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VivaJava CoffeeCo.
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VivaJava: The Coffee Game Játékszabály
Küldetés nyilatkozat

Stáblista & Köszönetnyilvánítás

VivaJava: The Coffee Game egy félkooperatív tárgyalásos játék, amiben egy Kávéültetvény kutató
csoport tagjai beutazzák a világot, hogy létrehozzák
a legkeresettebb kávékeveréket, a VivaJava kávé
márkát. A legtöbbet utazó és legtalálékonyabb dolgozó ingyenes reklámot nyer, és esélyt a stílusos
nyugdíjra - plusz élete végéig ellátják kávéval.

Játéktervező: T.C. Petty III

A játék során a játékosok csapatokban új kávékeverékeket fejlesztenek és kutatnak, ami minden fordulóban változik. Minden forduló három
különálló fázisból áll, ami addig ismétlődik, míg a
három játék vége feltétel egyike nem teljesül. Az
bizonyul majd a legkülönbnek, aki a legtöbb Teljesítménypontot hozza össze egy keverés és kutatás
kombinációból.
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Külön köszönet: T.C. köszönetet szeretne mondani
azoknak, akik játszottak a játékkal, a Battlesnak (a csapat),
a különféle alkalmazott sorrendiségi szabályoknak, John
Mollernek állhatatos támogatásáért, Dr. Moore/
Kellarnak, mindenkinek, aki támogatta a játékot a Kickstarteren, Seattlenek, iPhonenomnak, BGG-nek, minden
apró fogaskeréknek, a repülőgépek bátor pilótáinak, továbbá
apának és anyának és Sissynek, amiért hagyták, hogy ezt
az egészet egyedül találjam ki.
Chris & Cherilyn köszöni minden Kickstarteres támogatónak
a lelkesedését, és a nagylelkűségét, Don Lloydnak, Lesley
Loudernak, W. Eric Martinnak és Chris Norwoodnak a
folyamatos támogatást és szabály szerkesztésért, és David
MacKenzienek, amiért belevitt minket ebbe az egészbe.

Nagy köszönet a Lost Type Co-Op-nak (losttype.com)
ezekért: Airplane, Airship, Alexis, Carton, Cubano, Franchise, Governor, Habana, Haymaker, Liberator, Ministry,
Oil Can, Onramp, Quaver, és Ranger, és a TypeArt
Foundrynak a fantasztikus Fling-A-Lingért. (fontkészlet)
További
variációkért,
stratégiai
tanácsokért, letölthető szabályért és
videós oktatásért, látogasd meg a dicehatemegames.com/ vivajava oldalt.

GAMES™

“Dice Hate Me,” “The Bean is
Life,” the VivaJava logo and all art
contained within are ©2012 Dice
Hate Me Games.

Játékelemek
Világtérkép

Teljesítménysáv/Keresettségi-lista

15 Keveréktábla

2 Kezdőtábla

+2pp
16 Aromakártya

8 kétoldalú Kutatólabor
GROW

1pp

SELECT

1pp

+

1pp

+

3pp

1pp

1pp

BREW

1pp

1pp

Place Field Researcher
Resolve Country Token
Take Bean, put in Roaster

BLEND

+

2pp

1pp
At game end, receive
1 PP for each different
color bean in Roaster.

2pp
1pp

-or-

1pp

RESEARCH

Pull Beans from Roasters
Each puts in at least 1 Bean
Slate put on List; gain 1 RP

3 pp
When forming a team
of two, your Research/
Blend vote is the
tiebreaker.

POPULAR OPINION

Allocate 3 RPs to Tracks
1pp RPs
Can spend PPs for

BREW

+

Blends score on List
1pp
Blends degrade

1pp
After Blending, may
trade PPs for RPs as
if you had Researched.

1pp

FLAVOR

1pp

1pp

Play IMME
Take 2 beans ofDIATELY.
from The Fields your choice
and add
to your Roaster. them

Teams receive 1PP when
Featured Blend is created.

Teams receive 2RPwhen
Featured Blend is created.
Teams receive
Colors are for sample only.
Featured Blen 1PP when
d is created.
Colors are
for sample only.

RESERVE

Play IMME
Call a vote! Each DIATELY.
uses their Blend player secretly
a side and revea Token to choose
If a player choos l simultaneously.
es
recieve 1 RP andResearch, they
so do you.

9 országkorong
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H

BLEND
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BLEND
BLEND

8 szövet
pörkölőzsák

ES
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+1pp
H

40 Kutatásjelző (8 db 5 elemből álló készlet)
3-4

+2rp

Intern

+1rp

-

-1pp

RESEARCH TRACK ABILITIES

+

GROW

Take extra bean
during In The Field

COUNTRY TOKENS

+

Take up to 2 extra
beans during
In The Field

AIDEN

Play during POPU
LAR
Reveal the conte OPINION.
Roaster. Choos nts of your
e and
of one type. For return beans
returned, gain every bean
1 PP (5PP max.
).

?

Intern FOLLOWS ORDERS

Decaf

?

Teams receive
Featured Blen 2RP when
d is created.
Colors are

-1

-1pp

+

-1pp
-2pp

Gain Performance
Points

Lose Performance
Points

Take an Investment Take an Investment
Token
Token

Lose Research
Point

BREW

S
RESEARCH TRACK ABILITIE

Set aside up to
2 beans when
Blending

GROW

FLAVOR

?

-1

+1
Gain a Bean

Take No BeanCOUNTRY TOKENS

+

+

Take extra bean
during In The Field

Draw 2 Flavor Cards, Draw 2 Flavor Cards,
keep 1
keep 1

SELECT

Take up to 2 extra3-4
beans during
In The Field

Swap Country
Tokens

Swap Beans

bean, then
Remove bean from Remove
may take bean
Roaster, put in Fields
from Fields

INVEST

an Investment
Take an Investment Take Token
Token

BREW

Set aside 1 bean
when Blending

-1rp

2 Flavor Cards,
Draw 2 Flavor Cards, Draw keep 1
keep 1

SUPERVISOR

-1

+1

Take No Bean

3-4

Swap Country
Tokens

Play before
Choose any memBLENDING.
team, including ber(s) of your
yourself. These
players do not
have
bean to complete to add a
the Blend.

15 Befektetésjelző

8 fa
pontjelző

8 körsorrend-jelző

+

Lose Performance
Points

Gain a Bean

?

for sample only.

-1pp
-2pp

+1pp
+2pp
Gain Performance
Points

Lose Research
Point

Set aside up to
2 beans when
Blending

FLAVOR

+2

24 játékos
ke3-4
verékjelző
(8 db 3 elemből álló készlet)

+1pp
+2pp
-1rp

INVEST

SELECT

Set aside 1 bean
when Blending

8 Pörkölő tisztító
érme
(lásd app
14.
oldalon a
Variációk)

+1pp

-

8 játékos
segédkártya
Remove bean from Remove bean, then
Roaster, put in Fields may take bean
from Fields

ZOE

COLLECTOR

+2pp
-1pp -2pp -1rp
-1pp90 fa kávébab
-2pp -1rp8 fa
hat színben
ültevénykutató
-1
+1
+
bábu
-1
+1
+
EARC

ES

ES

R

Play after BLEN
DING. For each
bean you contr
ibuted to the
Blend, return
a
same type to bean of the
your
(Take beans from Roaster.
The Fields)

R

BLEND

R

8 Keverés/
Kutatás
érme

Play IMME
Receive 3 RPs. DIATELY.
All other team
members recei
ve 1 RP.

24 Gyakornokkártya
(lásd Gyakornok
módosító 12. oldal)

SELECT

8 Kiemelt
+2rp +1pp
keverék
+1pp kártya
(lásd a 14. Decaf
Half-Caf
oldalon
a Vari-Half-Caf
ációk)GREED
PRIVATE
Colors are for sample only.

May buy 2, keep 1 for
3 RP. +1PP for unused
cards at Game End.

+3rp
+1rp

? ?
INDIGENOUS
FIND

Research: Receive RPs
equal to score on BestSeller List (3RP min.)

1pp

1pp

INVEST
IN THE FIELD

1pp

2pp

SELECT

VivaJava
TURN
SUMMARY

+

Slide this card
beneath a Blend
Slate on the
List. This Blend Best-seller
earns 1 extra
PP when scori
ng.
when Blend is Discard
removed.

+1pp

Play IMMEDIATE
LY.
Receive 2PP.

3pp
1pp

GROW
INVEST

+

1 Gyenge
jelző
( 3-5 játékos
esetén kell
használni)

2 variációtábla
(lásd a 14.
oldalon a
Variációk)

3 • VivaJava

Swap Beans

Játék előkészületek

A FŐZŐMESTER
A játékosok jelöljenek ki egy játékost, a “Főzőmestert”,
aki irányítja a körsorrend-jelzők hozzárendelését és a
teljesítménysávon a pontjelzők mozgását. Jellemzően
ez legyen vagy a játék tulajdonosa vagy aki a legtöbbet
játszotta a játékkal vagy a legmegbízhatóbb játékos ha van ilyen.

Hajtsátok szét a Világtérképet és a Teljesítménysávot,
és tegyétek az asztalra az alább ábrázolt módon. Válogassátok szét a 90 kávébabot színük szerint, és tegyétek a
Világtérkép alján megjelölt helyekre a színüknek
megfelelően. Ezek a kávébabok az ültetvényeknek felelnek meg. Keverjétek meg a Keveréktáblákat, és tegyétek
a világtérkép nyugati oldala mellé.
Tegyétek a
pontjelzőket egy
pörkölőbe. Húzzátok ki egyesével
őket, és tegyétek a
teljesítménysávra a
játékosok számának
megfelelően.

3

6

2

5

1

Mindegyik kezdőtáblán 5 meghatározott színű kávébabból álló oszlop van.
Vegyétek el a megfelelő színű szemeket
az ültetvényekről és
tegyétek őket a
táblákra.
Tegyétek a Kezdőtáblákat
a keresettségi-listára.
Átlag Józsi (Average Joe)
kerüljön a Top Cup! (Csúcs
csésze) helyre.

8

4

7

Keverjétek meg a Keveréktáblákat, húzzatok 3at, és töltsétek fel velük
a világtérkép
fölötti helyeket.

+1pp
+1pp

+1pp +2pp
+2pp
-1pp -2pp
+1
+1pp +2pp
-1pp -2pp -1rp
-2pp -1rp+1pp +2pp +1
-1
-1pp -2pp -1rp
-1+1pp ++2pp
+1
-1
+ -1pp -2pp -1rp
-1
+1
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+1
+
-1
1rp +1
-1
+1 +-1
+
+
-1
1rp
+
-1
1rp
1rp
Adjátok oda
+ minden játékosnak a
-1 - 1rpszínének megfelelő elemeket,-meg
+
egy
Pörkölő
zsákot, és egy Ku+
1rp
+-1
tatólabort.
-1
-1
1rp A kutatásjelzőket tegyék a 1rp

+1pp
+1pp

+2pp

-1pp

-1pp

-2pp

+1-1rp

+1

-1

+

+2
-1pppp

Tegyetek
kávébabokat az
ültetvényekről az
-2pp -1rp ország
termésmezőire (az
-1rp
-1
+ országokhoz alulról kapcsolódnak),
+
a keveréktábla
+1pp +2színes
pp
köreivel
megegyező
-1pp + -2ppszínben.
-1rp

+2pp

3-4

3-4

3-4

?

3-4

3-4

Az ültetvények

?

3-4

3-4

+1pp
-1pp
+1
3-4

-1

+2pp

Keverjétek
a
-2pp -1meg
rp
-1 ?
9 országkorongot,
amin speciális akciók
-1 és+véletlenvannak,
szerűen tegyétek
ezeket a világtérkép
kör alakú ország
mezőire.
VivaJava • 4

?

-

1rp

+

+

?

