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           Ősz Új-Angliában
                             Még a tél beköszönte előtt különösen meleg őszi napsugarak aranyfényében fürdik az erdő. Ezen 
                         indián nyár alatt Új-Anglia még egyszer utoljára kivirul. A fák koronái megszámlálhatatlanul sok  
                    színben pompáznak élő szivárványként, a zöldtől a narancson át a pirosig minden árnyalat megtalálható 
benne. Az első levelek már lehullottak, és lépteink mentén szorgos mókusok motoszkálása hallatszik a színes lom-
bozatban. 

Erdei sétánk során számos apró kincsre bukkanunk. Bogyót, mogyorót, gombát és tollat gyűjtünk. Mielőtt hazafelé 
vennénk az irányt, ahol jó játék és forró tea vár minket, egy percre még elidőzünk, hogy meglessük az erdő félénk 
lakóit. 

Játékelemek  Mi van a dobozban?

      30 bogyó      24 mogyoró

     18 gomba            8 toll

2 részből álló játéktábla -  a hátlapjuk a szólójátékhoz szükséges 

        6 különböző   
                          erdőtábla 
         elő- és hátlapjuk 
                                                                                                                                             különböző 
                                                  

75 levéllapka 3 színben   kirakódarabok lyukkal

17 zöld                29 sárga                        29 piros 
 hármas                négyes                            ötös

4 hátizsák         1 bogyóbokor        1 túracipőjelző
játéksegédlet            az első játék előtt           kezdőjátékos-jelző
              illesszétek össze

20 állatlapka    
lyuk nélküli 

kirakódarabok

32 mókus   
      jelző 

         80 kincsjelző  Minden kincsjelző egyik 
oldalán egy illusztrá-
ció, a másik oldalán 
pedig egy ikon látható. 
Döntsétek el, melyik 
oldalát szeretnétek  
használni. Az ábrákon 
mi mindig az ikonos 
oldalt fogjuk használni.

A több fős játék szabályai következnek.
A szólójáték szabályait a 13. oldalon találjátok.
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A játék célja   Mit kell tennem a játék során?

Miközben hazafelé sétálsz, átvágsz az erdőn. Minden erdőtábla az erdő különböző kincseit rejtő 6 területre oszlik. A 
köröd alatt levéllapkákat teszel az erdőtábládra, hogy feltöltsd ezt a 6 területet. 

 

Minden levéllapkán van egy lyuk, amin átlesve vagy az erdőtáblád egyik üres mezőjét, vagy az erdő egyik kincsét  
láthatod, miután letetted azt az erdőtábládra. Próbáld úgy letenni a levéllapkákat az erdőtábládra, hogy azok minél  
kevesebb szabad mezőt hagyva teljesen befedjék az erdő talaját. Ideális esetben a levéllapkák úgy kerülnek le, hogy a  
rajtuk lévő lyukon keresztül a kincsek láthatóak maradnak. Ezeket a lyukakat aztán a közös készletből elvett  
kincsjelzőkkel takarod le. 

Minden alkalommal, amikor a 6 terület egyikét teljesen lefeded, összegyűjtöd az adott területről a levéllapkák tetején 
fekvő kincsjelzőket. A kincsjelzők további lehetőségeket nyújtanak az erdőd talajának gyorsabb lefedéséhez. 

Akkor nyerheted meg a játékot, ha sikerül teljesen befedned az erdőtábládat. A játék végi pontozásnál a kincsek csak a 
holtverseny eldöntésénél játszanak szerepet, ezért a gyűjtögetésük helyett inkább használjátok fel őket a játék során.

Mind a 6 terület 12 
négyzetmezőből áll. 

Ideális esetben a levéllap-
kákat úgy teszed le, hogy 
a rajtuk lévő lyukakon ke-
resztül a kincsek láthatóak 
maradnak. 

Ezeket a lyukakat 
a közös készletből 
elvett kincsjelzők-
kel takarod le.

Így nézhetne ki 1 terület  
néhány levéllapka letétele 
után. A levéllapkákon lévő 
lyukak lefedettnek számítanak.
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Előkészületek   Hogy készítsem elő a játékot?

