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Bevezetés
Ez a játék a Douro folyó völgyében történő portói bor-

termelésről szól. Ez a borrégió a legrégibb a világon. A

portói bor egyedülálló, eltér a szokásos asztali boroktól 

azzal, hogy az erjesztés során brandyt adnak hozzá,

ettől lesz a hosszan eltarható, jellegzetes karakterű.

A különböző portói bor kategóriák közt a Vintage 

Portói jelenti a lehető legjobb minőséget, a leg-

kiválóbb terméket. Ellentétben azzal amit egyesek 

hisznek, ez nem azt jelenti, hogy ez a bor 20 éves;

csak annyit jelent, hogy ez egy kiváló minőségű 

termésű évben készült (és csak akkor készítenek Vin-

tage-t, ha valóban kiváló az évjárat).

SZABÁLYOK – normál verzió – 2 - 4 játékos 

A játék célja
Akinek a játék végén a  legtöbb Vintage pontja van 

(rövidítve VP), az nyeri a játékot. 

A pontszerzéshez a játékosoknak portói borokat kell 

eladniuk. Ehhez először birtokot kell szerezniük, sző-

lőt kell ültetniük, le kell szüretelni a termést, el kell 

szállítani a bort a Vila Nova de Gaiaban található 

pincékbe és érlelni kell. Csak ezután lehet eladni.

Ezek az akciók mind megtalálhatóak a játéktáblán.

Az a játékos fogja megnyerni a játékot, aki el tudja érni 

a folyamatos termelést, szállítást, érlelést és eladást,

miközben növeli a borok minőségét és mennyiségét.

Tartozékok

A sárga keretben látható leírások nem szükségesek a játék megértéséhez. Csak 

információt adnak a szabályok alapját képező portói bor termelésről.

1 játéktábla

Ez a szabályfüzet

4 játékos tábla

6-6 akciójelző és 1-1 

felügyelő (személy alakú

elem) 4 színben

4 pontjelző

9 zöld ‘szüreti 

bónusz’ zseton 

(minden érték-

ből 3 db )

12 -12 db ‘szőlő’ kocka, 5 

színben (minden szín egy 

szőlőfajtának felel meg)

3-3 db Birtok lapka, 4 színben

3 fekete ‘öreg szőlő’ kocka

1 kocka

1 ‘kezdőjátékos’ 

jelző

80 Portói bor hordó

12 brandy-s hordó

64 ‘szüret minősége’ zseton 

36 fehér keretű 

kártya 

4 Rabelo hajó és a 

műanyag tartójuk
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A játéktábla és játékos táblák

Az aktuális VP-it minden játékos a 

pontozósávon jelöli.

Vila Nova de 

Gaiaban rakod-

ják ki a hajók a 

boroshordókat 

a pincékbe.

Érlelés után a hor-

dók a raktárakba 

kerülnek.

Ezen a területen állnak a boroshordók,

amit a játékosok hajója szállít. Minden 

hajó legfeljebb 3 szüretet tud szállítani.

Különböző szüretek hordói nem keverhe-

tőek.

Ha hajó érkezik Vila Nova de Gaiaba, a boroshordókat átszál-

lítják a játékosok pincéjébe, vagy a Ruby vagy Tawny oldalra,

feltéve, ha van ott hely. Minden szüretnek saját oszlopa 

van és nem keverhető össze másik szürettel, akkor sem, ha 

a minőségi értékük megegyezik.

A játékosok a brandys hordóikat teszik 

ide. Minden játékosnak legfeljebb 3 

brandy-s hordója lehet. 

A ‘szüret minősé-

ge’ zseton kerül 

ide.

Használat után ide 

teszik a játékosok a 

borász kártyákat.

A játékosok az akciókat az akciójelző-

ik és a felügyelőjük lerakásával választják 

ki ezen a táblázaton. 

Mindegyik alrégiónak van egy kikötője,

ahol a hajók berakodhatják azon alrégió 

birtokainak az elkészített hordóit.

Ez az ábra mutatja meg, hogy a já-

tékosok a játék végén mennyi pontot 

kapnak a hordóikért, és birtokaikért.

A táblának ezt az oldalát használjátok a normál szabályok esetén.

A birtok lapkák a 

szaggatott vonalra 

kerülnek.

Mindegyik birtok-

nak van 5 helye,

ahova kockák ke-

rülnek, jelölve az 

ültetett szőlőket.

Ez a birtok beszer-

zési értéke. Ebben 

a példában a já-

tékosnak 4 VP-

t kell fizetnie.

Ez a “birtok mi-

nőség érték”, ami 

meghatározza az 

adott birtok termés 

minőségét.

