
 

Zöldségek és turizmus Izlandon. Uwe Rosenberg játéka 1-4 játékos számára. 

Játékszabály 



 

Bevezetés 
Izlandon vulkánokat mászhatsz, megcsodálhatod az északi fényt, juhokat számlálhatsz, és felséges 
paradicsomot ehetsz. A geotermikus energiának köszönhetően Izland egy zöldségtermelő paradicsom!                
A játékosok, zöldségtermelők szerepében igyekeznek megteremteni megélhetésüket a gyönyörű Izlandon, de a 
természeti csodákról szóló turizmus közben heves verseny folyik a legjobb zöldségeseknek járó címért is! 



 

Játéktartozékok 
1 kétoldalú játéktábla  

3 és 4 játékos oldal 

1 és 2 játékos oldal 

1 fedőlapka 3 játékos részére 
4 menedzserjelölő 
(minden színből 1) 

12 munkáskorong 
(minden színből 3) 

5 árurekesz 
1 matricaív 

a munkáskorongokra 

1 kezdőjátékos-kártya 23 üvegházkártya 4 játékossegédlet-kártya 
(minden színből 1) 

8 körjelző-lapka 40 árulapka 

160 fa árujelölő: 
 

40 paradicsom (piros) 
36 saláta (zöld) 
32 gomba (barna) 
28 karfiol (fehér) 
24 sárgarépa (narancssárga) 

 36 szolgáltatáskártya 
(A-E 5 készlete) 

34 történetkártya 



 

Megjegyzés: Ezek az előkészítési utasítások 2-4 játékosra vonatkoznak.  

A szóló változat és a történetmód leírását a játékszabály 11-12. oldalán 

olvashatjátok. 
 

Előkészítés 
1. A játékterület előkészítéséhez, tedd a játéktáblát az asztal 

közepére. Használjátok a játékosok számával megfelelő oldalát. 
Két játékos esetében rakd a fedőlapkát képpel lefelé a játéktábla 
fölé. Három játékosnál, tedd a fedőlapkát a játéktábla felső 
sorára. Négy játékos esetében pedig a fedőlapkát egyáltalán nem 
használjátok.  

 

A fedőlapka … 

2. Az üvegházkártyák paklijából távolíts el minden olyan kártyát, 
amely meghaladja az aktuális játékosok számát (2 játékos 
esetében távolítsd el a  és a  jelzésű lapokat), és 
tedd vissza a játék dobozába. A maradék kártyákat a 
hátlapjukon szereplő parcellaszámok alapján rendezd különálló 
paklikba és mindegyik paklit, képpel felfelé helyezd egy sorba a 
játéktábla mellé. A véletlenszerű üvegházkártyák (a hát-
lapjukon lévő  szimbólummal) paklijából tedd félre most a  
szimbólumú kártyát. Keverd össze ezt a paklit és rakd a többi 
üvegházkártya-pakli sorába képpel felfelé, majd ennek a 
paklinak a tetejére helyezd rá a félretett kártyát képpel lefelé. 
Ez a pakli a „véletlenszerű üvegházkártya-pakli” lesz.  

 

… 3 játékosnál lefedi a 
játéktábla felső sorát. 

… 2 játékosnál képpel lefelé, 
a játéktábla felett van. 

Parcellák 
száma 

Játékosok 
száma 

Ez a kártya 
képpel lefelé a 
véletlenszerű 

üvegházak 
paklijára kerül.  

3. Válassz egy szolgáltatáskártya- 
pakli készletet és keverd össze  
ezeket a kártyákat. Ezután,  
a készletből válassz találomra  
5 kártyát, amit képpel felfelé,  
helyezz egymás mellé a játéktábla oldalára. A többi és a 
választott készlet megmaradt kártyáit tedd vissza a játék 
dobozába.  

 

Az „E” készlet csak 
egy lehetőség a 2 
játékos változatra. 

Tipp: Javasoljuk, hogy az első játékotok alkalmával az „A” készlet kártyáit 
használjátok.  
 



 

4. Halmozd a körjelző-lapkákat  
emelkedő sorrendbe (azaz, felül  
legyen az 1-es, alul a 7-es)  
a játéktábla, vagy a fedőlapka  
jelzett mezőjére.  
(A 8-as körjelző-lapkára csak a történetmódban lesz szükségetek.)  

