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tervezte: ode. 1-4 játékos részére
tervezte: ode.  1-4 játékos részére



TARTALOM

1.0 BEVEZETÉS
A ¡No Siesta! játékban 1-4 játékos gazdálkodik Mallorcán, egy-egy kis
farmon az Alpich tavacska környékén, Esporles falu közelében. A
játékosok fejlesztik, bővítik farmjukat, ahova árukat vesznek a falu
piacáról, illetve a megtermelt áruikat eladásra kínálják a falu piacán.
A ¡No Siesta! játék arra ösztönzi a játékosokat, hogy a lehetőségeiket a
legjobban használják ki, miközben kockáztatnak is. A győzelemhez a
játékosnak bölcs döntéseket kell hoznia arról, hogy hogyan lehet
legjobban kihasználni a kockadobások kiszámíthatatlan eredményeit,
miközben egyik szemükkel a többi játékos farmját figyelik. 

2.0 JÁTÉKELEMEK
¡No Siesta! a következő elemeket tartalmazza:

• 9 kocka
• 1 játékos értékelőlap-tömb
• 1 pontozótömb
• 4 ceruza
• 32 fa korong (8-8 minden játékosszínben)

• 24 tetőlapka
• 36 segítőlapka (6 -6 játékosszínenként, és 12 szürke lapka)

• 1 Siesta-sáv tábla
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• 1 Az Esporlesi piac tábla
• 4 bevételtábla (a játékosszínekben)

• 1 kezdőjátékos malacbábu
• 1 matricaív a kockákhoz
• ez a szabályfüzet

A dobókockák

Mind a 9 dobókocka ugyanazzal
a szimbólumkészlettel rendel-
kezik: olajbogyó & gabona, szőlő, disznó, 

szamár kalap, és ezüst. A dobás eredménye a bevétel. 

Játékos értékelőlapok és a ceruzák

A játékosok fejlődésüket, az aktuális játékállást a játékos
értékelőlapjaikon jelölik a mellékelt ceruzák segítségével.
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Bevételtáblák és a jelölő korongok
A játékosok a kockadobásokból jutnak bevételhez. Az aktuális körben
megszerzett áru/termék (bevétel) jelölésére a fa jelzőkorongokat
használják, amit a bevételtábla megfelelő helyére tesznek játékosok.

A tetőlapkák

A játékosok a tetőlapkákat a saját értékelőlapjuk csűrjeire teszik. 

A tetőlapkák különböző bónuszokat kínálnak.
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A segítőlapkák

A játékosok segítőket bérelnek fel, amik előnyt biztosítanak nekik
a játék hátralévő részében.

A Siesta-sáv tábla

A játékosok a jelzőkorongjukkal lépnek előre a Siesta-sávon. Az egyik
oldala 2-4 játékos részére készült, a tábla másik oldala pedig a szóló
játékhoz.
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2-4 játékosnak szóló játékhoz
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Az Esporlesi piac tábla

A játékosok az Esporlesi piac tábláján megjelölik a helyüket, amivel
plusz pontokhoz juthatnak a játék végén. Az egyik oldala 2-4 játékos
részére készült, a tábla másik oldala pedig a szóló játékhoz.
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Kezdőjátékos meeple

A kezdőjátékos megkapja a fekete malacbábut.

Pontozólap

A játékosok a pontozólapot
a játék végén használják,
ezen összesítik a megszerzett
pontjaikat. 

2-4 játékosnak szóló játékhoz

Siesta Track
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3.0 A JÁTÉK CÉLJA
A játék során a játékosok folyamatosan bővítik farmjaikat. Az ott
megtermelt árukat több fordulón keresztül értékesítik a saját és
a külföldi piacokon, győzelmi pontokat szerezve ezzel. 

A siker érdekében a játékosoknak figyelembe kell venniük a rendel-
kezésre álló lehetőségeket, az ellenfelek döntéseit, alkalmazkodniuk
kell a kockák szeszélyeihez, és  minél gyorsabban válaszolni kell a
kialakuló játékhelyzetekre.

A játék végén a legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos lesz a
játék győztese.
A haladó játék és a szóló játék szabálya ezen szabályfüzet végén
található.

4.0 ELŐKÉSZÜLETEK
1  Tegyétek az Esporlesi piac és az Siesta-sáv táblákat az asztal

közepére, a 2-4 játékos oldalával felfelé.

2  Minden játékos kap:

a.  1 bevételtáblát és 8 jelzőkorongot a saját színében.
b.  1 játékos értékelőlapot, amit tegyen a bevetéltábla alá.
c. 1 ceruzát.
d.  6 segítőlapkát a saját színében, amit képpel felfelé

tegyen az értékelőlapja mellé.

3   Minden játékos 4 korongját tegye a készletébe. Egy korongját
tegye minden játékos a Siesta-sáv első mezőjére. A maradék

3 jelzőkorongot minden játékos tegye az Esporlesi piac táblára 
általános készletnek.

