
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 fordította: BBeeoorrnn (2017) 
 

 nem hivatalos és nem szószerinti fordítás! 
 
 
 
 
 
 
 

  KKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTÔÔ 
 
 
 
 
 
 
 
  SZABÁLYKÖNYV 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 

 

RÖVID ÁTTEKINTÉS 
 
A Dream Home: 156 Sunny Street a Dream Home társasjáték kiegészítője, mely lehetővé teszi a 
számotokra, hogy 5-en vagy 6-an is játszhassatok vele. Az új szoba- és erőforráskártyákon kívül ez a 
kiegészítő két modult is tartalmaz: az Építési terveket és a Család és barátokat. Ezeket a modulokat 
tetszőlegesen kombinálhatjátok az alapjátékkal és egymással, illetve 2-6 játékossal játszhatjátok. A játék 
előkészítése előtt egyszerűen döntsétek el, hogy melyik modullal akartok játszani. 
 

Ha új kihívásokat keresel, akkor ezen szabálykönyvben megtalálod az szóló játékmódot is, melyben a 
legszuperebb álmaid otthonát kell egyedül felépítened (lásd a 10-11. oldalakon). 
 
 
 

JÁTÉKTARTOZÉKOK 
 

 1 pontozótábla 2 otthontábla 
 
1 kiegészítő tábla 
 
 
 
 
 
 12 barátkártya 
 
 
  24 szobakártya 
 
 
 

 5 díszjelző    
 
  12 építési tervkártya 
 
 

   24 erőforráskártya (háta) 
 
 
 
 
 
 
    (háta) 
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5-6 JÁTÉKOS SZABÁLYOK 
 
A Dream Home öt- és hatszemélyes szabályai nagyban hasonlítanak az alapjáték 4 játékosra tervezett 
szabályaihoz. Mindössze néhány további játék előkészületi lépést kell megtenned, ha többen játszotok: 
 

JÁTÉK ELÔKÉSZÜLETEK 
Ha öten játszotok, csak az „5+” jelölésű kártyákat keverd az alapjáték megfelelő paklijaihoz, ha viszont 
hatan játszotok, akkor mind az „5+”, mind a „6” jelölésű kártyákat keverd hozzájuk. 
 
 
 
 
 
 
Ezután illeszd a kiegészítő táblát az alapjáték játéktáblája mellé, az alábbi ábrának megfelelő módon. A 
kiegészítő táblának 2 oldala van: az egyiken (5 játékos) csak 2 plusz kártyahely van, míg a másikon 
(6 játékos) 4. Azt, hogy melyik oldalát kell használnotok, a kiegészítő tábla jobb alsó sarkában jeleztük. 
Értelemszerűen a nagyobb táblára több kártyát is fogtok felcsapni minden fordulóban. 
 

Végezetül keverd az új díszjelzőket az alapjáték díszjelzőinek kupacába. 
 
 
 
 
 

 
 6 játékos oldal 
 

 5 játékos oldal 
 
 
 
A többi szabály ugyanaz marad. A játék ugyanúgy 12 körig fog tartani. Minden körben minden játékos 
egy-egy oszlopot választ magának, és megkapja a választott oszlopban lévő összes kártyát, amiket azok 
típusától függően elhelyez az otthontábláján, vagy annak közelében. 
 

A következő oldalakon részletesen ismertetjük az új szoba- és erőforráskártyákat. 
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SZOBAKÁRTYÁK 
 

HÁZI TORNATEREM (HOME GYM): A házi tornatermedet az otthonod bármelyik szintjén 
elhelyezheted: akár az alagsorban, akár a földszinten, akár az emeleten. 
 

DEKORÁCIÓS KÁRTYÁK 
 

DARTS TÁBLA (DARTBOARD): A darts tábládat csak 2 vagy 3 kártyából álló helyiségben 
helyezheted el (akár egy 2 kártyából álló garázsban is). 
 

Fontos! Egy normál szobakártya mellett lévő egyedi szobakártya nem számít 2 kártyából álló szobának! 
Például nem helyezheted el a darts tábládat az 1 kártyás konyhába, ha mellette csak egy éléskamra van. 
 

SEGÍTÔKÁRTYÁK 
 

MÉRNÖK (ENGINEER): A mérnök lehetővé teszi, hogy függőlegesen bővítsd az egyik szobádat. A 
játék végén, a pontozás előtt válaszd ki, hogy az otthontábládon mely függőlegesen szomszédos 
szobakártyáid képezzék ugyanannak a szobának a részét. Egynél több kártyából álló szobákat is 
egybevonhatsz, illetve készíthetsz 3 kártyából álló nappalit is így. A mérnök az egyedi szobakártyákat 
is tudja csatlakoztatni e módon a normál szobakártyákhoz, ha azok függőlegesen szomszédosak. 
 