-1+

?
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Kutatólabor

1rp

GROW

1pp

SELECT

1pp

INVEST
BREW

VivaJava
TURN
SUMMARY

3-4

3-4

+

1pp

3pp

1pp

3pp

1pp

1pp

2pp

1pp

1pp

2pp

IN THE FIELD
Place Field Researcher
Resolve Country Token
Take Bean, put in Roaster

+

?

?

BLEND

-or-

Pull Beans from Roasters
Each puts in at least 1 Bean
Slate put on List; gain 1 RP

RESEARCH
Allocate 3 RPs to Tracks
Can spend PPs for RPs

?

POPULAR OPINION
Blends score on List
Blends degrade

játékosok az egyes kutatássávok 0-ás
mezőjére. A játékosok elvesznek
még 2 fehér kávébabot, meg 1
sárgát az ültetvényekről, és
beleteszik ezeket a Pörkölőbe.

Pörkölő

KIEGÉSZÍTÉSEK 3-6 JÁTÉKOS ESETÉRE
VivaJava könnyen beállítható 3 - 6 játékosra is, mert kis módosítás van az előkészületekben és a játékmenetben. Az
előkészületek és a játék során, ha Keveréktábla kerül a világtérkép fölötti régiókra, akkor az egyes keveréktáblákon
látható speciális jelek akcióit végre kell hajtani az adott régió megfelelő országán.

+1pp
-1pp
+1

+1pp +2pp
+2pp
+1pp
-1pp -2pp
-2pp -1rp
-1pp
-1+1pp
+1
-1
+
+1
-1pp

+2pp
-1rp
-2pp -1rp
++2pp
-1
-2pp + -1rp

+1pp

+2pp

-1pp

-2pp

-1rp

+1

-1

+
+1pp

3-4

+2pp

-1pp + -2pp

-

3-4
3-4

-

-1

?

-1

+1 +-1
+
+
+
1rp
kerül ide kávébab,
-1Nem
1rp
és -az országjelző meg+
3-4

?

1rp

Nem kerül ide kávébab,
és az országjelző megfordul.

-1

?

1rp +1

-1

3-4

3-4

?

fordul.

-1

?

1rp

Nem kerül ide kávébab,
- megés az országjelző
fordul.

-1

?

-1rp
Ez a jel azt mutatja, hogy a
+
játékosok nem tehetnek kávébabot
az ország termésmezőjére, és az
adott helyszín országjelzőjét a
másik,
oldalára kell fordítani.

++1pp

+2pp

-1pp

-2pp

-1rp

+1

-1

+

1rp

KIEGÉSZÍTÉSEK 3-5 JÁTÉKOS ESETÉRE

Ha kevesebb ültetvénykutató keresi az ültetvényeken az értékes kávébabot, akkor a VivaJava CoffeeCo. gyakran a
piacra dob egy általános keveréket, ami fenntart egy egészséges - ha nem is túl ízletes - alsó sort. A 3 - 5 fős
játéknál, a Keresettségi-lista Gyenge részét a Coffee* keverék uralja. Ez a keverék ellenáll a lefokozásnak,
és a Gyenge pozícióban marad az egész játék alatt.
3-4

+

-

-1

A 3 - 5 fős játék előkészületei
során tegyétek Coffee* táblát a
legkeresettebb lista Gyenge
helyére.

?

1rp

Ez a keveréktábla nem
mozgatható, és nem
távolítható el semmilyen
módon a játék során.
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A játékmenet
VivaJava: The Coffee Game több fordulón keresztül tart (átlagosan 7), minden forduló három különböző fázisra
van osztva:

1. AZ ÜLTETVÉNYEN
A játékosok a körükben leteszik az
Ültetvénykutató bábujukat a
világtérképre, és kávébabot
gyűjtenek.

2. KEVERÉS/KUTATÁS

3. NÉPÍTÉLET

A játékosok csapatokra oszlanak és
vagy Kevernek (pontért
kombinálva a kávébabokat) vagy
Kutatnak (képesség szerzés).

A játékosok új keverékeket adnak a
keresettségi-listához, és kiszámolják a
pontokat. A keverékek ezután
“lefokozódnak” és gyengülnek.

A következő leírás a játékmenetet 5-8 játékos esetére adja meg. A játékmenet 3-4 játékosra szóló kiegészítését lásd
a 12. oldalon.

1. AZ ÜLTETVÉNYEN
Az első döntés, amivel a kezdő kávérajongó találkozni
fog, hogy a hova utazzon a világban, hogy megtalálja
a tökéletes kávébabot. A játékosok megfigyelhetik,
hogy a világtérkép 3 régióra van osztva (Amerika,Afrika,
és Ázsia), és minden régióban három felfedezésre
váró kávéban gazdag ország van, mindegyiknek saját
ország termésmezője, és akciója van.

AMERICAS

AFRICA

ASIA

Kör sorrend meghatározása

A körsorrendet minden fordulóban a pontjelzők
helyzete a teljesítménysávon dönti el, így az a játékos
jön először, aki a legalacsonyabb értéken legfelül
áll. A Főzőmester begyűjti minden játékos körsorrend-jelzőjét, és leteszi ezeket a helyes sorrendben a
körsorrendsávra.

1

4

3

6

2

5

7
8

Ültetvénykutató lerakása

A játékosok körsorrendben leteszik az Ültetvénykutatójukat a világtérkép
országaira. Amikor a játékos kiválaszt egy országot, akkor azonnal végre
kell hajtania azt az akciót, ami az országjelzőn látható, és ezután elveszi
+1pp
a megfelelő ország termésmezőből a kávébabot (ha elérhető), és beteszi
a Pörkölőjébe. A jelzőkön látható minden jel vagy egy pozitív akciónak
-1pp
(sötétbarna színű) vagy egy negatív akciónak (piros színű) felel meg.
+1
A pozitív akciók választhatóan, míg a negatív akciók kötelezően végrehajtandók.

+2pp
-2pp

-1rp

-1

+

A játékosok addig folytatják a körsorrend szerint az Ültetvénykutatók lerakását, míg mindenki választott. Egy
országot sem lehet kétszer választani, ami a megbeszéléseket és a cselszövést ösztönzi. 3 - 6 játékos esetén, azon
+
országokat, amin a
oldalukra vannak fordítva nem lehet választani, kivéve, ha egy speciális akció ezt lehetővé
-1a 16. oldalon, az
teszi. További információ az egyes Országkorongok képességéről és hatásáról
A függelékben található.
1rp
3-4

?

KÜLÖN MEGJEGYZÉS: A játék első fordulójában, a játékosok hagyják figyelmen kívül a büntetést, ha az ültevénykutatójukat olyan országra teszik, amin piros negatív akció van. A későbbi körökben, a piros negatív akciókat el kell
venni.
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2. KEVERÉS/KUTATÁS
A világtérkép három régióra van osztva. A 2. fázis során a játékosok
három csapatra oszlanak, az alapján, hogy a három régió melyikét
választották. (Amerika, Afrika vagy Ázsia régió).
A csapatoknak el kell dönteniük, hogy Kevernek vagy Kutatnak. Sok
hangos vitával, hamis ígéretekkel, tárgyalással, de minden játékosnak
el kell döntenie, hogy a Keverés/Kutatás korongját melyik felével
teszi felfelé. Ha mindenki beállította, akkor
egyszerre felfedik a jelzőiket; a csapat akcióját
a szavazattöbbség dönti el. Amelyik korong a
Keverés felével van fölfelé, az egy szavazat a
keverésre, amelyik korong a Kutatás felével,
az egy szavazat arra, hogy a csapat kutasson.
Minden csapat megszámolja a
szavazatait, és maghatározzák, hogy melyik akciót hajtják végre együttesen,
a többségi szavazat alapján. Döntetlen esetén a Kutatás akciót kell.
EARC
H

BLEND

R

ES

EARC

1. csapat

2. csapat

3. csapat

H

R

EARC

ES

ES

R

R

BLEND

H

ES

EARC

H

BLEND

BLEND

a. Keverés

SZABAD ÁTJÁRÁS

A Nagy Kávé világa folyamatos mozgásban van, így arra bíztatjuk a játékosokat,
hogy az akciókat párhuzamosan hajtsák
végre. A Keverő csapat ne üljön és várjon,
míg a Kutató csapat befejezi és fordítva.

Ez az idő, amikor a csapat együtt dolgozik, hogy létrehozzon egy Keveréket a Keresettségi-lista élére. A
Keverés haszna, hogy a legtöbb Keverék ott marad a Keresettségi-listán, míg egy jobb Keverék le nem cseréli
(vagy míg a népítélet meg nem változik).

A kávébabok és a zsákok használata

Minden csapat elveszi a világtérkép feletti régiójáról a Keveréktáblát.
Öt mező van a kávébaboknak mindegyik Keveréknél. A tábla az
egyes játékosok pörkölőjéből véletlenszerűen húzott kávébabokkal
lesz feltöltve. MEGJEGYZÉS: Egy csapat játékosainak képesnek kell
lennie arra, hogy együttesen összeadjanak 5 kávébabot egy Keverék létrehozásához, beleértve a képességek használatát. A játékosoknak őszintén
meg kell mondaniuk, hogy mennyi kávébabjuk a pörkölőjükben (a típusát
nem), amit biztosítanak a keverékhez, ha szükséges. Ha nem lehetséges a
Keverés, akkor a csapatnak Kutatnia kell.
A csapat eldönti, hogy a játékosok milyen sorrendben húznak a
pörkőkből. Ha nincs egyhangú döntés, akkor a játékosok körsorrend
szerint húznak.
Aki kezd, az húz egy kávébabot a pörkölőjéből. és leteszi a Keveréktábla öt babmezőjének egyikére; ha folytatja, akkor addig ismétli az
akciót, amíg úgy nem dönt, hogy megáll vagy rákényszerül a megállásra,
így a többi játékos kap egy esélyt, hogy hozzájáruljon legalább egy
kávébabbal. Ha egy játékos megáll a babhúzásban, akkor nem adhat
több kávébabot a Keveréktáblához később már a fordulóban.
Minden
játékosnak
kötelező 1 kávébabbal
KÁVÉ PROTOKOLL
hozzájárulni, de többel
A Játékos nem mutathatja meg mi van
nem
szükséges.
A
a pörkölőjében, kivéve, ha egy kártya,
akció vagy szabály előírja ezt. Beszéljátékos nem állhat meg
het, hazudhat róla, részletesen leírhatja,
a húzásban, ha ennek
de nem mutathatja meg mi van benne.
eredményeként a Keverék
nem készülne el.

Kávébab
mezők

Ingyen kávébabmező

Néhány Keveréktáblán van egy kávébabmező,
amit adott színnel kell feltölteni. Ha a másik
4 mezőt feltöltötte a csapat (és minden játékos
legalább 1 kávébabbal hozzájárult), akkor az
adott színű kávébabot az ültetvényekről is rá
lehet tenni a keveréktáblára. Ha nincs olyan
típusú kávé az ültetvényeken, akkor a játékosok
nem élhetnek ezzel a lehetőséggel.
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a. Keverés (folytatás)
A Keresettségi-listára tétel

Amint
a
Keveréktábla
feltöltésre került, a játékosok
ráteszik a Keverék-jelzőjüket a
KEVERÉS EGYEDÜL
Elképzelhető, hogy egy játékos
táblára. A Keverék ezután a
egyedül alkot csapatot. Csak
Keresettségi-listára kerül a
akkor választhatja a keverést,
játéktáblán látható Pörkölési
ha az összes kávébab mezőt fel
szintnek megfelelően. Ha a
tudja tölteni a keveréktáblán.
Keverék pontosan ugyanolyan,
mint a már listán található másik Keverék, akkor a régebbi
keverék számít gyengébbnek, és elindul lefelé a listán. Ha
kettő vagy több egyforma keverék készült el egyszerre, akkor
annak a csapatnak a keveréke kerül magasabb szintre a listán,
aki előrébb van a
körsorrendben.