A Keverd meg a 6 erdőtáblát, és ossz minden játékosnak 1 erdőtáblát. Adj egy-egy hátizsákot minden játékosnak. Ezt 
mindenki tegye az erdőtáblájának bal alsó sarkához. A megmaradt erdőtáblákat és hátizsákokat tedd vissza a doboz-
ba, ezeket ebben a játékban nem használjátok.

B A két játéktáblarészt fordítsd a több fős játékhoz használt oldalával felfelé, és tedd egymás mellé az asztal közepére.

C Válogasd szét az állatlapkákat, és tedd őket a játéktáblán nekik kialakított mezőkre. Tedd a 3 külön megjelölt állat-
lapkára (mosómedve, róka, borz) a hozzájuk tartozó kincsjelzőket. 

D Válogasd szét a kincsjelzőket és a mókusjelzőket, és tedd a játéktábla rövidebb oldalához, közös készletnek.

E Keverd meg a levéllapkákat. Minden játékos húzzon  véletlenszerűen 5 levéllapkát  
(2 zöld hármast, 2 narancs négyest, 1 piros ötöst). Ezeket balról („elöl”) jobbra („hátul”)  
haladva tegyétek le az erdőtáblátok alsó széle mentén. A hátizsákotok mellett kezdjétek  
a lerakást a 2 zöld hármas levéllapkával, ezt kövesse a két narancs négyes levéllapka, és a  
jobb szélre a piros ötös levéllapka kerüljön. Ezen levéllapkák vonalát nevezzük játékosösvénynek. 

F Tedd a többi levéllapkát egy kört alkotva a játéktábla köré. A levéllapkák  
sorrendjét véletlenszerűen alakítsd ki. Hagyj körülbelül 1 tenyérnyi üres  
helyet a kör egy általad választott részén. A levéllapkáknak ezt a nem teljes  
körét nevezzük közös ösvénynek. 

G Tedd a bogyós bokrot, melyet ezután csak  bokornak hívunk, a közös  
ösvény üresen maradt helyére.

H A megmaradt levéllapkákat tedd az asztal egyik sarkába, könnyen elérhető  
helyre.

I Adj minden játékosnak 1 bogyót, 1 mogyorót és 1 gombát. Ezeket a  
kincsjelzőket minden játékos tegye a hátizsákja fölé. 

K Az a játékos lesz a kezdőjátékos, aki legutóbb sétált erdőben.  
Ő megkapja a túracipőt. 

Az erdőtábla 6 területre 
oszlik, amiken különböző 

kincsek láthatóak. Mind a 6 
erdőtáblának mindkét oldala 

egyedi. Arra az oldalára 
fordítsd az erdőtábládat, 

amelyikre szeretnéd.

Ákos, Ildi, Eszter és Benedek összeültek, hogy 
játszanak egy partit az Indián nyárral. Előkészítik a 

játékot, elveszik a levéllapkáikat és a kincsjelzőiket. 
Benedek a kezdőjátékos.
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A játék menete   Hogy kell ezt a játékot játszani?

A kezdőjátékossal kezdve az óramutató járását követve minden játékos végrehajt 1 kört. A körödben 1 fő akciót hajtasz 
végre. A fő akciód előtt és/vagy után annyi különleges akciót hajthatsz végre, amennyit szeretnél.  

A játék annak a fordulónak a végén ér véget, amelyikben 1 játékos lefedte az  egész erdőtábláját  levéllapkákkal. Így 
mindenki ugyanannyiszor kerül sorra. Számoljátok össze az erdőtáblátok üres mezőit, hogy kiderüljön, ki mennyire jól 
játszott. A kincsjelzők csak a holtversenyek eldöntésénél számítanak.

A hátizsák mutatja, hol 
kezdődik a levéllapkáid 
sora.  
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A lapkalerakás szabályai   
Hogyan rakhatok le levéllapkákat, mókus- és állatlapkákat?

A levéllapkákat

n  üres mezőkre kell tenned; 
n  leteheted olyan mezőkre, amelyeken nyomtatott kincs látható; 
n  szükség szerint fordíthatod és forgathatod; 
n  csak a saját erdőtábládra rakhatod; 
n  lerakhatod úgy, hogy a lyuk üres erdőmező fölött legyen; 
n  lerakhatod úgy, hogy a lyuk egy nyomtatott kincset ábrázoló erdőmező  
    fölött legyen; 
n  lerakhatod 2 vagy több terület határvonalára; 
n  csak a fő akciód alatt rakhatod le;

n  nem rakhatod állatlapkára; 
n  nem rakhatod mókusra; 
n  nem rakhatod le úgy, hogy másik lapkákat lefedjen; 
n  nem rakhatod le úgy, hogy túlnyúljon az erdőtáblád szélén;  
n  a fő akciód végrehajtása után soha nem teheted át.