 
5. Helyezd mindegyik fa árujelölő típust a saját rekeszébe és 

állítsd fel ezeket a közeletekben (2 fős játékban erre van hely a 
játéktáblán). Ez lesz a készlet. Majd ennek a közelébe halmozd 
fel az árulapkákat is.    

 

6. Tegyél 1 gombát, 1 salátát és 1 paradicsomot egymásra alulról 
felfelé, ebben a sorrendben. Majd ezt a zöldségkupacot, tedd a 
szolgáltatáskártyák sorának egyik végére.  

 

7. Minden játékos válasszon magának 
egy színt és vegye el a következő 
játéktartozékokat:  
3 munkáskorongot, 1 menedzser-
jelölőt és 1 játékossegédlet-kártyát.  
A nem használt tartozékokat tedd 
vissza a játék dobozába.  

 
8. Az a játékos, aki nemrég vásárolt paradicsomot, magához 

veszi a kezdőjátékos-kártyát. Majd a kezdőjátékostól indulva, 
haladva az óramutató járásával egyező irányba, mindenki 
lehelyezi a menedzserjelölőjét a turizmussáv kezdő mezőjére.  

 

turizmussáv 

Fontos! Mielőtt az első játékot 
elkezdenétek…  
 

Ragasszátok fel a matricá-
kat a munkáskorongokra a 
színűknek megfelelően 
(kék a kékre, sárga a 
sárgára, stb.).  
 

Az árurekeszek 
összeillesztése. 



 

A játék folyamata 
Megjegyzés: A következő szabályok 2-4 játékosra vonatkoznak. A szóló változat és 
a történetmód leírását a játékszabály 11-12. oldalán olvashatjátok. 
 A játékot 7 körön keresztül játsszátok. Minden játékkör 4 fázisból áll, 
úgynevezett az „idők” fázisaira, amit sorrendben fogtok elvégezni.  
 A munkaidő alatt, a munkásaid akciókat 

hajtanak végre.  
 A betakarítás ideje alatt, begyűjtöd az 
árukat az üvegházakból.  
 A turizmus ideje alatt, a menedzsered a 
turizmussávon halad. 
 A hazatérés idején, visszaszerzed az 
összes munkásod a játéktábláról.  
 A játéktáblán az akciómezőket, valamint a turizmussávot 

találod, amely ételeket tartalmazó asztalokból áll.  
(Az akciómezők részletes leírását a 9. oldalon 
olvashatjátok.) 
 

Lehelyezési szabályok: 

1 - Munkaidő 

KULCSFOGALMAK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 Készlet – Az áruk általános készlete korlátlan mennyiségű. Ha egy áru valamelyik típusa elfogyna, akkor használjátok az árulapkákat megegyezés szerint (minden árulapka = 3 áru).  
 

Raktár – Minden olyan áru, amit elvettél, vagy betakarítottál, a személyes raktáradba kerül. Áruval fizetni csak ebből a raktárból tudsz.   

Veteményezés – Minden üvegház több parcellára van felosztva. A vetéshez, vegyél el 1 árut a raktáradból és tedd azt egy üres üvegház egyik parcellájára, ami nálad van.  Az egész üvegháznak üresnek kell lennie, nem csak egy parcellának. Minden üvegháznál ábrázolva van, hogy milyen zöldséget vethetsz oda. Miután egy üvegházba elveteményeztél, töltsd fel az üres parcellákat is ugyanazzal az árutípussal úgy, hogy azokat a készletből vedd el.  
 

Általánosságban elmondható, hogy minden akciómező leírja, hogy hányszor veteményezhetsz. De olvasd el figyelmesen, mert van a játékban egy különleges kifejezés: „Veteményezz legalább X alkalommal.” Egy ilyen akciónál nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy hányszor végzed el, mindaddig, ameddig van elég árud és üres üvegházad. Viszont, az előírt minimális veteményezést el kell végezned, különben nem választhatod ezt az akciót.   

Például: „Veteményezz legalább 2 alkalommal.” Elvethetsz 3, 4 alkalommal is, ha van elég árud és üres üvegházad. De kétszer mindenképpen veteményezned kell, ha ezt az akciót szeretnéd végrehajtani.  
 

