
Bevezetés 
JÁTÉKSZABÁLY 

Játéktartozékok 

A portugál nyár tele van élénk szabadtéri fesztiválokkal, amit Arraialnak nevezünk. Minden 
környéknek, sőt, minden utcának saját házigazdája van, ahová barátok, szomszédok 
csatlakozhatnak, hogy élvezzék a zenét, az ételeket és az italokat. Az Arraial játékban a játékosok a 
saját fesztiváljaikat szervezik meg, és az lesz a játék nyertese, aki a legtöbb látogatót vonzza be! 
A játékot 1-4 fő játszhatja, és a játékidő játékosonként 15 perc.  
 

Ez a játékszabály.  

1 fázisjelölő 

4 páros látogató 
(minden színben 1-1) 

56 egyéni látogató 
(minden színben 9-9, 
plusz 20 a fehérből) 

1 fáziskártya 

kártya hátulja 

kártya  
eleje 

kártya hátulja 

kártya  
eleje 

24 színes kártya 

72 színes lapkadarab 
(minden színben 18-18) 

Manjerico 
Kezdőjátékos-jelölő 
A játékhoz 3 jelölő tartozik, 
de csak egyet fogtok 
használni.  
 

4 utcatábla 

4 szintsáv 

1 központi játéktábla 
(ami egy négy- és egy nyolcszögletű táblából áll, és 

ezeket középen egy műanyag szegecs kapcsol össze) 



 

 

A játék előkészítése 
Tedd a központi játéktáblát az asztal közepére. 

 

Minden játékos vegyen el egy utcatáblát és azt 
tegye maga elé függőlegesen (lásd ezen az 
oldalon a példában). 

Mindenki helyezzen egy szintsávot az 
utcatáblájának a jelzett részére, amely 
megegyezik a játékosok számával. Ez a sáv azt a 
területet jelöli ki, amelyben a játékosnak az 
Arraialt kell megszerveznie. 
 

 

 
Keverd össze a 24 színes kártyát és tedd őket egy 
képpel lefelé fordított húzópakliba, az összes 
játékos számára könnyen elérhető helyre.  

 
Húzz fel 3 színes kártyát és helyezd őket a 
központi, nyolcszögletű játéktáblára a megjelölt 
pontokhoz illeszkedően.  
Fontos: a kártyákat megfelelően kell 
irányítani, tehát győződj meg róla, hogy a 
kártyán lévő sárga pont fedi-e a játéktábla 
sárga pontját.  
 

Két játékos esetén: mielőtt megkevernéd, 
távolíts el mindegyik színből 1-1-et (összesen 8-
at) és tedd vissza azokat a játék dobozába. Ebben 
a játékban nem fogjátok használni őket.  
 

 
Húzz fel 3 színes kártyát, és tedd őket képpel 
felfelé a központi játéktábla mellé. Ha kártyákat 
kell húznod, akkor húzz fel ebből a 3-ból. Amikor 
az utolsó kártyát is felhúzzák, pótold ezeket a 
kártyákat a húzópakliból. 
 

 
Tedd a fázisjelölőt a fáziskártya első mezőjére. 

 

Válasszatok magatok közül egy kezdőjátékost, 
aki vegye magához a Manjericot, a kezdőjátékos-
jelölőt.  
A Manjericoról: Portugáliában a bazsalikom szorosan 
összekapcsolódik Szent Antal és Szent János tiszteletére rendezett 
nyári fesztiváljával. A fesztivál idején, a fiatal férfiak egy cserepes 
bazsalikomot adnak a barátnőiknek, benne egy kis zászlóval, amely 
romantikus üzenetet hordoz.  

 Tedd a színes lapkákat és a látogatók jelölőit a 
játékosok közelébe, hogy mindenki könnyen 
elérje őket. 

 

 
Most már készen álltok a játékra! 
 

A szabályos játékban, a központi 
játéktáblához viszonyítva, az 
utcatábládat függőleges irányba 
kell letenned magad elé. 

Néhány példa az utcatáblák 
elrendezésére. 1, 2, vagy 3 
játékos esetén használjátok 
az egyik elrendezési 
lehetőséget. A megmaradt 
utcatáblákat tegyétek 
vissza a játék dobozába. 

