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A JÁTÉK ÁTTEKINTÉSE 
Mindenkinek van érzéke a kertészkedéshez, mialatt a Fűszernövények kártyajátékkal 
játszik. Lazítsatok, miközben jól szórakoztok ezzel a gyönyörű és elegáns játékkal, ahol 
fűszernövényeket ültettek és szedtek. Gyűjtsd össze a tárolódba a füvek legjobb 
kollekcióját, de ne várj vele túl sokáig, mert akkor barátod ragadja meg őket először.  

 
A JÁTÉK CÉLJA  
A játékosok a közösségi és magánkertjükben lévő fűszernövények ültetésével 
megpróbálnak minél több győzelmi pontot összegyűjteni.  

 JÁTÉKTARTOZÉKOK  

Növénykártyák 

63 Növénykártya 
(7 különböző fűszernövényből 9 kártya) 

9 Különleges 
növénykártya 
(3 különböző fűszernövényből  
3 kártya) 

Tároló  
kártyák 

16 Tároló kártya 
4 különböző tároló a  
4 játékos színében 

4 Kertjelölő 
Minden játékos színében 1 

1 Növényes 
kekszkártya 4 Referencia kártya 



 

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 

1. Minden játékos vegyen magához 4 Tároló kártyát. A 
kártya hátoldala a játékos színét ábrázolja.  
 

2. Keverd össze egy pakliba a Növény és a Különleges 
növénykártyákat (72 kártya).  
 

3. Anélkül, hogy megnéznéd, távolítsd el a játékból a 
kártyákat az alább meghatározottak szerint: 

 
 4 játékosnál – 0 kártya 
 3 játékosnál – 12 kártya 
 2 játékosnál – 24 kártya 

 
4. Az így létrejött paklit képpel lefelé fordítva tedd a 

játékterületre, ez lesz a húzó pakli. 
 

5. Jelöljetek ki egy területet az asztal közepén a 
Közösségi kert (A) kártyáinak és minden játékossal 
szemben egy-egy területet, mint Magánkert (B).            
A Kertjelölőt minden játékos a saját színében a 
Közösségi és Magánkertje közé helyezze (C).  
 

6. A Növényes kekszkártyát a játékterület oldalára tedd, 
hogy minden játékos számára könnyen elérhető legyen. 

 

magánkert 

magánkert 

közösségi kert 



 

JÁTÉKMENET  
Az a játékos, aki legutoljára főzött vagy ültetett növényt, ő 
lesz a kezdőjátékos és indítja az első fordulót. A játékosok az 
óramutató járásával megegyező irányba haladva követik 
egymást, amíg a játék végső feltételei teljesülnek (lásd: 6. 
oldal). A következő lépéseket kell sorrendben végrehajtani: 

 
1. LÉPÉS: NÖVÉNYEK SZEDÉSE (választható)  

A forduló kezdetén a játékos eldöntheti, hogy növényeket 
szed, mint választható akció. Ehhez a játékos: 
 
 Kiválaszt 1 Tároló kártyát a 4 közül, amit használni 

szeretne. 
 A kiválasztott Tároló kártya által megjelölt növények 

készletét összeszedi és ezt a Tároló kártyája alá teszi.  
 A növényeket a Közösségi kertből és/vagy a 

Magánkertből is elveheti, bármilyen kombinációban.  
 Mindegyik Tároló kártyát játékonként csak egyszer 

használhatja. 
 Egy forduló alatt a játékos csak egy tárolót szedhet meg.  

FONTOS: 
A különleges növényeket CSAK 
üvegkorsóban lehet tárolni.  

magánkert közösségi kert 

Három levendula 
található a Közösségi 
kertben és 3 levendula
van a játékos 
Magánkertjében is. 

A játékos a fordulója 
kezdetén úgy dönt, hogy 
a 6 levendulát a Nagy 
virágcserépbe teszi, 
amely „Azonos 
növényeket” igényel.  