A játék minden köre a munka-
idővel kezdődik. A kezdőjátékostól 
indulva és haladva az óramutató 
járásával egyező irányba, minden 
játékos a három munkása egyikét 
helyezi egy szabad akciómezőre. Ez 
addig folytatódik, amíg minden 
játékos le nem helyezte mind-
három munkását. Amikor egy 
munkást egy akciómezőre teszel, 
azonnal hajtsd végre az akciót. 

Szabad akciómező minden olyan akciómező, ahová egy munkás 
sincs lehelyezve.  

A munkásod csak olyan akciómezőre helyezheted, ahol az adott 
mező akciójának legalább az egyikét végre tudod hajtani. 
Néhány akciómező egynél több akcióval rendelkezik. Akkor is 
választhatsz egy ilyen akciómezőt, ha az adott mező akciójának 
csak az egyikét tudod elvégezni. De ha lehetséges, végezd el a 
mező összes akcióját. Önként nem tudsz kihagyni egy akciót.  



 

Betakarítás – A betakarításhoz vegyél el 1 árut egy üvegházadból és tedd azt a raktáradba. Ha egy akció lehetővé teszi, hogy többször is elvégezhesd a betakarítást, akkor azokat az árukat különböző üvegházakból kell elvenned. Akcióként egy üvegházból csak egy árut vehetsz el, hacsak az akció másként nem engedi. Általában mindig kevesebb alkalommal lehet a betakarítást elvégezni, mint a megengedett.  
 

Szolgáltatáskártya – Egy szolgáltatáskártya elvételéhez, válassz egy kártyát a játékterületről és tedd magad elé. Ha az utolsó 3 szolgáltatáskártya közül 1 marad a játékterületen, akkor szintén elveheted a közelében lehelyezett zöldségkupac felső áruját (paradicsom, saláta, vagy gomba), amit tegyél a raktáradba.  
 

Például: Csak 3 szolgáltatáskártya maradt a játékterületen. Miután kiválasztottad az egyiket, tedd magad elé, vele együtt a zöldségkupac legfelső áruját is. Ez esetben ez a paradicsom.  
 

Azonnali előrelépés – Mozgasd a menedzsered a turizmussávon 1 asztalnyit, de anélkül, hogy elköltenéd a szokásos áruköltséget rá.  
 

Például: A következő akciómezőt választod: „Vegyél el 1
paradicsomot ÉS veteményezz egyszer.”Akkor is választhatod ezt a
mezőt, ha nem tudsz veteményezni és csak paradicsomot akarsz
elvenni. Azonban, ha tudsz veteményezni, akkor el kell végezned
ezt az akciót, továbbá elveszel egy paradicsomot is.
 
Az akciómezők oszlopokra vannak felosztva. Balról jobbra, 4 
oszlopot találunk: az ingatlan-, a terep-, a piac-, és a 
városházakciókat.  
 

 

 Az ingatlan- és a városházakció néhány mezőjén egy kis 
zászló van feltüntetve. Ez azt jelenti, hogy oszloponként és 
körönként, minden játékos maximum csak 1 zászlóval 
megjelölt akciómezőt használhat.  
 2 - Betakarítás 

A betakarítás idején, minden játékos egyszer learatja az összes 
feltöltött üvegházát. Ha egy üvegházban különböző áruk 
vannak (a szolgáltatáskártya hatásai miatt), akkor döntsd el, 
hogy melyiket aratod le.  
 3 - Turizmus 
A turizmus idején, minden játékos végrehajt egy fordulót, de 
nem az óramutató járásával egyező irányba haladva.  
A turizmussáv legtávolabbi pontján álló játékossal kezdődően, 
és haladva elölről visszafelé a játékosok pozíciósorrendje 
szerint, mindenki elvégzi a fordulóját. Minden játékosnak el 
kell végezni a teljes fordulóját, mielőtt a következő játékos 
fordulójára kerülne sor.  
A fordulód alatt a menedzserjelölőd annyi asztallal haladhat 
előre, amennyivel szeretnéd és amennyit megengedhetsz 
magadnak. (Ne felejtsd el a bónuszokat! – lásd a 8. oldalon) 
Ahhoz, hogy a menedzsered a turizmussávon haladni tudjon, a 
raktáradból árukat kell bedobnod a készletbe, amit az 
asztalokon ábrázolt útjelzők mutatnak.  
 

Például: A menedzsered a következő 
asztalhoz lépne, de ehhez el kell a 
raktáradból dobni 1 paradicsomot. 
 

