben
• 3 vásár lapka a választott színben
• 1 játékos tábla
Minden játékos táblán 4
birtok látható (mindegyik 3
kisebb földterületre oszlik)
és 4 ezekhez a birtokokhoz
kapcsolódó 4 raktár (mind
egyiknek 2 helye van)

Ha kevesebb, mint 4 játékos van, akkor a maradék, nem használt tarto
zékok visszakerülnek a dobozba.

Győzelmi pontok

3. Mindenki az egyik korongját a pontozósáv 0 helyére teszi
A játék során, ha valaki pontot szerez, akkor azonnal lépnie
kell a pontozósávon, azonban ha a szerzett győzelmi pontok
elefántcsont színnel vannak jelezve, akkor azokat a pontokat a
parti végén kapja meg a játékos.

Szőlőskertek és a hírnév kockák

12.1 A hírnév kockákat egy közös kupacba kell tenni
12.2 A szőlőskert lapkákat a bal felső sarokban lévő
számok alapján szét kell válogatni (amely a
régiót jelzi) 8 kupacba, mindegyik kupacot meg
kell keverni, majd keverés után le kell őket tenni
a megfelelő régiókba az “Ár” oldalukkal felfelé.
A portói lapkákat a douroi régióhoz kell tenni
4 játékos esetén 8, 3 játékos esetén 7, míg 2
játékos esetén 6 tartomány van játékban (2 illetve
3 fős parti esetén tetszőlegesen kiválaszthatóak
azok a körzetek, amelyek kimaradnak a játékból;
az ezekhez tartozó szőlőskert lapkák vissza
kerülnek a dobozba. Javaslat: az első játékban 3
személyes parti esetén az Algavre lapkákat, míg 2
személyes parti esetén az Algavre és Setúbal
lapkákat vegyük ki a játékból.
12.3 Mindenki vesz egy tetszés szerinti szőlőskert
lapkát és a hozzá tartozó bor lapkát.
Megjegyzés: Minden körzetnek saját jelleg
zetességei vannak (ezek a szabály végén talál
hatóak)
Ez a következőképpen zajlik: a játékosoknak
a) kell választaniuk egy régiót
b) le kell venniük az adott körzethez tartozó
szőlőskert lapka kupac tetejéről a legfelsőt
c) ki kell fizetni a választott szőlőskert árát
d) majd le kell tenniük a táblájukra
a lapkát a tartomány oldalával
felfelé.
e) 1 korongjukat a abba a nagytábla
térképén abba a régióba kell tenniük, ahonnan
a szőlőskert származik
f) egy hírnév (a közösből) kockát a kiválasztott
tartomány egyik üres helyére kell tenniük.
g) egy 2es értékű bor lapkát vesznek (Lisboa és
Douro bor lapkák esetén lásd a tartomány
leírását a szabály végén)
h) majd a saját táblájukon a
korábban lerakott szőlőskert alatti
raktár bal oldali helyére teszik
(Dao esetében lásd a régió
leírását) vagy a fehérbor vagy a vörösbor
oldalával felfelé, attól függően hogy a
szőlőskert jobb felső sarkában milyen színű a
kis négyzet.
Megjegyzés: több játékos is választhatja
ugyanazt a régiót.

Üres hírnév kocka hely

Eladáskor használható
helyek
Exportáláskor
használható helyek

Borszakértők, borospincék, borászatok

11.1 A borszakértő lapkákat szét kell szedni típusonként (Íz, Illat,

Szín, és Alkohol tartalom) 4 kupacba, majd mindegyiket meg
kell keverni és a tábla megfelelő helyeire kell tenni őket
képpel felfelé.
11.2 A borospince lapkákat a táblára kell tenni
(4 személyes játék esetén 9, 3 személyes játék esetén 7, két
személyes partiban pedig 5 pincét kell használni. A maradék
mehet vissza a dobozba)
11.3 A borászat lapkákat is a táblára kell tenni (4 személyes játék
esetén 16, 3 személyes játék esetén12 két személyes partiban
pedig 8 borászat lapkát kell használni. A maradék mehet
vissza a dobozba)

A szüret lapkák és a lépéssorrend

4.1 Ki kell szedni a 0ás szüret lapkát, majd a maradékot meg kell
keverni és képpel lefelé egy kupacban a tábla megfelelő helyére
kell tenni, majd képpel felfelé erre a kupacra kerül rá a 0ás
lapka. Az első évben a szüret lapka mindig 0ás.
4.2 A kezdeti lépéssorrend tetszőleges. Mindenki a saját jelzőjét (1
korongját) a felső sáv megfelelő helyére teszi. Példa: a piros
az első, a lila lesz a második, kék a harmadik és sárga a
negyedik.

Üzletkötők

Az üzletkötők
nyújtotta előnyök:
Bónusz és Szorzó mezők

Borok

5. A bor lapkák egy kupacba kerülnek a tábla
mellé

Borkiállítási rész

Itt a játékosok kiállítási pontokat szerezhetnek a
bemutatóra benevezett boraik 4 fő jellegzetessége
után : Íz, Illat, Szín és Alkohol tartalom.
6.1 Mind a 4 tulajdonság jelző a neki megfelelő sor
0ás értékéhez kerül. A játék folyamán ezek a
jelzők mutatják, hogy az adott tulajdonság milyen
szinten áll
6.2 Mindenki a kiállítási pontjelzőjét ( egy
korongját) a kiállítási pontokat jelző sáv 0 pontjára
teszi. A parti során ha valaki ilyen pontot kap,
akkor ezzel a jelzővel kell lelépnie ezen a pontozó
sávon

Banco de Vinho és a fejlesztések
Borkiállítás rész

Bankszámla
Fejlesztéseket
jelző sáv

Bortermelési szakemberek
9. A bábukat a táblára kell tenni.

Akciók és a forduló lépéseit jelző sáv

10.1 Mindenki leteszi az akció jelzőjét az Akciók rész közepső

mezőjére.
10.2 A Forduló/Adózás jelző az első fordulót jelző mezőben lévő sáv
bal oldalára kerül.

Mindenkinek van egy bankszámlája a játék bank
jában, a Banco de Vinhoban, ahol a borokból
keresett pénzt tartja és amelyből fizeti a szakem
bereket. Az aktuális számlaegyenleg a játékos fej
lesztéseinek megfelelően növekedhet vagy csök
kenhet.
7. Mindenki egy korongját ( folyószámla egyen
leg jelző) az 5ös értékre teszi a számla
egyenleg sávon.
Egy másik korongját ( beruházás jelző) a
Fejlesztés +1es helyére teszi.
Ha valaki pénzt tesz be a bankba vagy a számlá
járól fizet valamit, akkor a folyószámla egyenleg
jelzőjét előre vagy hátra tolja a pénzösszegnek
megfelelően ( 1 hely = 1000 Bago). Ha valaki
fejleszt vagy leépít akkor pedig a beruházás jelző
jét mozgatja felle a Fejlesztés sávom.

Bankjegyek

8.Minden vásárlás, beszerzés összegének a
kiegyenlítése készpénzben történik
• az első játékos 11000 Bagot kap
• a második szintén 11000t (2 személyes
játékban 12000t)
• a harmadik 12000t,
• a negyedik szintén 12000t kap.
A játékosok a készpénzüket maguk előtt tartják. A
maradék pénzt a tábla mellé kell tenni.

A forduló
A játék 6 körig tart, ami 6 évet reprezentál.
A forduló/adózás jelző mutatja az éveket és a különböző lépéseket az
adott éven belül.

1.év

2.év

3.év

Minden fordulóban a következő lépések szerepelnek (mindig ugyan
abban a sorrendben):

A forduló kezdete

4.év

Minden év az adott időszakra vonatkozó időjáráselőre
jelzéssel kezdődik.

5.év

Akciók

6.év

Minden évben a játékosok 2 cselekedetet hajthatnak
végre az elérhető 9 közül. Vehetnek szőlőskerteket, építhetnek bo
rászatokat, bérelhetnek bortermelési szakembereket, építhetnek boros
pincéket, eladhatnak illetve exportálhatnak a saját maguk termelte bora
ikból, a bevételt menedzselhetik, bérelhetnek borszakértőket, passzol
hatnak vagy benevezhetik az egyik borukat a következő borkiállításra.
Emellett a játékban szereplő 3 üzletkötő nyújtotta előnyöket is
kihasználhatják.

Szőlőskert

A lehetséges akciók
Borospince

Borászat

Borszakértő

Passz/Nevezés

Szakember

Export

Eladás

Bank

Anyagiak
Példa: Termelés
A játékosok pénzt kapnak vagy fizetnek a fejlesztési A piros egy “3”as értékű fehér
szintjük után, illetve kifizetik a szakemberek járandóságát.
bort termel. A lapkát a szőlős
kerthez tartozó raktárában a bal
ról első szabad helyre teszi.
Termelés
A játékosok 1 bor lapkát kapnak minden olyan bir
tokuk után, amelyen legalább 1 szőlőskert található, majd birtokhoz
kapcsolódó raktár vagy borospincében a balról első üres helyre teszik le
azokat. Az ide lerakott bor lapkák minden évben eggyel jobbra kerül
nek, azaz egy évet öregednek. A bor lapkának a színe a szőlőskert
színétől, míg a termelési értéke a birtokon találhat szőlőskertek,
borászatok és a termelési szakemberek számától, illetve az adott év
időjárásától függ.

A lila 2es vörösbort palackoz.
A lapkát a borospincéjében,
balról az első üres helyre teszi.

Borkiállítás (a 3. , 5. és 6. évben)
A 3., 5. és 6. forduló végén borkiállítás van. Minden
kinek 1 – és csak egy  bort kell bemutatnia minden kiállításon, azaz az
egész játék folyamán háromszor. A kiállításon a borokat pontozzák és
ezekhez a pontokhoz szinte elengedhetetlenek a borszakértő lapkák.
Minél nagyobb a bor értéke, annál több ilyen lapkát játszhat ki a
játékos.