A térkép Douro régiót és a 3 hivatalos 

alrégióját mutatja:: Baixo (alsó) Corgo,

Cima (felső) Corgo, Douro Superior (felső 

Douro).

Mindegyik alrégión egy szám mutatja, hogy az egyes birtoko-

kon mennyi hordót lehet szüretelni. Például, a Douro Superior 

alrégión minden birtok 4 hordót készíthet szüretenként.
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Előkészületek (4 játékos esetén)
2 és 3 játékos esete a 10. oldalon olvasható

A kezdő és a második játékos egy akció 

jelzővel kevesebbel kezd, mint a többi 

játékos, amit a II. forduló szüreti bónusz 

zsetonjára tesznek. A jelzők a második 

forduló kezdetén visszakerülnek a játé-

kosukhoz.

Válasszatok kezdőjátékost, és kapja meg a kezdőjátékos jelzőt. A többiek az óramutató járásának megfelelően következnek majd.

A fentebbi ábrán a sárga játékos jön elsőnek, őt a szürke, fehér, és narancs követi ebben a sorrendben. Az I. fordulóban, a kezdőjá-

tékosnak, és a másodiknak 3 akciójelzője van, és a felügyelője, a harmadik és negyedik játékosnak 4 akciójelzője és a felügyelője 

lesz. A többi fordulóban MINDEN játékosnak 4 akciójelzője és a felügyelője lesz. 

A 9 zöld ‘szüreti bónusz’ zsetont képpel 

lefele keverjétek meg, és 7 db-t tegyetek 

a fordulójelző sávra. A 2 megmaradt 

visszakerül a dobozba, anélkül, hogy

megnéznétek őket. Az első zsetont fordít-

sátok fel, hogy meghatározzátok az első 

forduló szüreti bónuszát.

A kártyákat meg kell keverni és 4 lapot képpel felfele ide tenni,

a megmaradtak képpel felfele a felső mezőre kerülnek.

Minden játékos az egyik birtok lapkáját  

Baixo Corgora teszi, 1 zöld, 1 sárga, és 1 

lila kockával együtt. Ez mutatja, hogy ez 

a birtok felkészült a borkészítésre. 

Minden játékos kap 1 brandy 

hordót a táblájára.

A Rabelo hajók a játékot Vila Nova de 

Gaia-ban kezdik. A pontjelzők a 3-as VP-re kerülnek.

A játékosok a 

megmaradt 2 bir-

tok lapkájuk a táb-

lájuk mellé teszik.

A lapkákat a játék 

folyamán le lehet

majd rakni.

Minden játékos 2 

akciójelzőjét a 2 

birtok lapka mellé 

tesz. A játékosok 

csak akkor hasz-

nálhatják ezeket a 

jelzőket, ha a lap-

kák lekerültek. 
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Egy forduló
Ennek a szakasznak az célja, hogy egy játék fordulóról 

egy általános benyomást adjon. Ne próbáljátok most 

megérteni a játékosok akcióit. A részletek majd az 5.

oldaltól kezdve bontakoznak ki.

Ezen az oldalon a kezdő fordulót és minden játékos első 

körét mutatjuk be.  A következő oldalon magyarázzuk

A sárga játékos kezdi a já-

tékot, és szüretelni szeretne.

Lerak egy akciójelzőt az ak-

ció táblázat ‘Szüretelés’ osz-

lopának 1-es számmal jelölt 

körébe. Visszateszi a brandy 

hordóját a talonba és lerak 2 

boroshordót a birtokára.

A szürke játékos egy 

akciójelzőjét a ‘kártya’ 

oszlopba teszi és elve-

szi a kiválasztott kár-

tyát.

A fehér játékos sze-

retné kezdeni a követ-

kező fordulót. Ezért az 

akciójelzőjét az ‘1’-

re teszi és megkapja 

a kezdőjátékos jelzőt 

a sárga játékostól.

A narancs játékos szüretelni 

szeretne, mint a sárga játékos.

Mivel az ‘1’-es karika már fog-

lalt a ‘Szüretelés’  oszlopban, a 

narancs játékosnak 2 akciójel-

zőt kell tennie a ‘2’ körre, és  

ezután visszateszi a brandys 

hordóját a talonba, és lerak 2 

boroshordót a birtokára.

I. FORDULÓ 
Minden játékos első köre

Az I. forduló kezdődik, az első 

zöld zseton képpel felfele for-

dul, hogy mutassa az I. forduló 

szüreti bónuszát.