4  A tetőlapkákat keverjétek meg, majd tegyétek képpel lefelé
egy oszlopba az Esporlesi piac táblára.

5  Véletlenszerűen határozzátok meg a kezdőjátékost, aki
megkapja a fekete malacbábut, a kezdőjátékos-jelzőt
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6   A kezdőjátékos kapja meg a játékos számnak megfelelő 
mennyiségű dobókockát, az alábbi táblázat alapján.

játékosok száma 2 3 4

dobókockák száma 5 7 9

7  A felesleges dobókockákat, jelzőkorongokat, segítőlapkákat 
és bevételtáblákat tegyétek vissza a játék dobozába. Az első 
(és második) játék során ajánlott a szürke segítőlapkák nélkül 
játszani, ezeket szintén tegyétek vissza a dobozba. (A szürke 
segítőlapkák használatát a „Játék tapasztalt farmerek részére” 
rész írja le a 22. oldalon.)
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5.0 A JÁTÉK MENETE
¡No Siesta! játék több fordulón keresztül tart. A játékosok minden
fordulóban az alábbi 3 fázist hajtják végre egyszerre, ebben a sorrendben:

 I. Kockafázis
II. Értékelésfázis

 III. A forduló vége

I. Kockafázis

A kockafázisban a játékosok bevételt kapnak, amit rögzítenek a
bevételtáblájukon. Ezt a bevételt az értékelőlapjukon ne jelöljék 
meg ekkor. Ez csak a következő, az értékelésfázisban történik meg.

A kezdőjátékos dob az összes kockával, és a kockákat a játéktér
közepére teszi.

A kezdőjátékossal kezdve, majd az óramutató járásával egyező
irányba haladva, minden játékos kiválaszt egy kockát, amit a bevé
teltáblája fölé, a megfelelő bevételhez tesz. Amint elvette a kockát,
a bevételt a bevételtáblán egy jelzőkoronggal meg kell jelölnie.

A kezdőjátékos ezt követően újra dob a megmaradt kockákkal, és
abból a fentiek szerint ismét minden játékos választ egyet, és bejelöli
azt a bevételtábláján.

Végül a kezdőjátékos az egy megmaradt kockával dob. Az azon
szereplő bevételt minden játékos megkapja, és bejelöli a bevételtáb
láján.

A játékosoknak 4 jelzőkorongjuk van a játék elején, hogy
megjelölhessék bevételt. Ez a szám változhat a játék során.

A bevételeket az alábbiak szerint különböztetjük meg:

•  betakarított áruk 

• állatok
•  kalap 

•  ezüst
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Ha egy játékos az olívabogyó/gabona szimbólumokat tartalmazó
dobókockát választja, akkor a bevételtáblán mindkét betakarított
árura feltehet egy-egy jelzőkorongot. 

A játékos dönthet úgy, hogy lemond egy bevételről (még akkor is,
ha van elég jelzőkorongja), de ezt a döntést a kocka kiválasztásakor
kell meghoznia játékosnak - a játékosok visszamenőleg nem
jelezhetik bevételüket a bevételtáblán! Ha egy játékosnak nincs elég
jelzőkorongja egy bevétel megjelöléshez, akkor arról részben vagy
teljesen le kell mondania.

Példa: Eszter két koc-
kát vett el, és ennek
megfelelően megjelölt
egy disznót és egy kalapot a bevételtáblán. Egy jelzőko-
rongja maradt a harmadik kockához. A kocka olajbogyó-
gabona értékű lett, ezért most kell választania az olajbogyó
és a gabona között. (Csak az egyiket választhatja, és azt
kell megjelölnie bevételként.)

2 játékos változat: “Az eredeti La Granja”

A kezdőjátékos csak egyszer dob a dobókockákkal a kockafázisban,
majd a fentiek szerint választja ki a kockákat a két játékos.

II. Értékelésfázis
A értékelésfázisban a játékosok rögzítik bevételüket az értékelőlapjuk
különböző területein, a területeken való előrehaladáshoz, a győzelmi
pontok eléréséhez és különleges képességek megszerzéséhez.

A kezdőjátékostól kezdve sorrendben végzik el a játékosok értéke-
lésfázist. (Ha minden játékos ismeri a játékot, akkor az értékelés
egyszerre is elvégezhető a holtidő csökkentése érdekében.)

Az értékelőlap és a Siesta-sáv tábla hat különböző területet tartalmaz.
Ezek mindegyikéhez különböző előfeltételek tartoznak. 



A játékos kiválaszthatja, hogy melyik területen használja a

kockafázis során megszerzett bevételeket. Ezeket jelölheti egyetlen

területen, vagy több különböző területen, mindaddig, amíg betartja 
a területekre vonatkozó speciális szabályokat.

Miután a játékos bejelölt egy bevételt az értékelőlapján, eltávolítja 
a megfelelő jelzőkorongot a bevételtáblájáról, s visszateszi azt saját 
készletébe. Ez a jelzőkorong azonnal használatra kész. 