A levéllapkákat nem kell szomszédosan letenni.  
A mókusokra ugyanezek a szabályok érvényesek.  

     Az Állatlapkákat

	 	 	 	 	 n  csak a levéllapkákon lévő szabad lyukakra (ami nincs letakarva) teheted, melyek  
         elrendezése megfelel a kiválasztott lapka alakjának.

     Az állatlapkákra vonatkozó tiltások megegyeznek a levéllapkákra és a mókusokra  
         vonatkozó tiltásokkal.
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Normál fő akció   Melyik levéllapkát rakhatom le?

A körödben az alábbi fő akciók egyikét hajtsd végre. Közben tartsd be a lapkalerakás szabályait.  
Nem passzolhatsz. Figyelem! Csak bizonyos esetekben jobb 1 mókuslapkát lerakni 1 levéllapka helyett.

Vegyél el 1 általad választott levéllapkát a saját  
játékosösvényedről, és tedd erdőtábládra.

A játék alatt bármikor (még akkor is, ha nem a te köröd van) elvehetsz 1 levéllapkát a játékosösvényedről, és bepróbálha-
tod az erdőtábládra. A levéllapkát, miután megnézted, hogy illeszkedik, tedd vissza ugyanoda, ahonnan elvetted.

Kincsek   Mi történik, ha letakarok egy kincset?

Ha az erdőlapkádon látható egyik kincset egy levéllapkán lévő lyukkal takarod le, vegyél el egy ilyen típusú kincsjelzőt a 
közös készletből, és tedd a lyukra. 

Ha erdőlapkád egyik üres mezőjét takarod le a levéllapkán lévő lyukkal, vagy egy mókust teszel egy kincs ábrájára, akkor 
semmit sem kapsz. 

Ákos elvesz 1 mókust a közös készletből, és 
leteszi 1 üres mezőre.

Ildi elveszi játékosösvényéről a 3. levéllap-
kát, és az erdőtáblájára teszi.

Vegyél el 1 mókust a közös készletből, és tedd az 
erdőtáblád egyik üres mezőjére. A mókusok   
SOHA nem kerülnek a készletedbe.

Ildi letakar 1 mogyorót a lerakott levéllapkán lévő 
lyukkal. A lyukra tesz 1 mogyorót (kincsjelzőt).

Ákos lerak egy levéllapkát a játékosösvényéről 
az erdőtáblájára. A lyuk egy üres mező fölé 
kerül, ezért semmit sem kap. 
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Területek  Mikor vehetem el a levéllapkákra tett kincseket?

Minden terület 12 (3x4) mezőből áll, és akkor van teljesen letakarva, ha a terület összes mezőjét levéllapka és/vagy mó-
kus fedi. A levéllapka lyuka alatt lévő mezők  letakartnak számítanak. 

Amikor 1 területet teljesen letakarsz levéllapkákkal és/vagy mókusokkal, azonnal  
vedd le ezen terület lyukain lévő összes kincset, és tedd a készletedbe. 
 
 

A játékkal még csak most ismerkedők hajlamosak úgy gondolni a kincsjelzőkre,  
mint a győzelmi pontokra, hogy minél többet kell belőlük gyűjteni.  
Fontos, hogy ezt elfelejtsétek, és tisztába tegyétek a dolgokat a szabály  
olvasása közben.

Játékosösvény   Hogyan kaphatok új levéllapkákat?

Játékosösvényedet a következők szerint töltsd újra azonnal, amikor elveszed róla  
az utolsó levéllapkát:

1. Vedd el a közös ösvényről azt a levéllapkát, ami közvetlenül a bokor mellett van,  
      és tedd a hátizsákod jobb oldalára.

2. Lépj a bokorral az óramutató járása szerint az ösvény következő  
       levéllapkájához.

3. Vedd el azt a levéllapkát, ami közvetlenül a bokor mellett van, és tedd  
       a játékosösvényedre utoljára letett levéllapkádnak a jobb oldalára.