A pörkölési szint
A játéktáblán a Pörkölési szint
skála felsorolja a lehetséges öt
kávébabos keverékek rangsorát. A
Keverékeket rangsorolják, majd ez
alapján kerülnek a keresettségilistára. Először a kombináció kerül
rangsorolásra, majd utána a keverék
színe. Például, a fekete kávébab
Bold keveréke magasabb szintű, mint
a fehér Bold keveréke. Továbbá,
egy fehér kávébabos Bold keverék,
magasabb szintű, mint egy fekete
szokványos (regular) keverék.

Minden alacsonyabb rendű
Keverék lefelé mozog a
listán. Ha ez kilök egy
keveréket a listáról, akkor
az a tábla kikerül a
játékból. A táblán lévő
minden kávébab visszakerül az Ültetvényekre, és
minden jelző visszakerül
a játékosokhoz. A táblán
t a l á l h a t ó
Befektetéskorong
a
központi talonba kerül
(lásd 18. oldal).
A keverés még gyakorlati
tapasztalatot is ad. A
keverés után, minden
játékos kap 1 KP-t, amit
eloszt a Kutatólabor képességsávjain!

Keverési példa
Móni, Detti és Zsolt ugyanazon a régión áll,
és úgy döntenek, hogy Kevernek. Móni azt
mondja, hogy neki nagyon jó esélye van “három
egy fajtából” húzására, a sárgából. Megbíznak
benne, így Detti és Zsolt hagyják Mónit keverni
először.
Móni belenyúl a pörkölőjébe, és kihúz egy sárga
kávébabot, s leteszi a keveréktáblára. Eddig jó.
Móni húz újra - egy másik
sárga kávébab!
Móni húz harmadszor is - ez
egy fehér kávébab. A fene!
Mivel minden csapattagnak
hozzá kell járulnia, Móni
nem keverhet tovább. Detti a
következő, és egy fehér
kávészemet húz - a helyzet
hirtelen jobb lett!
Dettinek több fehér kávébabja van, de Zsoltnak is hozzá kell járulnia. Becsukja a szemét,
benyúl a pörkölőbe... és egy fehér kávészemet
húz ki! A csapatnak így egy Americano keveréke
van. Nem rossz.

KEVERÉK JELZŐK

Minden játékosnak csak 3 Keverékjelzője
van. Ha a játékosnak egy negyedik jelzőt
kellene letennie, akkor vagy levesz egy
keverékjelzőt egy másik keverékről vagy
nem tesz keverékjelzőt az ebben a
fordulóban készített keverékre.

A Keresettségi-lista
Dettinek, Móninak és Zsoltnak van egy új keveréke, és készen
áll, hogy a piacra vigyék. Az aktuális Csúcs csésze (Top Cup!)
keverék a piros/sárga Half-Caf keverék, Remek (Swell) keverék
a fekete/fehér Koffeinmentes. A csapat új Americano keveréke
ezeknél erősebb, a Half-Caf és Koffeinmentes (Decaf) keverékek
lentebb kerülnek a keresettségi-listán, és az Americano keverék
kapja a Csúcs csésze! helyet, amiért 3 teljesítmény pontot kap a
csapat a Népítélet során.
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Koffeinmentes Half-Caf

Americano

b. Kutatás
Néha egy kis edzés szükséges ahhoz, hogy az Ültetvény-kutatók a
csúcson maradjanak a játékban. A Kutatás fázis során, a csoport
szétválik, és mindenki visszatér a saját Kutató-laborjába, hogy
kifőzzön néhány speciális képességet, amivel még erőteljesebb
keveréket készíthet.

Kutatáspontok elköltése

Az olyan csapatnak, amelyik a kutatást választotta, minden játékosa
3 Kutatáspontot (KP) kap, hogy szétossza a Képességsávjai közt.
A játékosok ezt egyedül teszik meg, és bármilyen módon eloszthatják
ezeket a Kutatásjelzőik balról jobbra mozgatásával, így egy új helyet
lefedve a sávon. Minden hely 1 pont felhasználást jelent, és az
oszlopok mutatják, ha a játékos elér egy új Kutatási szintet.
Az oszlop első helye meg van jelölve egy
jellel, hogy mutassa ha a
játékos új szintet ér el. Ha a játékos elég kutatáspontot használ fel,
hogy a jelzőjét erre a helyre vigye, akkor “szintet lép” azon képességen,
és megkapja a következő fordulóban a sáv azon részén jelölt
speciális akció előnyeit (az Aromakártyák kivételek, lásd a 17. oldalon).
Valamint, a játék végén, a játékosok Teljesítmény-pontokat (TP)
kapnak minden szintért, amit elértek az egyes Kutatássávokban. A
pontok összeadódnak; például, a termesztés (Grow) második szintjének
elérése a játékosnak összesen 2 TP-t adna a játék végén.
Amint egy képességsáv elkészül, a játékos használhatja a sávvég
képességet. Az egyes sávok speciális képességeinek leírása a
Kutatólaboron található, és növelik a játékos képességeit a
teljesítménypont szerzésére. A kutatás tulajdonságok részletes leírása a
18. oldalon található.

Teljesítménypontok felhasználása Kutatópontra

A kutatás egyik legfontosabb előnye, hogy a játékosok Teljesítménypontokat Kutatáspontokra cserélhetnek.
Miután minden csapat befejezte a Kutatást és a Keverést, azok a
játékosok, akik a fordulóban Kutattak (akik Kevertek, azok nem), a
körsorrend szerint haladva, választhatnak, hogy mennyi
Teljesítménypontot szeretnének Kutatáspontra váltani. A játékos
pontjelzőjét a teljesítménysávon ennek megfelelően kell hátra
mozgatni. Minden egyes elköltött TP-ért, a játékos kap egy (1) KPt, amit azonnal fel kell használnia, azaz mozgatja a kutatásjelzőit a
Képességsávokon, vagy bizonyos sávvég képességet használ (mint például
az Aromasávét- bővebb leírásért lásd a C függeléket a 18. oldalon).
Nagyon hasznos felhasználni ezt a plusz tőkét, mint egy korai
beruházást a képességekbe, mert ez nagy különbséget tud csinálni a
játékos keverékei minőségében a keresettségi-listán. Ne felejtsétek,
hogy a játékosok soha nem vihetik a -3 Teljesítménypont alá a
pontjelzőjüket a teljesítménysávon.

GROW

1pp

SELECT

1pp

INVEST

1pp

BREW

1pp

FLAVOR

1pp

+

1pp

+

2pp

+
Research: Receive RPs
equal to score on BestSeller List (3RP min.)

1pp
At game end, receive
1 PP for each different
color bean in Roaster.

1pp

3 pp
When forming a team
of two, your Research/
Blend vote is the
tiebreaker.

1pp

1pp
After Blending, may
trade PPs for RPs as
if you had Researched.

1pp

1pp
May buy 2, keep 1 for
3 RP. +1PP for unused
cards at Game End.

Kutatólabor
A kutatásjelzők balról jobbra mozognak a
képességsávokon. Az alábbi példában, Évi
úgy használta fel a 3 KP-ját, hogy 2 helyet
lépett a Termesztésen (Grow), és 1 helyet
a Választáson (Select). Így most már
használhatja az új Termesztés szint
speciális képességét a következő fordulóban,
és majd kap 1 TP-t a játék végén.

GROW

1pp

SELECT

1pp

+

1pp

1pp

1
JátékINVEST
végi
Teljesítménypont
Új szint jelző Képesség

BREW

+

pp

1pp

1pp

1pp

Évi Termesztés (Grow) képességet szerzett
a kezdeti
3 KP felhasználásával.
Figyelmét
IN THE FIELD
BLEND
-orRE
VivaJava
Place Field Researcher
Pull Beans from Roasters
mostTURN
a Választás Resolve
(Select)
megszerzésre
Country Token
Each puts in at least 1 Bean
SUMMARY
Bean, put in Roaster2 TP-ért
Slate put on List;
fordítja.
Jelzi, hogyTakeszeretne
2 gain 1 RP
KP-t venni. A pontjelzője ennek megfelelően
mozog, majd beállítja a kutatásjelzőjét a
sávon, amivel eléri a Választás (Select) első
szintjét.

GROW

1pp

SELECT

1pp

INVEST

1pp

+

1pp

1pp
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1pp

+

3. NÉPÍTÉLET
Az ültetvény-kutatóknak ki kell fizetni a munkájukat. A játék minden fordulójának az utolsó fázisa teljes egészében
a Teljesítménypontok kiosztásán alapul, és a következő fordulót készíti elő - vagy véget ér a játék!

Pontozás

Miután minden játékos befejezte a Keverést és a Kutatást (ideértve a teljesítménypontok cseréjét kutatáspontokra),
Teljesítmény pontokat kapnak a játékosok (körsorrendben) a keresettségi-listán lévő keverékeikért. Öt lehetséges
hely van a listán, de csak három féle kifizetési összeg van az egyes helyek fölött.
A játékos minden Keverék-jelzőéjért, ami egy-egy
keveréken
van,
annyi
teljesítménypontot
kap,
amilyen szám van a
keveréktábla fölött
A Keverékjelzők az értékelés
után nem kerülnek le, addig
maradnak, míg a keverék
a listán van.

A példában Zsoltnak (sárgával játszik) a lista
két legjobb keverékén van keverékjelzője. Zsolt 3
pontot kap a Csúcs csésze (Top Cup!) keverékért,
és 2 pontot a Remek (Swell) keverékért, amit
lelép a pontjelzőjével a teljesítménysávon. A
főzőmester Zsolt ültetvénykutató bábuját leveszi
a világtérképről, és visszaadja a Zsoltnak.

Keverékjelzők

Keverékek lefokozása

Miután minden játékos megkapta a pontjait, a legkeresettebb
keverékek kevésbé kívánatossá válnak a nyilvánosság szemében, és
lefokozódnak. Vegyetek le egy kávészemet minden keverékről, és
tegyétek vissza ezeket az ültetvényekre. A keverék szempontjából a
legkevésbé fontos szemet kell eltávolítani.
Például, ha a keverék
, ami egy Bold Keverék
egy plusz kávésbabbal (
). A plusz kávébab lesz eltávolítva, mert
minden más bab eltávolítása a keverék lefokozásával járna
Szokványos keverék - gyengébb keverék, mint a Bold keverék.
Amint egy kávészem minden keverékről el lett távolítva, a keverékeket
újra kell rendezni a listán, ha szükséges, a keverék szintnek
megfelelően. Ha egy keverék alacsonyabb szintű lesz, mint egy
Koffeinmentes (Decaf), lekerül a listáról.

Szivárvány keverékek

Ez egy nagyon különleges keverék: nem lehet lefokozni. Mivel ez
egy komplex íz sokáig marad a keresettségi-listán.
Egyszerre csak egy Szivárvány keverék lehet a keresettségi-listán.
Ha egy Szivárvány keverék készül, az lecseréli a már listán lévőt. Az
aktuális Szivárvány keverék kikerül a játékból, és az új kerül fel a
Keresettségi-listára. Ha egyszerre több Szivárvány keverék készült,
akkor az a keverék kerül a listára, amelyiket készítő csapatban a
körsorrend szerinti leghamarabb sorra kerülő játékos van.
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Lefokozás példa

Az alábbi példában a fekete/fehér Koffeinmentes
keverék elveszít egy fehér kávészemet, a
piros/sárga Half-Caf elveszít egy sárgát
(Koffeinmentessé válik), és az Americano
elveszít egy sárgát (Szokványos keverékké
válik).

A lefokozás megváltoztatta a keverékek pörkölési
szintjét, így újrarendeződnek. Most 2 koffeinmentes
van a listán, de mivel a fekete kávébab magasabb
szintű, mint a piros, a fekete koffeinmentes kerül
feljebb. A piros koffeinmentes esetében a plusz
sárga kávészem csak döntetlennél számítana.

A következő forduló előkészítése

Végezetül a főzőmester eltolja a a világtérkép fölött megmaradt Keveréktáblákat Nyugatról Keletre, feltöltve a hézagokat,
azután új keveréktáblákat húz a pakliból, ha szükséges a feltöltéshez. Minden kávészem az ország termésmezőről
visszakerül az Ültetvényekre, azután Nyugatról Keletre haladva az ország termésmezőket újratölti a keveréktáblán
jelzett kávészemekkel. Ha nincs elég kávészem, az az adott ország termésmező üresen marad.