Mindenkinek köszönjük, aki tesztelte a 
játékot, különösen a LeiriaCon 2018-on.  
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Amikor 
 egy színes 
kártya lekerül a 
központi 
játéktáblára, a 
sárga pontja 
fedje a tábla 
sárga pontját. 

A négyszögletes tábla 
szimbóluma illeszkedjen 
a nyolcszögletűével.  

A szintsáv alsó része 
igazodjon a játékosok 
számához. 
 

Ebben a példában a 
szintsáv 4 játékos 
szerint van letéve.  

Kezdeti 
játékterület 



 

A játékmenet 
Az Arraialt 3 fázison keresztül játsszátok. Minden fázisban az óramutató járásával megegyező irányba 
követitek egymást, egészen addig, amíg nem marad több elérhető kártya, amit képesek lennétek 
lehelyezni a nyolcszögletű játéktáblára. Ez a fázis végét jelzi, amit egy új fázis, vagy a játék vége követ.  
 A játékforduló során mindenki 3 akcióponttal rendelkezik, amit kétféle módon költhet el: 
 
1. A nyolcszögletű tábla elforgatása 90o-
kal. = 1 akciópont.  
 

Ez egy választható akció, tehát nem 
kötelező végrehajtani.  
 

A forgatást a központi táblán lévő nyilak 
által jelzett irányba lehet végrehajtani. 
A nyolcszög minden 90o-ban történő 
forgatása 1 akciópontba kerül.  
 

2. Egy színes lapka lehelyezése az 
utcatáblára. = 1 akciópont. 
 Ezt az akciót kötelező 

végrehajtani.  
 

Egy színes lapka 
lehelyezéshez, bármelyik 
kártyát kiválaszthatjátok 
a nyolcszögletű tábláról. 
Tedd az adott lapkát az 
utcatábládra, a színes 
kártyát pedig a dobó-
paklira.   

Egy színes lapka le- 
helyezése 1 akciópontba 
kerül. 
 

Miután megtörtént a nyolcszögletű tábla forgatása, 
győződj meg arról, hogy a szimbóluma illeszkedik-
e a négyszögletű tábla szimbólumával. 
 

FONTOS 
 

Az 1-es és 2-es fázisban: a fordulódban 
legalább 1 színes lapkát le kell helyezned az 
utcatábládra (bármilyen színű lehet).  
 

A 3-as fázisban: a fordulód során legalább 
2 színes lapkát le kell helyezned az 
utcatábládra (bármilyen színű lehet). 

A fordulód során ezeket az akciókat bármilyen sorrendben elvégezheted, és ugyanazt az 
akciót akár többször is, mint egyszer. Nem szükséges elköltened az összes akciópontodat.  
 



 

A forduló vége 

A lapkadarabkák lehelyezési szabályai 

A fordulód végén, a nyolcszögletű 
játéktábla minden üres helyére egy 
új, színes kártyát kell lehelyezned.  
 
Ezeket az üres helyeket a központi 
játéktábla mellett lévő, képpel 
felfelé fordított három kártyából 
kell feltöltened.  
 

EMLÉKEZTETŐ: 
Amikor egy kártyát teszel a központi 
játéktáblára, a sárga foltnak fedésben 
kell lennie a kártya sárga foltjával. 

Ha a játékfázis még nem 
fejeződött be, húzz fel a játéktábla 
mellett lévő üres kártyahelyekre a 
színes kártyák húzópaklijából, és 
tedd le őket képpel felfelé fordítva, 
hogy ismét három rendelkezésre 
álló kártya legyen. Ha nincs elég 
kártya, akkor annyit, amennyi van. 
Ezután a következő játékos kezdi 
a fordulóját.  
 

1. 
Amikor egy 
lapkadarabot 
teszel az 
utcatábládra, 
akkor annak az 
iránya egyezzen 
meg a kártyán 
ábrázolt lapka 
irányával.  

2. 
Ennek a lehelyezett 
lapkadarabnak a szintsáv 
alatt lévő rács szabad 
mezőjébe kell 
illeszkednie. Ezt a lapkát 
addig csúsztasd le a 
szintsáv aljától kezdve, 
amíg megáll egy másik 
lapkadarabon, vagy eléri 
az alsó sort.  