A forduló kezdete
Minden év elején, kivéve az elsőt, amely az akciókkal kezdődik, a
következőket kell tenniük a játékosoknak:
a) lekerül az előző évi szüret lapka és a legfelsőt kell felfordítani a
szüret talonból. A lapka bal alsó sarkában lévő szám ( +2től 2ig
terjedhet) jelzi az adott évre vonatkozó időjárás előrejelzést. Ez
kihatással lesz természetesen a bortermelésre. Az előkészületek
során a 0s szüret lapka került legfelülre. A szüret lapkáknak köszön
hetően minden játék más és más. A játékosoknak nagy figyelmet kell
fordítaniuk a startégiájuk megtervezésekor az időjárási körülmé
nyekre.
b) A Tulajdonság jelzőket annyi hellyel (1, 2 vagy 3) kell jobbra tenni,
amennyi az adott szüret lapka a bal felső sarkában látható. Ha
valamelyik jelző eléri a sávjának a végét, akkor nem mozog tovább.
Megjegyzés: A játék folyamán egyik Tulajdonság jelző sem kerül
vissza a nullára.
A Tulajdonság jelzők az első évben nem változtatják a helyüket.
A 4. és 6. év elején, aki előtt lefordított borszakértő lapka van,
visszafordítja őket.

Példa a 4. fordulóra: a szüret
lapka rossz évet jósol (a termelési
érték számításánál 1et le kell
majd vonni)
A Szín jelző 3mal, míg az Íz jelző 2vel növekszik, azaz.
a Szín jelző 3mal
mozog jobbra az Íz
pedig 2vel

A sárgának két borszakértő lapkája van lefordítva,
így azokat most felfordítja.

Akciók
Ez a lépés 2 fázisból áll.
1 FÁZIS
A forduló/adózás jelző az 1es helyre kerül az adott
évben, ami jelzi, hogy a parti az aktuális év első fázisában tart.
Az első játékossal kezdve, majd a lépéssotrrendet követve, mindenki:
a) megfogja az akció jelzőjét
b) a kívánt cselekvésre helyezi, majd
c) végrehatja az akciót.
SZABÁLYOK
• ha a játékos nem akar vagy nem tud végrehajtani akciót, akkor a
bábuját a ”Passz/Nevezés a borkiállíŧásra” mezőre kell tennie és
passzolnia kell.
• ha a játékos egy szomszédos (átlósan vagy egyenesen) helyre teszi a
jelzőjét, akkor a lépés ingyenes. Ha a bábuját
nem szomszédos mezőbe teszi, akkor 1000
Bagot (készpénz) kell fizetnie a közösbe.
A piros a bábuját a piros nyilakkal jelölt
helyekre teheti le ingyen. Különben 1000 Bagot
(készpénz) kell fizetnie.
• A játékosnak 1000 Bagot (készpénz) kell
fizetnie minden játékosnak, aki már azon a
helyen áll, ahova lépni szeretne.
• A játékosnak 1000 Bagot (készpénz) kell a közösbe fizetnie ha a
forduló/adózás jelző azon a helyen áll, ahova lépni szeretne.

PÉLDA: 4.év, Akciók, első
fázis. A forduló/adózás jelző a
4.év első helyére kerül.

A piros az akció jelzőjét az “Export”ról a
“Borszakértő”re teszi. A célmező szom
szédos a kiindulási hellyel így ez nem jár
költséggel, azonban a forduló/adózás jelző a
célmezőn áll, ezért viszont 1000
bagot kell leperkálnia a
közösbe.
Miután
fizetett,
végrehajtja
az akciót.

A Lila a jelzőjét a “Bortermelési szakember”
akcióról a “Passz/Nevezés a borkiállításra”ra teszi.
Első akar lenni, így a lépéssorrend jelzőjét az alsó sor
első helyére teszi. Passzol és nem csinál semmit.

Ha a piros a mellékelt mezőre mozog, akkor 1000 Bagot
kell fizetnie a lilának és 1000t a közösbe.

A kék a “Borospince” akcióról a
“Passz/Nevezés a borkiállításra”ra lép.
Utolsó akar lenni és ezért a lépéssorend
jelzőjét az alsó sor utolsó
Megjegyzés: A kezdeti mezőről mindig el kell lépni másik
helyére teszi. Nem fizet
helyre, senki nem hajthatja végre ugyanazt az akciót kétszer. A
semmit a lilának hi
játékosnak végre kell tudnia hajtani az akciót, amelyre lép és ki kell
tudnia fizetni a szükséges összeget, amit a lépése maga után von.
szen erre a mezőre lépés
mindig
ingyenes.
A
“Nevezés
a
borkiállításra”
akciót
hajtja
végre.
Kivétel:
 A “Passz/Nevezés a borkiállításra” akció mindig ingyenes, még

akkor is, ha másik játékos bábuja már ott áll.

 Ha valaki bábuja a Passz akciónál van és semelyik másik akciót

nem tudja végrehejtani, akkor maradhat a helyén.

LÉPÉSSORREND:
Ha a játékos a “Passz/Nevezés a borkiállításra”ra
lép, akkor a lépéssorrend jelzőjét a tábla megfelelő
részében található felső sorból az alsó sor bármelyik
üres helyére teszi ( csak egy jelző lehet egy helyen).

A sárga a “Bank” akcióról a
“Borszakértőre” lép, amely
nem szomszédos a kiindulási
helyével Mivel azon a mezőn
már ott van a piros, ráadásul
a forduló/adózás jelző is, így 2000 Bagot kell fizetnie a
közösbe és 1000t a pirosnak. Ezután végrehajtja az
akciót.

2. FÁZIS
Miután mindenki lépett, a forduló/adózás jelző a
A forduló/adózás jelző egy mezővel
szomszédos 2es helyre kerül, jelezvén hogy el
jobba kerül, a 2es mezőre.
kezdődött a 2. fázis.
Ha változott a lépéssorrend akkor
annak megfelelően kell újrarendezni a felső sorban
A második fázisban a lépéssorrend
a bábukat.
lila, piros, sárga és kék lesz.
Az első játékossal kezdve és követve a lépéssor
rendet, mindenki még egyszer mozgatja az akció jelzőjét (az első
fázisban leírtaknak megfelelően), majd az első fázishoz hasonlóan
végrehajtja a választott akciót. A második fázis végén, ha szükséges,
ismét módosítani kell a lépéssorrendet.

AKCIÓK:
Szőlőskertek, Borászatok, Bortermelési szakemberek, Borospincék, Eladás,
Export, Bank, Borszakértők, Passz/Nevezés a borkiállíŧásra
MEGJEGYZÉS: A JÁTÉKBAN A LEGTÖBB KOMPONENS SZÁMA KORLÁTOZOTT ÉS ELŐFORDULHAT, HOGY VALAMI ELFOGY.
KORLÁTLANUL RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK:

Bankjegyek – abban a szerencsétlen esetben, ha elfogy a közösből a pénz, egy papíron kell jegyzetelni a pénzforgalmat.
Bor lapkák – ha elfogynának bizonyos értékű bor lapkák, akkor bármilyen lapka használható, amelyek összege kiadja a kívánt
értéket ( Ha ez nem lehetséges, akkor a játékosokra van bízva ennek a feladatnak a megoldása)
A JÁTÉKOSOKNÁL LÉVŐ MINDENFÉLE CUCCOT ÚGY KELL ELHELYEZNI, HOGY AZT MINDENKI LÁTHASSA.

Szőlőskertek
Aki ezt az akciót választotta, annak Portugália legalább egyik
tartományában egy szőlőskertet kell beszereznie. Egy akció
során egy régióban maximum egy szőlőskert szerezhető be.
Miután a játékos kiválasztotta a régiókat, amelyekből szeretne szőlős
kertet szerezni:
• elveszi az adott körzethez tartozó szőlőskert talon felső lapkáját
• kifizeti készpénzben azt az összeget, ami a lapka “Ár” oldalán lát
ható
• leteszi a lapkát a régió oldalával felfelé a tábláján található egyik
üres birtok részbe.
Csak egy lapka (szőlőskert, vagy borászat) kerülhet egy birtok
mezőbe. Minden birtokon belül a szőlőskerteknek ugyanabból a
tartományból kell származniuk és ugyanolyan típusú bort kell
szolgáltatniuk (pirosat vagy fehéret). Minden körzethez 2 fehér és 2
vörösbort termelő szőlőskert van, így mindegyik birtokon maximum
két szőlőskert lehet.
Ha a játékosnak ez az első szőlőskertje a birtokon, akkor egyik
bábuját (amelyet még nem használ semmire) a választott régióba
teszi a játéktáblán található térképen. Ezek a bábuk segítenek
abban, hogy lássuk, ki melyik régióban érdekelt és hol van birtoka.
Ha a megszerzett szőlőskert a második az adott birtokon, akkor nem
kell kitenni bábut. Mivel mindenkinek a saját tábláján 4 birtok
van (mindegyiken három mező), így egy játékosnak a térképen
maximum 4 bábuja lehet.
• Ha van szabad Hírnév kocka, amely nem a táblán van, akkor egyet
az adott régióba (ahonnan származik a szőlőskert) kell tenni (a
tartomány grafikája alatti kis négyzetek egyikébe).
Egy akcióval senki nem vehet 2 szőlőskertet ugyanabból a tartományból.
Akár mindenkinek lehet egy régióban birtoka ( és így bábuja), illetve
bárkinek lehet több, mint 1 birtoka ( és így több bábuja) ugyanabban a
körzetben.
A tartományok különböző tulajdonságai a szabály végén vannak
részletezve.