Árucikkek: Ha a játékos egy területet teljesen megszerez az
értékelőlapján, akkor kap egy bónusz árucikket. Ha ily módon kap 
egy árucikket a játékos, akkor egy jelzőkorongját a készletéből a 
bevételtáblája árucikk területére kell tegyen. Az értékelésfázis során 
a játékos bármikor elkölthet egy vagy több árucikket, hogy bejelöljön 
valamilyen bevételtípust (a kalap kivételével) az értékelőlapján.

A játékosnak több árucikkje is lehet az értékelésfázisban, mindaddig,

amíg elég jelzőkorongja van a készletében. Ha egy játékos kap egy 
árucikket, és nincs jelzőkorongja, akkor vagy azonnal fel kell 
használnia az árucikket, vagy le kell mondania róla. A játékos 
legfeljebb egy árucikket megtarthat az értékelésfázis végén a következő 
fordulóra. Az esetleges többletet vissza kell tennie a készletébe. 

A játékos a következő területeket jelölheti az értékelőlapján. (A 
kalapok a Siesta-sáv táblán is felhasznáhatóak.)

A  Csűrtető
B Segítő
C Külkereskedelem 

D Kordé 
E Raktár & istálló 
F  Siesta-sáv tábla
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A  Csűrtető
A csűr az értékelőlap bal felső sarkában található. A játékosok a hat 
részt a tetőlapkáikkal fedhetik le. A szakaszokat balról jobbra kell 
feltölteni.

A játékosoknak egy ezüstre van szükségük ahhoz, hogy

beikszelhessenek egy kört a csűrben. Miután egy játékos egy rész 
mindkét körét bejelölte, húz egy tetőlapkát a képpel lefelé pakliból, 
majd azt képpel felfelé az adott részre teszi. 

A játékos kap egy egyszeri bónuszt minden tetőlapka után (lásd a 
Szószedetben a 19. oldalon.) A játék végén a játékos megkapja a 
letakart részek alatt látható győzelmi pontokat.

Miután a játékos felhasználta az egyszeri bónuszt, amit a tetőlapka 
biztosít, a lapkát képpel lefelé kell fordítania.

Ha a tetőlapka jutalma plusz győzelmi pont, akkor azt a játékos 
hagyja képpel felfelé a játék végéig, és ez a pont is hozzáadódik a 
pontjaihoz.

Példa: Eszter beikszelte a csűrje első 
részének mindkét körét, és letesz 
egy tetőlapkát ide. A lapka 2 szőlőt 
ad neki egyszeri bónuszként, amit 
egy értékelésfázisban használhat 
fel.

B  Segítő
A segítőlapkák mezői a csűr alatti részen találhatóak. A játékosok 
bevételköröket bármilyen sorrendben bejelölhetik ezen a területen.
Ha egy játékos minden bevételkört bejelölt egy segítőmezőn, felbérelhet 
egy segítőt (amit az adott mezőre tesz) a forduló végén, aki állandó 
előnyt nyújt majd minden további fordulóban. A segítők részletes 
leírását lásd a szószedetben a 20. oldaltól kezdve. A játékos a négy jobb 
oldali segítőmező alatt látható győzelmi pontot kapja a játék végén, ha 
felbérelte az adott a segítőt.

1 1 2 2 3 3

1212



Példa: Eszter kipipálta a har-
madik mező mindhárom körét,
és felbérel egy segítőt. A segítőt
ráteszi a mezőre, és a következő
fordulótól használhatja a képes-
ségét.

C  Külkereskedelem
A külkereskedelem területe, ahol a játékos nagyobb bevételszállít-
mányokat hozhat létre, a csűrtől és a segítőktől jobbra található. A
játékos a külkereskedelem területén bármilyen sorrendben teljesítheti
a részeket, de a készletében egy adott rész mindhárom árujával
rendelkeznie kell ahhoz, hogy bejelölhesse az adott bevételkört. A
játékos 1 értékelésfázisban csak 1 külkereskedelmi részt teljesíthet.

Ha egy játékos összegyűjtötte mindhárom bevételt ugyanabban a
fázisban, ami egy részhez szükséges, akkor bejelöli a kört, és kap
egy általa választott árucikket. Ezt a bevételtáblán jelölnie kell egy
jelzőkorong lerakásával.

A játékos 2 győzelmi pontot kap minden
teljesített külkereskedelm részért a játék végi
pontozáskor.

Példa: Eszternek 3 olajbogyója van, bejelöli
a megfelelő külkereskedelem részt. Kap 1
árucikket. Ezt jelzi a bevételtábláján a jelző 
koronggal.

1 1 1 2
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D  Kordé

A kordék a jobb alsó sarokban találhatóak. Ezen a területen egy

bevételkombinációt kell minden kordéhoz vinnie a játékosoknak.