Ritka eset, de ha befejezed az egész
turizmussávot, akkor tedd a menedzse-
red a turizmussáv kezdeti mezőjére és innen folytasd.  Mindegyik
asztalt úgy kell tekinteni, mint egy +6-os az adott árutípusból.
 



 

A játék vége és a győztes 

Amikor egy olyan asztalhoz lépsz, ahol más játékosok 
menedzsere is jelen van, akkor tedd a jelölők elé a sajátodét, 
az asztal legelejére.  
 

Például: Ennél az asztalnál már két 
másik menedzser áll. Helyezd a saját 
jelölődet a többi elé, kicsit vissza-
csúsztatva azokat.  
 

A bónusz használata 
 

A „bónusz” a turizmus egy különleges funkciója. A bónuszt 
körönként egyszer, a menedzser haladása során kell 
használnod. Ahelyett, hogy eldobnád a szükséges árutípusokat 
a haladás érdekében, elveszed azokat a készletből. 
Használhatod a bónuszt a normál haladás előtt vagy után is, és 
a megszerzett bónuszon keresztül, szintén ugyanabban a 
körben az előrehaladáshoz eldobhatod azokat.  
 

Például: A menedzsered egy olyan asztalnál áll, ahol 1 gomba 
van. A raktáradban 1 karfiol és 2 paradicsom található. Bedobsz 
1 karfiolt, hogy a következő asztalhoz léphess.  
Majd, hogy az ezt követő asztalhoz juss, felhasználod a bónuszod 
és elveszel a készletből 1 sárgarépát.  
Végül, bedobsz még 2 paradicsomot, hogy továbblépj egy másik 
asztalhoz.  
 

A raktárad 
rendelkezik a 

haladáshoz szükséges 
árukkal… 

A raktárad NEM 
rendelkezik a 

haladáshoz szükséges 
árukkal… 

Még nem  
használtad  
a bónuszt ebben  
a körben… 

Már  
használtad  
a bónuszt ebben  
a körben… 

Eldobhatsz 1 árut a 
raktáradból, hogy 
haladj 1 asztalt, 
VAGY felhasználod a 
bónuszt, hogy 
előrehaladj  
1 asztalnyit.  
Nem maradhatsz  
az asztalodnál. 

Használnod kell a 
bónuszt, hogy 
előrehaladj 1 
asztalt. 

Eldobhatod az 
árukat a 
raktáradból, hogy  
1 asztalnyit léphess, 
VAGY maradj a 
jelenlegi 
asztalodnál. 

Maradj a jelenlegi 
asztalnál.  
 

A hazatérés során, minden játékos leveszi a munkásait a 
játéktábláról. Dobd el a legfelső körjelző-lapkát és az előző kör 
kezdőjátékosa adja át a bal oldalán ülő játékosnak a 
kezdőjátékos-kártyát.  
 

4 - Hazatérés 

A játék véget ér, amikor az utolsó körjelző-lapkát is eldobjátok 
a hazatérés idején. A győztes az a játékos, akinek a 
menedzserjelölője a legtávolabb áll a turizmussávon!  
 

Döntetlen esetén a győztes az a játékos, aki az adott asztalhoz 
legutoljára érkezett a menedzserjelölőjével (azaz, a jelölője 
legelöl áll).  
 



 

Akciómezők: Általános magyarázatok 

Szolgáltatáskártyák: Általános magyarázatok 

Az összes akció végrehajtható miután kiválasztottad.  
 

 

Az akciómezőn található nyílszimbólum ( ) azt jelenti, 
hogy el kell dobnod a dolgot még a nyíl előtt, hogy elérj 
valamit, vagy végezd el azt a dolgot a nyíl után. 
 

 

Az akciómezőkön lévő „vagy” szó egy választhatóságot 
jelent. Végre kell hajtanod valamelyiket, de nem 
mindkettőt. Ha az akciók leírásában az akció elvégzése nem 
tartalmaz sorrendiséget, akkor te választhatod meg a 
lépések sorrendjét.  
 

 

Ha el kell dobnod egy üvegházkártyát, akkor tedd vissza a 
paklijába, hogy azt újra el lehessen venni. Ha bármilyen 
áru az üvegházon marad az eldobáskor, akkor azokat rakd 
vissza a készletbe.  
 