Borászatok
Aki ezt választotta, annak 1 vagy 2 borászatot kell építenie.
A borászatok esetében a játékos:
• 3000 Bagot fizet készpénzben
• elvesz egy borászat lapkát a tábláról
• leteszi a táblájára egy üres birtok mezőre. Csak 1 lapka (szőlőskert
vagy borászat) lehet egy mezőn. Mindegyik birtokon maximum 2
borászat lehet.
• Ha a régióban már van a játékosnak birtoka, amelyen legalább egy
szőlőskert van és ide rakja le a borászatot, akkor a kockát az adott
tartományhoz (amelyik régióban az adott birtok van) kell tenni (a
régió grafikája alatti kis négyzetek egyikébe). Ha nincs akkor a hírnév
kocka a borászatra kerül egészen addig, amíg a birtokhoz nem kerül
egy szőlőskert valamelyik körzetből. Ekkor a kocka ahhoz a régióhoz
kerül, ahonnan a szőlőskert származik.

Az árat
mutató
oldal
Tartomány
Ár

Tartomány
oldal

A bor színe
és termelési
értékhez
ennyi pontot
ad a szőlő
Tartomány
tulajdonság

PÉLDA:
A pirosnak már van 3
szőlőskertje különböző
birtokokon: 1 Algarve
ban (fehér bor), egy
Daoban(vörös bor) és 2
Alentejoban (fehér bor).
A mellékelt ábrán a
játékos megvesz egy pi
ros minhoi szőlőskertet
és egy új birtokot kezd.
3000 Bagot fizet kpban
és leteszi a szőlőskertet a
4. birtokára. Ezután 1 hírnév kockát rak a régióba
illetve az egyik bábuját az adott körzetbe teszi a
térképen.
A mellékelt ábrán a já
tékos megvesz egy fehér
szőlőst
és
növeli
Algravei birtokát. 4000
Bagot fizet és egy hírnév
kockát tesz Algravehoz.
Ez a második szőlőskertje a birtokon így nem tesz ki
újabb bábut Algravera. Nem tudja a Daoi birtokát
növelni (mert a Dao talon tetején lévő szőlőskert
lapka fehér boros), sem az Alentejoi birtokát (mert
már 2 fehér szőlőskertje van ott).
Példa: A kék két borászatot vesz.
Az egyiket a már meglévő Douro
birtokához teszi, míg a másikkal egy
új birtokot kezd. Összesen 6000
Bagot fizet (készpénzben) és 1 hír
név kockát tesz ki a Douro régióhoz
és egyet az új birtokán lévő borá
szatára.
A következő körben 1 Alentejo szőlőskertet vesz és
arra a birtokára teszi amin csak az imént megvett
borászata van. A borászaton lévő kockát a térképre,
az Alentejohoz teszi.
A borászat ennyit ad a bor termelési
értékéhez
A termelt bor típusa a birtokon lévő
szőlőskertek színétől függ.

Bortermelési szakemberek
Aki ezt az akciót választja 1 vagy 2 szakembert kell alkal
maznia.

A szakember ennyit ad a bor termelési
értékéhez.
A termelt bor típusa a birtokon lévő
szőlőskertek színétől függ.

A játékos minden esetben:
• 1000 Bagot fizet készpénzben
• elvesz egy szakember figurát a tábláról
• lerakja a tábláján egy olyan borászatára, ahol még nincs figura, Példa:
ugyanis csak 1 ilyen figura lehet minden borászaton.
A lilának csak egy
olyan borászata van,
Minden évben (azaz fordulóban) az Anyagiak rendezése során a
amelyen nincs bábu
játékosnak 1000 Bagot kell fizetni minden ilyen szakember után. A
így csak egy szakem
kifizetés a folyószámláról történik.
bert vehet fel. 1000
Bagot
fizet
Borospincék
készpénzben, majd a
figurát
az
üres
borászatára teszi.
A játékosnak 1 borospincét kell építenie.
A játékosnak a borospincék esetében a következőket kell tennie:
• 2000 Bagot fizet készpénzben
• 1 borospincce lapkát elvesz a játéktábláról
• majd lerakja a táblájára egy tetszés szerint választott raktárra.
Csak egy borospince lapka lehet egy raktáron.
Minden bor lapka, amelyik az adott raktárban van, átkerül a pincébe,
úgy hogy az évjáratuk nem változik, tehát a raktárban a balról legelső
a pince balról legelső üres helyére kerül és így tovább.
• Ha a régióban már van a játékosnak birtoka, amelyen legalább egy
szőlőskert van, akkor a kockát az adott tartományhoz (amelyik
régióban az adott birtok van) kell tenni (a régió grafikája alatti kis
négyzetek egyikébe). Ha nincs akkor a hírnév kocka a borospincére
kerül egészen addig, amíg a birtokhoz nem kerül egy szőlőskert
valamelyik régióból. Ekkor a kocka ahhoz a körzethez kerül, ahonnan
a szőlőskert származik.

Üres borászat,

Példa
A sárgának korább
ról van már egy 4es és egy 5ös értékű bora,
amelyek jelenleg az
Alentejo birtokán lévő
raktárában vannak.
Elvesz a játéktábláról
egy borospincét és rá
teszi a raktárára.
A 4es borát a pince balról első üres helyére teszi, az
5öst pedig mellé.
1 hírnév kockát tesz ki az Alentejo régióhoz.

A borospincék segítségével a borokat hosszabb ideig lehet tárolni.
Továbbá minden borospincében töltött év után a bor értéke növekszik,
amelynek meghatározó szerepe van az eladásnál, az exportnál és a
borkiállításokon is.

Ahhoz hogy a játékosok jobban megértsék ezeknek az akcióknak a lényegét, ismerniük kell hogyan készül a bor, illetve mit jelent az
öregedés folyamata. Hogy kell kiszámolni a bor termelési illetve az értékesítéskor, kiállításokon használt értékét?

A BOR: ÖREGEDÉS ÉS TERMELÉS

Példa: a szüret lapka 2

Minden év végén (a Termelés lépés során) minden bor
lapka, amelyik a raktárakban vagy borospin
cékben áll, 1 hellyel jobbra kerül, ezzel jelezvén hogy egy évet
öregedett. Ha egy lapka elérte a legutolsó helyet, akkor már nem A kéknek lisboai bir
öregszik tovább, hanem odaveszett és a lapka az eldobottak közé tokán a balról az első
helyen lévő bor lapkája
kerül.
az előző évben a ter
melési lépés során került le a táblájára. A lapkát 1
Ezután következik az adott évi termés.
hellyel jobbra teszi, jelezvén, hogy a bor egy évvel
öregebb lett.
Minden birtokon, ahol a játékosnak legalább egy szőlőskertje van (ha
csak borászat vagy borospince van akkor nem) a következőket kell tennie:
A mellékelt birtok után
a) kiszámolja a termelési értéket (lásd lejjebb)
nem jár bor lapka, hiszen
b) elvesz a közösből egy, az értéknek megfelelő bor lapkát
a birtokon nincs szőlős
c) az adott birtok raktárában / borospincéjében balról az első üres kert: egy szőlő nélküli
helyre teszia vörösbor, vagy fehérbor oldalával felfelé, attól függően birtok nem termel semmit.
hogy a birtokon milyen bort termő szőlők vannak.

TERMELÉSI ÉRTÉK
A bor termelési értéke több dologtól függ: az adott év időjárá
sától (ezt a szüret lapka mutatja), a birtokon lévő szőlőskertek számától, a
termesztett szőlő minőségétől, a bortermelési szakemberek munkájától
illetve a borászatoktól, amelyekben a szakemberek dolgoznak.
A termelési értéket a követklezőképpen kell kiszámolni:
+2 pont a birtokon lévő minden szőlőskert után
+1 pont a birtokon található minden borászat után
+2 pont minden olyan bortermelési szakember után, amely a birtokon
dolgozik
+ vagy – az időjárásnak megfelelően (+2től 2 ig), ami a szüret lapka
bal alsó sarkában van feltüntetve.

(folytatás)
a mellékelt ábrán lévő
Minho birtok után nem
jár bor lapka, hiszen a
termelési érték : 0 (+2 pont a szőlőskertért, 2 pont a
szüret lapka miatt)
És ha a termelési érték 0, akkor nincs bor lapka sem.

A mellékelt ábrán lát
ható lisboai birtok után
egy “4”es bor lapka
jár, hiszen a termelési
érték 4 (+2 pont a szőlőskertért; +2 pont a 2
borászatért;+2 pont a
A Termelés lépés előtt a szakember bábukat át lehet helyeni egyik bortermelési
birtokról a másikra, feltéve, hogy van olyan borászat, amelyen még szakemberért; 2 pont a
szüret lapka miatt)
nincs ilyen figura.
Ha ez az érték 0ra jön ki, akkor a játékos nem termelt semmit, ezért nem
A mellékelt képen a játékosnak a Lisboai birtokon
is kaphat bor lapkákat.
lévő szőlőskertje vörösbort termelt, így a bor lapka a
piros felével felfelé kerül le. Ezt a 4es lapkát a
A BOR ÉRTÉKE
balról az első helyre teszi a birtokhoz kapcsolódó
raktárában.
Mikor a bor eladásra, exportra vagy kiállításra kerül, akkor az
értékét több dolog befolyásolja: a termelési érték, a tartomány hírneve és Példa
a bor kora.
A lila 5ös termelési
A bor értékét a következőképpen kell kiszámolni:
értékű bora a daoi birtokon lévő borospincéjében.
termelési érték
+ 1,3, vagy 5 pont a kora miatt, feltéve hogy a bort a játékos boros A Dao régiónál 4
pincében tartja
hírnév kocka van. A
+ (eseti) 1 vagy 2 pont a régió hírneve miatt: ha a
lila egyet felhasznál
játékos fel szeretné használni egy adott régió renoméját,
közülük és így az
akkor 1 vagy 2 kockát elvehet az adott tartománytól
egyik kockát vissza
és ezért kockánként +1 pontot kap.
teszi a közösbe. A bor értéke így 9 lesz:
Ha a játékos nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, akkor értelemszerűen +5 a termelési érték miatt
nem kell kockát elvennie azonban így pluszpontot sem kap ezért.
+3 a bor kora miatt
Az elvett kockák visszekerülnek a közösbe. A hírnév kockákat bárki +1 a leszedett hírnév kocka miatt
használhatja, akinek bábuja van a térképen az adott körzetnél( tekintet
nélkül arra, hogy ki tette ki őket)