Az előkészületek során meghatározott kezdőjátékos a sárga. A szürke já-

tékos a második. Ezért nekik csak 3 akciójelzőjük és a felügyelőjük van; a 

negyedik jelzőjüket a II. forduló ‘szüreti bónusz’ zsetonjára tették. Ami-

kor a II. forduló kezdődik, megkapják ezeket a jelzőket.

A plusz birtok lap-

kákat és akciójel-

zőket a játékosok a

játék során feltehe-

tik a játéktáblára.

el, hogy mit kell tenni a forduló végén, azaz ha már 

minden játékos letette az összes akciójelzőjét, és a

felügyelőjét, hogy kell előkészíteni a következő for-

dulót. Miután minden szabályt elolvastatok, térjetek 

vissza erre a részre, mert ez segít elkezdeni a játékot.

1 2 3 4
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A fordulók és az akció táblázat
Minden fordulóban a játékosok az óramutató járás-

nak megfelelően jönnek sorba. A játékos a körében 

választ EGY akciót, lerakva akciójelzőit vagy a fel-

ügyelőjét az akció táblázat egyik üres körére, és vég-

rehajtja azt. 

Az akció táblázatban láthatóak a lehetséges akciók.

Minden akcióhoz körök tartoznak. A körben látható 

szám megmutatja, hogy a játékosnak mennyi akciójel-

zőjét kell odatennie, hogy végrehajthassa azt az akciót.

Ha egy akció minden köre foglalt, akkor azt az akciót 

nem lehet választani (lásd ‘Kártya húzása és kijátszá-

sa’ részt a 10. oldalon a kivételek miatt).

A felügyelőt bármelyik elérhető akcióhoz (kivéve a 

hajó mozgatása) fel lehet használni, előnye, hogy 

bármennyi akciójelzőt helyettesít.

A fordulónak akkor van vége, ha minden játékos letet-
te az összes akciójelzőjét és felügyelőjét vagy passzol-

ta a körét.

FONTOS: Egy akciót csak akkor lehet választani, ha a 

játékos végre is tudja azt hajtani. Például, ha a játékosnak 

nincs hordója a pincéjében, akkor nem választhatja az 

‘Érlelés és eladás’ akciót.

A játékos NEM HAJTHAT

végre 2 akciót ugyanabban a

körben. A példában a játékos 

vagy ültet lila fajtájú szőlőt,

vagy bort érlel  és elad.

Minden megmaradt, képpel 
felfele lévő kártyát dobjatok,
és húzzatok új kártyákat a he-
lyekre.

Kezdődhet a II. forduló. A fehér játékosnál van

a kezdőjátékos jelző, így ő jön először.

A játékosok az akciójelzőiket és a felügyelő-

jüket visszaveszik az akció táblázatról. Minden 

játékosnak 4 akciójelzője van és a felügyelője.

I. FORDULÓ vége
A II. FORDULÓ előkészítése

Az első forduló ‘szüreti bó-

nusz’ zsetonját fordítsátok kép-

pel lefele, a II. fordulóét pedig

képpel felfele. A tetején lévő

akciójelzők visszakerülnek a

megfelelő játékosokhoz.
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Birtok vásárlása
A játékos ezt az akciót egy birtok meg-

szerzéséért választja. Leteszi az egyik birtok 

lapkáját a tábla egyik üres szaggatott vonallal 

jelzett helyére, és levonja a megfelelő VP-t 

a pontjaiból.

Ha vesz egy birtokot, a játékos kap egy plusz 

akciójelzőt, és azt a következő forduló ‘szüreti bónusz’ 

zsetonjára teszi. Amikor az a forduló kezdődik, akkor 

kapja meg a jelzőt.

FONTOS: Minden játékos csak EGY birtokot sze-

rezhet meg fordulónként.

Ebben a fordulóban minden játékos birtok vásárlást is választ.
Az akciójelzőiket vagy a felügyelőjüket használják, a szürke já-
tékos kivételével, aki egy kártyát használ fel. A játékos a kártyát 
ide  teszi, hogy emlékezzen, ezt már ebben a fordulóban nem
                              használhatja 

Ez a jel emlékezteti a játékosokat arra, hogy ugyanabban a for-
dulóban nem ismételhetik meg a ‘Szüretelés’  és a Birok vásárlás
akciókat.

A narancs játékos a ‘sárga vagy fehér szőlő ültetése’ akciót vá-
lasztja, azzal, hogy az oszlopra teszi egy akciójelzőjét, majd el-
vesz 1 sárga kockát (Tinta Barroca fajta). A játékosnak a két faj-
tából EGYET kell választania. Ha a játékos szeretne egy fehér 
fajtát (Tinta Roriz) is,  akkor ezt az akciót kell újra választania 
egy következő körben.