TÚL SOK KUTATÁS
Ha egy fordulóban minden csoport a kutatást
választja, akkor Ázsia fölül távolítsátok el
a keveréktáblát, aztán a fent leírtak szerint
folytassátok az előkészületeket!

A JÁTÉK VÉGE ÉS AZ ÉRTÉKELÉS
VivaJava: The Coffee Game három módon érhet véget:

NINCS ELÉG KEVERÉKTÁBLA
Ha nincs elég Keveréktábla a világtérkép
fölötti helyek feltöltéséhez a
népítélet
végén, akkor a játék azonnal véget ér.

1pp

1pp

PONT EMLÉKEZTETŐ
Ne felejtsétek - a játék végén
1pp
minden játékos
teljesítménypontokat kap a kutatólaborjának a képességsávjain elért
szintekért!

BREW
a pontjelzője legmesszebb jutott
a

Az a játékos nyer, akinek
teljesítménysávon, kap egy csodálatos reklámot, kiegészítve kiváló
befektetési lehetőséggel, és nagy nyugdíjjal. Holtverseny esetén,
akinek a pontjelzője lentebb van a halomban, az nyer.

IN THE FIELD

VivaJava
TURN
SUMMARY

Azonban néhány játékos szívesebben játszik a VivaJava tanuló
variációjával, ami leegyszerűsíti a Kutatólabort a szabványosított sávvég
értékeléssel, ami lehetővé teszi a játékosoknak, hogy a keverésre és
a lefokozás miatti csökkenés-növekedésre koncentráljanak. Ez egy
hasznos variáció a tapasztalatlan játékosok bevezetésére a játékba. Ezen
variációhoz a kutatólabort fordítsátok a koffeinmentes oldalára, az
aromakártyákat pedig tegyétek vissza dobozba, nem lesz rájuk szükség.
Jelezzük, hogy itt nincsenek sávvég képességek, és növekszenek a
játék végi pontok. Jó keverést!

+

Ha egy játékos 21 teljesítménypontot ér
1pp
el1ppa teljesítménysávon miután
a
népítélet során mindenki értékelve lett,
a játék véget ér a forduló végén.

Ha a három feltétel egyike bekövetkezik, akkor a játékosok
INVEST
(körsorrendben) összeadják a Kutatási szintekből és a Sávvég
képességek bónuszaiból szerzett pontokat. A főzőmester ezután a
játékosok jelzőit ennyi mezővel lépteti előre a teljesítménysávon.

Bár a legtöbb játékos, aki először játszik VivaJavat kellemesen érzi
magát az első pár fordulóban, ez sokszor eltűnik. Ne ijedjetek meg
- amint kihúzzátok az első kávébabokat, és létrehozzátok az első
gyilkos keveréket, azonnal főzőmesternek érzitek magatokat.

1pp

21 TELJESÍTMÉNYPONT

Ha egy forduló során bármikor egy
játékos elér 4 képesség sávvéget, akkor
SELECT
a forduló végén vége a játéknak.

Koffeinmentes VivaJava

+

1pp

GROW
4 SÁVVÉG KÉPESSÉG

BLEND

Place Field Researcher
Resolve Country Token
Take Bean, put in Roaster
+

1pp

+

1pp

-or-

RESEARCH

Pull Beans from Roasters
Each puts in at least 1 Bean
Slate put on List; gain 1 RP

GROW

1pp

SELECT

1pp

1pp

INVEST

1pp

1pp

BREW

1pp

1pp

1pp

FLAVOR

1pp

1pp

1pp

Kutatólabor

+

2pp

Allocate 3 RPs to
Can spend PPs for

Research: Receive RPs
equal to score on BestSeller List (3RP min.)

At game end, receive
1 PP for each different
color bean in Roaster.

3 pp
When forming a team
of two, your Research/
Blend vote is the
tiebreaker.

After Blending, may
trade PPs for RPs as
if you had Researched.

+

May buy 2, keep 1 for
3 RP. +1PP for unused
cards at Game End.

1pp

SELECT

1pp

1pp

3pp

INVEST

1pp

1pp

2pp

BREW

1pp

1pp

2pp

VivaJava
TURN
SUMMARY

IN THE FIELD
Place Field Researcher
Resolve Country Token
Take Bean, put in Roaster

1pp

+

GROW

BLEND

-or-

Pull Beans from Roasters
Each puts in at least 1 Bean
Slate put on List; gain 1 RP

3pp

RESEARCH
Allocate 3 RPs to Tracks
Can spend PPs for RPs

+

POPULAR OPINION
Blends score on List
Blends degrade

Koffeinmentes kutatólabor
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A gyakornok módosító (VivaJava 3-4 játékos esetén)
A Gyakornok módosító lehetővé teszi, hogy a VivaJavat 3 & 4 játékos játssza. A gyakornokok olyan életteli
csapattársak, akiknek a játékosok adhatnak tanácsokat, hogy segítsék a Keverést és Kutatást. Azonban mivel a
gyakornokok gyakran fiatalok, és néha alkalmatlanok, a gyakornok mentorálása negatív következményekkel
járhat, azonnal és hosszútávon is. Ha kiválasztották, akkor a gyakornokot csak egy körön át lehet használni és
azután a játékos kutatólaborja mellé kell képpel lefelé egy pakliba tenni őket.

ELŐKÉSZÜLETEK
Az előkészületek előtt 3 Keveréktáblát (véletlenszerűen választva) ki kell venni a játékból. A játék előkészületek az
mint a 6 vagy kevesebb játékos esetén (leírás az 5. oldalon), néhány plusz dologgal:
1) Foglaljatok le egy használatlan pörkölőt; ez lesz a gyakornok kávébab talonja! Az ültetvényekről vegyetek le 3
fekete, 4 zöld, 5 piros, 6 barna, 7 sárga, és 8 fehér kávészemet, és tegyétek ebbe a pörkölőbe.!
2) Keverjétek meg a gyakornok paklit, és tegyetek 3 kártyát,
képpel felfelé, a világtérkép mellé!

Portré

3) Mindegyik gyakornok kártya ábrázol kávébabokat, amik a
gyakornok pörkölőjébe kellenek. Ezek a kávészemek kerüljenek a
gyakornokkártyára, amikor felhúzzák. A gyakornokkártya
egyszínű kávébab mezőit az ültetvényekről kell feltölteni, mielőtt Gyakornok
a kávék az országoknak kiosztásra kerülnének. Ha egy (?) jel van, pörkölő
akkor a kávébabot a Gyakornok kávébab tartalékból kell húzni. Az kávébab
ültetvényekről a kávébabokat mindig előbb a gyakornok kártyákra
kell tenni, és utána feltölteni az országokat, ha netán hiány lenne.

Kezdő
kávébab

AIDEN
Intern FOLLOWS ORDERS

?

-1

?

(lásd Variációk,
14. oldal)

Alkalmatlanság
Gyakornokjelző

?

1. AZ ÜLTETVÉNYEN
A játékosok körsorrendben2 lehetőségből választhatnak

AIDEN
Intern FOLLOWS ORDERS

1) Letesznek egy ültetvénykutatót
2) Elvesznek egy elérhető, képpel ? -1 ?
egy országra, mint rendesen
?
+1pp
+2pp felfelé fordított gyakornokkártyát
Ha a játékos elvesz egy gyakornokkártyát,-1
a piros,
negatív
pp
-2pp akciót,
-1rpami a kártyán van azonnal végre kell hajtani. A játékos
ezután lép a gyakornokkal, és a gyakornokártyán
lévő
öszes
kávébabot
a Kutatólaborja mellé teszi. A gyakornokkártya
-1
+1
+
elvételével a játékos lesz a gyakornok mentora, és speciális csapattársként használja ebben a fordulóban. Amint a
játékos választott egyet a két akcióból, a körsorrend szerinti következő játékos választ egyet a két akcióból, stb.
3-4

+

-

Ha minden játékos választott egy akciót,
-1 akkor a
1rpkezdőjátékos választhat egy másik akciót. Ha a játékos még
nem választott országot, akkor most kell egyet. Ha a játékos már választott egy országot, akkor passzolhat,
és azt is választhatja, hogy nem lesz mentora egy gyakornoknak ebben a fordulóban. Mikor minden
játékos választott egy akciót vagy passzolt, akkor következik a 2. fázis.
?

2. KEVERÉS/KUTATÁS

A gyakornokok könnyen formálhatók a játékos akarata szerint, mivel tapasztalatlanok, önkorlátozók és alárendelt
csapattársak. A Keverés vagy Kutatás választásnál a gyakornokok plusz szavazatnak számítanak annak a
játékosnak, aki ebben a fordulóba a gyakornokot mentorálja; a gyakornok mindig arra szavaz, amire a mentora. Ha
ugyanabban a csapatban két játékos is irányít gyakornokot, akkor minden holtverseny eredménye a Kutatás lesz.
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a. Keverés (A gyakornokok követhetik az utasításokat- néha)
Keveréskor a gyakornok úgy viselkedik, mint egy normál csapattárs, és minden szabály érvényes rá. Azonban a
gyakornok mentora irányítja, hogy mit tegyen. Ezt úgy modellezzük, hogy a mentor bal oldali szomszédja elvesz
plusz üres pörkölőt a talonból, és ő lesz a helyettesítő babhúzó. A gyakornok pörkölőjét a gyakornokkártyán található kávébabokkal kell feltölteni. A mentor utasítására a helyettesítő játékos fog kávébabokat húzni a zsákból, és
teszi le azokat a csapat keveréktáblájára.
Néhány gyakornoknál alkalmatlanság van
A gyakornokok használhatják a mentoruk kutatás képesfelsorolva, ami hatással van arra, hogy tudják
ségeit, hogy növeljék a babhúzó erejük, de ezt megosztva
használni a mentor kutatási képességeit.
teszik. Például, ha a mentor játékos eléri a Választás
Intern
BREW
képesség első szintjét, az irányítása alatt álló gyakornok
Intern
BREW
használhatja ezt a képességet. Azonban, ha a gyakornok
BREWhasználni.
Nem tudja a FőzésIntern
(Brew) képességet
használta ezt a képességet, a mentor nem tudja ismét
Intern
SELECT
használni ezt a képességet, ha ebben a fordulóban húz
Intern
SELECT
majd a saját pörkölőjéből.
Intern
SELECT
Nem tudja a Választás
Intern(Select)
OUT OFképességet
CONTROL használni.
Intern OUT OF CONTROL
Amint a Keverés vagy Kutatás befejeződött, a játékosok
Intern OUT OF CONTROL
fogják a gyakornokokat, és képpel lefelé fordítva a
Kutatólaborjuk mellé teszik. A gyakornok fel nem használt
Egyetlen képességet sem tud használni.
kávébabjai visszakerülnek az ültetvényekre.

b. Kutatás (A gyakornokok tanulékonyak - többnyire)
+1rp

A kutatást végző gyakornok tanul az előző gyakornokok
hibáiból, a mentoráltak talonjának ismeretében húz. Minden
gyakornok, aki már a játékos paklijában van (a képpel
felfelé lévő gyakornok nem számít bele), ad a játékosnak
(1) Kutatáspontot az alap 3 KP mellé pluszban.

+1rp

-1pp

= 1 RP

Példa: Ha a játékos
gyakornokot választ, és van
pp
már neki 3 másik képpel
lefelé fordított gyakornoka,
akkor a játékos 3 plusz KP-t
kap az adott fordulóban.

-1

3. Népítélet
A fel nem használt gyakornokokat tegyétek egy dobópakliba, és az ezeken a kártyákon lévő kávébabokat tegyétek
vissza az ültetvényekre. Ha a gyakornok pakli kifogy, keverjétek meg a dobott lapokat, és abból lesz az új húzópakli.
Ezután húzzatok három új Gyakornok kártyát a gyakornok pakliból, és tegyétek képpel felfelé a világtérkép
mellé, és az ültetvényekről töltsétek fel kávébabokkal a kávémezőiket.

