
 

SZÓLÓ VÁLTOZAT 

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 

 EGY ÍZLETES VÁLTOZAT KEITH MATEJKA-VAL  

A játék előkészítése ugyanaz, mint a több 
játékos változatban, az alábbi változtatásokkal: 
 
 Távolíts el a játékból 36 kártyát.                  

Ez pontosan a pakli fele! 
 

 Helyezz 1 kártyát képpel felfelé fordítva a 
húzó pakli mellé, hogy ezzel létrehozd a 
dobó paklit.  

 

 Húzz fel a húzó pakliból 2 kártyát, majd 
helyezd le őket képpel felfelé fordítva, hogy 
létrehozd ezzel a Közösségi kertet.  

 

 Húzz fel a húzó pakliból 3 kártyát, majd 
helyezd le őket képpel felfelé fordítva, hogy 
létrehozd ezzel a Magánkertet.  

 

 Tedd a Kertjelölőt a két kert közé és végül a 
Növényes kekszkártyát a közeledbe.  
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JÁTÉKMENET 
 
A 2. lépés, a Növények ültetésének változásai: 

 Kettő helyett, három növényt ültess.  
Húzd fel őket egyesével és döntsd el, hogy hova teszed 
a kártyákat. Bármilyen sorrendben elvégezheted: 

 
 Egy kártya a Magánkertedbe kerül,  

 Egy kártya a Közösségi kertbe, és 

 Egy kártya a dobó pakliba.  

 



 

JÁTÉKMENET folytatása… 
 

KÖZÖSSÉGI KERT 

DOBÓ 
PAKLI 

Ha bármikor, amikor lekerül egy ötödik kártya a 
Közösségi kertbe, akkor az összes kártyát szedd 
fel onnan és tedd a dobó paklira.  
 
A több játékos változattól eltérően az első 
fordulóban elvégezheted az 1. lépést, a 
növények szedését.   

 

A JÁTÉK VÉGE 
 
A játék befejeződik miután: 

 A játékos nem tud több növényt szedni, VAGY 
 

 A húzó pakli kifogyott. A játékos még egy utolsó 
növénykészletet felvehet, ha maradt neki üres tárolója. 

 PONTOZÁS 
 
A pontozás ugyanaz, mint a normál, több játékos változatban. Lásd az alábbi 
táblázatot: 

 
< 37 pont:    Zöldfülű kertész 

37- 41          Kezdő ültető 

42- 46          Ügyes földművelő 

47- 51          Tehetséges kertész 

52- 56          Profi növénygyűjtő 

57 pont felett Igazi tehetség 

Még több kihívást szeretnél? Játssz le egy újabb játékot a játék 
előkészítése során eltávolított kártyalapokkal és add össze a 
pontszámokat. Igazi tehetség vagy másodszorra is?  
 

Sikerült 114 pont felett teljesítened? 
 