A játékos mindhárom kordét használhatja, de a mezőkön balról
jobbra haladva kell teljesíteni az igényeket. (A mezők közötti nyilak

emlékeztetnek a helyes sorrendre.)

A játékosnak a megadott számú szamarat is az adott kordéhoz kell
„kötnie” ahhoz, hogy pontozhassa a kordét, de ezeket a szamarakat a

bevételek szállítása között is odaviheti.

A játékos a kordék igényeit (szamár és bevételek) több körön keresztül

teljesítheti, nem kell egy értékelésfázison belül elkészülnie!

Példa: Eszternek már az első
négy bevétel be van jelölve a
kordén az előző körökből.
Ebben a körben egy szamarat
jelöl meg a kordé elején. A
későbbiek folyamán teljesíti
a többi igényt is a kordén, és
megkapja érte a jutalmat. 

Amikor egy játékos feltölt egy teljes kordét, és a szamarakat is

hozzáköti, kap egy bónusz árucikket, amit a bevételtábláján jelöl.
Ezek után elhelyezhet egy jelzőkorongot az Esporlesi piac táblán. 
Ezen a táblán hat különböző bónusz pontozás található a végső
pontozáshoz. A játékos tetszőleges területre/mezőre teheti itt a
korongját. A letett jelzőkorong nem mozdítható el, a bevétel jelölésére
többé nem használható. 
A piac minden mezőjére csak a játékosok számánál eggyel kevesebb
jelzőkorong tehető. Egy mezőre egy játékos csak egy jelzőkorongot
tehet.

5/3

7/5

9/7
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Példa: Egy 3-fős játék esetén, csak 2 játékos választhatja a piac ugyanazon
mezőjét.

Az első játékos, aki teljesíti egy kordé valamennyi feltételét (a szamárral
együtt), bejelöli az adott kordé nagyobb győzelmi pont értékét. A többi
játékos áthúzza ezt a számot, és az alacsonyabb értéket kapja majd, ha
teljesíti ezt a kordét egy későbbi értékelésfázisban. Ezeket a pontokat a
játék végi pontozáskor kapják meg a játékosok.

Abban a ritka esetben, ha több játékos ugyanazt a kordét teljesíti azonos
értékelésfázisban, akkor közülük az kapja a magasabb győzelmi pontot,
aki a Siesta-sávon előrébbáll. Ha ez is egyenlő, akkor mindkét játékos a
magasabb győzelmi pont értéket kapja.

Példa: Eszter az első, aki befejezte a legfelső kordét. Értékeli a kordét, és
bejelöli az 5 győzelmi pontot. Ezután leteszi az egyik jelzőkorongját az
Esporlesi piac táblára. A többi játékosnak ki kell húznia az 5 győzelmi
pontot az értékelőlapján – ha később teljesítik, csak a kisebb értéket
kapják meg.

5/3

7/5

9/7

E  Raktár és istálló
A raktár és az istálló a bal alsó részen található. A játékosok minden
olyan bevételt itt jelölhetnek, amit nem tudtak vagy nem akartak
más területeken használni. Ezeken a mezőkön a bevételi köröket 
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balról jobbra kell kitölteni. A

játékosok az itt tárolt bevételekért

a játék végén kapnak pontot.

Példa: Eszternek maradt egy olíva-
bogyója és egy disznója, amit nem
használt fel. Megjelöli a megfelelő 
bevételi köröket a raktár és istálló-
ban, ezzel néhány ponthoz jutva a
játék végén. 

F  Siesta-sáv tábla

A Siesta-sáv tábla az asztal közepén található. A játékosnak egy
mezőt előre kell lépnie a korongjával a Siesta-sávon, ha egy kalapot
használ el bevételtáblájáról.

A sáv több mezőjén jelzőkorong ikon található. Ha
egy játékos elér, vagy túllép egy ilyen helyet, kap egy
jelzőkorongot a közös készletből, amit áttesz a saját
készletébe.

Amikor egy játékos eléri a Siesta-sáv utolsó mezőjét, a játék véget ér a
forduló végén (a játékosok még befejezik az aktuális értékelésfázis
és forduló végi fázist.

Példa: Eszter a második mezőre lépett
a korongjával. Elvesz egy jelzőkorongot
a készletből, és a sajátjába teszi azt.

III. Egy forduló vége

Ha minden játékos befejezte az értékelésfá-

zisát, akkor a következő három lépést kell
végrehajtani:

1

+

+

+

+ 1
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1   Segítők felbérlése: Ha egy játékos befejezett egy segítők
mezőt, akkor most választhat egyet a segítőlapkáiból, és azt
fel kell tegye az ebben a fordulóban teljesített mezőre. A
következő forduló kezdetétől fogva használhatja az újonnan
szerzett előnyt a játék végéig – lásd a 20 oldaltól kezdve a
szószedetben.

2  Bevételek leírása : A játékosok a későbbi fordulókra egyetlen
árucikket hagyhatnak a bevételtáblájukon. A játékosoknak
minden megjelölt bevételt fel kell használniuk az értékelésfázis
során vagy az, ebben a fázisban, minden kompenzáció nélkül
elveszik, lekerül a bevételtáblájáról.