Eladás
Aki ezt az akciót választja, annak el kell adnia 1 vagy több
hordó bort (a táblájáról) a 3 nagy felvásárló helynek : a Casa de
Fadosnak, a Hotelnek, és/vagy a Borszaküzletnek.
Az eladásra szánt bor lapkával a játékosnak a következőt kell tennie:
a) 1 hordót kitesz a sajátjai közül az eladási részben található
egy üres, választott helyre. Egy helyre csak egy hordó
kerülhet. A bor értékének egyenlőnek vagy nagyobbnak kell
lennie, mint amennyit a hely mutat. Vörös borok csak piros
színnel jelölt helyekere tehetőek, míg a fehérek csak a
fehérrel jelzett mezőkre. Az egyszer már letett hordó nem rakható
más helyre.
b) Amennyiben a kívánt hely összegénél kisebb a bor értéke, akkor a
játékos 1 vagy 2 hírnév kockát elvehet az adott régiótól, hogy
meglegyen a minimum érték.
Megjegyzés: a játékos nem használhat hírnév kockákat akkor, ha
anélkül is le tudja tenni a hordóját.*
c) a bor lapka eldobásra kerül
d) a folyószámla egyenleg jelző a megfelelő helyre kerül (ez független
a bor értékétől) (1 mező = 1000 Bago). Ha a jelző elérte a 24es
mezőt, akkor a játékos nem tud több pénzt betenni a számlájára.

Példa:
A kék a setúbali birtokáról szeretne eladni egy 6os
termelési értékű vörös
bort, amely a boros
pincéjének második he
lyén porosodik.
Setúbalnál 2 hírnév kocka
van, de a piros nem akar ilyet használni.
A bor értéke 7: +6 a termelési érték miatt és +1 a bor
kora miatt. A hordóját a vörösbornak megfelelő 7es
értékhez teszi.
Egy korábbi eladási akció
során már kitett egy hor
dót a Hotelhez, ez egy 6
os értékű fehérbor volt.
Most egy újabb hordót
tesz le a vörösbor 7es
értékére. A folyószámla
egyenlegét mutató jelzőt
7tel előrébb teszi.

HORDÓK VISSZAVÉTELE EGY FORGALMA
ZÓTÓL
Bárki egy akció vagy borkiállítás előtt, akár
hányszor csak szeretné, visszaveheti 2 hordóját de
csak abban az esetben, ha azok ugyanannál a forgalmazónál vannak.

Példa:
A lila visszaveszi két
hordóját a Hotelből és 2
hordóját a borszaküzlet
ből. Az utóbbinál maradt
egy, de ezt nem veheti
vissza. 4 hírnév kockát kell letennie (legalább két
Ha van szabad hírnév kocka, akkor a játékosnak minden 2 visszavett különböző régióba). De azonnal fel is használja őket
hordóért, 2 hírnév kockát kell letennie 2 különböző régióba.
az eladásnál: egy 3as értékű Red Duoro hordót rak
Mivel a hordók visszakerültek a játékoshoz, ezért akár azonnal újra fel a 3asra a Casa de Fadosban. Ezenfelül még el
lehet használni őket, eladásnál, exportnál, vagy az üzletkötőknél.
szeretné adni a White Lisboa borát, amelynek értéke
12, ezért egy hordót tesz ki a 10es helyre a
Nem lehet egy hordót, és nem lehet 2 hordót két különböző helyről borszaküzletben.
visszavenni
A bankszámla egyenleg jelzője 13 helyet lép előre.

Export
Aki ezt választja, annak 1 vagy több hordó bort kell külföldre Példa:
eladnia, egy vagy több idegen országba (minden oszlop A lila előtt nincs már hordó. Azonban
egyre szüksége lenne az Exporthoz.
különböző országokat jelent).
Mivel 2 hordója van a Casa
de Fadosban, ezért vissza
Az akció során a játékosnak a következőket kell tennie:
veszi őket. Egyet azonnal fel
a) 1 hordóját (nem a játéktábláról) az export rész egyik üres helyére
is használ, illetve a hordók
teszi . Egy mezőre csak 1 hordó kerülhet. A bor értékének egyen visszavétele miatt 2 hírnév
lőnek vagy nagyobbnak kell lennie, mint a körben feltüntetett kockát tesz ki két különböző régióba. Ezután a daoi
szám. Az egyszer letett hordó nem mozgatható és nem vehető vissza
raktárában lévő 7es termelési értékű borát
b) Amennyiben a kívánt hely összegénél kisebb a bor értéke, akkor a exportálja.
játékos 1 vagy 2 hírnév kockát elvehet az adott régiótól, hogy
meglegyen a minimum érték. (1kocka = 1pont)
Ha az exportnál a 8as
Megjegyzés: a játékos nem használhat hírnév kockákat akkor, ha vagy 9es helyre szeretné
tenni a hordóját, akkor
anélkül is le tudja tenni a hordóját.*
szüksége lesz 1 vagy 2
c) a bor lapka eldobásra kerül
hírnév kockára, amit
Daotól vehet el (nem jár
A játékos azonnal annyi győzelmi pontot kap, amennyi annak pont a bor koráért, mert
a sornak a végén látható, amelyikbe a hordót rakta (függetlenül nem borospincében van).
a bor illetve az elfoglalt export mező értékétől)
Ha ehelyett inkább a 7es
vagy a 6os helyet nézi ki magának, akkor nem veheti
A játék végén minden oszlopot ki kell majd értékelni, hogy ki el a kockákat, mivel nincs szüksége rá. A hordót
volt a legnagyobb exportőr. Az adott oszlopban a legtöbb bort végül az Export rész első oszlopában lévő 7esre teszi
eladó játékos annyi pontot kap, amennyi az adott oszlop felett és kap 5 győzelmi pontot.
látható. Egyenlőség esetén a pontok összege megoszlik a lefele A játék végén a lila 6 pontot kap az első oszlopért, a
kék 8at a másodikért, a harmadikért pedig a kék,
kerekítés szabályaival megegyezően.
a piros és a sárga 33 pontot kapnak. A lila 12
pontot kaszál a negyedik
Bank
oszlopért.
Ha valaki meglátogatja a bankot, akkor a következő akciók
közül akárhányat akárhányszor és akármilyen sorrendben
Példa:
végrehajthat:
• Pénzfelvétel a folyószámláról: a játékos annyi hellyel mozgatja A sárga levesz 3000 Bagot
hátrébb a jelzőjét ahányszor 1000 Bagot fel szeretne venni. A pénzt a a számlájáról, és a jelzőjét 3
hellyel hátrébb teszi (14ről
közösből kapja meg.
11re), majd elvesz 3000
Ha a jelző a bal oldalon látható mezőt elérte, a játékos azon
Bagot a közösből.
nal két győzelmi pontot veszít és nincs lehetősége további
pénzfelvételre.
Ezután fejleszt. A jelzőjét eggyel feljebb a
• Pénzbetét a folyószámlára. A játékos annyi mezővel mozgatja előre
1ről a 0ra rakja. A folyószámla
a jelzőjét, ahányszor 1000 Bagot be szeretne tenni. Ezt a pénzt a
egyenleget mutató bábuja a 11ről a 8ra
közösbe fizeti be. Ha a jelző elérte a 24est, akkor a játékos nem tehet
kerül. Ismét fejleszt és a +1es helyre
be több pénzt a számlájára
lépteti a jelzőjét (0ról a+1re) Így a
• Fejlesztés: minden egyes fejlesztéskor a játékosnak a
folyószámláján megint keve
bábuját eggyel feljebb kell mozgatnia a megfelelő
sebb lesz 2000 Bagoval.
táblázatban. A fejlesztés ára – amit a bankszámlájáról
A piros betesz 5000 Bagot a
fizet  a táblázat jobb oldalán látható. Ennek megfele
bankba. Az egyenleg jelzője 5
lően kell a folyószámla egyenleg jelzőt hátrébb mozgat
hellyel előrébb vándorol (19
ni. Ha a feljesztés jelző elérte a +3at, akkor nincs lehető
ről 24re) és az 5000et be
ség további feljesztésekre.
adja a közösbe.

LEÉPÍTÉS.
A játék folyamán a játékos bármikor leépíthet (ahányszor
csak akar).

Példa:
A kék a soros és a szőlőskert akciót
szeretné végrehajtani, ami viszont nem
szomszédos azzal a hellyel, ahol az
akció jelzője éppen áll. Mivel nincs elég
Minden ilyen esetben a fejlesztés jelzője eggyel lejjebb kerül
pénze a lépéshez, ezért 4szer egymás
és a bal oldalon látható összeget kapja meg a közösből
után leépít, és így a fejlesztés jelzője 4
készpénzben. Ha a fejlesztés jelző elérte a 2es mezőt, akkor
hellyel lejjebb kerül (+3ról 1 re), így
nincs lehetőség további leépítésre.
11000 Bago készpénzt kap ezért a
közösből. Most már vehet szőlős
Az anyagiak rendezése során mindenki fizet / vagy pénzt kap a
kertet.
fejlesztés jelzője révén. Megjegyzés: A negatív fejlesztések esetén
nem lehet készpénzzel fizetni.
A játék végén a piros 18, a
sárga 3 pontot kap, míg a
A játék végén mindenki annyi pontot kap, amennyi annak a sornak kék és a lila nem szerez
az elején látható, amelyben a játékos számlaegyenleg jelzője áll.
pontot.