 

A játéktáblán az akciómezők oszlopokra és sorokra vannak 
felosztva. Balról jobbra haladva négy oszlop van: az 
ingatlan-, a terep-, a piac-, és a városházakciók.  
Ez a terminológia bizonyos szolgáltatáskártyák esetében 
fontos, de vannak olyan szolgáltatáskártyák, amelyek a 
sorokra utalnak.  
 

 

 A szolgáltatáskártyák azonnali vagy folyamatos hatásokat 
biztosítanak. Ahogy elveszed a kártyát, a hatásuk aktív lesz. 
Amikor egy kártyahatás aktuálisan kiváltódik, azt a kártya 
szövege jelzi. Az „azonnal és csak egyszer” leírású 
szolgáltatáskártyák pirossal vannak jelölve, és csak akkor 
veheted el a játéktérről, ha a hatásukat abban a pillanatban 
el tudod végezni. Miután felhasználtad ezeknek a 
kártyáknak a hatását, onnantól kezdve több előnyük nincs. 
 

 3 vagy 4 játékos esetén a szolgáltatáskártyák megoszthatók. 
Ha egy kártya megosztásra kerül, válassz a bal vagy a jobb 
oldaladon ülő játékos előtt lévőből. Csúsztasd ezt a kártyát 
kettőtök közé és mostantól kezdve már te is használhatod 
(senki más már nem tud ezen a kártyán osztozni). Ha úgy 
döntesz, hogy megosztasz egy „azonnal és csak egyszer” 
kártyát, a hatását csak egyszer és azonnal tudod használni, 
utána már nincs további előnye.  
 

 A „bármikor” felhasználható kártyák hatásait bármikor 
végrehajthatod, még akkor is, ha nem a te fordulód van 
éppen.  
 
Vannak kártyák, amelyek bizonyos időpontban 
aktiválódnak, és vannak olyanok, amelyek bizonyos akció 
végrehajtásakor. Az „egy akcióval” jelzésnél, csak az 
akciómezővel kiváltott akciók számítanak, de aktiválható 
még egy másik szolgáltatáskártya is, amikor egy bizonyos 
idő van fel-tüntetve.  
 

 

Amikor egyszerre több kártyahatás jelenik meg, végezd el 
azokat a forduló sorrendjében.  
 

 

Ha egy szolgáltatáskártya az üvegházkártya egy „ritkább 
típusú” árujára utal, akkor ez a típus az üvegház arany 
mezőjében lévő áru lesz. A ritka típusú áruk gyakorisági 
sorrendje: a paradicsom > a saláta > a gomba > a karfiol > 
és a sárgarépa.  
 

 



 

Szolgáltatáskártyák: Speciális magyarázatok 
A történetmód szolgáltatáskártyái sárgával vannak kiemelve.  

A8 

B5 

Tősgyökeres 
(Village Elder) 

 

Ha a menedzsered a turizmus végén, egy 
asztalon osztozik egy másik 
menedzserrel, számoljátok össze az 
aktuális asztalon lévő ételek számát.  
Ezt a bizonyos számú árut eldobhatod 
bármilyen kombinációban, hogy 
haladhass 1 asztalt.  
 

Például: Az asztalon 3 étel van, ami azt 
jelenti, hogy 3 árut dobhatsz el, hogy 
előreléphess 1 asztalt. Úgy döntesz, hogy 
eldobsz 2 paradicsomot és 1 salátát, és ezzel 
előrelépsz a következő asztalhoz.  
 

Sárgarépavetés 
(Carrot Seed) 

 

Azonnal és csak egyszer, töltsd fel a 
készletből mindegyik üvegházkártyád  
1 üres parcelláját sárgarépával. 

Minden üvegházba csak 1 sárgarépát tehetsz, még akkor is, ha 
normális esetben sárgarépát nem vethetnél az adott üvegházba. 
 

B11 Oktató 
(Trainer) 

 

Azonnal és csak egyszer, töltsd fel a 
készletből mindegyik üvegházkártyád  
1 üres parcelláját olyan áruval, ami ott 
vethető, de jelenleg most nincs ott.  
 

Például: Ebbe az üvegházba gomba is vethető, 
de jelenleg csak salátát tartalmaz. Így most 
letehetsz egy gombát egy üres parcellára.  
 

Piaci árus 
(Market Woman) 

 

B12 Azonnal és csak egyszer, töltsd fel a 
készletből mindegyik üvegházkártyád  
1 üres parcelláját karfiollal.  
 