3 Új kezdő játékos: Az értékelésfázis végén a jelenlegi kezdő
játékos átadja a malacbábut az óramutató járása szerint
következő játékosnak. Ez után a játékosok elkezdik a következő
fordulót.

6.0 JÁTÉK VÉGI PONTOZÁS
¡No Siesta! játék azon forduló végén ér véget, amiben
egy játékos eléri a Siesta-sáv utolsó mezőjét. A játékosok
ekkor hajtják végre a játék végi pontozást.

Minden játékos a következőkért kapott GYP-jeit rögzíti a pontozó-
lapján:

•  1-3 GYP minden tetőlapkáért a csűrön, plusz, ha van, akkor
bónuszpont a tetőlapkán.

• 1-2 GYP minden segítőlapka után a négy jobb oldali mezőben.
•  2 GYP minden befejezett külkereskedelmi mezőért.
• 1 GYP a raktárban minden, 3 különböző betakarított áruból

álló készletért.
• 1 GYP az istállóban minden 2 különböző állatból álló készletért.
•  A kész kordék után járó GYP-k.
•  1 GYP a Siesta-sávon megtett minden lépés után.
•  Az Esporlesi piac tábla mezőin szerzett GYP-k. 1717



 A legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos nyeri a  ¡No siesta!.
játékot. Holtverseny esetén a Siesta-sávon elfoglalt hely dönt a játékosok
között. Ha akkor is döntetlen, akkor még egy játékot kell játszaniuk,
hogy eldöntsék ki a győztes.

Példa: Eszter rögzíti a győzelmi pontokat az értélekőlapjáról, a
Siesta-sávról, és az Esporlesi piac táblájáról. A játékot 38 győzelmi
ponttal fejezte be.
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7.0 SZÓSZEDET
Tetőlapkák

Bónuszbevétel: A játékos az ábrázolt bevételt kapja meg a lapkáról,
ezt bármelyik értékelésfázisban felhasználhatja az értékelőlapja
bármelyik területén. A játékosnak nem kell megjelölni ezt a bónusz
bevételt a bevételtábláján. A bevételével összevonhatja, kombinálhatja
ezeket, és felhasználhatja szükség szerint ugyanabban a körben.

Példa: Eszternek egy 2 szőlős tetőlapkája van. A bónuszt egy
külkereskedelmi mező teljesítésére használja, egy szőlő hozzáadásával
a bevételtáblájáról. Majd lefordítja a tetőlapkát.

Később Eszter egy 2 disznós tetőlapkát szerez. Ezt az alacsonyabb
kordénál használja fel, megjelöl egy malacot, majd egy ezüstöt (a
bevételtáblájáról veszi), majd a második malacot használja fel.

1

Bevételmódosítás: 

A játékos vagy 2 ko-
rongot egy mezővel
vagy 1 korongot leg-
feljebb két mezővel
messzebbre mozgat-
hat a bevételtábláján a

nyilakkal összekötött
mezőkön.

Győzelmi pont: 

A játékos 1 GYP-
t kap a játék végi
pontozáskor.

1919

A 24 tetőlapkának különböző bónuszai vannak. A játékos egyszer
használhatja a megszerzett lapkát a játék során, majd képpel lefelé
kell fordítania az adott tetőlapkát.



A segítők

Minden játékos kapott egy 6 segítőlapkából álló szettet. A jáétkos a
felbérelt segítő előnyeit (az adott fázistól) a játék végéig használhatja.

1x

+
:

+

Tetőválasztás: Tetőlapka húzásakor a játékos egy
helyett mindig kettőt húzhat, amiből egyet kiválaszt,
és megtart. A nem választott lapkát képpel lefelé vissza
kell kevernie a tetőlapka húzópakliba.

Bevételváltoztatás: A játékos egy korongot egy mezővel
messzebbre mozgathat a bevételtábláján a nyilakkal
összekötött mezőkön minden értékelésfázisban. A játékos
ilyen módon nem kaphat kalapot és árucikket!

Külkereskedelem: Minden alkalommal, amikor egy

játékos teljesít egy külkereskedelmi feladatot (mezőt),
ingyen választhat egy betakarított árut. Ezt azonnal
jelölnie kell az értékelőtábláján, és nem jelölheti
koronggal a bevételtábláján!

Rakár & istálló: Minden alkalommal, amikor egy

játékos megjelöli három különböző betakarított áru
kombinációját a raktárban vagy két különböző állat
kombinációját az istállóban, akkor 1 ezüstöt bejelölhet
az adott értékelésfázis során az értékelőlapján. Jelző-
korongot nem használhat, hogy a bevételtáblán jelölje.
A játékos a bevételeket több körben bejelölheti, nem
kell egy értékelésfázisban teljesítenie mindet.