Borszakértők

Példa:
A lila megszerezett egy “Íz”
Ebben az akcióban a játékosnak 1 vagy 2 borszakértőt kell borszakértő lapot az adott ta
alkalmaznia.
lon tetejéről. 1000 Bagot fizet
és a lapkát képpel felfelé maga
Az akció során a következőket kell tenni:
elé teszi. Ha akar vehet még
a) a játékosnak ki kell választania az egyik talont
egy lapkát.
b) felveszi a választott talon legfelső lapkáját
c) 1000 Bagot befizet készpénzben, majd
Vesz is egy
d) képpel felfelé maga elé teszi a lapot.
második
“Íz” lap
kát. 1000 Bagot fizet és szintén
Miután a játékos megvette a lapkát eldöntheti, hogy akare másikat venni
maga elé teszi képpel felfelé.
ugyanabból vagy egy másik talonból.
Minden lapka 1 borszakértőt reprezentál, aki a bor egyik jellegzetes
ségére szakosodott (Íz, Illat, Szín, Alkohol tartalom).
Példa
2.év (Akciók): A lilának 5 bor
Ezeket a lapkákat a játékos a borkiállítás során használhatja fel, annak szakértő lapkája van (4 képpel
érdekében, hogy az adott bor minél nagyobb elismerésben részesüljön és felfelé és egy képpel lefelé, mivel
minél több kiállítási pontot szerezzen. Minél magasabb a játékos ez utóbbit már használta). Expor
kiállításra szánt borának az értéke, annál több ilyen lapkát használhat tál és az egyik borszakértő speciális képességét hasz
majd fel. A borkiállítás után a kijátszott lapkákat el kell dobni.
nálja hozzá, majd ezután lefordítja a lapkát. Most
eggyel több lefordított lapka lesz előtte.
A BORSZAKÉRTŐK KÉPESSÉGEI
3.év (Akciók) A borszakértők akciót választja és 2
Minden szakértőnek van egy másik felhasználási lehetősége .
lapkát vesz. Nem lehet nála több mint 6, ezért most
A játékos a lépése során kijátszhat 1 vagy több borszakértőt, hogy egyet el kell dobnia. Az egyik lefordított lapkájától
azok speicális képességét kihasználja. Ezeket a képességeket az adott szabadul meg. Az új lapka képpel felfelé kerül elé.
lapka felső részében található kis grafikák szimbolizálják. A szabály Most 6 lapkából, ami előtte van, csak 1 lefordított.
végén van egy összefoglaló is ezekről a lapkákról és a felhasználható
3.év (Borkiállítás) A
képességekről.
lefordított
lapkával
Ha a játékos igénybe akarja venni egy borszakértő képességét, akkor a nem tud mit kezdeni a
felhasznált lapkát le kell fordítania és a következő borkiállításon ezt a kiállítás során, de az
lapkát nem használhatja fel, mivel ott már csak olyan lapkákkal lehet 5 másikból kijátszik 3
at. A borkiállítás után
játszani, amelyek képpel felfelé vannak a játékos előtt.
mindhármat eldobja és így 2 felfordított és 1 lefor
dított lapja maradt
A 4. és 6. év elején a játékos előtti lefordított lapkák ismét
megfordulnak és ismét újra aktívak lesznek (vagy újra fel lehet
4.év kezdete: a lefordított lapkák
használni a képességüket vagy a kiállítás során lehet kijátszani őket)
ismét a képes oldalukra fordulnak
vissza.
Senki előtt nem lehet 6nál több borszakértő. Ha valakinek már 6
ilyenje van és egy újabbat szerez, akkor az egyiket el kell dobnia. Hogy
melyiktől szabadul meg, ő dönti el, választhat a le illetve felfordított
lapkák közül is. Az eldobott lapkát a megfelelő kupac aljára kell
visszatenni. A megszerzett borszakértő lapkák mindig képpel felfelé
kerülnek a játékos elé.

Passz/Nevezés a borkiállításra

Példa 4.év első fázis (Akciók)
A piros a Passzra lép. A
Ha ide teszi a játékos a jelzőjét, akkor mindenekelőtt a bábuját bábuját a lépéssorrendet jelző
a sorrendjelző sáv felső sorából az alsó sor bármelyik üres rész felső sorából az alsó sor
első mezőjébe teszi. Ezután a
mezőjére teszi (csak egy jelző lehet egy helyen).
borát benevezi a következő
kiállításra.
Ezután
A második kiállításon
passzol
(amely az 5. forduló
végén lesz majd) a
douroi birtokán termelt
VAGY
vörösbort mutatja be
benevez a következő borkiállításra ( ez tulajdonképpen abból áll, (5ös termelési értékű),
amely a borospincé
hogy bejelenti melyik borával fog indulni)
jében a 4. helyen várakozik.
Ha a második lehetőséget választja a játékos, akkor
a) eldönti melyik legyen az a bor, amelyiket kivisz a kiállításra. Csak a
saját borai közül választhat.
b) meghatározza azt a maximum borszakértő lapka számot, amelyet
kijátszhat a következő kiállítás alatt és felveszi az ennek megfelelő
Kiállítás lapkáját.
Ezen felül, ha a bor értéke több, mint 9 (azaz 10 vagy több) a
játékos annyi kiállítás pontot kap, amennyivel 9 fölött van az
érték. Tehát ha a bor értéke 10, akkor 1, ha 11 akkor 2, ha 12 akkor 3
pontot kap és így tovább. Ennek megfelelően a kiállítás pontokat
jelző sávon a bábujával előre lép.
A bor értéke
Kiállítás lapka,
amelyen mindig
annyi látható,
ahány borszakértő lapkát használhat fel a játékos a kiállításon
c) A kiállítás lapkáját le kell tennie a megfelelő oldalával felfelé egy
üres borkiállítási helyre. Csak egy ilyen lapka lehet egy helyen. Az
egyszer kitett lapka nem vehető vissza és nem tehető át másik helyre
egészen a kiállítás végéig.

•

•

Minden egyes kiállítási helyhez tartozik 2 jellegzetesség és 1
bónusz. A játékos ott és azonnal megkapja a következőket, az
elfoglalt helytől függően:
minden egyes jellegzetességért annyi kiállítás pontot, amennyin a
jellegzetességhez tartozó jelző áll (05). A kiállítás pontokat azonnal
le kell lépni.
a megjelölt dolog: 3000 Bago (kpban a közösből) vagy 1 borszakértő
lapka (szabadon választott talon legfelső lapja) vagy 2 további plusz
kiállítási pont.
Megjegyzés: a kiállítási pontok száma nem fog a játék során
lenullázódni.

d) (eseti) 1 vagy 2 hordót ki lehet tenni (a saját készletből)
az üzletkötőkhöz (Alexander, Beatriz és Constantino),
amelyek esetében a következőket kell tenni:
1.

Meg kell nézni, hogy a játékos bora vajon kielé
gítie az üzletkötő igényeit (a szüret lapkán
Alexandre igényeit az A jelű, Beatrizét a B jelű és
Constantinoét a C jelű rész jelzi) Alexandre a
színekre bukik, Beatriz csak bizonyos értékű
borokra, míg Constantino a különböző régiókból
származó borokat imádja.

2.

Ha a bor megfelelő, akkor a játékos egy hordóját (olyat ami
még nincs a játéktáblán) kiteheti az adott üzletkötőre.

Felhasznál 2 hírnév kockát. Elveszi a kockákat a
Duoro régióból és visszetszi őket a közösbe.
A bor értéke így 12: +5 a termelési érték
miatt, +5 a kor miatt és +2 az elvett 2
kockáért. Tehát 4 borszakértő lapkát
játszhat majd ki a következő borkiállí
táson. Elveszi a 4es értékű kiállítás lapkáját.
3 kiállítási pontot kap mivel a bor értéke 12 (3
ponttal 9 felett) és a kiállítás pontjelzőjét 3mal
megtolja (14ről 17re).
A kiállítás lapkáját kiteszi a Szín/Íz kiállítási helyre (a
4essel felfelé)
Az Íz jelző a 2es szekcióban van, a Szín jelző pedig a
4esben, így 6 kiállítási pontot kap a jellegzetes
ségekért (a kiállítási pontjelzőjét a 17ről a 23ra
teszi és 3000 Bagot kap készpénzben, mivel a
kiállítási helyen ez a bónusz.)
Egy üres kiállítási hely

Az aktuális szüret lapka alapján:
Alexandre fehér bort szeretne
Beatriz legalább 9es értékűt.
Constantino Minhoból (1), Daoból (3)
Douroból (4) vagy Setúbalból(7) szár
mazó borokat keres.
A piros a Duoróból származó, 12es
értékú vörösborát prezentálja, ami
Beatriz és Constanttino igényeinek is
megfelel. Így kirakhat egy hordót
Beatrizra és egyet Constantinora is, de
csak Beatrizra tesz. Ezután a bor
lapkát eldobja.

Egy Nevezés akció során a játékos maximum 2 hordót tehet ki (2
különböző üzletkötőre, tetszés szerint), akkor is csak kettőt, ha
mindhárom értékesíŧési menedzser igényeit kielégíti a bora. Nincs
megszabva, hogy maximum hány hordó lehet egyszerre egy karakteren
(akár egy játékostól akár többtől).
Bárki dönthet úgy is, hogy nem tesz ki egy hordót sem.
A játékosok az első év folyamán nem tehetnek ki hordókat.
Megjegyzés: Mindenkinek kell 1  és csakis 1  bort prezentálnia
mindegyik kiállításon (azaz összesen 3 bort az egész játék alatt). Tehát
csak háromszor tehetnek ki hordókat a managerekre. Ha egy hordó
lekerült a táblára, akkor már nem vehető vissza, de mozgatható a lentebb
ismertetett szabályokkal.