Minden üvegházba csak 1 karfiolt tehetsz, még akkor is, ha 
normális esetben karfiolt nem vethetnél az adott üvegházba. 
 

C12 Gazdaasszony 
(Farm Girl) 

 

A hazatérés kezdetén legalább egyszer 
veteményezhetsz. Ezt akkor végezd el, ha 
mindegyik üvegházad 3 parcellával 
rendelkezik.  

Ez azt jelenti, hogy mindegyik üvegházadban csak 3 áru van, de 
veteményezhetsz egy olyan üvegházba, amelynek 3 parcellája 
van (azaz bármilyen árut elveteményezhetsz).  
 

D11 

E 1 

E 2 

Üvegház- 
ingatlanügynök 
(Greenhouse Estate 

Agent) 
 

Bőségbár 
(Full Restaurant) 

 

Földbérlet 
(Lease of Land) 

 

Ez a kártya 4 parcellát tartalmaz, amely  
2 különálló részre oszlik és ezekbe 
bármilyen típusú árut veteményezhetsz. 

Minden fordulóban az aratási idő 
kezdetén, ha bármelyik sor összes 
akciómezője üres, elvehetsz 1 salátát és  
1 sárgarépát. 

Azonnal és csak egyszer, adj 1 üvegházat 
az ellenfelednek, te pedig azonnal haladj 
1 asztalnyit a menedzsereddel.  
 

Igazából ez a kártya úgy működik, mintha 2 különálló üvegház 
lenne 2 parcellával. Azonban, minden más célra, ez a kártya nem 
tekinthető üvegháznak.  
 

Ha több üres sor van, akkor 
még mindig csak 1 salátát és  
1 sárgarépát vehetsz el a 
készletből. 
 
Ha még mindig van áru azon az üvegházon, amit átadsz az 
ellenfelednek, hagyd rajta. Más szóval, az ellenfeled azokat is 
megkapja! 
 



 

Szóló játékváltozat 
Megjegyzés: A szóló játékváltozat a 2 játékosra vonatkozó 
szabályokat követi az alábbi változtatásokkal. 
 

A hazatérés első körében ne vedd vissza a munkásaidat. Azok 
az akciómezőkön maradnak és a következő kört blokkolják.  
 

A hazatérés minden rákövetkező körében fogod visszavenni az 
előző körben lehelyezett munkásaidat (azaz, az inaktív színű 
munkásaidat). Az aktuális körben lehelyezett munkások 
mindig az akciómezőkön maradnak!  
 

Az 5. kör végén a játék befejeződik. 
 

Tegyél le 1/2/2/1 üvegházkártyát, amelyek mérete 3/4/5/6.  
A véletlenszerű üvegházkártya-pakli előkészítése változatlan 
marad.  
 

Válassz ki két színt és vedd el azoknak a színeknek a 
munkásait. Vegyél el 1 menedzserjelölőt (a választott színek 
egyikéből) a használathoz.  
 

Az ingatlan-akciómezők oszlopában, minden egyes zászlóval 
jelölt mezőre helyezz egy használaton kívüli munkást. Ezek a 
mezők az egész játék tartamára blokkolva vannak. Ezeket a 
munkásokat, amelyek blokkolják a mezőket, nem távolíthatod 
el.  
 

A kiválasztott szolgáltatáskártyákból csak 3-at (5 helyett) 
tegyél a játéktérre, a maradékot rakd vissza a játék dobozába. 
Minden alkalommal, amikor egy szolgáltatáskártyát veszel el 
a játéktérről, mindig a legfelső árut vedd el a pakliból.  
 

Csak az 1-5-ig terjedő körjelző-lapkákat használd.  
 

Előkészítés 
 

Munkaidő 
 Minden munkaidő kezdetén, vegyél el egy kártyát a 
véletlenszerű üvegházkártyák paklijából. Valamint 1 
paradicsomot a készletből, ami nem használható akcióra.  
 

Játékkörről játékkörre haladva, a munkaidőd alatt felváltva 
helyezed le a kétféle színű munkásaidat. Ez azt jelenti, hogy az 
egyik színű munkásaidat háromszor (az első, a 3. és az 5. 
körben), míg a másik színű munkásaidat kétszer (a 2. és a 4. 
körben) használod fel.  
 