4. Addig ismételd a 2. és a 3. lépést, amíg játékosösvényed pontosan 5 levéllapkából nem áll.

Közben ne változtasd meg a közös ösvény vagy  
a saját ösvény levéllapkáinak sorrendjét.  

Be�zethetsz 1 bogyót, hogy akkor vegyél el egy új levéllapkát,  
amikor van még levéllapka a játékosösvényeden. Lásd különleges akció – Bogyó.

Ákos a fő akciójával letesz egy levéllapkát, és ezzel 1 terület teljesen 
letakarttá válik. Elvehet 1 bogyót és 1 mogyorót. Nem veheti el a gombát, 

mert az olyan területen van, amit még nem fedett le teljesen. 
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Az állatlapkák   Hogyan szerezhetek még kincsjelzőket?

7 különböző állatlapka van, melyek száma eltérő.  
A játék kezdetén közülük 3-ra (mosómedve, róka, borz)  
1-1 kincslapka kerül. 

A köröd alatt bármikor letehetsz 1 állatlapkát szabad (nem  
letakart) lyukakból álló folyamatos, összefüggő területre. Az  
állatlapka alakjának meg kell egyeznie ennek a területnek az  
alakjával. A letakarás szempontjából nem számít, hogy a letakart lyuk  
alatt látható-e kincs vagy sem.

Minden egyes ily módon lefedett kincsikonért vegyél el egy,  
a típusnak megfelelő kincsjelzőt a közös készletből és tedd saját  
készletedbe. A lyukakon nem lehetnek kincsjelzők, és az állatlapkával  
letakart lyukterület nem tartalmazhat üres mezőt, csak lyukakat.

     Választhatsz olyan állatlapkát, ami   
     kisebb, mint az összefüggő lyukak  
     által kialakított terület. 

Ha leteszel 1-et abból a 3 állatlapkából (mosómedve, róka,  
borz), amire a játék elején 1-1 kincset tettél, akkor a készletedbe  
teheted a megfelelő kincsjelzőt. Ezt a kincsjelzőt az állatlapka  
lerakásáért járó kincsjelzőkön felül kapod. 

A közös ösvény    Mi történik, amikor elfogynak  
             a levéllapkák?

Amikor a levéllapkák száma 7-nél kevesebb lesz, véletlenszerűen  
húzott levéllapkákkal töltsétek újra a közös ösvényt. A játék kezdetén  
félretett levéllapkákat adjátok hozzá a közös ösvény végéhez (ahol nincs  
a bokor), amíg még egyszer újra körbe nem értek a játéktábla körül. 
 

Ha nincs több levéllapka a közös ösvény feltöltéséhez, akkor annyira töltsétek fel, amennyire tudjátok. Ha nincs elég 
levéllapka a közös ösvényen ahhoz, hogy a játékosösvényed teljesen újratöltsd, akkor annyira töltsd fel, amennyire  
lehetséges. Abban a ritka esetben, amikor nincs több levéllapka sem a közös ösvényen, sem a játékosösvényeden, akkor 
gombákat kell használnod, hogy egyik játékostársad levéllapkáját letehesd, vagy mókust kell leraknod.

Ákos leteszi a sündisznót 
az erdőtábláján lévő  
4 lyukra. Mivel 1 mogyoró 
és 1 gomba látszik ezeken 
a lyukakon keresztül, Ákos 
elveszi ezeket a kincseket 
a közös készletből.
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Kincsek   Mit tehetek még a normál fő akciómon kívül?

Tegyél vissza egy kincsjelzőt a készletedből a közös készletbe, és hajtsd végre az akcióját. A kincsjelzőknek különböző 
képességük van. A bogyók és a mogyorók különleges akciókat adnak neked. A gombák és a tollak módosított fő akciót 
adnak.

A fő akciód előtt vagy után annyi különleges akciót hajthatsz végre, amennyi szeretnél.

A normál fő akciód HELYETT végrehajthatsz 1 módosított fő akciót. A körödben soha nem hajthatsz végre 1-nél több 
fő akciót, ezért a körödben maximum 1 gombát vagy 1 tollat használhatsz fel.

              Bogyó   Hogyan szerezhetem meg a  
                                            megfelelő levéllapkát?