 

3. 
Ha egy lapkadarab 
befejezi a mozgását, és 
van egy elérhető, nyitott 
mező ugyanabban a 
sorban, akkor a lapkát 
oldalra csúsztathatod, 
hogy illeszkedjen az üres 
mezőbe.  

Hogyan érkeznek hozzád a látogatók? 

4. 
NEM TEHETED MEG, HOGY: 
 

- elforgatod a lapkát; 
- egy olyan mezőn keresztül 
halad át, amelybe nem illik; 
- a rácsból kimozdítod; 
- elfed egy másik lapkát; 
- kilóg a rácsból. 

5. 
Mi történik akkor, ha a szintsáv megakadályoz 
egy új lapkadarab lehelyezésében? 

Tedd vissza a szintsávod és a rajta lévő 
látogatókat a játék dobozába. A szintsávon 
lévő látogatók ezzel NEM lesznek pontozva, 
és a szintsáv sem vesz részt a játék további 
részében. 
 

Ezután helyezd le az adott lapkadarabot.  

A látogatókkal pontokat szerzel a játék végén, amikhez háromféle módon juthatsz:  
1. 
Amikor leraksz egy lapkadarabot 
úgy, hogy legalább 2 lapka 
egymással derékszögben szomszé- 
dos, és ugyanolyan színű, akkor 
letehetsz egy velük megegyező színű 
látogatót az adott lapka-csoportra.    

További látogatót már nem kapsz 
egy ugyanolyan lapkadarab 
hozzácsatolásával, ha már van 
látogató azon a lapkacsoporton.     

Az ugyanolyan színű lapkadarab, 
ami csak a sarkával érintkezik a 
másikkal, nem tekinthető 
szomszédosnak.  



 

Az első és a második fázis vége 

2. 
Amennyiben te vagy az első olyan játékos, aki elkészít egy bizonyos színű 
lapkacsoportot, akkor automatikusan megkapod a vele megegyező színű 
páros látogatót (az egyéni látogató mellett). Ez a páros látogató azt jelzi, 
hogy az adott színből a játékosok utcatáblái között ez a legnagyobb csoport.  
 

Amint egy másik játékos létrehoz egy NAGYOBB csoportot az adott színből (a 
négyzetek teljes számával mérve), ez a játékos megszerzi azt a páros-
látogatójelölőt és az utcatáblája megfelelő csoportjára teszi. Az egyéni 
látogatókat SOHA nem távolítjuk el játék közben.  
 Megjegyzés: Nem szerzel további látogatókat két olyan csoport összekapcsolásáért, amelyen már vannak 
látogatók. Azonban, az azonos színű csoportok összekapcsolása segít abban, hogy „elrabold” a másik 
játékostól a páros-látogatójelölőt. 
 
3. 
Amikor teljesen kitöltesz egy egész sort a lapkadarabok bármely 
színével, told fel a szintsávod egy sorral, és tegyél rá egy fehér 
színű látogatót. Ezek a látogatók arra várnak, hogy beléphessenek 
az Arraialba, de ezt csak a fázis végén tehetik meg.  
 

Ha a szintsáv eléri az utcatábla tetejét, akkor nem tud 
továbbhaladni, de látogatót még elhelyezhetsz rajta.  
 

Megjegyzés: Ezeket a fehér színű látogatókat csak úgy lehet 
megszerezni, ha a szintsávot nem távolítják el a játékból.  
 

Ha nem tudod feltölteni a nyolcszögletű játéktáblát a 
képpel felfelé fordított kártyakészletből, tegyél rá 
annyit a húzópakliból, amennyit tudsz. Amikor ez 
megtörténik, a fázis véget ér. A 3. fázis végével a 
játék is véget ér.  
 

Az első és a második fázis végén kövesd az alábbi 
lépéseket:  
1.  
Keverd össze a dobópakli színes kártyáit (a 
nyolcszögletű táblán lévőket nem kell, hagyd rajta), 
és alkoss egy új, képpel lefelé fordított húzópaklit.  
2. 
Töltsd fel a nyolcszögletű játéktáblán lévő üres 
mezőket a húzópakliból. Ne feledd, hogy a kártyák 
irányát helyesen válaszd meg! 
3.  
Húzz fel 3 színes kártyát és tedd őket a játéktábla 
mellé képpel felfelé fordítva.  
4.  
Minden játékos csúsztassa le 2 sorral a szintsávját. 