5.év 2. fázis (Akciók)
A piros az akció jelzőjét a “Passz/Nevezés a borki
állításra” mezőre teszi újra. Már korábban nevezett,
így passzolnia kell, ami azt jelenti, hogy nem tehet
hordókat a manager részbe.

Példa 4.év első fázis (Akciók)
A kék benevezi a borát a következő
versenyre. A minhoi, fehér, 9es
értékű borát fogja bemutatni a
következő, azaz a második kiállításon
(ami az 5. forduló
végén lesz majd). A bor,
e) Ha a bor értéke nem elég Betariznek, akkor 1 vagy 2 hírnév kockát az aktuális szüret lapka alapján,
el lehet venni az adott régiótól. Megjegyzés:A játékos nem vehet el minden üzletkötő igényét kielégíti.
2 hordót tehet ki két különböző karak
hírnév kockákat, ha nincs szüksége rájuk.*
terre.
Egy hordója van már Alexandren, még
f) a bor lapka eldobása.
a 3ik évben tette ki, amikor
kiválaszotta az első kiállításra szánt
Megjegyzés: Ha a játékos az akció jelzőjét a Passzra tette és a következő borát.
kiállításra már nevezett (azaz a kiállíŧás lapkáját már kitette), akkor A mostani két hordó közül az egyiket
kénytelen passzolni.
Alexandrera teszi a másikat pedig Betarizre. A bor
lapkát eldobja.
Megjegyzés: A kiállítás elején mindenki, aki még nem döntötte el milyen
bort mutat be, dűlőre kell jutnia és neveznie kell az egyik borát. A Most, ha akar, eldobhat egy bor lapkát, hogy 1
borkiállítás után mindenki visszakapja a kiállítás lapkáját.
hordót mozgathasson és igénybe vegye valamelyik
bónusz vagy szorzó mezőt. A 3 hordója közül
bármelyiket mozgathatja. Eldobja egyik bor lapkáját
AZ ÜZLETKÖTŐK ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐNYŐK
és egyik hordóját Alexandreról az “Eladási bónusz”
Az akciók fázis alatt az akció jelző moz
akció mezőre teszi, majd végrehajtja azt.
gatása és/vagy az akció végrehajtása előtt
vagy után azonnal, bárki dönthet úgy, hogy
szeretné az egyik üzletkötő segítségét kérni.
Ehhez az kell, hogy legyen legalább egy hordója az adott karakteren. Így
a játékos a hordóját az üzletkötő sorában mozgathatja és kihasználhatja az
ottani mezők előnyeit (Szorzó vagy Bónusz akció)
4 év második fázis (Akciók)
Megjegyzés: Az akció jelző mozgatása és a válaszott akció végrehajtása A kék a Bortermelési szakember akciót választja.
kötelező.
Eldob egy bor lapkát és a hordóját az “Eladási
bónusz” helyről a “Borászati bónusz” mezőre teszi.,
A játékosnak a következőket kell tennie:
majd végrehajtja az akciót és ezután az eredeti
a) eldobja az egyik bor lapkáját (függetlenül annak értékétől, származási szakemberes akciót is.
helyétől és típusától) a táblájáról
b) felveszi egyik hordóját a kívánt üzletkötőről vagy egy bónusz akció
mezőről (a Szorzó mezőkre tett hordók nem mozgathatóak), majd
c) ugyanabban a sorban leteszi egy:
• Bónusz Akció helyre. A játékos azonnal végrehajtja az akciót, 5.év első fázis (Akciók)
amit választott és kifizeti annak minden költségét. Akárhány A kék szőlőskert akciót akar. Eldobja egyik borát és
hordó lehet egy bónusz akció helyen (akár több is ugyanattól a a Betrizon lévő hordóját a “Pénz Szorzó” mezőre
játékostól, akár több játékostól) ráadásul az ilyen mezőkön lévő viszi. A játék végén a megjelölt pontokat fogja kapni,
hordókat a következő fordulókban ismét odébb lehet tenni az azonban ezt a hordóját már nem mozgathatja tovább.
egyszerű szabály betartásával: 1 bor lapka eldobása, egy hordó Végül végrehajtja a szőlőskert akciót is.
mozgatása, majd az előnyök kiélvezése.
VAGY
• egy Szorzó mezőre. Minden Szorzó mezőn a hordóknak két
helye van. A játékos bármelyik ilyen üres helyre leteheti a
hordóját, azaz csak egyegy hordó lehet a Szorzó mezők mindkét
helyén. A Szorzó mezőkre letett hordókat többé már nem lehet
mozgatni. Ha ide teszi a hordóját valaki, akkor vagy azonnal vagy
a játék végén kap pontokat
A hordókat csak az Akciók lépés alatt lehet mozgatni.

5.év második fázis (Akciók)
A kék a borospince akciót választja. Eldobja egyik
borát és egy hordóját a “Borászati bónuszról “ a
“Bor Szorzó” lapra teszi. Azonnal megkapja a
megjelölt győzelmi pontokat, de azt a hordóját már

Az Akciók lépés mindkét fázisában mindenki csak 1 hordóját
mozgathatja és ennek következtében csak egy bónuszt vehet igénybe. nem mozgathatja tovább a játék során. Ezután
A Bónusz Akciók illetve Szorzó mezők leírása a szabály végén található.
borospincézik.

Anyagiak
A forduló/adózás jelzőt az adott évben a
képen látható pozícióba kell tenni, ez jelzi,
hogy jelenleg az anyagiakkal kapcsolatos lépés

tart.
A folyószámlájával mindenki a következőket teszi
a) kifizet vagy pénzt kap a számlájára a fejlesztési szintjének
megfelelően. Az egyenleg jelzőt előre vagy hátra kell mozgatni a
fejlesztési szintnek megfelelően. Ha valaki nem tud fizetni, akkor
levonásra kerül az amennyije van, majd el kell dobnia egy borászatát.
Ha nincs borászata akkor egy szőlőskerttől kell megválnia.
b) Kifizeti az alkalmazott borteremelési szakemberek járandóságait.
Az egyenleg jelzőt a játékos annyival lépteti hátrább egy mezővel,
ahány szakembere van. Ha nincs a számláján elég pénz, akkor el kell
bocsátania azokat, akiket nem tudott kifizetni. Ezek a bábuk
visszakerülnek a nagy táblára.
Megjegyzés: Ha a játékosnak van elég pénze, akkor nem küldheti el a
szakembereket, hanem ki kell fizetnie őket.
Mindkét esetben, amint az egyenleg eléri a 2t, a játékos azonnal 2
győzelmi pontot veszít és nem tud többé fizetni. Ha az egyenleg jelző már
eredetileg is itt állt, akkor a játékos nem veszít pontot.
Megjegyzés: A két pénzforrás nem keverhető össze: amit készpénzben kell
kifizetni a játék során azt az összeget nem lehet a folyószámláról
kiegyenlíteni és fordítva.

Példa: A lila fejlesztés jelzője a +1en
áll. Az egyenlege ezért 1000 Bagoval
gyarapszik, azaz egy hellyel előrébb
mozdul az egyenleget jelző bábu.
A kék fejlesztés
jelzője a 0n van,
tehát egyenlege
nem változik.
A pirosnak a
fejlesztés jelzője a 2őn áll,
azonban nem tudja befizetni a
szükséges összeget. Az egyenlege csökken, de csak
egy hellyel tud hátrébb menni a jelző. Veszít 2
győzelmi pontot és egy borászatát le kell venie a
táblájáról.
A kéknek 3 bortermelési
szakembere van, de csak kettőt
tud kifizetni, tehát egyenlege
2000
Bagoval
csökken.
Továbbá veszít 2 győzelmi
pontot és egy szakemberét
vissza kell tennie a közösbe. Azt választja, amelyiket
szeretné.
A lilának és a pirosnak nincs szakembere, így az
egyenlegüket nem kell mozgatniuk.. A piros nem
veszít újra pontot.

Termelés
A forduló/adózás jelzőt az adott évben a
képen látható pozícióba kell tenni, ami jelzi,
hogy az adott évben a termelési lépés van
folyamatban. Amint fentebb le volt írva, először mindenkinek az összes
bor lapkáját eggyel jobbra kell tennie. Ha nincs hely akkor a bor nem
öregedik tovább, hanem a bor lapkát el kell dobni. Ezután mindenki
kap egy bor lapkát minden birtoka után amelyen legalább 1 szőlőskert
van, majd a lapkát az adott birtok raktárába, vagy borospincéjébe teszi a
megfelelő (vörös vagy fehér) oldalával felfelé, amely az adott szőlőskert
lapkától függ. Az új lapkák a pincében/raktárban mindig a balról első
üres helyre kerülnek. A termelési értéket és a bor értékét a korábbiakban
leírt módon kell meghatározni. A termelés előtt a játékosoknak van
lehetősége arra, hogy a bortermelési szakembereiket áttegyék egyik
birtokról a másikra, figyelvén arra, hogy csak olyan borászatra lehet tenni
őket, ahol még nincs bábu. Ha a termelési érték 0ra jön ki, akkor az adott
birtok nem állított elő bort, azaz a játékos nem kap bor lapkát.
1., 2. és 4. évben ezzel a forduló (év) véget ért.
A többi forduló végén még következik a borkiállítás. és csak azután
lesz vége az évnek.

