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— Áttekintés —

30 felajánlás lapka

56 lámpás kártya

36 tó lapka

        (Kezdő lapka)

20 kegy zseton

1 kezdő játékos jelző

Közeleg a szüret, itt az idő az ünneplésre! 
A játékosok lebegő lámpásokat ajánlanak fel a jobb

termésért és bocsátanak vízre a palota taván.
Aki a legtöbb kegyben részesül mielőtt a fesztivál

elkezdődne, az lesz a győztes.

x8

x9

x9

x9

x3

     (3 db általános)
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— Előkészületek —
1 Tegyétek a kezdő tó lapkát a játékterület

közepére képpel lefelé. Fordítsátok meg és
forgassátok úgy, hogy a piros oldala szemben
legyen valakivel, és a többiekkel szemben is
legyen egy-egy oldala.

2 Válogassátok szét a lámpás kártyákat színenként 7
pakliba, ezek lesznek a közös készlet. A paklikban
lévő lapok száma a játékosok számától függ:
•4 játékosnál: 8 lap
•3 játékosnál: 7 lap
•2 játékosnál: 5 lap

3 Keverjétek meg a tó lapkákat és tegyétek
képpel lefelé. A pakliban lévő lapkák száma a
játékosok számától függ:
•4 játékosnál: 32 lap
•3 játékosnál: 27 lap
•2 játékosnál: 22 lap

4 Mindenki húzzon 3 tó lapkát a pakliból a
kezébe, a kezünkben lévő lapokat ne mutassuk
a többieknek.

5 A 3 általános felajánlás lapkát rakjuk félre.

6 Válogassátok szét a felajánlás lapkákat típusonként 3
pakliba. Tegyétek őket paklinként érték szerint
csökkenő sorrendbe.
•4 játékosnál: az összes lapkát használjuk
•3 játékosnál: a 4 pontosokat vegyétek ki
•2 játékosnál: a 3 és 4 pontosokat vegyétek ki

7 Mindenki kap 1, a kezdő tó lapka feléje néző
oldalának színével megegyező lámpás kártyát.

8 Aki a piros lapot kapta, megkapja a kezdő
játékos jelzőt is. 

Tipp: néhányan a kezdő játékos jelzőt a kezdő tó lapkára,
majd a legutóbb lerakott tó lapkára teszik emlékeztetőül

Legfelső−

Példa: 3 játékosnál egy 9-es lapkát kell kivenni a ‘7 különböző
lámpás’ típusú lapkák közül
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— Játékmenet —
A kezdő játékos jelzővel rendelkező kezd, majd a
játék az óramutató járásának irányában halad. Az
aktív játékos a következőket tehetei ebben a
sorrendben:

1 Lámpás kártya cseréje (opcionális)

2 Felajánlás (opcionális)

3 Tó lapka lerakása (kötelező)

A játék kezdetén az első két akcióhoz még nincs
elegendő kegy zsetonotok és lámpás kártyátok. A
kezdő játékos csak a harmadik (kötelező) akciót
választhatja.

1 - Lámpás kártya cseréje

Először, de körében csak egyszer, az aktív játékos
2 kegy zsetonért kicserélheti 1 lámpás kártyáját a
közös készlet 1 lámpás kártyájára.

2 - Felajánlás
Aztán, de körében csak egyszer, az aktív játékos
a lámpás kártyáit felajánlhatja a jobb termés
reményében. 
Lámpás kártyáit visszateszi a közös készletbe:
minden kártyát a kártya színével megegyező
színű paklira. Majd maga elé teszi a megfelelő
felajánlás pakli legfelső lapkáját. A lapkán lévő
szám azt jelzi, hogy a felajánlásért mekkora kegy
jár. A lapka ennyi kegypontot ér a játék végén.

Három fajta felajánlás van, mindegyikhez egy
felajánlás pakli tartozik:

Négy egyforma
négy kártya, mind ugyanolyan színű 

 Példa: négy lila lámpás kártya

−
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Három pár
Hat lap, három különböző színből, 
színenként két lapból

Példa::: két fehér, két kék és két piros lámpás kártya

Hét különböző
Hét lap, minden színből egy

Mikor az egyik fajta felajánlás pakli utolsó lapját valaki
elveszi, tegyetek az üres pakli helyére egy általános
felajánlás lapkát:  4 kegypontért még tehető ilyen felajánlás.
Általános felajánlás lapkából 3 darab van.

3 - Tó lapka lerakása

Ha valaki úgy kezdi a körét, hogy 12 vagy több lámpás
kártyája van, akkor felajánlást kell tegyen vagy vissza kell
tennie a közös készletbe annyit, hogy max. 12 kártyája
legyen.

Végül az aktív játékos le kell tegyen egy tó lapkát
úgy, hogy az legalább 1 oldalával érintkezzen
legalább egy már lent lévővel. Ezért jutalmak es
lámpás kártyák kaphatók a következő sorrendben:

A Illesztési jutalom (az aktív játékosnak jár)

Először, ha az új tó lapka bármely oldalának színe
egyezik a már lent lévő bármely lapka bármely
oldalának színével, minden ilyen illeszkedésért 1 ilyen
színű lámpás kártyát kap.

= +
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�  Illesztési jutalom (folytatás)

Aztán, ha az illeszkedő tó lapkák bármelyikén (akár 
az új lapkán akár már egy lent lévőn) van stég (a 
következő példában egy sárkány), stégenként 1 kegy 
zseton jár.