A mérnök hatására a függőlegesen szomszédos egybevont szobáidban lehet 2 díszjelző is. Ebben az 
esetben pontozd le mind a kettőt (nem kell eldobnod az egyiket). 
 

Zsuzsi a mérnököt használva 
egybevonja az emeleten lévő 
2 kártyás nappaliját a föld-
szinten lévő 1 kártyással. Így a 
játék végén 9 pontot kap az  
5 helyett (ha a 2 nappaliját 
külön-külön pontozta volna). 

 
 

Ha a mérnököd egy 2 kártyából álló emeleti hálószobát von (részben) egybe egy földszinti 2 kártyából 
álló hálószobával, akkor azért 10 pontot kapsz (a 3 kártyából álló háló: 9 pont + az 1 kártyából álló háló: 
1 pont), a 8 helyett (a kétszer 2 kártyából álló háló: 4+4 pont). 
 

Megjegyzés: ha az építési tervekkel is játszotok, és rendelkezel az „1 vagy 2 kártyából álló nappali a 
földszinten is és az emeleten is” építési tervkártyával, és úgy döntesz, hogy a két nappalid egybevonod 
az építészeddel, akkor a közös szobává bővített nappalid már nem fog megfelelni az építési terv 
követelményének. 
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VÍZVEZETÉK-SZERELÔ (PLUMBER): A játék végén az otthontábládon lévő minden 1 kártyás 
fürdőszobád 2 pontot ér (1 helyett). Ezen kívül minden függőlegesen szomszédos fürdőszoba-párodért 
további 2 pontot kapsz (azaz így már 6-ot). Ha több függőlegesen szomszédos fürdőszoba-párod is 
van, a vízvezeték-szerelőd azok mindegyikének megnöveli a pontértékét. 
 
 
 
 6 pont 
 

 2 pont 
 
 
 
 

SZERSZÁMKÁRTYÁK 
 

MARKOLÓ (DIGGER): A köröd kezdetén, mielőtt választanál egy oszlopot, eldobhatod a markoló 
kártyáját, hogy kicseréld a játéktáblán lévő összes kártyát újakra. Vedd le a játéktáblán lévő összes 
szoba- és erőforráskártyát, keverd vissza őket a saját paklijaikba, majd csapj fel helyettük ugyanannyi 
kártyát a játéktábla ugyanazon mezőire. 
 

Mielőtt eltávolítanád a játéktábláról a kártyákat, számold meg, hány erőforráskártya van rajta, valamint 
nézd azt is meg, van-e még szobakártya az első oszlopban. Ez azért fontos, mert az új kártyákból 
pontosan ugyanennyit kell majd felcsapnod, a játéktábla ugyanazon oszlopaiba. Használhatod a 
markolót akkor is, ha te vagy az utolsó játékos, ekkor 2 oszlopot fogsz lecserélni. 
 
SZERSZÁMOSLÁDA (TOOLBOX): A játék során minden alkalommal, amikor egy szerszámkártyát 
használsz (vagy kicseréled az állványzatodat), azt tedd a szerszámosláda kártyád ALÁ (ahelyett, hogy 
eldobnád). A játék végén 1-1 pontot kapsz a szerszámosládáért és minden alatta lévő szerszám-
kártyádért. 
 

Megjegyzés: a pontozólapon nincs külön rubrika a szerszámosláda pontjainak, így ezeket add a 
dekorációidért kapott pontjaidhoz. 
 
LÉTRA (LADDER): A köröd kezdetén, mielőtt választanál egy oszlopot, eldobhatod a létrát, hogy 
átnézhesd a tetőkártyáidat, és - ha szeretnéd - ezek egyikét kicserélheted a játéktáblán lévő egyik 
tetőkártyával. A tetőkártyáid átnézése után még mindig dönthetsz úgy, hogy nem cseréled el egyik 
tetőkártyádat sem, de a létrát ez esetben is el kell dobnod. 
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1. MODUL: ÉPÍTÉSI TERVEK 
 
Az Építési tervek modulhoz 12 különböző előírásokat tartalmazó építési tervkártya tartozik, melyeket 
megpróbálhattok a játék során plusz pontokért megvalósítani. Hat kártya 3 pontot ér, a másik hat 
pedig 5-öt. 
 