                   Tegyél vissza egy bogyót a közös készletbe, és hajtsd  
   végre ezt a különleges akciót.

Töltsd fel a játékosösvényedet 5 levéllapkára. Kövesd a  
játékosösvénynél leírt 2-4 lépéseket. 

Ha már 5 levéllapka van a játékosösvényeden, elvehetsz  
egy hatodik levéllapkát. Hajtsd végre a játékosösvénynél  
leírt 3. lépést. Soha nem lehet 6-nál több levéllapka a  
saját készletedben. 

             Mogyoró    Hogyan tölthetem be a levéllapkák között kialakult réseket?

                  Tegyél vissza egy mogyorót a közös készletbe, és hajtsd 
  végre ezt a különleges akciót. 

Vegyél el 1 mókust a közös készletből, és tedd az erdőtáblád  
egyik üres mezőjére. Ha ezzel teljesen  lefedsz egy területet,  
azonnal vedd le a területen lévő kincsjelzőket, és tedd a készletedbe.  

Eszternek 3 levéllapka van a játékosösvényén. 
Visszatesz egy bogyót a közös készletbe, és 
újratölti ösvényét a közös készletből. Eszter 
szeretné megszerezni a közös ösvény követ-
kező levéllapkáját is. Elkölt még egy bogyót, 
hogy elvegye a 6. levéllapkát, amit ösvénye 
végére helyez.

Ildi visszatesz egy mogyorót a közös készletbe. Elvesz 1 
mókust a közös készletből, és erdőtáblájára teszi. Mivel 
ezzel teljesen lefedett egy területet, leveszi a területről az 
összes kincsjelzőt (2 bogyó, 1 mogyoró), és a hátizsákja 
fölé teszi.
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           Gomba    Hogyan vehetek el  
         levéllapkákat   
      játékostársaimtól?

Tegyél vissza egy gombát a közös készletbe, és hajtsd  
végre ezt a módosított fő akciót. 

Vedd el 2 különböző játékostársad első levéllapkáját  
(a közvetlen a hátizsákjuk mellett lévőt), és általad  
választott sorrendben tedd le mindkét lapkát az erdőtábládra.    
Csak ha nincs elég hely számukra az erdőtábládon, akkor  
mondhatsz le a két levéllapka egyikének elvételéről. 

2-fős játéknál játékostársad hátizsák melletti levéllapkáját, és a  
közös készlet következő, közvetlenül a bokor melletti levéllapkáját   
kell elvenned.  

Ha elvetted egy játékostársad ösvényéről az utolsó levéllapkát,   
akkor az adott játékos azonnal újratölti ösvényét a játékosösvénynél  
leírtak 1-4 lépése szerint. Ha ez mindkét játékost érinti, akkor  
játékossorrendben mindketten újratöltik játékosösvényüket. 

               Toll   Hogy tehetelem le egy körben 2 levéllapkámat is?

              Tegyél vissza 1 tollat a közös készletbe, és hajtsd végre ezt a módosított fő akciót. 

Tegyél általad választott sorrendben 2 levéllapkát a játékosösvényedről az erdőtábládra. Csak akkor hajthatod végre ezt 
az akciót, ha van legalább 2 levéllapkád a játékosösvényeden.

Annyi kincs lehet a készletedben, amennyit szeretnél. 

Azt tanácsoljuk a játékosoknak, hogy ne tartogassanak  
túl sok kincset a játék során. Gyakori, hogy az a játékos  
győz, aki a kincseit felhasználja, hogy több lapkát, vagy  
hogy jobban illeszkedő levéllapkát tegyen le az erdőtáblájára. 

Kincsek átváltása   Hogyan szerezhetek több gombát és tollat?

Beválthatod a készletedben lévő kincsjelzőket a közös készletben lévőkre.  
Minden kincsjelzőnek saját értéke van. A tollak a legértékesebbek, ezt követik  
a gombák, majd a mogyorók és a bogyók, ebben a sorrendben. A köröd alatt  
bármikor beválthatsz kincseket, és ezt annyiszor teheted meg, ahányszor szeretnéd. 