A JÁTÉK VÉGE ÉS ÉRTÉKELÉS
A játék végén miután már minden más pontozásra sok került, minden játékos számolja meg a birtokában lévő
képpel lefelé fordított gyakornokkártyáit.

1

Fordított körsorrendben, minden +játékos
rp
pontjelzőjét léptessétek hátra a teljesítménysávon a
játékos tulajdonában lévő gyakornokok számának
megfelelően.

+1rp

+1rp
+1rp

-1pp

-1pp

-1pp
-1pp

Aki a legmagasabb pozíciót foglalja el a
teljesítménysávon, az nyer.
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Variációk
Változó kezdő kávébab

Ahelyett, hogy a játékosok elvennének 2 fehér és 1 sárga kávébabot az
ültetvényekről, és betennék ezeket a pörkölőjükbe, a játék kezdetén
minden játékosnak osszatok 3 gyakornokkártyát. A játékosok vegyék el az
ültetvényekről a megadott kávébabokat és tegyék a pörkölőjükbe. Minden
gyakornokkártyát vissza kell adni, 3-4 játékos esetén pedig meg kell keverni
őket, és ebből lesz a gyakornok pakli.

AIDEN
Intern FOLLOWS ORDERS

?

Pörkölő tisztító érmék (tanuló variáció)

-1

?

?

A játék kezdetén a játékosok kapnak egy Pörkölő tisztító érmét a színükben.
Bármelyik népítélet végén, a pontozás után, a játékos dobhatja a pörkölő
tisztító érméjét, és kiveszi az összes kávébabot a saját pörkölőjéből, és visszateszi
az ültevényekre. Ez a variáció tanuló variációként a leghasznosabb, mivel a
kezdő játékosok a játék néhány köre után egy nem kívánatos kávébab mixet
találhatnak a pörkölőjükben, és a “piszkos” pörkölő tisztítása segíthet nekik
keveréskor hasznos csapattárssá válni.

Kiemelt keverék kártyák

Kezdő
kávébab

+1

Pörkölő
tisztító
érmék

+2

A játék kezdetén keverjétek meg a 8 Kiemelt keverék kártyát , és tegyétek a
pp
rp
teljesítmény sáv mellé! Fogjátok a felső kártyát, és képpel felfelé tegyétek a
pp
pakli mellé. A Népítélet fázis alatt, minden csapat, aki a Kiemelt keverék
rp
kártyán látható keveréket készítette el az aktuális fordulóban,
megszerzi a Half-Caf
Decaf
p
p
Teams receive 1PP when
Teams receive 2RP when
Half-Caf
Blend is created.
Featured Blend is created. Team
kártya bónuszát. Ha volt olyan csapat, aki bónuszt szerzett a Kiemelt Featured
s rece
Featured Ble ive 1PP when
f
nd is crea
a
c
ted.
n
he
keverék kártyából a fordulóban, akkor a kártya kikerül a játékból, és asDreepakli
w
P
ceive 2R
d.
Team Blend is create
ured
at
f
Fe
a
következő kártyáját kell képpel felfelé a pakli melléHatenni.
lf-C P when A kártyákon a
ceive 1P
d.
Teams re Blend is create
ed
színek csak példák; a keverék bármilyen színű kávészemből
állhat a megfelelő
ur
at
Fe
Kiemelt keverék kártyák
kombinációban.

+1

+2

Colors are for sample only.

+1

Colors are for sample only.

Colors are

mpl
e for sa
Colors ar

for sample

only.

e only.

ly.
mple on
e for sa
Colors ar

Keveréktábla variáció (csak 5 vagy 6 játékos esetén)

A keveréktáblák ezen variációját 5 vagy 6 játékos esetén lehet használni, hogy
egy dinamikus és kiszámíthatatlan kávébab beáramlást hozz létre a játék során.
Ezek a keveréktáblák nem zárnak ki országkorongot, ha a világtérkép régiói
fölé kerülnek, megnyitnak előzőleg elérhetetlen országkorong képességeket
és új csapat lehetőségeket adnak. A játék elején vegyetek ki véletlenszerűen
3 keveréktáblát a keveréktábla pakliból, és tegyétek hozzá a 2 Tábla variációt. Keverjétek össze az összes kártyát keveréktábla paklinak.

Keveréktábla variáció

Aromakártya Draft

A játék kezdetén minden játékos kap 2 aromakártyát az aromakártya pakliból. A játékosok egyet kiválasztanak, a
másikat dobják. Miután minden játékos választott, a dobott aromakártyákat összekeverve létrejön az aromakártya
pakli. Minden olyan kártya is, ami azt mondja “Azonnal kijátszandó” kézbe vehető, és az 1. forduló Népítélet
fázisának elején ki kell játszani.

Változó országkorongok

Minden forduló Népítélet fázisának végén, miután az ültetvénykutatók visszakerültek a játékosokhoz, a
Főzőmester összegyűjti az összes országkorongot, képpel lefelé megkeveri őket, majd újra szétosztja az országokon,
mint a kezdeti előkészületekkor.
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+2r
Decaf

Teams rece
Featured Bleive 2RP w
nd is crea
Colors are
for sample

on

Stratégia & játék jegyzetek
Az alábbiakban néhány megjegyzés következik a tervezőtől és a fejlesztőktől az általános újonc hibákról és a
veterán stratégiákról, amit jó, ha a játékosok észben tartanak, amikor a VivaJavaval játszanak. Ha inkább saját
magad szeretnéd felfedezni a VivaJava számtalan stratégiai és taktikai lehetőségét, akkor ugord át ezt a részt most,
és majd akkor gyere vissza ide, ha újabb koffeines megvilágosodásra vágysz.

Kávébab menedzsment

Először és legfőképp a VivaJava egy kávébab menedzselő játék, és nem egy kávébab gyűjtő játék. A legáltalánosabb
hiba a kezdő játékosoknál, hogy annyi különböző kávébabot vesznek el, amennyit csak lehetséges a legrövidebb
időn belül. Mivel a játékosok általában nem kapnak Teljesítménypontot a pörkölőjükben maradt kávébabokért a
játék végén, a legvalószínűbb eredménye a sok különböző kávébab vadászatnak és elvételnek az, hogy keveréskor
képtelenség kihúzni a szükséges kávébabokat a pörkölőből, aminek eredménye a gyengébb keverék. A játékosok
ügyesen válasszák ki, hogy egy adott vél érdekében melyik kávébabokat teszik a pörkölőjükben , hogy létrehozzanak
egy egyéni színű Keveréket vagy esetleg létrehozzák az egyedi Szivárvány keveréket, amikor arra alkalom nyílik.

A pörkölő ellenőrzése

Noha a Termesztés (Grow) képesség nagyon erős választásnak tűnhet, de ne becsüljétek le a Választás (Select) és a
Főzés (Brew) képességek erejét sem, amikkel jobban menedzselhetővé válik a pörkölődből húzás keveréskor. A
Választás képességgel a játékos kevesebb kávébabból keverhet, de azok a kávészemek szinte biztosan garantált, hogy
adott típushoz tartoznak, így kiküszöböli egy rossz keverék esélyét, mivel egy használhatatlan kávébab húzásának
esélye kisebb. A Főzés képességgel a játékos nem gyűjt több kávébabot a játék során, de adhat egy rendkívül
hasznos második (és harmadik) esélyt, ha a játékos a pörkölőjéből egy nem kívánt kávébabot húzna Keveréskor.

Beszélj!

VivaJava magja egy társasági játék. Ez azt jelenti, hogy a legsikeresebb
játékos gyakran a leglármásabb. Ne féljetek nyíltan beszélni, és üzletelni
a többi játékossal! Figyeld a többi játékost, hogy milyen kávébabokat
vesznek el minden fordulóban, és hogy melyik kávébab lenne a
legelőnyösebb számukra! Győzd meg őket, hogy veled keverjenek,
még akkor is ha nem tudsz sokkal hozzájárulni a keveréshez!

Figyelj!

LEGYÉL CIVIL

Bár a VivaJava szabályai lefedik a játék
során előforduló legtöbb helyzetet,
időnként előfordulhat olyan eset, ami
nincs tökéletesen leírva. Ebben az esetben,
gyakran a legjobb a játékosok közt
szavazást tartani, hogy megőrizzétek a
játék haladását.

Loose Lips Sink Ships...Könnyelmű ajkak, süllyedő hajók... de ez
nagy befektetési lehetőséghez juttathat! Figyeld a keverni készülő
csapatokat, hogy mit terveznek, aztán tegyél egy befektetésjelzőt az adott csapat keverékére.

Áldozz!

A legtöbb játékos a mindig “pozitív” országkorongokhoz vonzódik, amikor az Ültetvényeken van. Azonban gyakran
a játékos érdekeinek a legjobb választás az, ha olyan helyszínt választ az Ültetvényeken során, amin olyan kávébabhoz
jut amire leginkább szüksége van vagy olyan csapatba kerül, aminek a legjobbak a lehetőségei abban a fordulóban.

Befolyásolj!

Használd ki a kétségbeesés előnyeit! Ha akarsz egy keveréket, és más játékosok nem hajlandók együtt dolgozni
veled, akkor keresd meg azt a játékost, akinek a legnagyobb szüksége van arra a keverékre, és vagy osonj be a
régiójára vagy győzd meg, hogy a legfőbb érdeke a csapatodba tartozni.
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p

Teljesítménypont szerzés.
A játékos azonnal egy
vagy két mezőt előre lép a
pontjelzőjével a
teljesítménysávon.

Teljesítménypont vesztés.
A játékos azonnal egy
vagy két mezőt hátra lép
a pontjelzőjével a
teljesítménysávon.

Kávébab csere. Az aktív
3-4
játékos választ egy játékost,
belenéz a játékos pörkölőjébe,
és kivesz egy kávészemet.
Ezután átteszi ezt a saját
3-4
pörkölőjébe
Az aktív játékos tetszőleges
típusú kávébabot kivesz a
pörkölőjéből, és odaadja a
másik játékosnak.

3-4

Országkorong csere.
Mielőtt a kávébabot
elvenné, a játékos átléphet a
Kutatóval, és ezzel az
országkoronggal egy másik
3-4
helyszínre. Az ottani
3-4
országkorong (és az
ott lévő ültetvénykutató, ha
van) az üres koronghelyre. A játékos ezután elveszi
a kávébabot az új ország termésmezőről,
ha van
3-4
ott. Ez az akció 3-4 játékos esetén nem használható.
+1
pppp
+2
pppp
+1
+2
-1-1
pp
pp

+1

3-4

-

??-1

-1

-1

+1

3-4

-

+

? ?

-1rp

+

GROW

1pp

1pp

SELECT

1pp

1pp

INVEST

1pp

1pp

BREW

1pp

1pp

+

3-4

1rp

?

-

?

?

3-4

+

+

1rp

?

-1

+

1rp
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Kutatáspont vesztés.
A játékosnak vissza kell
lépnie egy mezőt az egyik
kutatásjelzőjével a
kutatólaborban. A játékos
nem léphet át egy oszlop
kezdetén vagy a
kutatólabor kezdő mezőjén.
Ha a játékos egyik jelzőjével sem tud érvényes
módon visszalépni, akkor az akciónak nincs hatása.

-1-1
rp
rp

+2pp
+
+
-2pp

Nem jár kávébab. A játékos nem
veheti el az ország termésmező
kínálta kávészemet ebben a
fordulóban. Ha a játékos elérte már
a termesztés (Grow) képesség első
vagy második szintjét, akkor még
használhatja azt a képességet, hoyg
elvegyen egy vagy több ugyanolyan
típusú kávébabot.

3-4

?

Kutatáspont osztás.
Minden más játékos
azonnal kap 1 vagy 2
kutatáspontot, amit
lelép a képességsávjain.
Ha a játékos szerezne
ezzel egy képességet,
akkor azt használhatná
az adott fordulóban.