 3 pontos kártyák 5 pontos kártyák 
 
 
 
 (háta) (háta) 
 
A játék előkészítése során ossz minden játékosnak egy-egy 3 pontos, és egy-egy 5 pontos építési 
tervkártyát (képpel lefelé). Minden játékos titokban nézze meg a saját tervkártyáit, majd anélkül, hogy 
bárki másnak megmutatná őket, képpel lefelé tegye őket maga elé. A játék végén minden játékos csak a 
legmagasabb pontszámú sikeresen teljesített építési tervkártyája után kap pontot. Az ezermester 
(Handyman), a szállító (Supplier) és a mérnök (Engineer) befolyásolhatja az építési tervek sikerességét, 
ezért ellenőrizd, hogy ezek használata után is még teljesül-e a tervkártyád követelménye. 
 

Megjegyzés: ha mindkét építési tervedet sikeresen teljesíted, akkor is csak a több pontot érő jutalmát 
kaphatod meg. Nem kapsz büntetést, ha nem teljesíted a tervkártyáid követelményeit. 
 

Mivel az építési terv sikeres befejezése növeli az otthonod működőképességét, így az építész (Architect) 
további 1 ponttal jutalmaz érte. 
 
 
 
 
 
 
 
 +4 pont 
 
Ha az építési tervkártya szövegében a „földszinten” és/vagy az „emeleten” kifejezés szerepel, az nem 
értendő az alagsorra. Ha a 2 felső szinteden lévő szobakártyáidat a mérnök (Engineer) segítségével egy 
közös szobává vonod össze, az akár a földszinten, akár az emeleten lévőnek is számíthat, amikor az 
építési terved követelményeinek teljesítését ellenőrzöd. 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 
Hacsak az építési tervkártya másként nem rendelkezik, a megkövetelt szoba állhat tetszőlegesen 1, 2, 
vagy akár 3 kártyából is. Ha az építési tervben meghatározottnál több szobával rendelkezel a megadott 
típusból, attól még az építési terved teljesültnek számít. 
 

3 PONT ÉRTÉKÛ TERVKÁRTYÁK 
 

 2 játékszoba (Playroom) 
 3 kártyából álló nappali (Living Room) az emeleten (2nd floor) 
 3 kártyából álló nappali (Living Room) a földszinten (1st floor) 
 borospince (Wine Cellar) vagy éléskamra (Pantry) - ennek az építési tervnek a 

sikeres megvalósításához legalább az egyik szobádnak meg kell lennie 
 2 kártyából álló, komplett garázs (Garage) és egy konyha (Kitchen) - ez utóbbi 

állhat egy vagy két kártyából is 
 ugyanannyi fürdőszoba (Bathroom) mint játékszoba (Playroom) - ha egyáltalán 

nincs fürdőszobád és nincs játékszobád sem, a tervkártya követelményét akkor 
is teljesítetted 

 
5 PONT ÉRTÉKÛ TERVKÁRTYÁK 
 

 2 hálószoba (Bedroom) az emeleten (2nd floor) 
 3 díszjelző, legalább 1 a földszinten és legalább 1 az emeleten - lehet 3-nál több 

díszjelződ is, de ebből legalább egynek kell a földszinten, és egy másiknak az 
emeleten lennie (a többi bárhol lehet, akár az alagsorban is) 

 1 vagy 2 kártyából álló nappali a földszinten is és az emeleten is - ha a 
mérnököt (Engineer) használod, akkor is két különálló nappalira lesz szükséged 
a földszinten és az emeleten egyaránt a tervkártya sikeres teljesítéséhez (ha 
egyszerre két függőlegesen egybevont nappalival is rendelkezel, akkor is teljesül 
a tervkártya követelménye) 

 nem lehet garázsod (Garage) és játékszobád (Playroom) - a garázs és 
játékszoba kártyáid képpel lefele (lakatlan szoba) lehetnek az otthontábládon 

 5 szoba a földszinten vagy az emeleten - egy szinten lehet több, azonos típusú 
szoba is (például: fürdőszoba, nappali, második fürdőszoba, szauna, harmadik 
fürdőszoba), de egyik szoba sem állhat 2 vagy 3 kártyából, és a lakatlan szoba 
nem számít be a követelménybe 

 2 hálószoba (Bedroom) fürdőszoba (Bathroom) mellett - mindkét hálószoba 
lehet vízszintesen szomszédos ugyanazzal a fürdőszobával, vagy akár különböző 
fürdőszobákkal is 
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2. MODUL: CSALÁD ÉS BARÁTOK 
 
A Család és barátok modulhoz 12 barátkártya tartozik, mely mindegyike olyan személyeket képvisel, 
akiket meghívhatsz az otthonodba, hogy további pontokat adjanak a játék végén. 
 