Válts be 1 kincset 1 alacsonyabb értékű kincsre. 
Válts be 2 azonos értékű kincset 1, eggyel értékesebb kincsre.
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Ákos visszatesz 1 gombát a közös készletbe, és végrehajtja a hozzátartozó módosított 
fő akciót. Elveszi Benedek és Ildi hátizsák melletti levéllapkáját, és mindkét levéllapkát 
saját erdőtáblájára teszi. Benedeknek most már nincs a játékosösvényén levéllapkája, 
ezért azt azonnal újratölti.

Példa: 
Eszter bevált 1 tollat 1 gombára,  
és ezt elkölti, hogy végrehajtsa a  

hozzátartozó módosított fő akciót.  
Leteszi a játékostársaitól elvett  
levéllapkákat, és teljesen lefed  

1 területet, ezért megkapja annak  
kincseit (3 bogyó). Ezután bevált  

2 bogyót 1 mogyoróra, amivel letesz  
1 mókust. Így sikerült egy másik  

területet is teljesen letakarnia.  
Innen is elveszi a kincseket  

(1 mogyoró, 1 gomba),  
és leteszi azokat a hátizsákja fölé.

Benedek visszatesz 1 tollat a közös készletbe, és végrehajtja az 
hozzátartozó módosított fő akciót. Elveszi a 2. és a 4. lapkát  
játékosösvényéről, és mindkettőt az erdőtáblájára teszi.



kö
zö

s k
észlet

4

6

2

1

3

5
78

9

kö

1

3

5
78

9

1011

12

A játék vége    Hogy győzhetek? 

A játék véget ér, amint egy játékos teljesen lefedi levéllapkákkal és/vagy mókusokkal az erdőtábláját. Az aktuális for-
dulót még fejezzétek be a kezdőjátékostól jobbra lévő játékossal bezárólag. Váltsátok be az összes kincsjelzőt mogyoróra 
az átváltás szabályai szerint, majd ezeket használjátok fel, hogy az erdőtáblátok üres mezőit mókusokkal fedjétek be. Ha 
ekkor teljesen befeded valamelyik területet, vedd el a megfelelő kincseket, és újra váltsd be mogyoróra, és így tovább. A 
mókusok száma korlátlan, ha elfogynának, helyettesítsétek valamivel. 

Az a játékos nyeri meg a játékot, aki az erdőtábláját teljesen letakarta levéllapkákkal és/vagy mókusokkal. Ha 1-nél több 
játékos fedte be teljesen az erdőtábláját, akkor ezek a játékosok számolják össze a készletükben lévő mogyorókat, hogy 
kiderüljön, ki nyeri a holtversenyt. A győztes a több mogyoróval rendelkező játékos. Ha még mindig holtverseny állna 
fenn, akkor közülük az a játékos a nyertes, akinek maradt 1 kék bogyója. Ha még mindig holtverseny állna fenn, akkor 
megosztoznak  a győzelmen.

A többi játékos számolja össze az erdőtáblája üresen maradt mezőit. Ezen játékosok sorrendjét az üresen maradt mezők 
száma dönti el. Akinek kevesebb van, jobb helyezést ér el.

Példa egy körre    Hogy áll össze ez az egész?

Ákos letesz egy levéllapkát, amivel teljesen lefedi az erdőtábláját. Ezzel kiváltja a játék végét. A fordulót végigjátsszák, ezért Ildi még vissza-
tesz 1 tollat a közös készletbe, és letesz 2 levéllapkát, hogy az erdőtábláján a lehető legtöbb mezőt lefedje. Ezután minden játékos átváltja a 
kincseit mogyoróra. Eszternek 2 bogyója és 1 mogyorója van. A 2 mogyoróval letesz 2 mókust, és sikerül teljesen befednie az erdőtábláját. 
Kincseket is kap (1 bogyó, 3 mogyoró és 1 toll). Ezután Benedek és Ildi használja fel mogyoróit, Benedeknek 3 üres mezője, Ildinek pedig 1 
üres mezője marad. Eszter bevált 1 tollat és 2 bogyót 2 mogyoróra. A győztes eldöntésénél minden megmaradt mogyoró számít. Ákosnak 2 
mogyorója maradt, Eszternek 5. Ez azt jelenti, hogy Eszter nyeri a játékot.