-2
pp
-2
pp

+1pp
-1
-1
-1pp

+1

?

?

Kávébab szerzés. A játékos
azonnal elvehet egy (1)
ugyanolyan típusú (színű)
kávébabot az ültetvényekről,
amilyet az adott ország
kínált ebben a fordulóban.
3-4 kávészem
3-4
Ha nincs több
ebből a típusból, akkor az
akciónak nincs hatása.

Egy keverékjelző
Egy kávébab dobása.
eltávolítása. A játékosnak
Az aktív játékosnak
azonnal le kell vennie 1
azonnal ki kell vennie keverékjelzőjét a
anélkül, hogy
Keveréktábláról, és
megnézné- egy (1)
visszakapja azt a talonjába.
kávébabot a
Ez a jelző levehető
pörkölőjéből és azt
befektetés-korongról is.
visszateszi az
Ha a játékosnak nincs
ültetvényekre.
játékban keverékjelzője, az
akció hatástalan.

?

?

?

Egy plusz gyakornok.
A játékosnak azonnal
húznia kell egy (1)
gyakornokot, és azt
képpel lefelé a
kutatólaborja mellé teszi.
Ez a gyakornok
beleszámít a játékos össz
gyakornokszámába a
Kutatás bónuszkor és a
játék végi értékeléskor is.

IN THE FIELD

Place Field Researcher
Resolve Country Token
Take Bean, put in Roaster

BLEND

-or-

Pull Beans from Roasters
Each puts in at least 1 Bean
Slate put on List; gain 1 RP

Csökkentett kutatás
A játékos kutathat, de
nem kap
kutatáspontokat, amit
hozzáadhatna a
kutatássávjaihoz, és nem
kapja meg a gyakornok
kutatás bónuszt sem. De
cserélhet TP-ért KP-t a
Népítélet kezdetén, ha
szeretne.

RESEARC

Allocate
Can spen

O

NDING.
that just
are returned
players and
end again.

G
UE

hoosing a
N THE FIELD.
end Slate
and Blend
turn.

X

B függelék: Aromakártya leírások
LIMITED
OFFER

HOT OR
COLD

Play during POPULAR OPINION.
After Scoring, remove a Blend
from the List. All Players with a
Blend Marker on the Blend
receive 2PPs.

Play during POPULAR OPINION.
Blends degrade twice during the
Popular Opinion in which this
card is played, or not at all.
You may choose.

RE-DO

LIMITED
OFFER

HOT OR
COLD

Play after BLENDING.
Choose a team that just
Blended. All beans are returned
to their respective players and
the team must Blend again.

Play during POPULAR OPINION.
After Scoring, remove a Blend
from the List. All Players with a
Blend Marker on the Blend
receive 2PPs.

Play during POPULAR OPINION.
Blends degrade twice during the
Popular Opinion in which this
card is played, or not at all.
You may choose.
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Menő szélhámos.
Forró vagy hideg.
Az ültetvényen fázisban
Ezt a kártyát rögtön az
az ország választása előtt
értékelés után kell kijátszani,
LIMITED
HOT OR
GOING
kell kijátszani. Húzz új
de még mielőtt
FICKLE
QUICK a lefokozás
RE-DO
OFFER
COLD
ROGUE
INVESTOR
SWITCH
keveréktáblát, és ebben a
megtörténne a Népítélet
fordulóban szóló keverést
alatt. Kétszer
LIMITED
HOT ORkell lefokozni
RE-DO
OFFER
COLD
hajts végre!
ebben
a
fordulóban
Play
after
BLENDING.
Play
during
POPULAR OPINION. vagy
Play
Play before choosing a
Playduring
beforePOPULAR
POPULAROPINION.
Play
after
POPULAR
OPINION.
Choose
a team
thatFIELD.
just
After
Scoring,
remove
a Blend
Blends degrade
twice
during the
during
IN THE
Move any
occupied
Remove
a sem,
bean
from
oneahogy
Blend
A játékos nem teheti le az country
egyszer
a OPINION.
Blended.
All
beans
are
returned
from
the
List.
All
Players
with a
Popular Opinion
in which
Draw a new Blend Slate
Investment
Token from
onethis
on
the
Best-Seller
List
and
to
their
respective
players
and
Blend
Marker
on
the
Blend
card
is
played,
or
not
at all.
from
the
Stack
and
Blend
ültetvénykutatóját,
ha Play during
place it onto
another
játékos
dönt.
Minden Blend Slate to another Blend
the team
mustturn.
Blend
again.
receive
2PPs.Blend.
Play after BLENDING.
POPULAR
OPINION.
YouSlate.
may choose.
solo
this
(Cannot be used on a Rainbow Blend)
After
Scoring,
remove
a
Blend
Choosea
team
that
just
kijátssza
ezt a kártyát.
keverékre hatással van from the List. All Players with a
Blended. All beans are returned
Blend Marker on the Blend
respective players
and ebben a fordulóban
Ez aztto their
jelenti,
hogy
nem azaz ha a játékos a lefokozás mellett dönt, 2
receive 2PPs.
the team must Blend again.
kap kávébabot az Ültetvényen fázisban, még
kávébabot
kell
leszedni
minden
a termesztés (Grow) képességgel sem.
keveréktábláról.
Korlátozott kínálat.
Gyors váltás.
Újra
GOING
FICKLE
QUICK
A Népítélet során, az
A Népítélet után (értékelés,
Keverés után
játszható ki.
ROGUE
INVESTOR
SWITCH
értékelés után lehet kijátlefokozás)GOING
lehet kijátszani,
Válassz egy csapatot, és a
LIMITED
HOT OR
FICKLE
QUICK
szani. Eltávolíthatsz
egy
RE-DO
RE-DO
még
a
következő
forduló
most készített
keverékükről
ROGUE
OFFER
COLD
INVESTOR
SWITCH
Play
before choosing a
Play before POPULAR
Play
after POPULAR OPINION.
keveréktáblát a listáról,
kezdete előtt. A keresettminden
kávébabot
visszacountry during IN THE FIELD.
OPINION. Move any occupied
Remove a bean from one Blend
Draw a new Blend Slate
kikerül a játékból mintha
Investment Token from one
onathejátékosok,
Best-Seller List and és újra
ségi listán lévő keverékről
kapnakplace
from the Stack and Blend
Blend Slate to another Blend
it onto another Blend.
kiesettPlay volna
a Gyenge Play during POPULAR OPINION.
after BLENDING.
Play after
BLENDING.
solo
this
turn.
Play
before
choosing
a
Slate.
Play
before
POPULAR
(Cannot
be used
on a Rainbow Blend)Ha
Play after POPULAR OPINION.
Play during
OPINION.
vegyél
el POPULAR
egyIN THE
kávébabot, Remove
kell OPINION.
keverniük.
a Choose
Choose a team that just
After Scoring, remove a Blend
a team that just
country
during
Move any occupied
a bean from one Blend
Blends
degrade
twice duringFIELD.
the
helyről.
A
rajta
lévő
Blended. All beans are returned
from the List. All Players with
All beans are returned
Draw
a new
Token
onea
tedd
egy
másikra.
Csak on the Best-Seller List andSlide this cardválasztott
csapat
kever- Blended.
Slidea this cardés
beneath
aPopular
Blend
beneathInvestment
a Blend
Slide this
cardfrom
beneath
a Blend
Opinion
inBlend
whichSlate
this
to their respective players and
on the Blend Slate on the Best-seller
to their respective players and
the Stack
andatBlend
Blend Slate
to on
another
Blend
place it onto another Blend. Slate on the Best-seller
Slate
the Best-seller
cardfrom
is played,
or not
all.
keverékjelzők
visszake- Blend Marker
the team must Blend again.
receive 2PPs.
the
team
must Blend
rp
rp
rpagain.
solo
this
turn.
szabad,
legális
kávémezőre
és
során
használt
képessSlate.
(Cannot
be
used
on
a
Rainbow
Blend)
List. This Blend
earns 1 extra You
List.
This
Blend
earns
1
extra
List.
This
Blend
earns
1
extra
may choose.
PP when scoring. Discard
PP when scoring. Discard PP when scoring. Discard
rülnek a játékosaikhoz,
lehet
tenni
a
keveréktáblán.
égeket
és/
vagy
when Blend is removed.
is removed. when Blend is removed.
Play IMMEDIATELY.
rp kávébab egy when Blendaromakártyákat,
rp újrakeveréskor
rp is
és kapnak 2 TP-t. A rajta lévő befekSosem lehet ötnél (5) több
akkor az
Receive 2PP.
tetésjelzők a központi talonba kerülnek.
keveréktáblán sem.
használhatják ezeket.
Ingatag befektető.
Népítélet előtt kell
kijátszani. Egy foglalt
FICKLE
(amin vanQUICK
vkinek
INVESTOR
SWITCH
keverékjelzője)
befektetési korongot
egy keveréktábláról
Play before POPULAR
Play after POPULAR OPINION. egy
OPINION. Move any occupied
Remove a bean from one Blend
másikra
lehet
tenni.
Investment Token from one
on the Best-Seller List and
to another Blend
place
it onto another Blend.
Ne (Cannot
feledjétek
ezt az Blend Slate Slate.
be used on a Rainbow Blend)
akciót az az új keverék
listára tétele után, de az értékelés
előtt lehet kijátszani.

X

X

X

X

+2pp

+3
+2pp +2pp
+1

+2pp

+1pp
+2pp +2pp +2pp

GOING

Play IMMEDIATELY.

QUICK

FICKLE

Play IMMEDIATELY.
Play IMMEDIATELY.

+3
+1

+1pp +1pp

Play IMMEDIATELY.

Receive 3 RPs.Csapat
All other2PP.
team
Receive 2PP.
Receive
Receive 2PP.
2 TP szerzés.
Adj TP-t egy
ROGUE
INVESTOR Slide
SWITCH
members
receive
1 RP. a Blend
Slide this card beneath a Blend
Slide this card beneath a Blend
this card
beneath
AZONNAL
keverékhez
kutatópont
Slate on the Best-seller Slate on the Best-seller Slate on the Best-seller
rp earns 1 extra rp
rp
List. This Blend earns 1 extraList. This Blend earns 1 extra
Blend
kijátszandó! Ez
Csúsztasd
a PP when scoring. DiscardList.PP This
PP when scoring. Discard
whenszerzés.
scoring. Discard
Play before choosing a
Play
before
POPULAR
Play after POPULAR OPINION.
when Blend is removed. when Blend is removed. when Blend
a pont
kártyát
AZONNAL
country during IN THE FIELD.
Remove a bean
from one Blend egy a OPINION. Move any occupied
rp is removed.
rp
rp
Draw a new Blend Slate
Investment Token from one
on the Best-Seller
List and
növekedés
keresettségi-listán
kijátszandó.
from the Stack and Blend
Blend
Slate
to
another
Blend
place
it
onto
another
Blend.
Slide this card beneath a Blend
? ? (Cannot
? Kapsz
? 3 KP-t,
? a?
solo this turn.
Slate.
be used
on
Blend)
Slate
on
thea Rainbow
Best-seller
nincs hatással
lévő
keveréktábla
rp
List. This Blend earns 1 extra
ebben a
alá!
Értékeléskor
csapatod
tagjai
1
PP when scoring. Discard
INDIGENOUS
INDIGENOUS
INDIGENOUS
Play IMMEDIATELY.
PlayBlend
IMMEDIATELY.
Play IMMEDIATELY.
Play
IMMEDIATELY.
Play IMMEDIATELY.
Play IMMEDIATELY.
COLLECTOR
when
is removed.
FIND
FIND
FIND
fordulóban a
ez
a
keverék
1
KP-t
kapnak.
3 RPs. All other team
Receive 3 RPs. All other team
Receive 3 RPs. All other team
Receive 2PP.
Receive 2PP.
Receive 2PP.
rp Receive
members receive 1 RP.
members receive 1 RP. members receive 1 RP.
körsorrendre.
plusz TP-t ad.
Ha ezt a kártyát
Ez a pont
Akkor kerül ki
azután kapod, és
Play during
POPULAR
OPINION.
Play IMMEDIATELY.
Play
IMMEDIATELY.
Play IMMEDIATELY.
szerzés kiválthatja
a
játék
a
kártya
a
játékból,
ha
a
keverék
játszod
ki,Takehogy
kaptál
Reveal
contents
of your
Take 2 beans of your choice
Takethe
2 beans
of your
choice
2 beans ofayour
choice 1 KP-t a
Play IMMEDIATELY.
Play IMMEDIATELY.
Roaster.
Choose
and
return
beans
Fields and
add
them
from The keverésért,
Fields and add them
froma
Thecsapattársak
Fields and add them ettől még
Receive
3 RPs. All other
team
2PP.from The
végét, ha aReceive
játékos
eléri
a
21
kiesik
a
listáról.
Ha
a
keverék
pozíof one type.
For every
bean
to your Roaster.
to your
Roaster.
to your Roaster.
members receive 1 RP.
returned, gain 1 PP (5PP max.).
pontot a Teljesítménysávon.
megkapják a plusz pontot.
? ?
? ciót? változtat,
? a ?kártya megy vele.