Kordé: A játékosnak már nincs szüksége a szamárra

a kordéhoz, így befejezhet anélkül is egy mezőt. A
segítő húzza a piacra a kordét.

:::::
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Siesta: A játékos egy árucikket kalapként használhat

fel minden értékelésfázis során egyszer.

Az Esporlesi piac

Az Esporlesi piac táblán hat pontozó hely van. Ha a játékosnak 
van egy jelzőkorongja a pontozási helyek valamelyikén a játék 
végén, akkor győzelmi pontokat kap a következők szerint:

1x

1

1

1

1

1

1

A játékos 1 GYP-t kap minden

jelzőkorongjáért, ami a játék 
végén használatban van (de az 
Esporlesi piacon és másik játé-
kostáblán lévőért nem!) 

A játékos 1 GYP-t kap minden,
három különböző betakarított 
áruból álló szettért a raktárában.

A játékos 1 GYP-t kap minden

tetőlapkáért a csürjén.

A játékos 1 GYP-t kap minden,

két különböző állatból álló szettért 
az istállójában.

A játékos 1 GYP-t kap minden

felbérelt segítőért

A játékos 1 GYP-t kap minden

befejezett külkereskedelmi te-

rületért.
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8.0 JÁTÉK TAPASZTALT FARMEREK
SZÁMÁRA

A tapasztalt játékosoknak ajánlottak az alábbi változtatások, amik

további kihívásokat és interakciót adnak a játékhoz. A következő
kivételekkel a szokásos szabályokat kell alkalmazni:

Előkészületek

A játékosok nem kapják meg a saját segítőlapka-szettjüket. Ehelyett 
két szett segítőlapkát (2x 6 db), valamint a 12 szürke segítőlapkát 
tegyék az asztal közepére képpel felfelé 3 vagy 4 játékos esetén. Így 
a játékosok 12 különböző képességből, összesen 24 segítőlapkából 
választhatnak. 

A 2 játékos esetén a játékosok egy szett segítőlapkát és 6 különböző 
szürke segítőlapkát tegyenek az asztal közepére képpel felfelé. 
Ebben az esetben 12 segítőlapka áll rendelkezésre 12 különböző 
képességgel.

Egy forduló vége

Ha egy játékos kiválaszt és felvesz egy segítőlapkát az asztal köze-
péről, azt a saját értékelőlapjára teszi. A lapka hatását a következő 
fordulótól lehet érvényesíteni.

Ha a játékosok közül többen is elvehetnek segítőlapkár, akkor a 
választás sorrendjét a Siesta-sávon elfoglalt helyük szerinti 
sorrendben tehetik meg. Holtverseny esetén a körsorrend dönt.
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A 12 szürke segítő

:

1x

1x

2x

:

-1

+1

:

111111111111111111111

Tetőfedési költség: A játékos 1 ezüsttel kevesebbet

fizet a tetőlapkáért.

Külkereskedelem: A játékos kap egy kalapot,

amikor egy külkereskedelmi mezőt teljesít. A kalapot
ugyanabban az értékelésfázisban kell felhasználni,
amikor elkészült a külkereskedelmi mező. A kalapot
nem lehet  a bevételtáblán koronggal jelölni.

Segítők: A játékos lemásolhatja egy másik játékos

segítőjét. Egy jelzőkorongját ráteszi a másolt segítő-
lapkára, és a következő fordulótól használhatja annak
képességét. A játékos a későbbiekben nem változtathatja
meg a másolt segítőt. A jelzőkorong a játék végéig a
választott lapkán marad!

Kordé: A játékos figyelmen kívül hagyhatja a teljesítés
sorrendjét a kordéinál.

Szieszta vagy munka: A játékos egy szamarat kalap-

ként, VAGY egy kalapot szamárként használhatnak

fel egyszer az értékelésfázis során.

Raktár és istálló: A játékos kicserélhet egy szamarat a
bevételtábláról 2 betakarított árura a raktárból vagy 2 állatra
az istállóból minden értékelésfázisban egyszer. A játékos
karikázza be a bevételköröket a raktárban vagy az istállóban 
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ezzel jelezve az eltávolított árukat vagy állatokat. Azonnal fel kell használnia
ezeket az értékelőlapja másik területein. Ezeket a helyeket véglegesen
elvesztette a játékos a játék hátra lévő részére, és nem vesznek részt a játék
végi pontozásban.

Példa: Eszter két olívabogyót használ fel a raktárából , hogy
feltöltse a középső kordéját.

5/3

7/5

9/7

1

1 1 1 2

9.0 A SZÓLÓJÁTÉK
¡No Siesta! játék egyedül is játszható. Az alapszabályok érvényesek,
az alábbi változtatásokkal:

Előkészületek

Vegyél el 7 kockát, és tedd az asztal közepére. A többit tedd

vissza a dobozba.

Vegyél el egy másik játékosszínből 4 jelzőkorongot a semleges 
játékos részére.