A sárga játékos birtokán még 

nem lehet szüretelni, mert csak 

2 szőlője van. Mivel a birtok Cima 

Corgoban van, vehet rá egy öreg 

szőlőt, így 6-ra növelve a birtok 

minőségét.

A szürke játékos birtokán 

(szintén Cima Corgoban van) 

már 5 szőlő van. Mivel ezek egyike öreg szőlő,  a birtok minősé-

ge 5-ről 7-re nőtt.

Szőlőültetés
Egy birtokon csak akkor lehet szüretelni, ha ültetés is 

történt, azaz ha legalább 3 szőlő van rajta. A birtokon 

nem lehet 2 ugyanolyan típusú szőlő, vagyis minden 

rajta lévő kockának különböző színűnek kell lennie. 

A szőlő ültetéshez a játékos kiválasztja a 4 ültető ak-

ció egyikét, és azonnal a birtok fölé tesz 1 megfelelő 

színű kockát.

Ha a birtokon már 5 szőlő van, akkor a ‘birtok minősége’ 

nő meg eggyel. Ezt úgy jelöli, hogy a birtok minőség 

száma fölé tesz egy, az új értéknek megfelelő értékű 

szüret minősége zsetont.

Öreg szőlőt (fekete kocka) csak a  Cima Corgo alrégióba 

lehet ültetni, és csak egy játékosnak fordulónként. Ha 

egy öreg szőlőt ültet a játékos, akkor a ‘birtok minő-

ségét’ is növelni kell eggyel, akkor is, ha a birtokra 

még nem volt ültetve, vagy ha kevesebb mint 3 szőlő 

van rajta. Egyébként a fekete kockákat ugyanúgy kell 

használni, mint a többi színes kockát. 

Ha egy birtoknak 5 szőlője van, és ezek egyike öreg 

szőlő, akkor a ‘birtok minőségét’ 2-vel kell növelni (1 

-t az öreg szőlő miatt, 1-t az 5 szőlő miatt). 

A játékosok nem tarthatják meg a kockákat a követke-

ző körre; azonnal egy birtok fölé kell tenniük. A koc-

kákat nem lehet a birtokok közt cserélni, szállítani.

Több mint 80 szőlő fajta van,  de csak 5 fajtát használunk ebben a játékban,
ezek a leggyakrabban használtak a portói bor készítéséhez. Az öreg szőlők a 
70 évnél idősebb ültetvényeknek felelnek meg, amik a portó bornak az iga-
zán nagy minőséget adják.
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Szüretelés
Ha ezt az akciót választja, a 

játékos minden birtokán szü-

reltelhet egyidejűleg. Min-

degyik birtok szüretelhet 

portóinak, brandynek vagy 

mindkettőnek valót.

A portói bor készítéséhez brandyt  

kell eladni. 

Minden játékos fordulónként csak 

EGYSZER szüretelhet.

Az egy birtokról szüretelt portói boros hordókat SOHA

– még szállításkor vagy érleléskor sem – nem szabad 

szétválasztani vagy másik szüretből származó portóis 

hordókkal keverni, akkor sem, ha ugyanaz a ‘szüret 

minősége’.

Egy birtok csak akkor szüretelhet, ha hordómentes. Ha 

van még portói boros hordó az előző szüretből, akkor 

azt előbb hajóra kell tenni, és csak utána szüretelhet a 

birtok újra.

Ha a játékos portói bort szeretne,  akkor 

rendelkeznie kell brandys hordóval,  és 

minden portóit készítő birtok után 1 db-

ot vissza kell tennie a talonba. Az nem 

számít, hogy mennyi bort készít.

A játékos a hordókra tesz egy zsetont

a szüret minőségéről

ami a következők összege: 

birtok minőség +  szüreti bónusz

Ebben az esetben a szüret minősége: 6.

Ebben az esetben a játékos egy Douro Superior béli birtokán a  

csak brandy készítést választja.  A régió minden birtoka 4 hordót 

szüretelhet, de mivel egy játékosnak legfeljebb 3 brandys hordója 

lehet, ezért ennyit szüretelhet a játékos, és ennyit tesz a táblájára.

Ha egy birtokot leszüreteltek, akkor a 

megfelelő számú hordót a birtokra kell 

tenni.

Ebben az esetben a játékos egy 

Cima Corgo-i birtokán szüretelt, és 3 

hordót tett a birtokra.

Ez a brandys hordó visszakerül 

az általános készletbe.

Ha egy birtok csak brandyt készít, akkor az alrégión jelölt 

hordó számnak megfelelő hordó mennyiség azonnal a

játékos táblájára kerül. Egy játékosnak sem lehet 3-nál 

több brandys hordó a tábláján. A felesleges -pluszban 

kapott- hordók visszakerülnek az általános készletbe. 