Ez Ildi köre, akinek van 2 levéllapkája 
az ösvényén, van 2 bogyója és 1 
tolla. Visszatesz 1 bogyót a készletbe, 
és újratölti az ösvényét 5 levéllapká-
ra. Ezután visszateszi a 2. bogyóját 
is a készletbe, hogy elvegyen egy 
hatodik levéllapkát. Visszatesz 1 
tollat, és végrehajtja a hozzátartozó 
módosított fő akciót. Lerakja a 3. és a 
6. levéllapkáját az erdőtáblájára. Ezzel 
teljesen lefed egy területet, ezért kap 
1 mogyorót és 1 gombát. Visszateszi 
a mogyorót a közös készletbe, és 
elvesz 1 mókust, amit az erdőtáblá-
jára tesz. Ezzel teljesen befed egy 
másik területet, és elvesz 1 bogyót, 1 
mogyorót és 1 gombát. Visszatesz 1 
bogyót a közös készletbe, hogy 5-re 
újratöltse levéllapkáit.
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A szólójáték szabályai    Hogyan játszhatom egyedül az Indián nyár játékot?

A szólójáték csak néhány ponton különbözik a több fős játéktól. Minden játék körülbelül 15 percig tart.  
Különösen izgalmas kihívás három egymást követő játék végigjátszása.

A szólójáték előkészületei   Hogyan készítsem elő a szólójátékot?

Keverd meg a 6 erdőtáblát, majd vegyél el 1 erdőtáblát, és vegyél el 1 hátizsákot. Tedd vissza a többi erdőtáblát, hátizsá-
kot, kezdőjátékos-jelzőt és a bokrot a dobozba. Ezekre a szólójátéknál nem lesz szükség.

Fordítsd a két játéktábla részt a szólójáték oldalára, és tedd ezeket egymás mellé az asztal közepére. Véletlenszerűen oszd 
a levéllapkákat 3 darab 25 lapkából álló paklira. Minden játékodnál (legfeljebb 3) 25 lapkával fogsz játszani, így minden 
levéllapkát fel fogsz használni, és az így lesz a legkevésbé szerencsefüggő a kapott pontszám. 

Vegyél el 1 paklit, és oszd szét a 25 lapkát a következők szerint:

 A  Tegyél 5-5 véletlenszerűen választott lapkát két sorba,  
egyiket a játéktábla fölé a másikat pedig alá. Ez a két sor egy  
felső és egy alsó ösvényt jelképez.

 B  Az x-szel jelölt tíz mezőre is tegyél  
véletlenszerűen 1-1 levéllapkát.

 C  Tedd a megmaradt 5 levéllapkát magad elé.  
Ezek jelképezik a játékosösvényedet. 

A szólójátékban nincs közös ösvény.  

Tedd félre a másik két levéllapka-paklit, ezekre a következő játékok során lesz szükséged. Az állatlapkákat válogasd szét, 
és tedd a játéktábla mellé. Tedd a megfelelő kincsjelzőket a 3 különleges állatlapkára (mosómedve, róka, borz). Válogasd 
szét a megmaradt kincseket és mókusjelzőket, és tedd ezeket a játéktábla rövidebb oldalához. 

Vegyél el 1 bogyót, 1 mogyorót és 1 gombát. Tedd ezeket a kincseket hátizsákod fölé.
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A szólójáték menete   Hány kört fogok játszani, hogy teljesen befedjem a táblámat?

A szólójáték pontosan 10 körből áll. A köröd a több fős játék körétől a következőkben különbözik:

Minden kör kezdetén tedd át az aktuális kör számának („X”) megfelelő mezőn lévő levéllapkát a jobb szélső üres mezőre. 
Így tudod számolni köreidet.

Egyik kört a másik után hajtod végre. A levéllapkák lerakásának szabályai ugyanazok, mint a több fős játéknál. Csak a 
levéllapkáid elvétele, valamint a bogyó és a gomba akciója változik.

A felső és az alsó ösvény    Honnan vegyek új levéllapkákat?

Azonnal töltsd fel a játékosösvényedet, amikor arról az utolsó levéllapkát is elvetted.  
Ilyenkor kövesd a következő lépéseket:

1. Válaszd ki a felső vagy az alsó ösvényt.

2. Válaszd ki a kiválasztott ösvény bal vagy jobb oldalát.

3. Vedd el a kiválasztott ösvény ezen oldaláról a szélső levéllapkát.

4. Addig ismételd 3. lépést, amíg pontosan 5 levéllapka nem lesz a játékosösvényeden.

Ha kevesebb levéllapka van a választott ösvényen, mint amennyit el kéne venned, akkor annyi lapkát vegyél, amennyi 
az adott ösvényen van. De visszatehetsz egy plusz bogyót a közös készletbe, hogy a másik ösvényről vedd el a hiányzó 
lapkákat.