A játék előkészítése során keverd össze a barátkártyákat képpel lefelé, húzz belőle kétszer annyit, 
ahányan játszotok (4 kártyát 2 játékos esetén, 8 kártyát 4 játékos esetén, stb.), majd tedd őket képpel 
felfelé egymás mellé a játéktábla közelébe, hogy mindenki jól láthassa a rajtuk lévő illusztrációkat és 
szobatípus követelményeket. A nem használt barátkártyákat tedd vissza a játék dobozába. 
 

A körödben, miután elhelyeztél egy szobakártyát, meghívhatod az egyik barátod. Ahhoz, hogy 
meghívhass egy barátot (elvehess egy barátkártyát), az otthonodnak már rendelkeznie kell a kártyán 
feltüntetett szobákkal, és ezeknek a szobáknak egymás mellett kell lenniük (a sorrendjük nem számít). 
Ha teljesíted egy barátkártya feltételét, vedd el azt a játéktábla mellől, és tedd az otthontáblád jobb 
oldalára, ahhoz a szinthez, ahol a szüksége szobáid már megépültek. Ezek a kártyák a játék végéig már 
itt maradnak, amikor is megkapod a barátkártyákon szereplő pontokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: ha képes vagy rá, meghívhatod egyszerre 2 barátodat is ugyanabban a körödben. Egy-egy 
barátkártyád lehet csak a földszinted, illetve az emeleted mellett, azaz kettőnél több barátodat nem 
hívhatod meg az otthonodba. (A kártyák ábráin szereplő emberek száma nem befolyásolja sem a 
játékmenetet, sem az értük kapható pontokat.) 
 

Ha menet közben áthelyezed az otthonodban lévő szobákat, például az ezermester (Handyman), vagy a 
fúrógép (Drill) segítségével, nem kell eldobnod a már meglévő barátkártyádat, az a játék végéig most 
már az otthontáblád mellett marad. 
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AZ ÚJ KÁRTYÁK HOZZÁADÁSA AZ ALAPJÁTÉKHOZ 
 
2-4 játékos esetén, a játék változatossá tétele érdekében hozzáadhatsz erőforráskártyákat e kiegészítőből 
az alapjátékhoz. Minden játék előtt, annak érdekében, hogy az erőforráskártyák véletlenszerűen 
kerüljenek bele a játékba, kövesd az alábbi lépéseket: 
 

1. Válogasd ki a segítő- és az eszközkártyákat az alapjáték erőforráspaklijából. 
 

2. Keverd bele a kiegészítő 2 segítőkártyáját az alapjáték segítőkártyái közé. 
 

3. Keverd bele a kiegészítő 3 szerszámkártyáját az alapjáték szerszámkártyái közé. 
 

4. Húzz véletlenszerűen 5 segítőkártyát és 5 szerszámkártyát az összekevert paklikból, és keverd bele 
ezt a 10 kártyát az erőforráspakliba. 

 

5. A nem használt segítő- és szerszámkártyákat tedd vissza a játék dobozába (anélkül, hogy megnéznéd 
őket). 

 
JÁTÉKVARIÁNS (2 játékos részére ajánlott) 
 

Az alábbi speciális erőforráspakli lehetővé teszi, hogy több pontot szerezzetek a játék végén. 
 

1. Vedd ki az egyik színből mind a 7 tetőkártyát, és tedd vissza őket a játék dobozába. 
 

2. Válogasd ki ezen kiegészítő 14 tetőkártyáját, és tedd vissza őket is a játék dobozába. 
 

3. Keverd össze a kiegészítőben lévő 5 dekorációs-, 2 segítő- és 3 szerszámkártyát. 
 

4. Húzz 7 kártyát a kiegészítő összekevert kártyáiból, és keverd bele az alapjáték erőforráspaklijába, így 
létrehozva egy 48 kártyából álló paklit. 

 

5. A nem használt dekorációs-, segítő- és szerszámkártyákat (anélkül, hogy megnéznéd őket), tedd 
vissza a játék dobozába. 

 

Megjegyzés: ha a fenti változatot 3 vagy 4 játékossal játsszátok, nehezebb lesz egy komplett tetőt 
összegyűjtenetek.  
 