+2pp

+3
+1 pp
+1pp +1

+3
+1

+3
+1

+3
+1

+1pp

+1pp

INDIGENOUS

Play IMMEDIATELY.

+3
+1

+

GOING

Play IMMEDIATELY.

Receive 3 RPs. All other team
Receive 3 RPs. All other team
Bennszülött
ROGUE
members receive 1 RP. members receive 1 RP.
keresés.
? ?
AZONNAL
INDIGENOUS
Play
before choosing a
kijátszandó.
country during IN THE FIELD.
FIND
Draw a new Blend Slate
Vegyél el 2
from the Stack and Blend
solo this turn.
kávébabot az
ültetvényekről,
Play IMMEDIATELY.
COLLECTOR TakeCOLLECTOR
2 beans of your choice
és tedd a
from The Fields and add them
to your Roaster.
pörkölődbe.
Nem kell két
Play during POPULAR OPINION.
Play during POPULAR OPINION.
azonosat
Revealelvenni.
the contents of your Reveal the contents of your

Play aft
Remove a
on the
place it

(Cannot b

Roaster. Choose and return beans
Roaster. Choose and return beans
of one type. For every bean of one type. For every bean
returned, gain 1 PP (5PP max.returned,
).
gain 1 PP (5PP max.).

INDIGENOUS INDIGENOUS

COLLECTOR
COLLECTOR COLLECTOR
Felügyelő.
Kapzsiság.
Saját talon
Gyűjtő.
FIND
FIND
FIND
GREED
KEVERÉS
A Népítélet
KEVERÉS
AZONNAL
? ?
után lehet kijátsorán játszható
előtt lehet kijátkijátszandó!
Play during POPULAR OPINION.Play during POPULAR OPINION.
Play during POPULAR OPINION.
Play IMMEDIATELY.
Play IMMEDIATELY.
Play IMMEDIATELY.
Play IMMEDIATELY.
szani.
ki.
A
pörkölőd
szani. SUPERVISOR
Válassz Call aSUPERVISOR
Hívj össze
INDIGENOUS
PRIVATE
PRIVATE
PRIVATE
Reveal
the
contents
of
your
Reveal
the
contents
of
your
Reveal
the
contents
of
your
vote! Each player secretly
Take 2 beans of your choiceTake 2 beans of your choiceTake 2 beans of your choiceCOLLECTOR SUPERVISOR
uses
their
Token to choose
Roaster.
Choose
and
return
beans
Roaster.
Choose
and
return
beans
Roaster.
Choose
and
return
beans
GREED
GREED
GREED
and add them
fromRESERVE
The Fields and add them
Minden a
FIND from The Fields and add themfrom The Fields
RESERVE
RESERVE
tartalmát
fedd
valakit a csapa- a side and Blend
egy szavazást!
reveal simultaneously.
of one type. For every bean of one type. For every bean of one type. For every bean
to your Roaster.
to your Roaster.
to your Roaster.
If
a
player
chooses
Research, they
returned,
gain
1
PP
(5PP
max.
returned,
)
.
gain
1
PP
(5PP
max.
returned,
)
.
gain
1
PP
(5PP
max.
)
.
Keverékbe adott
fel. Válassz kis
todból, akár
Minden
recieve 1 RP and so do you.
kávébabod
visz- .
és tedd vissza az
magadatPlayis.before
Enjátékos titokPlay IMMEDIATELY.
Play IMMEDIATELY
Play IMMEDIATELYPlay
Play after BLENDING. For each
Play before
BLENDING. .
after BLENDING. For each
Play after BLENDING. For each
BLENDING. Play before BLENDING.
Play during POPULAR OPINION.
Play IMMEDIATELY.
Call a vote! Each player secretly
Call a vote! Each
player secretly
Call a vote!
Each player secretly
szaveheted
az
bean
you
contributed
to
the
Choose
any
member(s)
of
your
bean
you
contributed
to
the
bean
you
contributed
Choose
to
the
any
member(s)
of your
Choose any member(s) of your
ültetvényekre
Reveal
the
contents
of
your
nek
a
játékosnak
ban szavaz
a
their Blend Token to choose
uses their Blend Token to choose
uses their Blend Token to choose
Take 2 beans of youruses
choice
Blend,
return
a
bean
of
the
team,
including
yourself.
These
Blend,
return
a
bean
of
the
Blend,
return
a
bean
team,
of
the
including
yourself.
These
team, including yourself. These
Roaster. Choose and return beans
a side
and reveal simultaneously.
a side and reveal
simultaneously.
a side and reveal
simultaneously.
from Th -Fields and add
them
ültetvényekről
a
egyik
kávébab
nem
kell
kávésame
type
to
your
Roaster.
players
do
not
have
to
add
a
same
type
to
your
Roaster.
same
type
to
your
Roaster.
players
do
not
have
to
add
players
a
do not have to add a
keverékjelzőjével.
of
one
type.
For
every
bean
If a player chooses Research, they
If a player chooses Research,If they
a player chooses Research, they
to your Roaster.
beans from The Fields)
thesoBlend.
(Take beans from The Fields)
bean to complete the Blend.bean to complete the Blend.
returned, gain 1 PP (5PPbean
max.recieve
)to
. complete
recieve 1 RP and so do you.
1 pörkölődbe.
RP and
do you. recieve Ha
1 RP and so do(Take
you. beans from The Fields)
típust!(Take
Minden
babot adnia a
Ezután
kávébabért kapsz 1 TP-t, egy típus nincs az ültetvényen,
keverékbe. Ez lap csak akkor használmindenki egyszerre felfedi a sza- visszatettPRIVATE
PRIVATE SUPERVISOR
PRIVATE SUPERVISOR SUPERVISOR
akkor
nem
kapod
meg
azt
a
de legfeljebb
5
TP-t
gyűjthetsz
ezzel
ható, ha a megmaradt csapat létre
GREED
GREED
vazatát. Aki kutatást
választott GREED
RESERVE
RESERVE
RESERVE
kávészemet.
tudja hozni a keveréket. Minden
az kap 1 KP-t, és így te is. Bár a kártyával.
csapattag megkapja a Keverékért a
rögtön kijátszandó, de a játékos
Play IMMEDIATELY.
Play IMMEDIATELY
. after Play
IMMEDIATELY
. after BLENDING. ForPlay
Play
BLENDING.
For each
Play
each
Playbefore
after BLENDING. For each
Play before BLENDING. Play before BLENDING.
Call a vote!
Each player secretly
Call
a vote! Each player secretly
Call a vote! Each player secretly
járandóságot.
megvárhatja, míg
mindenki
beyoutheir
contributed
to the
you contributedChoose
to the
bean
any member(s)
you contributed
of your
Choose
to the any member(s) of your
Choose any member(s) of your
their Blend Token to choose
uses theirPRIVATE
Blend Token tobean
choose
uses
Blend Token
to bean
choose
SUPERVISOR
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Blend,
return
a beansimultaneously.
of the Blend, return a beanteam,
of theincluding
Blend, return
yourself.
a bean
These
team,
of theincluding yourself. These
team, including yourself. These
GREEDuses
a side and reveal simultaneously.
a side andRESERVE
reveal simultaneously.
a side
and reveal
fejezi a keverést.
same type to your Roaster. same type to your Roaster.
playerssame
do not
typehave
to your
to add
Roaster.
aplayers do not have to addplayers
a
do not have to add a
If a player chooses Research,Ifthey
a player chooses Research,If they
a player chooses Research, they
Fields)
(Take
to complete
beans from
the Blend.
The Fields)
bean to complete the Blend.
bean to complete the Blend.
recieve 1 RP and so do you. recieve 1 RP and so do(Take
you. beans
recievefrom
1 RP The
and Fields)
so do (Take
you. beans from Thebean

Play IMMEDIATELY.

L
O

Slide thi
Slate
List. Th
PP w
whe
Play durin
After Sco
from the L
Blend M
re

Play after BLENDING. For each

Play before BLENDING.

R

Play aft
bean yo
Blend,
same t
(Take b

C Függelék: Kutatássávok

INVEST
GROW

-1

+1

A Termesztés (Grow) képességet
arra lehet használni, hogy kávébabot
vegyen el a játékos az ültetvényekről,
még akkor is, ha az országkorong
akció nem teszi lehetővé, hogy
elvegye a kávébabot az ország
3-4
termésmezőről.

BREW
SELECT
GROW

1pp

+1pp A játékos
+2ppminden forduló ül-

Ha bölcsen használják, akkor a
Termesztés (Grow) képesség lehetővé
teszi a játékosoknak, hogy gyorsan
megtöltsék a pörkölőjüket ugyanolyanpp
típusú kávébabokkal az ültetvényekről.
Azoknak a játékosoknak nagyszerű,
akik szeretnek felhalmozni.

SELECT

+

1pp

GROW

-

1pp

tetvény fázisában elvehet 1 plusz
ugyanolyan kávészemet, mint a
választott országé.
pp A pluszrpkávét
az ültetvényekről kell elvenni.

1pp
1pp

-1

1
“Nem vehetsz el
+ bábuját
kávébabot” országkorongra teszi,

Ha a játékos
pp az Ültetvénykutató

+

akkor vissza
1pp kell tennie a babot
az ország termésmezőről az
ültetvényekre.

1pp

+

+

1pp

FLAVOR
-1 ?
1rp
A Választás (Select) képesség lehetővé teszi Mielőtt
a
játékos kever, kivehet
1
a játékosoknak,
hogy
ügyesen
kiselejtezzék
1
bármilyen
típusú kávébabot
1
INVEST
a pörkölőjükből
a
kóbor
kávébabokat,
növelve
a
pörkölőből,
amit visszatesz
SELECT
pp
pp

ezzel egy gyümölcsözőbb keverék létrehozási az ültetvényekre.
esélyeit. Azoknak a játékosoknak nagyszerű,
akik nem szeretnek esélyeket megjátszani.

BREW
INVEST
FLAVOR
BREW

A Befektetéssáv (Invest ) igen erős
befektetésjelzőket tud adni, ami lehetővé
teszi a játékosoknak, hogy más játékosok
kemény munkáját kamatoztassák.
Azonban az egész játék alatt csak kettőt
tud szerezni a játékos, szóval bölcsen kell
felhasználni. Azoknak a játékosoknak
nagyszerű, akik szeretik az okos szerencsejátékokból felvett nagy nyereményeket.

FLAVOR

Keverékjelző
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Befektetésjelző

A játékos minden forduló ül1pp
tetvény fázisában elvehet 2
plusz ugyanolyan kávészemet,
mint a választott országé. A
plusz kávét az ültetvényekről
kell elvenni.

-1

+

1pp
1pp

2pp

+
Research: Receive RPs
equal to score on BestSeller List (3RP min.)