FONTOS: Bár a brandys hordók a játékos tábláján 

vannak, ez nem azt jelenti, hogy azok Vila Nova de 

Gaiaban találhatóak. A játékosoknak sosem kell a 

brandys hordókat szállítaniuk; ezek automatikusan el-

érhetők bármely birtokuk számára, ami bort fog készí-

teni a következő körben.

Egy birtok bornak és brandynek valót egyszerre is 

szüretelhet. A szüretelt hordók összegének kell az al-

régión megadott számmal megegyeznie. Ha csak 1 

hordó bor készül is, akkor is már egy előzőleg eltárolt 

brandys hordót vissza kell adni a talonba.

A játékos NEM használhatja fel az épp leszüretelt brandys 

hordókat a párhuzamosan készített portóiakhoz. 
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A hajónak nem kell lépnie a birtokról való berakodás-

hoz: elég ha a megfelelő kikötőben tartózkodik és van 

szabad raktere.

Lépés a hajóval
Minden játékosnak van egy 

hajója. A hajók szállítják a 

portóis hordókat a birtokról 

a Vila Nova de Gaia-ban lé-

vő pincébe. A hajója mozga-

tásához a játékos egy vagy 

több akciójelzőt tesz a színének 

megfelelő körbe, és ennek megfelelő 

mennyiséget lép a hajóval. 
A felügyelő NEM használható ezen akciónál.

Ha a játékos ugyanezen forduló egy későbbi körében 

újra szeretne a hajójával lépni, akkor csak újabb ak-

ciójelzőket kell rátennie a már ott levőkre.  

A Vila Nova de Gaia kikötője mellett, minden al-

régióban is van egy kikötő, ami az alrégió birtokait 

szolgálja ki.  Minden kikötőben több hajó is tartóz-

kodhat  egyszerre.

Minden játékos 

táblán van Rabe-

lo hajó ikonnal 

jelölt terület, ami 

három részre van 

osztva.

Ez lehetővé teszi, hogy a hajó 3 különböző szüretet is 

szállítson egyszerre.

Fel irányban minden kikötő lépésnek számít. A hajó 

A sárga játékos hajója Baixo Corgoban van. Ha szüretel, a 

játékos a boroshordókat azonnal az alrégión álló hajóra teheti a 

birtokról. Ha a játékos  a ‘Lépés a hajóval’ akciót választja, és 

rátesz 2 jelzőt, akkor a hajó első lépése fel irányban a következő 

kikötő, ahol felrakodja a másik birtokáról a hordókat, és ezután 

visszatér Vila Nova de Gaiaba.

Ez a jel emlékezteti a játékosokat, hogy NEM

használhatják a felügyelőt ezen akciónál. 

be- vagy kirakodhat a mozgása során érintett ki-

kötőkben. A le irányú mozgás egy lépés, nem számít,

hogy mennyi kikötőn megy keresztül a hajó, ahol még 

hordókat is rakodhat be.

Amikor egy hajó megérkezik Vila Nova de Gaia-ba, a 

rajta lévő hordókat a játékos tábláján található pincébe 

szállítják, a ‘Ruby’ és/vagy a ‘Tawny’ mezőkre (lásd 

az ‘Érlelés és eladás’ akciót, hogy megértsétek a kü-

lönbséget).

A pincében legfeljebb 4 szüret lehet egyszerre. A

plusz szüretek a hajón maradnak, amíg  nem lesz hely 

a pincében.
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Érlelés és eladás
Ezen akció végrehajtásához a játékosnak bo-

roshordó kell legyen a pincéjében. Az akciót az 

ÖSSZES hordón végre kell hajtani. A játékos 

dob a kockával. Minden szüretnél a dobott szá-

mot hozzáadja a szüreti minőséghez, és az elért 

szám megmutatja azt a raktári kategóriát

(mindegyik egy sorérték), ahova az adott szüret hor-

dóit kell tenni. Ha egy raktári mező sor betelik, a ki-

maradt hordókat a következő, alacsonyabb kategóriá-

ba kell tenni. A Vintage kategóriába csak egy kártya 

kijátszásával lehet pakolni (lásd a 11. oldalon). A szü-

reti minőség korong visszakerül a talonba.

Amikor egy hajó érkezik Vila Nova de 

Gaiaba, minden szüret hordói a pince 4 

elérhető oszlopába kerülnek. Két oszlopa 

van a Ruby bornak és kettő a Tawnynak.