 

Átfordítja ezt a levendula paklit 
és a konténere alá helyezi úgy, 
hogy a pakli jobb szélét a 
lehelyezett kártyák számához
igazítja, megismerve ezzel az 
adott pontszámát. Vagy akár 
csak átfordítja a paklit a játék 
végéig, aztán pontozza. 

 



 

TÁROLÓ KÁRTYÁK  
Négy különböző Tároló kártya van, amelyeknek sajátos 
követelménye van, hogy a játékosnak milyen növényeket 
KELL szednie.  

 
NAGY VIRÁGCSERÉP (Azonos növények): 
Ebbe a tárolóba 1-7-ig azonos fajtájú 
növények gyűjthetők. Például a 6 levendula.  

 
FALÁDA (Különböző növények): 
Ebbe a tárolóba 1-7-ig különböző fajtájú 
növények gyűjthetők. Például 1 babér, 1 
sáfrány, 1 rozmaring, 1 kapor, 1 tárkony. 
 
KISEBB VIRÁGCSERÉP (Azonos növények párjai): 
Ebbe a tárolóba 1-6-ig azonos fajtájú 
növények párjait lehet gyűjteni. Mindegyik 
párnak különböznie kell a többi pártól. 
Például 2 zsálya, 2 kapor, 2 babér.  

 ÜVEGKORSÓ (Normál és/vagy különleges 
növényeknek): 
Ebbe a tárolóba 3 növény szedhető bármelyik 
fajtából. Ezek a növények lehetnek azonosak 
vagy különbözőek, tehát a játékos ebben a 
tárolóba normál és különleges növényeket is 
tehet. 

ELSŐ FORDULÓ – NINCS NÖVÉNYSZEDÉS  
A játék első fordulójában az első lépés, azaz a Növények 
szedése nem lehetséges, mivel nincsenek még kártyák 
kijátszva a szedéshez.   

 ÖTLETEK A NÖVÉNYSZEDÉSHEZ  
Ahogy a játékosok ültetnek, a kertek növekedni kezdenek 
(lásd a következő oldalon a 2. lépést). Próbáld meg követni, 
hogy az ellenfeleidnek milyen növényeik vannak a 
Magánkertjükben, illetve milyen kártyák vannak a 
Közösségi kertben.  

 

NÖVÉNYES KEKSZKÁRTYA 
Ha egy játékos felszedi a Különleges 
kártyák összes értékét (1, 2, 3-as) az 
üvegkorsóba, azonnal megszerzi a 
Növényes kekszkártyát is, amit a 
Tároló kártyája alá tesz. 
Ez a kártya a játék végén 5 bónuszpontot ad a 
játékosnak. A játékban mindig csak egy játékos nyerheti 
el ezt a kártyát.  

 



 

2. LÉPÉS: NÖVÉNYEK ÜLTETÉSE (kötelező)  

Az első lépés után, amely választható, a játékosnak a 2. 
lépést kell végrehajtania, amennyiben maradt kártyalap a 
pakliban. Ebben a lépésben a játékos a növényeket a 
Közösségi, illetve Magánkertbe ülteti az alábbiak szerint: 
 
1. A játékos felhúzza a pakli felső lapját és azonnal el kell 
döntenie, hogy hova helyezze: 
 

 Saját maga elé a Magánkertbe, VAGY 
 a játékterület közepére, a Közösségi kertbe. 

 
2. Ezután felhúzz egy második kártyát, amit az első kártya 
által nem választott helyre tesz le. Más szóval, ha az első 
kártyát a Közösségi kertbe tette, akkor a második kártyát a 
Magánkertbe kell helyeznie (és fordítva).  
 

AMIKOR MINDEN TÁROLÓ HASZNÁLATBAN VAN 
Amikor egy játékos felhasználta a Tároló kártyáit, a 
fordulója során a Növények ültetése lépésben még 
akkor is részt vehet.  

