
A PÓKERASZTALNÁL
KIS KIEGÉSZÍTŐ

TARTTOZÉKOK

2 asztalkiegészítő 1 pókerasztal 4 bónuszlapka

ELŐKÉSZÍTÉS

Készítsétek elő a játékot a normál szabályok szerint.
Ezután, tegyétek a pókerasztalt a játéktábla mellé és hagyjatok némi helyet 
körülötte.
A játékosok számától függően, vegyeték elő az alábbiakban mutatott bónusz-
lapkákat, és tegyétek a pokerasztal mellé csőkkenő sorrendű pakliban, tehát a 
6-os legyen legfölül.

2 játékos 3 játékos 4 játékos

Ezután tegyétek ezt az 
asztalkiegészítőt

a semleges D épület-
lapka fölé,

majd ezt az 
asztalkiegészítőt

a semleges G épület-
lapka fölé.

JÁTÉKMENET
A játék a normál szabályok szerint folyik. A D és G épületlapka azonban ad még egy helyszíni 
akciól-hetőséget annak a játékosnak, akinek megáll a marhahajcsára a lapkán.

Új akció a semleges D épületlapkánál:
Tégy 1 vagy 2 kártyát képpel lefelé a pókerjátékosodhoz.

Csak akkor hajthatod végre ezt az akciót, ha egy munkásod ül a pókerasztalnál.
Ha még nincs ott munkásod, most odatehetsz egyet: 

Ehhez vedd el az egyik legjobboldalibb munkásodat bármelyik sorból a 
munkásterületeden, és tedd a pókerasztal azon oldalára, amelyiknek a színe 
megegyezik a játékosszíneddel.Ezután vedd el a legfelső bónuszlapkát a 
bónuszlapka-pakliról, és tedd magad elé. A bónuszlapka úgy működik, 
mint az állomásfőnök-lapka: A pénzt megkapod azonnal, a győzelmi pon-
tokat pedig csak a játék végén.
A munkásod ott marad a pókerasztalnáél a játék végéig, és pénzt nyerhet 
neked.

Ha ül egy pókerjátékosod a pókerasztalnál, (mindegy hogy most vagy 
korábban raktad oda), végrehajthatod az alábbi akciókat:

Tégy 1 dollárt a készletedből a pókerasztal közepére licitként. 
Ezután válassz egy kártyát a kezedből, és tedd képpel lefelé a 
pókerjátékosod mellé.

Ezután dönthetsz úgy, hogy leraksz még egy kártyát a kezedből a 
pókerjátékosod mellé, de ezért az újabb kártyáért már 2 dollárt kell 
letenned a pókerasztal közepére.



Figyelem: Legfeljebb 3 kártyád lehet a pókerjátékosod mellett, vagyis ha már van 3 kártyád ott, 
nem rakhatsz le még egyet.

A kártyáid ott maradnak a pókerjátékosod mellett, amíg bármelyik játékos végre nem hajt egy “pókeridő” 
akciót a semleges G épületlapkán. A játék során titokban bármikor megnézheted azokat a kártyákat, 
amiket a pókerjátékosod mellé tettél.

Új akció a semleges G épületlapkán: “Pókeridő”

Ezt az akciót csak akkor hajthatod végre, ha van pókerjátékosod a pókerasztalnál ÉS van 
legalább egy képpel lefelé fordított kártyád mellette (függetlenül attól, hogy van-e másik pókerjátékos 
az asztalnál, vagy van-e mellettük kártya).

Amikor végrehajtod a “pókeridő” akciót, az összes játékosnak, akinek van pókerjátékosa az asztalnál, 
fel kell fednie a kártyáit, amiket odatett mellé. Ezután minden játékos összeadja a kártyái tenyészértékét
(nem számít hogy egyformák vagy különbözők a tehenek). A célkártyáknak nincs értéke.

Az a játékos, akinek a legnagyobb az össz tenyészértéke, elviszi az összes pénzt a pókerasztal közepéről, 
+ 3 dollárt a banktól. Egyenlőség esetén először ez a banktól kapott 3 dollár is az asztal közepére kerül,
majd a pókerasztal közepén lévő pénzt egyenlő arányban felosztják az egyenlő játékosok között (a 
megmaradt pénz a pókerasztal közepén marad  ).

Miután a pókerjátszma véget ért, minden érintett játékos visszaveszi a kártyáit az asztaltól, és ráteszi a 
dobópaklijára.

Példa: Mari végrehajtja a “pókeridő” 
akciót és felfedi az összes kártyáját, ami 
a pókerasztal mellett van (és így tesz 
Éva is), Marinak van két kártyája 1, 
aminek az össz tenyészértéke 2. Évának 
egy kártyája van 4-es tenyészértékkel. 
Éva nyerte a pókerpartit és megkapja 
a 4 dollárt a pókerasztal közepéről + 3 további dollárt a banktól. Ezután mindketten visszaveszik a 
kártyáikat az pókerasztal mellől, és a dobópaklijukra helyezik őket.

A JÁTÉK VÉGE

A játék vége és a végső pontozás a normál szabályok szerint folyik, az alábbi kiegészítésekkel:

• Azok a kártyák, amik apókerasztal mellett vannak, nem számítanak a végső pontozásnál 
(mivel nincsenek benne a játékos paklijában)

• Minden játékos, akinek van bónuszlapkája, megkapja a végső pontozás 8. lépésében.
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