Ugyanazon szüret minden hordója ugyanab-

ba az előtte üresen álló oszlopba kell ke-

rüljön.

A játékos 3-ast dobott a kockával.

Ez a Ruby bor 10-es (7+3) minőség, ami 

megfelel az LBV kategóriának: 2 hordó 

idekerül, de harmadiknak egy kategóri-

ával lentebb kell mennie.

Végül ezen szü-

ret eredménye 7-

es (4+3) minőségű 

bor. Ezek a hor-

dók a Ruby Re-

serva kategóriába 

kerülnek (6-9-es 

minőségi sáv)

Ezzel az eladással a játékos 2+3+3=8 VP-t szerzett.

Miután a pince minden hordója érlelésre került, és átkerült a 

raktárba, minden befejezett kategóriáért jár a VP, amit a játékos 

lelép a pontozósávon a ponjelzőjével. Az értékelt hordók el-

adásra kerültek,  azaz vissza kell tenni őket a talonba. 

Azokért a kategó-

riákért, ahol még 

van üres mező,

nem jár pont. Ezek 

a hordók a rak-

tárban maradnak, 

amíg újabb hor-

dók nem érnek be, 

és fel nem töltik 

az adott kategória 

mezőit.

A legalsó Ruby és Tawny raktár mezőn 

BÁRMENNYI hordó állhat. Az akció 

végén, minden 4 Ruby (vagy 5 Tawny) 

hordót tartalmazó szettet vissza kell 

tenni innen a talonba, és a játékos kap 

értük 1-1 VP-t.

Az ebből a  szü-

retből származó 

bornak a 

minősége 9 (6+3),

ami  a Tawny 10/

20/30/40 éves 

kategóriának felel 

meg: 3 hordó 

kerül ide, a 

megmaradtak 1 

kategóriával 

lentebb kerülnek.

A Portói bornak 4 fajtája van: Ruby és Tawny (vörös portóiak), FEHÉR és ROSÉ.

Csak az első két típus szerepel a játékban, mert ezek a legnépszerűbb portói fajták. A

Ruby és Tawny portóiakon (és különösen a superior kategóriájukon, a Vintage-

n és a Colheita-n) keresztül ismerhetjük meg azoknak a zsenialitását, akik Douro 

Valleyben dolgoznak és létrehozzák ezt a világszerte egyedülálló terméket. 

A fordító megjegyzése:

Ruby stílus: nagy fahordókban legfeljebb 5 évig érlelt, utána még üvegben 

tovább érlelt rubinszínű bor.

Tawny stílus: több mint 5 évig érlelt bor. Többféle és több évjáratú bor házasí-

tásával állítják elő, általában 3 év érlelés után, ekkor átfejtik kisebb 534 literes 

hordókba. Színe a hosszú érleléstől kifakul, innen a neve: tawny=topáz.

A pince Ruby vagy 

Tawny oszlopába 

kerüljön inkább a 

hordó?

Ruby bor több VP-t 

hoz, de nehezebb 

elérni a magasabb 

minőségi kategóri-

ákat, és a  Vintage 

kategóriához kártya 

is szükséges. Tawny 

bor kevesebb VP-t 

hoz, de könnyebb 

elérni a magasabb 

kategóriákat.

1

2

3

4

5
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Kezdőjátékos szerep megszerzése
A játék kezdetén véletlenszerűen válasszuk ki,

hogy ki kezdje az I. fordulót. Ez a játékos kap- 

ja a ‘kezdőjátékos’ jelzőt, és addig tartja magánál, amíg 

egy másik játékos ezt az akciót nem választja. Ha ez 

történik, akkor aki ezt az akciót választja, megkapja a 

‘kezdőjátékos’ jelzőt, és a későbbi fordulókat ő kezdi,

míg valaki nem választja újra ezt az akciót.

2 vagy 3 játékos esete
3 játékos esetén, a játék 3 szüretre 

kész birtokkal kezdődik Baixo Cor-

goban. Csak a kezdőjátékos kezd 3 

akciójelzővel és a felügyelővel. Az 

akció tábla zöld hátterű köreit NEM

használhatjátok.

2 játékos esetén, a játék csak 2 bir-

tokkal kezdődik. Csak a kezdőjáté-

kos kezd 3 akciójelzővel és a fel-

ügyelővel. Az akció tábla zöld és 

barna hátterű köreit NEM használ-

hatjátok.

Kártya húzása és kijátszása
A játék tartalmaz egy 36 lapos paklit. Ezt az 

akciót választva  a játékosoknak lehetőségük 

van kártyát szerezni, vagy kijátszani, és a

hatásuk előnyeit élvezni. A 11. oldalon minden kártya 

ismertetésre kerül.