-2

1pp
1pp
1pp

+

1pp
1pp

+

1pp
Mielőtt
1pp a játékos kever, kivehet
1 bármilyen
típusú kávébabot a
1pp
pörkölőből, amit visszatesz az ültetvényekre, ezután egy bármilyen típusú, elérhető kávébabot
elvesz az ültetvényekről, és a
pörkölőjébe teszi.

1pp
1pp

A képesség lecseréli az alap 3
KP-t, amit a játékos kap, ha Kutat.
Annyit kap, amennyi
pontja van
At game end, receive
a Keresleti-listán.
De
a ponttól
1 PP for each different
függetlenül mindig
kap
legalább
color bean in Roaster.
3 KP-t.
3 pp Az a játékos, akinek első vagy
másodikWhen
szintű
termesztés
forming
a team
képességeofvan,
az Research/
elvehet 1
two, your
ugyanolyan
2pp vagy 2 Blend
vote is the típusú
kávébabot
az ültetvényekről,
tiebreaker.
mint amilyen
eltáResearch: kávét
Receive RPs
volított equal
azto score
ország
teron
Best1pp mésmezőről.
Seller List (3RP min.)

+

2pp
1pp

After Blending, may
trade PPs for RPs as
if you had Researched.
At game end, receive
1 PP for each
different
Research:
Receive
RPs
color
in Roaster.
equal bean
to score
on BestSellerbuy
List2,(3RP
May
keepmin.)
1 for

+

A3játék
végén3 RP.
a pörkölőben
+PP for unusedlévő
pp
minden különböző
színűEnd.
kávéért
cards
Game
When at
forming
a team
1 TP-t kap a játékos. Mivel 6
of two, your Research/
féle kávétípus
van,
így
a játék
At
game
receive
Blend
voteend,
is the
végén ez a képesség
maximum
1tiebreaker.
PP for each different
6 TP-t fog adni.
color bean in Roaster.

1pp
3 pp
When
team
After forming
Blending,a may
of
two,PPs
your
trade
forResearch/
RPs as
Blend
is the
if you vote
had Researched.
tiebreaker.

pp
A 1játékos
kap egy Befektetés1pp
jelzőt. Mielőtt valamelyik csapat
Keverne, a játékos ráteheti a
jelzőt, és egy keverékjelzőjét a
másik csapat keveréktáblájára.
Minden alkalommal, amikor
értékelik a keveréket a játkos
1pp
ugyanúgy
kap érte pontokat,
mintha a csapat része lenne.

pp
A1játékos
kap egy Befektetés1pp Mielőtt valamelyik csapat
jelzőt.
Keverne, a játékos ráteheti a
jelzőt, és egy keverékjelzőjét a
másik csapat keveréktáblájára.
Minden alkalommal, amikor
értékelik a keveréket a játkos
ugyanúgy
kap érte pontokat,
1pp
mintha a csapat része lenne.

1pp

Két
1pp fős csapat esetén a játékos
szavazata dönt
döntetlenekről.
Maya buy
2, keep 1 for
Ha a játékos3aRP.Keverésre
szavafor unused
After+1PP
Blending,
may
zott, a csapattársa
a
Kutatásra,
cards
at
Game
End.
trade PPs for RPs as
akkor a csapat
keverni
fog. Ha
if you
had Researched.
a játékos a Kutatásra szavazott,
a csapattársa a Keverésre, akkor
pp
a 1csapat
kutatni fog.
May buya2,keresettségikeep 1 for
Ha a keverék lekerül
3
RP.
+1PP
for
unused
listáról, akkor minden befektetésjelző
cards
at
Game
End.
lekerül a keverékről, vissza a központi talonba. Senki sem kaphat
2-nél több befektetésjelzőt a játék
során.
MEGJEGYZÉS: A játékosnak
sosem lehet két keverékjelzője ugyanazon a keveréken, és azt a
képességet, ami ezt okozná, nem
lehet használni.

+

GROW

+

+

C Függelék: Kutatássávok
INVEST
SELECT

1pp
1pp

1pp
1pp

3 pp

BREW
INVEST

1pp
1pp

1pp
1pp

1pp
3 pp

A Főzés (Brew) képesség egy biztonsági hálót
adhat a játékosoknak, amikor megpróbálnak
egy adott keveréket elkészíteni. Azoknak a
játékosoknak nagyszerű, akik úgy szeretik
növelni az esélyeiket, hogy nem áldoznak
fel nyersanyagokat, amikre még szükségük
lehet később a játékban.

FLAokVOR
BREW

Keveréskor
a játékos dönthet
1pp
úgy, hogy 1 kihúzott
1pp
kávébabot
nem tesz le a
keveréktáblára. A kávébabot
félreteszi és másikat húz. A
keverés után a kávébab
visszakerül a pörkölőbe.

1pp

FLAVOR

At game end, receive
1 PP for each different
Research: Receive RPs
color bean in Roaster.
equal to score on BestSeller List (3RP min.)
When forming a team
of two, your Research/
Blend
voteend,
is the
At game
receive
tiebreaker.
1 PP for each different

Keveréskor
a játékos dönthet úgy,
1pp
hogy maximum 2 kihúzott
1pp
kávébabot
nem tesz le a
keveréktáblára. A kávébabot
félreteszi és másikat húz. A
keverés után a kávébab
visszakerül a pörkölőbe.

1pp

color bean in Roaster.

After
Blending,amay
When forming
team
trade
forResearch/
RPs as
of two,PPs
your
ifBlend
you vote
had Researched.
is the
tiebreaker.

Keverés
után lehet TP-ért
1pp
KP-t venni, mint ha a játékos
1pp
kutatottt
volna.
képesség
May Ez
buy 2,a keep
1 for
nem gátolja3 RP.
meg
a
+1PP forjátékos
unused
After
Blending,
may
abban, hogycards
a Kutatás
után
at
Game End.
trade
PPs for
vegyen TP-ért
KP-t
. RPs as
if you had Researched.

1pp
May buy 2, keep 1 for
3 RP. +1PP for unused
cards at Game End.

Ízletes bizonytalanság; bátor stratégiák.
A dobott Aromakártyák képpel felfelé a
húzópakli mellé kerülnek. Ha elfogy a
húzópakli, akkor a dobottakat újra kell
keverni, és az lesz az új húzópakli.

Amikor eléri a játékos ezt a
szintet, akkor húz 2 Aromakártyát, amiből egyet megtart,
a másikat dobja.

Amikor eléri a játékos ezt a
szintet, akkor húz 2 Aromakártyát, amiből egyet megtart,
a másikat dobja.

Amikor eléri a játékos ezt a szintet, akkor húz 2 Aromakártyát,
amiből egyet megtart, a másikat
dobja.
A játékos bármelyik későbbi
körben felhasználhat 3 KP-t,
hogy húzzon 2 Aromakártyát,
amiből egyet megtart, a másikat
dobja. A játék végén a fel nem
használt kártyák 1 TP-t érnek.

Kutatássáv képességek és Aromakártya akciók idősávon
Minden kutatássáv képességhez és Aromakártya akcióhoz egy adott időpillanat tartozik minden fordulóban,
amikor a játékosok aktiválhatják és használhatják őket. Alább egy tájékoztató az egyes időzítésekről. A kutatássáv
képességek dölt betűvel szedve.

Ültetvény
kutató
letétele

Ország- Bab
jelző felvétel Csapat- Szavaalakítás zás
aktiválás

AZ ÜLTETVÉNYEN
GOING ROGUE

Keverés - Keverék lerakása TP
Keverékek
vagy- KP a keresettségi- költése
listára
Keverékek
pontozása
lefokozása
KP-ért
költés

KEVERÉS/KUTATÁS
Termesztés
Befektetés (Invest) Választás
(Grow)
(Select)
SUPERVISOR
Főzés
(Brew)

RE-DO
PRIVATE
RESERVE

NÉPÍTÉLET
FICKLE INVESTER
COLLECTOR

HOT OR COLD
LIMITED OFFER
QUICK SWITCH
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Kutatássáv képességek
GROW
+
Egy plusz kávébab

1. AZ ÜLTETVÉNYEN
Körsorrendsáv újrarendezése

elvétele az ültetvény
fázisban

A játékosok a körsorrendben leteszik az
ültetvény-kutatójukat a világtérképre

SELECT

Az országkorongok pozitív és negatív
akciói azonnal életbe lépnek

Kávébab kivétel a Kávébab kivétel a pörkö
lőből,
pörkölőből, az ültetvé- aztán az ültetvények
ről egy
nyekre vissza
másik vissza

A játékos elveszi a kávébabot az országról és a pörkölőjébe teszi

INVEST

2. KEVERÉS/KUTATÁS

Ugyanazon a régión lévő játékosok titokban eldöntik, hogy “Keverés” vagy
“Kutatás”, és egyszerre felfedik; többségi
szavazás dönt, holtbersenynél kutatás

A csapat eldönti, hogy kihúz a
pörkölőjéből először
Minden csapattagnak legalább 1
kávébabbal hozzá kell járulnia a keverékhez
Ha egy csapattag abbhagyja a keverést,
akkor később már nem tehet a keverékhez kávébabot
A keveréktábla a keresettségi-listára
kerül, a szintjének megfelőlen
Minden csapattag kap 1 KP-t, amit
a kutatássávra tesz
A csapattagok nem cserélhetnek TP-t
KP-ra

+2pp

Keveréskor tegyél
félre egy kávébabot

Keveréskor tegyél
félre 2 kávébabot

+1+1
pp pp +2+2
pp pp
+1
pp
+2pp
+1
+1
pp +1
pp pp+2+2
pp+2
pp pp
-1pp Ors
-2zág
pp - és -1
gyakornok-korongok
-1pp-1pp -2-2
+1pp+1pprp +2pp+2
pp pp -1rp
-1rp
-1
pp
pp
-2
pp
-1
rp
-1
pp
-2-2
pp pp -1
+1
pp -1pp
+2
+1 +1pp -1 +2-1pp + -1pppp -2pp rp-1rp-1rp
pp
+1rp+1-1rp -1-1 + +
-1pp -2pp+1
-2+1pp -1
+2-1pp
+
-1pp +1+1
-1
-2+1
-1
pp
-1
rp
+
+
+1pp -1+2pp +
-1pp -2+1
pp
-1rp
+1 -1
-1pp + -2
+pp -1
+1
-1 -1pp + -2pp -1rp rp
- +1
-1 + +
+1- - --1
++ + +
- - -+1
-1 + + ++
-1
1rp
+-1-1+1 1rp1rp
2rp- -1
rp
- -1 -1 -1 1rp+1rp1rp
-1 -1 + 1rp
-1rp
+
-1
1rp+
-1
1rp

Miután minden tag elköltötte a KP-it,3-4
és minden csapat befejezte a keverést, a
csapattagok még cserélhetnek TP-t
KP-re a körsorrend szerint

Teljesítménypont szerzés

Húzz 2 aromakártyát,
1-et tarts meg

1 kávébab
szerzés
3-4

Nem jár kávébab

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

Országkorong
3-4
csere

A játékosok körsorrendben pontot kapnak
a keresettségi-listán lévő keverékekért ?
Keverékek lefokozódnak, és a keresettségi-listán a a keveréktáblák eltolódnak,
a világtérképen is, keletről nyugatra; új
keveréktáblákat kel húzni, és letenni a
megfelelő helyre kávébabok rá, stb.

Húzz 2 aromakártyát,
1-et tarts meg

Teljesítménypont
szerzés

Minden csapattag elkölthet 3 KP-t,
hogy növelje a Kutatásávjait
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Kapsz egy
befektetésjelzőt

FLAVOR

+1pp

3. NÉPÍTÉLET

Kapsz egy
befektetésjelzőt

BREW

a. Keverés

b. Kutatás

+

2 plusz kávébab
elvétele az ültetvény
fázisban

Kávébab csere

Kutatáspont
vesztés

3-4

3-4

3-4

?

?

?

?

?

?

Kutatáspont Keverék? jelző 3-4
osztás
eltávo?lítás
?

3-4

Egy
kávébab
dobás

?

?

Egy plusz
gyakornok

Csökkentett
kutatás