A Siesta-sáv táblát az egyszemélyes játék oldalával felfelé tedd az 
értékelőlapod fölé. A Siesta-sáv mellett a táblán 2 terület van a 
kockáknak, és több különböző jel is van rajta. Tedd egy saját és a 
semleges játékos egy jelzőkorongot a Siesta-sáv kezdő helyére.
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Az Esporlesi piac táblát a szóló oldallal felfelé kell letenni.

Keverd meg a 24 tetőlapkát, és tedd képpel lefelé a Siesta-sáv bal
oldalára 6 darabot belőle. A megmaradt 18 tetőlapkát képpel lefelé
ted a Siesta-sáv fölé húzópkaliként.

Végül meg kell határozni egy kordét, amit a semleges játékos már a
játék elején feltölt. Dobj egy kockával, és jelöld be a dobástól függő
kordén a magasabb győzelmi pont értéket:

, , : A felső kordé 5 győzelmi pontját.

, : A középső kordé 7 győzelmi pontját.

, : Az alsó kordé 9 győzelmi pontját.

Valamint tegyél egy semleges játékos korongot az Esporlesi piacon a
dobásértékével azonos szimbólumú pontozómezőjére.

+
+

+

+++++++++++++++++

++++++++++++++++++++

+/-

+1

:

: alsó
kockamező

az elérhető
tetőlapkák területe

felső kockamező

húzópakli

az egyik
segítő lapkái
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Játékáttekintés

A szólójáték játékmenete hasonlít a többjátékos játékhoz. A Siesta-
sáv kezdő helyén található a játékos és semleges játékos egy-egy
jelzőkorongja. Normális esetben a semleges játékos jelzőkorongja
egy mezőt mozog előre minden fordulóban. A játékos hajthat
végre olyan akciókat, amik befolyásolják a semleges játékos
jelzőkorongjának mozgását a Siesta-sávon. Ha a semleges játékos
jelzőkorongja bizonyos mezőket elér, akkor ott eseményt vált ki.

Az egyszemélyes játék kétféle módon érhet véget: Vagy az egyik
jelzőkorong eléri a Siesta-sáv utolsó helyét, vagy a játékos felhúzza
az utolsó tetőlapkát a húzópakliból. A szólójáték legfeljebb 18
fordulóból állhat.

A játék menete

A játékos a következő lépésekt hajtja végre a körében:

I. Tetőlapkák: Egy forduló kezdetén felhúzza a legfelső lapkát a
húzópakliból, leteszi képpel lefelé A Siesta-sáv mellé az előző
fordulókban húzott tetőlapkák mellé. Ez a játék “időmérője”, ez
fogja megakadályozni, hogy a játék 18 fordulónál hosszabb legyen.

II. Kockafázis: Az első fordulóban tegyél félre 2 kockát, és a
megmaradt öttel dobj.

Válassz egy kockát a bevételtábládra. Válassz egy második kockát,
és tedd a Siesta-sáv táblán az alsó kockamező jobb oldalára.

Dobd újra a megmaradt 3 kockát, és válassz egy kockát a bevétel-
tábládra. Válassz egy másik kockát és tedd a másik kockához a
Siesta-sáv táblára.

Dobd újra az utolsó kockát, és tedd a bevételtábládra.
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III. Értékelésfázis: Nincs változás a többjátékos módhoz képest.

IV. A forduló vége: 

 • Nézd meg, hogy a kockamezőn lévő két kocka valamelyikén kalap 
látható-e. Ha nem, akkor a semleges játékos korongjával egy 
mezőt lépj a Siesta-sávon. Ha a semleges játékos elér egy speciális 
mezőt a sávon, akkor azonnal hajtsd végre az adott eseményt:

° Kordé: Az előkészületek során a semleges játékos 
már befejezte az első kordéját. Amikor eléri az első 
kordémezőt, akkor a semleges játékos a második 
kordéját is befejezi. Amikor a második kordémezőt  

is eléri, befejezi a harmadik kordéját is.Ez mindig a legfelső olyan 
kordé az ellenőrzőlapon, amit addig még nem fejezett be. Ha te 
még nem fejezted be addig azt a kordét, akkor át kell húznod a 
nagyobb értékű GYP-t, és már csak a kisebb GYP értéket 
szerezheted meg. Mjad dobj az egyik fel nem használt kockával. Az 
eredmény megadja, hogy az Esporlesi piac tábla melyik mezőjére 
kell tenned a semleges játékos korongját. Ha az a mező már 
foglalt,  akkor addig dobd újra a kockát, míg szabad mezőt dobsz.
Ezek a mezők nem lesznek tovább már elérhetőek, a semleges 
játékos lezárja őket. Ha az egyik játékos már feltette mindhárom 
korongját, akkor nem kell dobnod a semleges játékosnak.

° Ha a semleges játékos korongja elérte a Siesta-sáv utolsó 
mezőjét, a játék azonnal véget ér.