 

A JÁTÉK VÉGE  
 
Miután a húzó pakli kifogy, a játékosok a fordulóikban a 
növények gyűjtését végzik el. Amint a játékos már nem tud 
több növényt szedni, akkor megáll. Mindezt addig 
folytassák, amíg mindenki felhasználta a Tároló kártyáit 
vagy már nem lehetséges több növényt szedni.  

 PONTOZÁS  
 

 Minden Tároló kártya alján látható, hogy hány pontot 
szerzett a játékos az összegyűjtött kártyák számával.  
 

 Az üvegkorsóban lévő minden egyes különleges növényért 
további bónuszpont jár a kártyán feltüntetett összegben.   
A Növényes kekszkártya további 5 pontot ad a játékosnak, 
ha megszerezte.  

 

 A játékosok minden egyes növénykártya után 1-1 pontot
kapnak, ami a Magánkertjében maradt, tehát nem került 
begyűjtésre.  
 

A legtöbb ponttal rendelkező játékos a győztes. Amennyiben 
döntetlen állna fenn a játékosok között, akkor a 
legmagasabb összegű üvegkorsóval rendelkező játékos a 
győztes. Ha ezek után még mindig döntetlen az eredmény, a 
játékosok mindegyike nyer, és együtt kell a kenyeret 
megtörniük.  

 



 

CSAPATVÁLTOZAT 

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 A játék előkészítése megegyezik egy normál 4 játékos 
változattal, de a csapattagok egymással szemben ülnek le, így 
a csapatok fordulói váltakoznak. Először a legfiatalabb játékos 
csapata kezd.  

 JÁTÉKMENET 
 
A játék a normál szabályok szerint folyik, de a 2. lépésben, a 
Növények ültetése során a következő módosításokat kell 
végrehajtani:  
 
Minden játékos 2 helyett 3 kártyát helyez le az ültetés során. 
Ezeket egyenként felhúzva, döntse el, hogy hova helyezi. 
Bármilyen sorrendben elvégezhető: 
 

 A játékos 1 kártyát a Magánkertbe helyez. 
 A játékos 1 kártyát a Közösségi kertbe helyez. 
 A játékos 1 kártyát a csapat Magánkertjébe tesz.  

 
A csapatjátékban a játékosok 6 forduló alatt összesen 12 
lapot játszanak ki. A „meghitt beszélgetés” és a 
csapattársak közötti megbeszélés megengedett.  

 

A JÁTÉK VÉGE ÉS PONTOZÁS 
 Amikor a játék véget ér, minden játékos a normál módon pontozza 
a tárolóit, de a csapattársak összeadják a pontszámaikat. A 
legmagasabb pontszámmal rendelkező csapat a győztes. 
Amennyiben a végeredmény döntetlen, a legmagasabb egyesített 
üvegkorsóval rendelkező csapat a győztes. Ha még ezek után is 
döntetlen az eredmény, akkor az a csapat nyer, amelyikben a 
legmagasabb üvegkorsó értékkel rendelkező játékos van.  

 
HALADÓ VÁLTOZAT 
 Évek óta van csapattársad?  
Több versenyváltozatot kerestek? Próbáljátok 
meg a haladó változatot a két játékmód 
egyikével, vagy akár mindkettőével: 

  Egyetlen csapattárs pontozása: A játék végén a 
csapattársak pontszámainak az összeadása helyett, a 
csapat végső pontszáma a legalacsonyabb pontszámot 
szerző csapattag eredménye legyen.  
 

 Nincs beszélgetés: A játékosok között nem lehet „meghitt 
beszélgetés” és nem beszélhetnek a játék során 
alkalmazott stratégiáról. Valamint amikor kártyahúzás és 
kártyakijátszás akcióját hajtják végre, addig nem fedhetik 
fel a többi játékos előtt a lapjaikat, amíg egyértelműen 
nem jelzik, hogy hova ültetik a növényeket. A játékos 
miután felfedte a kártyalapját, a döntését már nem 
változtathatja meg.  
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