  Gomba    Hogyan vehetek el levéllapkákat a játéktábláról?

                 

Tegyél vissza egy gombát a közös készletbe, hogy  
végrehajtsd ezt a módosított fő akciót.

Vegyél el két levéllapkát a gombamezőkről, és tedd az  
általad választott sorrendben az erdőtábládra. Csak ha nincs  
elég hely számukra az erdőtábládon, akkor mondhatsz le a  
2 levéllapka egyikének elvételéről. Lehet, hogy a gomba- 
mezőkön csak 1 levéllapka van, ilyenkor ezt az egy lapkát vedd el.  
Ezután az aktuális kör számánál kisebb számú mezőn lévő levél- 
lapkákat csúsztasd egymás után a jobb szélső üres mezőre. 
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Itt van kettő , már a jobb 
szélső mezőre  
áthelyezett levéllapka. 
Ebben a helyzetben a  
3. mezőn lévő levéllapka az 
1. mezőre kerül
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         Bogyó   Hogyan juthatok megfelelő levéllapkához?

             Tegyél vissza egy bogyót a közös készletbe, és hajtsd végre ezt a módosított fő akciót.

         Töltsd fel a játékosösvényedet 5 levéllapkára. Ehhez kövesd az előző oldalon leírt 1-4 lépéseket. 5 levéllapkára kell 
feltöltened, nem vehetsz el kevesebbet.  Ha nincs elég levéllapka az általad választott ösvényen ahhoz, hogy újra 5-re tölts 
az ösvényed, akkor annyit vegyél el, amennyit tudsz, és és a bogyó speciális akciója hamarabb véget ér. Csak így vehetsz 
el 5-nél kevesebb levéllapkát a bogyó speciális akciójával.

Ha már 5 lapka van a játékosösvényeden, elvehetsz egy hatodik levéllapkát. Ennél a lapkánál is választhatod bármelyik 
ösvény bármelyik oldalát. Soha nem lehet 6 lapkánál több a játékosösvényeden. 

Egy játék pontozása 

10 kör után a játék véget ér. Fejezd be erdőtáblád befedését kincsjelzők mogyoróra váltásával, és mogyoró mókusra 
váltásával. 

Ha nem sikerült az erdőtáblád összes mezőjét lefedned, a játékot tulajdonképpen elvesztetted, minden fedetlen mező  
mínusz 1 pontot ér.

Ha sikerül az erdőtáblád összes mezőjét befedned, megnyered a játékot. 

Pozitív pontokat kapsz a készletedben maradt kincsjelzőkért. Minden bogyó 1 pontot, minden mogyoró 2 pontot, min-
den gomba 3 pontot, és minden toll 4 pontot ér. Az összesített 0 pont is sikernek számít. 

Folytasd a játékot az előkészületeknél félretett egyik paklival. 

3 játék pontozása

A 3 játék végső pontszámát a 2 legjobb eredménnyel nyert játékod összesített  
pontszáma adja. Ha csak 1 játékot nyertél meg, akkor a végső pontszámod a  
2 legrosszabb vesztett játékod pontszámának az összege. Ha az első két játékot  
elvesztetted, akkor a harmadikat már nem kell lejátszanod. 

Többre vágysz? Próbáld ki a Virágoskertet, a puzzle-trilógia első játékát:  
alakíts ki egy kis kerti paradicsomot a virágágyások elrendezésével. Minden  
mezőt használj fel a színkompozíciókhoz, amíg minden virágba nem borul.
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FIGYELEM! A doboz apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyt jelenthetnek a 3 évesnél kisebb 
gyerekekre: lenyelhetik az apró 
alkatrészeket,fulladásveszélyt okozva! Tartsa távol tőlük!
FULLADÁSVESZÉLY!

Kiadja, importálja és forgalomba hozza:
Gamer Café Kft. 
2030 Érd, Budai út 28
ComPaYa - Ha kell egy játék!
www.compaya.hu

 összesített
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