A játékot 4 képpel, az akció tábla mellé felfele fordított 

lappal kezdjük. Egy forduló során a kártyák nem cse-

rélődnek. A forduló végén megmaradt kártyák dobásra 

kerülnek, és a húzópakliból 4 új kártyát kell felhúzni, 

és képpel felfele letenni. Ha a húzópakli kifogyott, akkor a 

felhasznált kártyákat újra kell keverni, és új húzópakli 

lesz belőle. A játékosoknak nem lehet 2-nél több lap a 

kezükben. 

Ha egy játékosnak 2 lapja van, és ezt az akciót választ-

ja, akkor az új lap húzása előtt egy lapot el kell dobnia 

kezéből, anélkül, hogy kihasználná hatását.

Ezt az akciót csak egy játékos vá-

laszthatja fordulónként. 

Az a játékos is választhatja ezt az 

akciót, akinél épp ott van a jelző,

így biztosítva, hogy a következő 

fordulót is ő kezdje. 

Ez a jelző mutatja,
hogy ki a kezdőjátékos.
A játék az óramutató 
járásának megfelelően 
folytatódik.

Egy kártya megszerzéséhez a játékos letesz egy akciójelzőt 

vagy a felügyelőt valamelyik üres körre, és vagy elvesz 1 kép-

pel felfele fordított lapot vagy húz 1 lapot a pakli tetejéről. 

A kártya kijátszásához, és hatása használatához, a játékosnak 

egy másik körben újra ezt az akciót kell választania, vagy ebben 

vagy egy későbbi fordulóban.  

A húzópakli helye (képpel lefele).

A felhasznált 

(azaz dobott vagy 

kijátszott) lapok 

képpel felfele ide 

kerülnek.

1 VP 4 Portóis hordónként, ami a játékosnál van (mindegy, hogy 

a hajón, a pincében, a raktárban vagy a birtokon található).

minden beültetett (azaz legalább 3 szőlőt tartalmazó - nem 

számít, hogy van-e közte öreg szőlő-) birtok beszerzési értéke.

1 VP minden birtokért, amin 5 szőlő van ültetve (nem számít 

van-e köztük öreg szőlő vagy sem).

A játék vége
A játék a VII. fordulóban ér véget, ha már nincs olyan játékos, aki akar 

vagy tud valamit lépni. A játék során szerzett pontokhoz még hozzáadódik:

Döntetlen esetén akinek több birtoka van az nyer. Ha még mindig holtver-

seny lenne, akkor az nyer, akinek a ‘birtok minőség’ összege nagyobb.

Ha még mindig döntetlen az állás, akkor megosztoznak a győzelmen.
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Borász (Enologist) bónusz 

A játékos megnézi valamelyik képpel lefele for-

dított ‘szüret bónusz’ korongot, anélkül, hogy a 

többi játékosnak megmutatná, és leteszi a játékos táblá-

ja jobb oldalára. Innentől az aktuális forduló végéig, az 

összes érlelés befejezése után a játékos  raktár minden 

hordóját egy kategóriával fentebb mozgatja (ha van me-

ző) az eladás előtt. Ezzel a kártyával a Vintage kategó-

riába is lehet tenni hordót.

Egy hordó RUBY Vintage eladása 

A játékos EGY Ruby boroshordót a pincéjéből a 

Vintage raktár mezőre tesz, szerez 4 VP-t, a hor-

dót visszateszi a talonba.

2 hordó TAWNY Colheita eladás 
A játékos 2 Tawny boroshordót a pincéjéből a 
Colheita raktár mezőre tesz, szerez 4 VP-t, a hordót 
visszateszi a talonba.

Lépés a hajóval 

A játékos egy 4 lépéses ‘Lépés a hajóval’ akciót 

hajt végre.

+1 hordó érlelése 

A játékos végrehajt egy ‘Érlelés és eladás’ akciót,

egy különbséggel: az eladás előtt, a játékos EGY

hordót a talonból a raktára valamelyik üres mezőjére tesz,

de olyan kategóriába nem tehet, amiben nincs még hordó. 

+1 minőségű érlelés 
A játékos végrehajt egy ‘Érlelés és eladás’ akciót,
egy különbséggel:  hozzáad 1-t a dobása értékéhez.

Birtok vásárlás 

A játékos végrehajt egy ‘Birtok vásárlás’ akciót, ha 

előzőleg ebben a fordulóban még nem tett ilyet. 

Valamint a játékos vagy 1 VP-vel kevesebbet fizet 

vagy egy tetszőleges szőlőt ültet (öreg szőlő kivételével) 

a megszerzett birtokra.