 •  Tedd az aktuális fordulóban a kockamezőre tett 2 kockát a felső 
kockamező jobb oldalára. Az ide kerülő két kocka a további 
fordulókra lesz hatással.



Plusz szabályok 

a második fordulótól kezdve

A második fordulóval kezdve a megmaradt 5 kockával dobj. Két
kocka a Siesta-sáv tábla felős kockamezőjén van, azokat ne dobd
újra.

Ha olyan kockát választasz aminek az értéke megegyezik a felső
kockamezőn lévő kockák egyikével, akkor a semleges játékos
korongját told eggyel előrebb a Siesta-sávon. Ha az elér egy
eseménymezőt, akkor azonnal hajtsd végre az adott eseményt.

A forduló végén vedd vissza a felső kockamezőről az ott lévő 2 koc-
kát, majd az alsó kockamezőn lévőket tedd át a felső kockamezőre.

Ha szerzel egy tetőlaőkát, akkor húzhatsz egyet a Siesta-sáv jobb
olldaán lévőlből. Ha nincs elég tetőlapka,akkor addig várnod kell,
míg a következő fordulóban újat nem húzol oda.

Ha felbérelsz egy olyan segítőt, ami 2 tetőlapka húzását engedné,
amiből egyet tarthatsz meg, akkor a második tetőlapkát a Siesta-sáv
bal oldalán lévő kisebb pakliból húzd fel. A dobott tetőlapka kikerül
a játékból, tedd vissza azt a játék dobozába.

A játék vége és a végső értékelés

A játék azon forduló végén ér véget, amikor a két korong egyike
eléri a Siesta-sáv utolsó mezőjét vagy ha nem tudsz új tetőlapkát
tenni a Siesta_sáv tábla mellé.

A játék végi pontozás az alábbi kivételektől eltekintve megegyezik
a többjátékos mód pontozásával :
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Csak akkor kapsz pontot a Siesta-sávért, ha előbb elérte a 
korongod a Siesta-sáv végét, mint a semleges játékos korongja.

Annyi győzelmi pontot kapsz érte, amennyi mezővel előrébb van 
a korongod a semleges játékoséhoz képest. Ha a semleges játékos 
korongja van előrébb, akkor annyi pontot ki kell vonnod az 
eredményedből, amennyi mezővel a semleges játékos korongja 
előtted van a Siesta-sávon!

Az alábbi táblázat alapján ítélheted meg az elért 
eredményed:

20 pont >= Gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás

21-30 pont Ez kevés ahhoz, hogy farmerként megélj
Mallorcán

31-40 pont Az emberek kezdenek komolyan venni

41-50 pont Lehet, hogy farmer leszel

51-59 pont Megélhetsz Mallorcán farmerként

60 pont vagy több
Gratulálunk! A "La Granja" birtok immár a tied!
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A ¡No siesta! játék fejlesztésének alapötlete az volt, hogy használjuk 
fel a  La Granja (Spielworxx 2014) kockamechanizmusát iegy 
egyszerűbb játékban, de őrizzük meg a La Granja játék hangulatát. 
Külön köszönetet mondok feleségemnek, Klaudiának, és a játék-
tesztelőimnek a támogatásukért - különösen a fáradhatatlan  Julius 

Kündigernek, a sok tesztelési körben nyújtott nagy segítségéért. És 
nagy köszönette mondanék a La Granja társszerzőjének, Michael 

Kellernek, aki nagyon sok segítséget és tanácsot adott.

A játéktesztelők időrendi sorrendben: Claudia Odendahl, Katharina 

Schulze, Hardy Jackson, Nikolai Jarre, Gertrud Hurck, Anke Schinner, 

Marc Schmitz, Swenja und Klaas Berning, Dagmar Langfeldt, Hans 

und Angela Mumme, Marco Stuzke und seine Spielrunden, Elmar 

Grubert, Dirk Schröder, Michael Fuchs, Thomas Schmitz, Volker 

Nattermann, Andre Starkloff, Michael Keller, Manuel Uzelmeier, 

Eva Hein, Stefan Trümpler, Rebecca Hernö, Julius Kündiger, Frank 

Tietmeyer, Marcel Plum, Christian Tööörner, André Brose, Joachim 

Zajusch, Hans-Georg Schellinger, Daniela und David Rosenberg, Axel 

Horn, Markus “Kusi” Haldenmann, Yanna Seifert, Tobias Militz, Lina 

Golle, Stefan Molz, Michael Epping, Steffi Schmitz, Chris Le Sueur, 

Raphael Große, Hamlet Abidjan, Jan Schwenzfeier, Lukas Nolte, 

Thorsten Hanson, Sascha Klein, Christine Döppke, André Schröder, 

Anett Schwarz, Wilko Hartz, Andreas Peter, Ilona Gehring, Christian 

Immink. Many thanks also to the playtest sessions at the Ratinger 

Spiletage. Another special thanks goes to Ludosentinel’s Danny 

Medina and his testers in Spain for the valuable feedback!
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