A szobakártyapakli módosítása nem ajánlott - a kiegyensúlyozott játéknak tartalmaznia kell az alapjáték 
mind a 60 szobakártyáját. Azonban, ha még is úgy döntötök, hogy néhány szobakártyát kivesztek a 
pakliból, győződjetek meg róla, hogy 10 alagsori kártya azért maradjon benne. 
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SZÓLÓ JÁTÉKMÓD 
 
JÁTÉK ELÔKÉSZÜLETEK 
 

1. Vedd el az egyik otthontáblát, és fektesd magad elé. 
 

2. Tedd a játéktáblát az asztal közepére (nem kell a kiegészítő táblát mellé tenned). 
 

3. Válogasd ki az alapjáték erőforráskártyáit, és 
 - tedd a szállítót (Supplier) és a tetőfedőt (Roofer) a játéktábla mellé, 
 - tedd vissza a légkalapács (Jackhammer) kártyát a játék dobozába, és 
 - vedd ki az egyik színből mind a 7 tetőkártyát, és tedd vissza őket a játék dobozába. 
 

4. Válogasd ki a kiegészítő összes erőforráskártyáját, és 
 - tedd vissza a 14 tetőkártyát a játék dobozába, majd 
 - keverd a dekorációs-, segítő és szerszámkártyákat az alapjáték kártyáihoz. 
 

5. Keverd meg az építési tervkártyák mindkét pakliját, és tedd őket a játéktábla közelébe. 
 

6. Húzz 2 építési tervkártyát (egy 3 és egy 5 pontosat), és tedd őket az otthontáblád mellé. 
 
JÁTÉKSZABÁLYOK 
 

A szóló játék szabályai nagyban hasonlítanak a többjátékos szabályokhoz. A játékot ugyanúgy 12 körig 
fogod játszani. Minden körödben csapj fel a játéktáblára 4 erőforráskártyát és 5 szobakártyát, válassz 
egy oszlopot, vedd el az oszlop összes kártyáját, és helyezd el őket, a már ismert szabályok szerint. Az 
egyetlen szabályeltérés akkor lesz, amikor a bal szélső oszlopot választod (a kezdő játékos oszlopát). 
Mivel csak te játszol egyedül, nem kell elvenned a kezdőjátékosjelzőt. Ehelyett elveheted az alábbiak 
egyikét: 
 - a szállító (Supplier) kártyáját, 
 - a tetőfedőt (Roofer) kártyáját, vagy 
 - 2 új építési tervkártyát (egy 3 pontosat és egy 5 pontosat) 
 

Ezek egyikét sem muszáj elvenned, megteheted, hogy csak az első oszlop szobakártyája lesz a tied. 
 

A 12. köröd után kell meghatároznod, mennyire voltál eredményes. A pontokat ugyanúgy kapod, mint 
az alapjátékban, azzal a kivétellel, hogy az ÖSSZES sikeresen teljesített építési tervkártyád pontját 
megkapod (a normál játék egyetlen - legtöbb pontot érő - tervkártyája helyett). Például ha sikeresen 
teljesítettél két 3 pontos és két 5 pontos tervkártyát, akkor +16 pontot kapsz (3+3+5+5). 
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A játék során több építési tervkártyát is húzhatsz magadnak, de csak a teljesítettek számítanak bele a 
pontjaid közé. Az építész (Architect) minden teljesített tervkártyádért 1-1 plusz pontot ad. 
 
VégsÔ pontszámok 
 

Hasonlítsd össze a végső pontszámodat az alábbi táblázattal, hogy értékelhesd álmaid otthonát: 
 
0-40: Nos, éppenséggel ellakhatsz benne, de nem igazán lehetsz büszke rá. 
 

41-50: Egész tisztességes otthon lett, de nem nagyon tűnik ki a többi, átlagos épület közül. 
 

51-55: Király! Nagyon szép otthonod lett! 
 

56-59: Azt beszélik, a te otthonod lett a város legszebb épülete! 
 

60+ Valódi műalkotás! Az otthonodnak a világ legszebbjei közt van a helye! 
 
Talán nehéz lesz az első próbálkozásra sok pontot összehoznod, ezért arra próbálunk ösztönözni, 
többször is játssz szóló módban, hogy igazán próbára tehesd magad. Gondos tervezéssel, és egy 
egészen kis szerencsével megépítheted legszebb álmaid otthonát! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

A játék tervezője szeretne köszönetet mondani a REBEL cégnek a Dream 
Home játék létrehozásában nyújtott segítségéért. Szeretne köszönetet 
mondani a családjának és barátainak, mert végtelen türelemmel viselték az 
új ötletek kipróbálását. A tervező lánya, Olga, is megérdemel egy forró 
ölelést, aki nem csak a próbaverzió összes kártyáját illusztrálta, hanem a 
kiegészítő néhány kezdeti problémáját is megoldotta. 
 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