Amikor egy aktív színű munkásod lehelyezed valamelyik 
akciómezőre, addig az inaktív színű munkások blokkolják az 
adott akciómezőket.  
 

Hazatérés 
 

A játék célja 
 

Például: Elérted az 5 ételt 
tartalmazó asztalt a 
gombával, és még mindig 
van a raktáradban 2 
karfiol. 
Ebben a játékban, ezzel a 
végső pontszámod 22 lenne.   

A szóló játékváltozatban az a célod, hogy a turizmussávon elérd 
az 5 paradicsomos ételt tartalmazó asztalt. Ugyanakkor, tovább 
haladva megpróbálkozhatsz egy magasabb pontszám elérésével 
is. A sikert abban mérheted le, hogy összeszámolod, mennyi árud 
van, amit a következő asztal igényel. 
 

Ez pontokban: Minden extra asztalért, amit elértél (az 5 
paradicsomos étel után) 10 pontot kapsz. Minden áru után, amit a 
következő asztal igényel, 1 pontot szerzel (legfeljebb 9 pont). 
 

Variáns: Egyszer a játék során, lehelyezhetsz egy munkást egy 
blokkolt akciómezőre. (Ennek a játékváltozatnak a kihívása az 
időzítésben van, hogy mikor fogod ezt megtenni?) 
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Háttértörténet 
 Köszöntünk Izlandon! Úgy döntesz, hogy magad mögött hagyod a 
nagyvárosi életet – „elvonulsz”, ahogyan ezt sokan mondják. Elköszönsz 
a nagyvárosi zajszennyező, hektikus élettől és az állandó sürgés-forgás 
érzésétől. Reykholtban egy zöldségtermesztő élete tökéletesen 
idillikusnak és pihentetőnek hangzik egészen addig, amíg nem találkozol 
Enya Göransdottir-rel. Ennek a különös városnak a turizmusáért Enya 
felel, aki egyben a kapcsolattartód is Reykholtban. Eléggé kedves ahhoz, 
hogy kapásból nagyon fontos tanácsokkal lásson el: 
 

„Minden növény, amit itt termesztünk értékes, de a turistáinkat csak az 
Izlandon termelt paradicsomaink bűvölik el. Ezért látni fogod, hogy 
koktélszószként kerülnek felhasználásra (mint mindenhol). De be kell 
látnom, hogy a legutóbbi aratásunk nem volt teljesen betervezve, és 
igazán elfogadnánk egy kis segítséget. Szeretnél csatlakozni hozzánk?”  
 Bevezetés 
 A történetmód egy teljesen új változata a Reykholt játéknak. 
Teljesen új érkezőként próbálod a megélhetésed biztosítani a 
távoli Izlandon. A történetmód bármennyi játékossal játszható 
változat. Ezért a változatért, a játékot egy speciális kártyapaklival 
bővítettük, amely tartalmaz: 
 

 5 forgatókönyv-kártyát 
 13 eseménykártyát 
 16 szolgáltatáskártyát 

 

Az ehhez tartozó szolgáltatáskártyákat az alapjátékban is 
használhatjátok, történetmód nélkül. Egyszerűen csak add a 
megfelelő készletekhez ezeket, ha szükséges.  
A történetmód az alapjáték szabályait követi, a következő 
változtatásokkal. 

Előkészítés 
 Amikor a történetmóddal játszotok, csak két változtatást kell 
figyelembe vennetek.  
 

Mielőtt a körjelző-lapkákat előkészítenétek (4. lépés), válasszatok 
egy forgatókönyv-kártyát. 
Javasoljuk, hogy a forgatókönyveket numerikus sorrendben 
játsszátok le, de ezt döntsétek el ti. A kiválasztott forgatókönyv-
kártyán szerepel a használható körjelző-lapkák száma.  
 

Végül, az előkészítés utolsó lépéseként, keverd össze a 13 
eseménykártyát és a pakliját tedd a játéktábla mellé képpel lefelé 
fordítva.  
 
Munkaidő 
 Minden körben a munkaidő kezdetén, a kezdőjátékos felfedi az 
eseménykártya-pakli legfelső lapját, amelynek a hatása az összes 
játékost érinti.  
 
A játék vége és a győztes 
 A választott forgatókönyvkártya jelzi a játékra vonatkozó körök 
számát és a győzelmi feltételeket.  
 