Lehetséges, hogy az új lapka több, már lent lévő 
lapkához is illeszkedik. Ilyenkor a lapka lerakásáért 
több lámpás kártya és kegy zseton is járhat: minden 
illeszkedésért 1 lámpás kártya és az illeszkedő lapkákon 
lévő minden stégért 1 kegy zseton.

B Irány szerinti jutalom (mindenkinek jár) 

Végül mindenki, az aktív játékostól kezdve órajárás 
szerint, kap 1 az új tó lapka feléje néző oldalának 
színével azonos színű lámpás kártyát.

Ezután - ha még maradt tó lapka - az aktív játékos 
kezébe veszi a tó lapka pakli felső lapkáját, hogy köre 
végén 3 tó lapkája legyen.

Ha valamely színű lámpás kártya elfogy, akkor az, 
átmenetileg nem elérhető. Várni kell míg valaki vissza nem 
tesz belőle a közös készletbe. Ha épp ilyet kéne kapj, akkor 
sajnos neked épp nem jut.

Jason

Sarah

Chris

Michelle

Példa: Jason kék lámpás kártyát kap mert a lapka kék 
oldalával szemben ül. Sarah fehéret, Chris zöldet, Michelle 
pedig lilát.

+=
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— Példa egy játékos körére—
1 Chris 8 lámpás kártyával és 3 kegy zsetonnal 
kezdi körét. 2 kegy zsetonért egy lila lámpás
kártyát egy pirosra cserél.

2 Aztán, Chris egy ‘Négy egyforma’ felajánlást, tesz
és visszarak 4 lámpás kártyát a közösbe.

3 Végül, Chris körének harmadik és egyben utolsó 

fázisában, letesz egy tó lapkát a képen látható 

módon. Kap 1 kék lámpás kártyát, mert a lerakott

lapka kék oldalával illeszkedik egy, már lent

lévőhöz (illetszési jutalom). Majd kap 1 kegy 

zsetont, mert az illeszkedő lapkákon egy stég (itt

egy örvény) van (illetszési jutalom). Végül kap 1

narancs lámpás kártyát is, mert a lerakott lapka 

feléje lévő oldala narancs színű. Ezután a többiek is 

kapnak 1, a lerakott lapka feléjük néző oldalának 

színével megegyező lámpás kártyát, órajárás 

szerint: pirosat, kéket, fehéret.

+

+
−

−

+

+ +
Chris
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— A játék vége —
A játék az utolsó tó lapka lerakásával véget ér. Ezután 
mindeki még egyszer végrehajthatja a ‘Lámpás kátya
cseréje’ és a ‘Felajánlás’ akciókat. 

Ezután indul a fesztivál! Adjatok össze a felajánlás
lapkáitokon lévő számokat, a legnagyobb összértékű
lapkával rendelkező a győztes.

Döntetlen esetén, az győz akinek több kegy zsetonja
maradt. Ha még továbbra is döntetlen van, akkor
mindeketten ugyanazt a heyezést érik el.

— Függelék —
1. Példa

Ebben a kétfős játékban, Jason az alábbi ábra szerint
rak le egy tó lapkát, ami a zöld oldalával illeszkedik:
ezért 1 zöld lámpás kártyát kap. Mivel az illeszkedő
lapkákon 1 stég is van, még 1 kegy zsetont is kap (az
mindegy, hogy a lapka amin a stég van már le van
rakva vagy most lett lerakva). Végül kap még 1 fehér
lámpás kártyát, mert a lerakott lapka fehér oldala néz
feléje.

Sarah, aki a Jasonnel szemben ül, egy narancs lámpás
kártyát kap.

      35

Jason

+ +
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2. Példa
Ebben a háromfős játékban, már nem maradt fekete
lámpás kártya a közösben. Chris az alábbi ábra
szerint rak le egy tó lapkát, amiért 2 piros lámpás
kártyát kap: 1-et az illeszkedésért, és 1-et mert a piros
oldala néz feléje. Kegy zsetont nem kap, mert a kezdő
tó lapkán lévő stég hajó nem számít stégnek,
valamint a lerakott lapka nem illeszkedik ahhoz,
amin a sárkány stég van. 

Michelle, tőle balra nem kap lámpás kártyát, mert
neki fekete járna de az épp nincs a készletben. Sarah
tőle jobbra, egy kék lámpás kártyát kap.

 3. Példa
Ebben a négyfős játékban, még 1 fekete lámpás kártya
maradt a közösben. Michelle az alábbi ábra szerint rak
le egy tó lapkát, ami 2 oldalán is illeszkedik: a piroson
és a lilán is. Ezekért 1 piros és 1 lila lámpás kártyát kap.
Mivel az illeszkedésben részt vevő lapkák
mindegyikén (3 darab: 2 már lent volt, 1 amit most
rakott le) van stég, kap még 3 kegy zsetont is. Végül
kap még 1 fekete lámpás kártyát is, mert a lerakott
lapka fekete oldala néz feléje.

Jason, aki tőle balra ül, nem kap fekete lámpás
kártyát, mert az utolsót Michelle épp az imént vette el.
A többiek viszont megkapják a feléjük néző oldal
színével egyező színű nekik járó lámpás kártyát.

Chris

Michelle

+

+

+

Fordította: Tom