Példa: A lila a játéktábláján az összes bor lapkát
eggyel jobbra teszi. Egy
lapkát le kell vennie (3
as termelési értékűt) mi
vel az a Algavre birtokon
lévő raktár jobb oldali
helyén van és így már nem öregedhet tovább.
1 bortermelési szakemberét a Minho birtokon lévő
borászatából az algavrei birtokán lévő borászatába
teszi.
Ezután kiszámolja a termelési értékeket a birtokokon,
majd elveszi a megfelelő bor lapkákat és leteszi őket
a raktáraiba, balról az első üres helyekre.

Borkiállítás (a 3., 4. és 6. év végén)
A forduló/adózás jelzőt az adott évben a képen
látható pozícióba kell tenni. A játékosoknak –
ha tudnak 1 bort kell bemutatniuk minden
kiállításon. Akinek legalább egy bora van a tábláján és még nincs kirakva
a kiállítás lapkája a kiállítás részbe, annak most kell kitennie oda.
Lépéssorrendben egymás után, úgy ahogy a Passz/Nevezés a
borkiállításra részben le volt írva: eldönti a játékos melyik borát szeretné
bemutatni,
használni szeretnée valamelyik régió hírnév kockáit,
meghatározza hány borszakértő lapkát játszhat ki, lerakja a kiállítás lapkát
és megkapja érte az esetlegesen járó kiállítás pontokat és bónuszokat, egy
vagy két hordót letehet az üzletkötőkre és végül eldobja a bor lapkát.
Azok a játékosok, akik nem tudnak bort bemutatni, nem teszik ki a
kiállítás lapkájukat és nem vesznek részt a kiállításon.
Ezután megkezdődhet a kiállítás.
Mindenki
a) felveszi az előtte lévő felfordított borszakértő lapkákat

Példa 5. év, borkiállítás
A kék az egyetlen, aki még nem
tette ki a kiállítás lapkáját. Ezért
most kénytelen megtenni. A Terras
do Sado birtokából származó fehér
borát nevezi be (4es értékű), és így 1 borszakértő
lapkát játszhat ki.
A kiállítás lapkáját (az 1est) a Szín /
Alkohol tartalom helyre teszi. Megkapja a
kiállítási pontokat a jellegzetességekért,
majd még két pontot a kiállítási helyhez
tartozó bónusz miatt.
A bora megfelel Constantinonak, így egy
hordóját leteszi az üzletkötőre. Mivel ez nem
az Akciók lépés, ezért a hordóját nem
mozgathatja. A második kiállítás elkezdődik.

b) titokban eldönti, hogy hány és melyik lapkát szeretné majd
felhasználni de figyelemmel kell lenni a következő szabályokra:
• a felhasználható borszakértő lapkák maximális számát a játékos
által kitett kiállítás lapka mutatja. Természetesen dönthet úgy is, hogy
egy lapot sem használ fel.
• a válaszott kiállítási hely jelzi, hogy milyen típusú borszakértő
lapkát lehet kijátszani (azaz a bornak melyik jellegzetességeire
kell figyelni). Például: ha a választott helyen a Szín és Íz van jelezve,
akkor csak Íz és/vagy Szín borszakértő lapkákat használhat a játékos.
c) a kiválasztott lapkákat mindenki maga elé teszi és a kezével letakarja
őket, hogy senki ne lássa hány és milyen lapokat fog használni.
Ezután mindenki egyszerre felfordítja a borszakértő lapkáit.
Mindenekelőtt minden “tulajdonság változása” jellel (azok amelyeken
egy nyíl van) elátott lapka esetén az adott tulajdonság jelző eggyel
jobbra kerül. Ezután minden kijátszott borszakértő lapka annyi
kiállítási pontot jelent a játékosnak, amennyi az adott tulajdonság
jelzőnél látható felül. Ezután történik a rangsorolás, amelynek alapját a
játékosok által összegyűjtött kiállítási pontok jelentik. Az első 3 játékos a
lenti táblázatnak megfelelően részesül pontozásban:
Első kiállítás
Második kiállítás
Harmadik kiállítás

A 4. játékos nem kap győzelmi pontot, de elvehet egy borszakértő lapkát
valamelyik kupac tetjéről. Egyenlőség esetén az összeadott pontokat kell
elosztani a játékosok között a lefelé kerekítés szabályait figyelembe véve.
Megjegyzés: A megszerezhető kiállítási pontok a játék során halmo
zódnak. Minden kiállítás végén (azaz 3szor a játékban) a játékosok annyi
győzelmi pontot kapnak, amennyi a halmozott kiállítási pontjaik alapján
elért helyezéseik után jár.
Megjegyzés: Ha valaki nem tud bort kiállítani, nem kap győzelmi pontot
még akkor sem, ha korábbi kiállításokon szerzett pontjai feljogosítanák
erre. És természetesen borszakértő lapkát sem vehet el ha negyedik lett.

Példa
A kéknek 5 borszakértő lapkája
van, mind lefordítva. Nem játszhat
ki egyet sem közülük.
A lilának 3 lapkája van
felfordítva és egy lefordítva.
A kiállítás lapkája szerint maximum
3 borszakértő lapkát játszhat ki.
Mivel a Szín/Íz helyre tette a
kiállítási lapját, ezért csak az ezek
re a tulajdonságokra vonatkozó
borszakértő lapkáit játszhatja ki
A pirosnak csak egy borszakértő
lapkája van felfordítva maga előtt. Mivel csak Szín
és/vagy Illat lapokat tehet ki ezért nem használhatja.
A sárgának 6 borszakértő lapkája van, mind
képpel felfelé. A kiállítási lapkája szerint maximum 4
Íz és/vagy Illat lapkát játszhat ki közülük
A kiállítás elején
a kéknek van a legtöbb kiállítási pontja, 15
a lilának 6,
a pirosnak 5, és
a sárgának pedig 4.
Ezután mindenki egyszerre felfordítja a kijátszott
borszakértő lapkáit.
A lila végül 2 Íz lapkát használ
a sárga 3 Illat és 1 Íz
lapkát
a kék és a piros
nem használnak borszakértőket.

Két olyan lapka is van, amely esetén az Íz jelzőt, és
egy olyan amely esetén az Illat jelzőt kell eggyel
jobbra léptetni. Így tehát az Íz jelző 2, az Illat jelző
pedig 1 mezőt halad előre és végül az Íz a 4es az
a Illat pedig a 3as részben áll.

A KIÁLLÍTÁS VÉGÉN:
a) Mindenki eldobja a kijátszott borszakértő lapkáit és
tulajdonságnak megfelelő kupac aljára teszi vissza őket.
b) 4 személyes játékban a kiállítás pontok alapján az utolsó helyen
álló játékos elvehet egy borszakértő lapkát valamelyik tulajdonság
talon tetejéről, majd képpel lefelé maga elé teszi (2 vagy 3 személyes
játék esetén az utolsónak nincs lehetősége erre).
Ha már 6 borszakértő lapka van 4. helyezett előtt, akkor döntenie kell,
hogy kérie a negyedik helyért járó lapkát vagy sem. Ha úgy dönt kell
neki, akkor egyet el kell dobnia azok közül, amelyek előtte vannak
(akár felfordított, akár nem) és a megfelelő tulajdonság talon aljára
kell tennie.
Ha az utolsó helyen döntetlen van, akkor az utolsók közül mindenki
húzhat 1 lapot.???
c) Minden játékos visszaveszi a kiállítás lapkáját.
d) A lépéssorrendet a kiállítási pontszám határozza meg: a kinek a
legkevesebb ilyen pontja van az lesz az első játékos, stb. Egyenlőség
esetén a sorrend nem változik
Példa A kéknek 35, a lilának 26, a pirosnak és a sárgának 20
kiállítási pontja van. A 3. kiállításon vagyunk és a kék 15, a lila 10, a
sárga és a piros 2 ((5+0)/2) győzelmi pontot kap.Mindenki eldobja a
kijátszott borszakértő lapkáit. A piros és a sárga az utolsó helyen lévő
döntetlen miatt mindketten felvesznek egyegy borszakáértő lapot. A
kiállítás kezdetén a kék volt az első, a piros volt a második, a lila a
harmadik és a sárga a negyedik.A kiállítási pontjelző sávon a kék az
első, a lila a második, a sárga és a piros együtt az utolsók. Az új
lépéssorrend: piros sárga lila kék

A lila 8, a sárga pedig 13 kiállítási pontot szerez.
Így a halmozott kiállítási pontok alapján a következő
lesz a sorrend: Sárga 17 ponttal vezet, utána a kék
15tel, majd a lila 14gyel és végül a piros 5
kiállítási ponttal áll. Ez a második kiállítás volt az 5.
év végén, így a sárga 12, a kék 8, a lila 4
győzelmi pontot kap, míg a piros semmit.A lila és a
sárga eldobja a kijátszott lapjait. A piros felvesz
egy borszakértő lapkát valamelyik
talonból.
Az ú j lépéssorrend: piros, lila,
kék, sárga

Játék vége
A 3. kiállítás után (azaz a 6.év végén) mindenkinek lehetősége van még egy borlapka eldobására és ennek fejében egy hordó
mozgatására egy bónusz mezőről vagy egy üzletkötőről ugyanabban a sorban lévő Szorzó vagy Bónusz mezőre. A Szorzó
mezőkön lévő hordókat nem lehet mozgatni. A játékosok a lépéssorendnek megfelelően követik egymást
Van lehetőség passzolásra, de aki passzolt az később már nem léphet vissza. A játékosok felhasználhatják az előttük még
felfordítva heverő borszakértő lapkáik speciális képességeit is.
Ezután a játék véget ér.
További győzelmi pontok járnak:
Az export sávban lévő jelző után (lásd Export akciő)
A folyószámla egyenleg után (lásd Bank akció)
A szorzókért (lásd lejjebb, Szorzó mezők)
Az nyerte a partit, akinek a legtöbb győzelmi pontja van. Egyenlőség esetén az nyert, akinek a legtöbb hordja van az export
részen. További egyenlőség esetén a legnagyobb pénzösszeggel rendelkező játékos nyert (készpénz és folyószámla).