Ha a szintsáv nem fed 
le semmilyen színes 
lapkadarabot, akkor a 
fehér, várakozó 
látogatókat helyezd át 
az utcatáblád vala- 
melyik lapkájára vagy 
lapkáira.  

A fehér látogatók 
ezzel csatlakoztak a 
fesztiválhoz.  
 

5. 
A fázisjelölőt csúsztasd le 
a fáziskártya következő 
mezőjére. A játékot az a 
játékos kezdi, aki balra ül 
az előző fázist befejező 
játékos mellett.  
 



 

A játék vége 

Pontozás 

A szóló játékváltozat szabályai 

A 3. fázis végén, ha már nincs rendelkezésre álló színes kártya, amivel a nyolcszögletű táblát 
feltölthetnétek, a játék azonnal befejeződik. Ha vannak látogatók, akik a szintsávon állnak, akkor tedd őket az 
utcatáblád valamelyik lapkadarabjára (lapkadarabjaira). A szintsáv már nem mozog lefelé.  

6. 
Mi történik, ha a szintsáv lefelé csúsztatás közben elfedi az egyik 
lehelyezett lapkadarabot? 
 

Tedd vissza a szintsávot és a rajta lévő látogatókat a játék dobozába. 
Az eltávolított látogatók nem kerülnek a játék végén pontozásra, és a 
szintsáv is kimarad a játék további részéből.  
 

Mivel nincs már a játékban a szintsáv, ezért új, fehér látogatókat sem 
tudsz meghívni. A színes látogatókat ezek után még mindig 
lehelyezheted az utcatábládra, ha létrehozol egy adott színcsoportot.  
 

Minden játékos számolja össze az utcatáblán 
szerzett pontjait.  
 

Minden egyéni látogató = 1pont. 
 

Minden páros látogató = 2 pont. 
 

Döntetlen esetén, a kezdőjátékostól számítva, az 
óramutató járásával megegyező irányba haladva, a 
legtávolabb ülő játékos a nyertes (például, 4 játékos 
esetében a negyedik játékos mindig a legtávolabb 
van az elsőtől). 
 

Készítsd elő úgy a játékot, mintha ketten játszanátok, 
az alábbi változtatásokkal: 
 

1.   Csak egy utcatáblát használj.  
2. Tedd vissza a játék dobozába az összes páros 
látogatót, mert ebben a változatban nincs színes 
többség.  
3.  Most NE HÚZZ FEL 3 színes kártyát képpel felfelé 
a játéktábla mellé. Ha új kártyára van szükséged, 
akkor azt húzd fel közvetlenül a húzópakliból.  
4. A húzópakliból távolíts el 4 kártyalapot anélkül, 
hogy megnéznéd őket. Ezeket nem fogod használni a 
játék során.  
5.  A szintsávot úgy illeszd az utcatábládra, mint a 
négyjátékos változatban. 
Megjegyzés: Ha nagyobb kihívással szeretnél szembenézni, 
csökkentsd a szintsávot egy, vagy két szinttel lejjebb. Könnyebb 
játékhoz emeld meg egy, vagy két szinttel.  
 

6. Végezd el a játék fordulóit egészen addig, amíg 
eléred a fázis végét.  
7. A fordulód végén dobd el a nyolcszögletű 
játéktáblán lévő kártyákat. 
8.  A fázis végén dobd el a nyolcszögletű játék-táblán 
lévő kártyákat. 
Pontozás 
Számold össze a megszerzett pontjaidat úgy, mint 
egy normál játékban. 
17 ponttól: A te Arraialod volt a legvagányabb, amire 
mindenki szívesen emlékszik.  
14 és 16 pont között: A környéken a te Arraialod volt 
a legjobb.  
11 és 13 pont között: Az Arraialod gyenge volt, de 
még tökéletesítheted. Talán egy jobb zene megoldja 
ezt a problémát? 
10 pont alatt: Volt még egy fesztivál? 
 