Szüret 

A játékos végrehajt egy ‘Szüretelés’ akciót, ha elő-

zőleg ebben a fordulóban még nem tett ilyet, egy 

különbséggel: a játékosnak csak 1 brandys hordót kell 

elköltenie az ÖSSZES birtokra amin bornak valót szü-

retel, a minden egyes birtokért 1 brandys hordót helyett.

3 szőlő ültetése 

A játékos 3 különböző szőlőt ültet (ami nem lehet 

öreg szőlő), bármely birtokán (nem kell mindet 1

birtokon).  A játékos NEM tarthat meg szőlőt későbbi fel-

használásra. 

+2 hordó bor készítése 

A játékos az EGYIK olyan birtokára, amin már 

van boroshordó, letesz 2 plusz hordót.

Szabad akció 

A játékos végrehajthat egy tetszőleges akciót,

kivéve ezeket: ‘Öreg szőlő ültetés’, ‘Lépés a ha-

jóval’ és ‘Kezdőjátékos szerep megszerzése’.

A játékos ezt a kártyát az akciótáblázat 

melletti, a színének megfelelő mezőre teszi,

hogy emlékeztesse magát: ezt az akciót 

ebben a fordulóban már nem hajthatja 

végre. A forduló végén, az akciótábla 

melletti lapok a dobópakliba kerülnek.

A játékos ezt a kártyát az akciótáblázat 
melletti, a színének megfelelő mezőre teszi,
hogy emlékeztesse magát: ezt az akciót 
ebben a fordulóban már nem hajthatja 
végre. 

A kártya felhasználható ‘Szüretelés’-re 

vagy ‘Birtok vásárlás’-ra, ha a játékos 

előzőleg ebben a fordulóban még nem haj-

totta ezeket végre, azután ezt a kártyát az 

akciótáblázat melletti, a színének megfelelő 

mezőre teszi, hogy emlékeztesse magát: a 

választott akciót ebben a fordulóban már 

nem hajthatja végre .
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Taktikák a jobb játékhoz

A BRANDY KEZELÉSE 
Vigyázz, hogy nehogy elfogyjon a brandy. Amikor szüretelsz, próbálj 
bort és brandyt is készíteni, annak érdekében, hogy a következő fordu-
lóban is tudj bort készíteni. Ez különösen fontos, ha a következő forduló 
szüreti bónusza 2, ami a lehetséges legjobb érték. 

FOLYAMATOS TERMELÉS 
Próbálj MINDEN fordulóban szüretelni. Jobban meghatározza a győ-
zelmet a szüret mennyisége, mint a szüretelt bor minősége. Az állandó 
portói bor termelés elérése fél út a győzelemhez.

A SZÜRETI KAPACITÁS NÖVELÉSE 
Növeld a szüreti kapacitásod, amilyen gyorsan lehetséges. Ennek 
egyetlen módja a birtokszerzés. Ha tudsz birtokot az I. fordulóban venni,
az a lehető legjobb. Ez segít a brandys hordó készlet jobb kezelésében, és 
lehetővé teszi, hogy az akciókat hatékonyan hajtsd végre, növelve a bor 
mennyiségét.

A BIRTOK MINŐSÉGÉNEK NÖVELÉSE 
Növeld a birtokaid minőségét 5 szőlő telepítésével és/vagy egy öreg 
szőlővel a Cima Corgoi birtokokon. Ez segít az érlelés utáni magasabb 
kategória elérésében, és több VP-t hoz az eladásuk után.

VÁLASSZ KÁRTYÁT ELSŐKÉNT 
A kártyák nagy segítséget adhatnak a játékosoknak. Elsőként választani 
nagy előny, mivel ilyenkor kiválaszthatod a legjobbat a forduló elején 
felfordított 4 kártyából .

A FELÜGYELŐ HASZNÁLATA 
Próbáld meg a játékot a felügyelő használata nélkül megtervezni. A
felügyelő a forduló vége felé lehet nagyon hasznos, amikor olyan akciót 
akarsz elérni ami sok akciójelzőbe kerül. Például, használhatod a szüret-
hez: általános, hogy minden játékos egy fordulóban szüretel, és ez az ak-
ció igen drágává válhat, ha nem tartod meg a felügyelőd.

A TÖBBI JÁTÉKOS FIGYELÉSE 
Vedd figyelembe a többi játékos helyzetét a köreid tervezésekor. Például,
ha csak neked van hordód a pincédben, akkor nem érdemes azonnal az 
‘Érlelés és eladás’ akciót választani. Meghagyhatod a forduló későbbi ré-
szére, mert úgy se fog a költsége növekedni.