BORSZAKÉRTŐK
Ezt a lapkát a Szőlőskert akció alatt lehet
használni. Minden megszerzett szőlőskert 1000
Bagoval kevesebbe kerül.

Ez a lapka bármikor felhasználható. A játékos
2000 Bagot kap készpénzben a közösből.

Ezt a lapkát szintén a Szőlőskert akció alatt lehet
használni. A játékos egy adott régióra vonatkozó
szőlőskert lapka talont átrendezheti.

Ezt a lapkát vagy az Akciók vagy a Kiállítás
előtt lehet használni. A játékos egy hírnév kockát
letehet valamelyik régióba.

Ezt a lapkát vagy az Akciók vagy a Kiállítás
Ezt a lapkát az Akció jelző mozgatása előtt lehet
előtt lehet használni. A játékos visszaveheti 1
használni.A játékos oda teheti az Akció jelzőjét
hordóját az Exportról, az Eladásról, az
ahova szeretné. anélkül hogy fizetnie kellene
Előnyökről vagy az üzletkötőkről. A hordó
érte (azaz sem a nem szomszédos mezőre
visszakerül a játékoshoz és ha akarja azonnal felhasználhatja.
lépéskor nem kell fizetnie, sem akkor ha olyan mezőre lép ahol
a forduló/adózás jelző vagy egy másik játékos bábuja van.)

SZORZÓ MEZŐK
A játék végén a játékos pontokat kap minden
borospincéje után: 4et ha a hordója a bal és 2őt
ha a jobb oldalon áll.

A játékos eldobhatja egyik borát és azonnal
annak értékével (termelési érték + kor + bónusz
levett hírnév kockák) egyenlő győzelmi pontot
kap.

A játék végén a játékos pontokat kap a
bortermelési szakemberei után: 4et ha a
hordója a bal, és 2őt ha a hordója a jobb oldalon
áll
A parti végén a játékos minden teljes
birtoka(azaz amelyen mind a 3 hely be van
töltve vagy szőlőskerttel, vagy borászattal) után
pontokat kap: 4et ha a hordója a bal és 2őt ha a
hordója a jobb oldalon áll.

A játékos azonnal 8 pontot kap ha van előtte
felfordítva a 4 különböző jellegzetességre
vonatkozó borszakértő lapka.
A játékos azonnal 1 győzelmi pontot kap minden
hírnév kockáért amelyek azokban a régiókban
vannak, ahol neki is van birtoka (azaz van ott
bábuja a térképen)

Megjegyzés:A játékosok akkor is elfoglalhatnak Szorzó
A játék végén a játékos minden szőlőskertje után pontokat mezőket, ha nem elégítik ki a megjelölt feltételeket. Ebben
kap: 2t ha a hordója a bal és 1et ha a hordója a jobb oldalon az esetben természetesen nem kapnak pontot sem.
áll.
A játék végén a játékos a készpénze után kap pontokat (a
játékosnak lehetősége van leépítésre):1000 Bagonként 1 pont ha
a hordója a bal és 2000 Bagonként 1 pont ha a hordoja a jobb
oldalon áll.
A játék végén a játékos pontokat kap minden borászatáért: 2
öt ha a hordója a bal és 1et ha a hordója a jobb oldalon áll.

BÓNUSZ AKCIÓK
A játékos vehet 1 borászatot 1000 bagoért
(készpénz), majd lerakhatja magához a szabályok
szerint.

A játékos Eladhat (a szabályoknak megfelelően)

A játékos vehet egy szőlőskertet 2000 Bago
engedménnyel, majd lerakhatja magához a szabá
lyok betartásával.

A játékos Exportálhat ( a szabályoknak megfele
lően)

A játékos elvehet egy jellegzetesség lapkát bár
melyik talon tetejéről. A lapkát képpel felfelé kell
maga elé tennie.

A játékos költségek nélkül egy hellyel feljebb
teheti a fejlesztés jelzőjét .

A TARTOMÁNYOK JELLEMZŐI

1. Minho: Minhoban nem lehet boros
pincét építeni. A Vinhos Verdes (zöld

borok) hírneve nemcsak a zöld túnust adó
nedves, dús, buja vegetácitóból ered, hanem
a tipikusan savas, könnyű, illatos, magas alkohol tartalmú
borokból is. A legjobb borokat egy éven belüli fogyasztásra
szánják.

2. Trásosmontes: a játékos +2 kiállítási
pontot kap, ha innen származó borral
nevez be a kiállításra. A régió neve annyit

jelent, hogy a “hegyek mögött”, amely
pontosan leírja a körzetet, északkelet Portugáliát. A régió
vörösborai általában gyümölcsösek és enyhén fanyar ízűek, a
fehérborok lágyak és virágos bukéval rendelkeznek. Az itteni
borok a kiállításokon a nagyszerá minőségükről ismertek és eléggé
keresettek.

3. Dao: Ha egy játékos megépíti az első
szőlőskertjét egy daoi birtokon, akkor
egy borospincét kap és azt a birtokhoz
teheti. Ezért a pincéért a játékos nem
tehet le hírnév kockákat Daohoz. Ha az előkészületek során
az egyik játékos Daot választotta, azonnal kap 1 pincét. A
bor lapkákat balról az első üres helyekre kell tenni. Sok
fenyőfa és gabona jellemzi ezt a hegyláncokkal övezett tartományt.
A daoi boroknak nagy lehetőségük van az öregedésre. A
fehérborok zamatosak, gyümölcsösek, kiegyensúlyozottak. A
vörösborok testesek, illatosak és minél régebbi évjáratról van szó,
annál karakteresebbek.

4. Douro. Ha a játékos kirakja az első
szőlőskertjét a douroi birtokára, azonnal
kap két portó lapkát. A termelési
fázisban el kell döntenie, hogy Douro
bort ( a szabályok szerint) vagy Portoit gyárt. Ha a portoit
választja akkor +3at adhat a termelési értékéhez és az egyik
porto lapkát el kell dobnia, visszakerül a porto talonba. Ha
az előkészületek során valaki Dourot választja, akkor vagy
egy 2es értékű vagy egy 5ös értékű bor lapkát kap attól
függően, hogy Dourot vagy portoit akar termelni

5. Lisboa. Ha a játékos egyik birtokára
lekerül az első lisboai szőlőskert, akkor
a játékos kap egy borászatot és azt
leteheti a birtokra. Ezért a borásztért a
játékos nem tehet le hírnév kockát. Ha az előkészületek
során valaki ezt a régiót választja, azonnal kap egy
borászatot és egy 3as értékű bor lapkát. A régiót a tengerszint
feletti magasság változatossága és a mikroklíma teszi elsőrangú
bortermelő vidékké. A régió vörösborai zamatosak, csersavban
gazdagok, a fehérboroknak friss citromos karakterük van. A
tartomány Estremaduraként is ismert, a kormányzat elég sokat
költött a terület modernizálására.

6. Alentejo. Minden hírnév kocka a
régióban 2t ér 1 helyett. Mint rendesen,
a játékosok elvesznek 1 v. 2 kockát
Alentejoból. amelyek 2 illetve 4et
adnak a bor értékéhez. Ebben a meleg és száraz régióban a
széles földeken termő fehér borok általában lágyak, gyengén
savasak, trópusi gyümölcsös bukéjuk van. A vörösborok csersav
ban gazdagok, testesek, erős, vadon termő piros gyümölcsös
illattal. A szektor boriparát felfejlesztették, a régiót bekapcsolták a
legjobb portugál borok termelésébe, amelyek nemzetközi
elismerésre tettek szert.

7. Setúbal. Ha egy játékos az előkészületek
vagy a játék során bármikor kitesz erre a
birtokára egy szőlőskertet, kap 2 bor
szakértő lapkát: vagy az egyik kupac
tetejéről kettőt, vagy két kupacról egyet
egyet, majd maga elé teszi képpel felfelé. Peninsula de
Setúbal brandyvel dúsított bora, amelyek a Moscatel és Moscatel
Roxo szőlőfajtákból készülnek, az egyik legrégebbi és leghíresebb
bor a Földön, a borszakértők körében nagy tiszteletnek örvend.

8. Algavre.A

játékos mindig 1et
hozzáadhat a kiszámolt bor értékhez. A

mezőgazdasági területeken egyre jobban
elterjedő turizmus miatt a bortermelés
Algraveban csökkent. A terület Portugália
déli részén fekszik és nagyon specifikus éghajlattal rendelkezik:
közel van a tengerhez, de a környező hegyek is hatással vannak rá.
Lágy, gyümölcsös aromájú borokat termelnek itt. Jelenleg a
területen új borokat szeretnének előállítani, ezért nagyarányú
fejlesztések történnek a körzetben.

A Douro tartományt a portoi jellemzi. A szőlő a Douro folyó által
táplált tápanyagszegény talajon, lépcsős művelésű földeken terem.
A portoi a legismertebb portugál bor. Az eredeti állapot
megőrzése érdekében az erjedés beindulását követően szeszt adnak
a musthoz. Így az erjedési folyamat megáll és ezáltal a bor Megjegyzés: A második szőlőskerttel már nem jár együtt a
édesebb marad.
fentebb felsorolt bónuszok egyike sem.
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játék tervezése során. Nélkülük ez a játék sosem jött volna létre. Remélem mindenki szeretni fogja ahogy én. Vital.
Javaslatok, észrevételek, megjegyzések: info@whatsyourgame.it web: www.whatsyourgame.it Ordłtotta: hakansukur

*fordító: Szerintem ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy csak azért nem vehet el kockákat senki, hogy kevesebb legyen az adott régiónál és ezáltal
a játékostársaknak hátrányt okozzon.

