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Játékos

Játékidő

10+

1-12

15’

Dél-Franciaország napsütötte
szőlőtőkéin érnek a zamatos fürtök.
Elérkezett a szüret ideje.
Igazi kihívás előtt állsz – meg kell
szervezned a munkát a szőlőben.
Cserkészd be a legjobb szőlőket,
és csatlakozz a francia borászat
mestereihez!

A doboz tartalma
• 150 lapos tömb a szőlőhegy
térképével

• 6 birtokkártya
• 42 útvonalkártya (ebből 22
a forduló végét és
a pontok összeszámolását
jelző sárga kártya)

• kártya az egyszemélyes
játékhoz

• játékszabály

A játék célja
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A játékosok dűlőutakat (útvonalakat) rajzolnak be a térképre, miközben
a szőlőket szőlőbirtokokkal és várkastélyokkal kötik össze. Minden forduló
végén össze kell számolni az adott birtok után járó pontokat. Pontot akkor
kap egy játékos, ha több pontot érnek a dűlőútépítéssel elért új szőlők,
mint amennyit az előző birtok után kapott. Minden olyan birtok után,
amelyért a játékosnak nem járt pont, a játék végén 5 pontot le kell vonni.
Az nyer, akinek az ötödik kör végén a legtöbb pontja van.

A játék előkészítése
Minden játékos kap egy lapot a szőlőhegy térképével.
Mindenkinél legyen toll vagy ceruza.
A legidősebb játékos lesz a játékmester. Külön-külön összekeveri
az útvonalkártyákat és a birtokkártyákat, majd mindkét kupacot lefelé
fordítva maga mellé teszi, az egyik az útvonal- a másik a birtokpakli.

A játék menete
A játékmester indítja el a játékot
felfedve a birtokpakli legfelső
kártyáját. A képen látható birtok után
a forduló végén pontokat kapnak
a játékosok. A kártyán látható betűt
minden játékos feljegyzi a saját
térképén látható sárga oszlop legfelső
rubrikájába. Ha már mindenki felírta
a birtok betűjelét, a kártyát félre kell
tenni.
Példa: Az első körben a „D” birtok lett

felfedve, a játékosok beírják a birtok
betűjelét a térképlapon szereplő rubrikába.

Ezután a játékmester felveszi a legfelső útvonalkártyát, középre teszi,
és bemondja a rajta levő számot. Minden számnak egy adott útvonalfajta
felel meg, ezek ábrái a térkép alján láthatók.
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A játékosok két lehetőség közül választhatnak.
Vagy berajzolják az adott útvonalat a térképére,
vagy megnézik, melyik birtokkártya lesz a következő (mindkét
lépés leírása lejjebb olvasható). Valamennyien egyszerre lépnek.
Mikor mindenki lépett, a játékmester felfedi a következő útvonalkártyát.
A játékosok ismét választhatnak, hogy útvonalat rajzolnak vagy
megtekintik a következő birtokkártyát. Így folytatják a játékot
a forduló végéig (lásd a Pontozás leírását).

• Útvonalrajzolás

A játékosnak a térkép egy szabadon
választott üres mezőjébe kell berajzolnia
az útvonalat. Az adott mezőre a kártyán
látható módon kell felvinnie az útvonalat,
nem lehet elfordítani. Szabad zsákutcákat
és a birtokok határához érő útvonalakat
rajzolni. Az újonnan megrajzoltaknak nem
kell a már meglévőket folytatniuk.
Példa: Az útvonalnak ugyanúgy kell elhelyezkednie,
ahogy a kártyán látható – nem szabad elfordítani.

• A következő birtokkártya megtekintése

helyes

helytelen

Ha a játékos ezt a lehetőséget választja, titokban megnézi a birtokpakli
legfelső kártyáját, majd visszahelyezi. Figyelem, a játékos egy fordulóban
csak egyszer választhatja ezt a lehetőséget. Ha a forduló során már
megnézett kártyát, akkor csak útvonalat rajzolhat.
Egy fordulóban több játékos is megnézheti a következő birtokkártyát.
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Pontozás
Ha a negyedik sárga kártya is az asztalra kerül és mindenki lépett,
akkor vége a fordulónak. Össze kell számolni az adott birtok után járó
pontokat.
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Példa: A negyedik sárga kártya lezárja a fordulót és elindítja a pontozást.

A játékosok összeszámolják,
mennyi pontot kapnak
a forduló elején felfedett
birtokért. Összeszámolják
az összes (fehér és piros) szőlőt,
amelyhez bármilyen irányban
útvonal vezet a birtokról.
A pontszámot a jobboldali
kék eredményoszlopba kell
bejegyezni.
Példa: A „D” birtok 7 szőlővel lett összekötve.
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FONTOS: Az adott fordulóban felfedett birtoknak több szőlővel
kell összekötve lennie, mint az előzőnek (a kék eredményoszlopban
minden egyes számnak magasabbnak kell lennie a fölötte szereplő
számnál). Ha a szőlők száma KISEBB vagy EGYENLŐ az előző fordulóban
elértnél, a játékos kék eredményoszlopába „0” kerül. Ha valaki nem szerez
útvonalpontot egy fordulóban, azért pontlevonás jár a játék végén.

0p.

Példa: Az „A” birtok 9 szőlővel lett összekötve.
Mivel ez nem több, mint amennyit az előző fordulóban szereplő
birtok kapott, (az „F” birtok is 9 szőlővel lett összekötve),
a játékos eredményoszlopában „0” szerepel majd.
A következő birtok után akkor jár pont a játékosnak,
ha legalább egy szőlővel összeköti.

A következő forduló előtt: a játékmester összegyűjti és félreteszi
a felhasznált útvonalkártyákat. Elindítja a következő fordulót.

A játék befejezése és a végleges pontszám
Az ötödik birtok után járó pontok kiszámolása után a játék véget ér.
Egy birtok, az utolsó után már nem jár pont.
A végeredményt a következőképpen kell kiszámolni:
• 1 pont jár minden piros szőlőért, amely rózsaszín kastéllyal van összekötve
• 1 pont jár minden fehér szőlőért amely zöld kastéllyal van összekötve
• Az 5 birtokért és 2 kastélyért járó pontok
• -5 pont minden 0 pontos birtokért
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• Mindezek összesítése adja ki a végeredményt

Az a nyertes, akinek a legtöbb pontja van. Pontegyenlőség
esetén az, aki a legmagasabb egyéni pontszámot érte el a kék
eredményoszlopban. Ha ez sem dönti el az elsőbbséget,
akkor a játékosok osztoznak a győzelmen.
Példa: Kati és Tamás 53 pontot szerzett. Kati a „D” birtokért szerezte meg
a legmagasabb egyéni eredményt (30 pontot). Tamás legmagasabb egyéni eredménye
29 pont volt, a „B” birtokért. A játékot Kati nyerte.

Sikeres szüretet!

Játék egy személyre
A szabályok változatlanok, de a játékosnak nem kell harcba szállnia
a kíméletlen versenytársakkal, hanem a minőségre összpontosíthat.
Az eredményt összevetheti az alábbi borminősítő táblázattal,
és megállapíthatja, milyen lett a bora.

Borminősítő táblázat
<20

lőre

20-39

kocsisbor

40-59

fröccsnek megteszi

60-79

asztali bor

80-99

tájbor

100-119

minőségi bor

120-149

Grand Cru

150 vagy több

Grand Cru Réserve
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Magyarázat
helytelen
Az „E” birtok nincs összekapcsolva a 4 szőlővel
helyes

• Birtok, szőlő vagy kastély

összekapcsolásához
az útvonalat az adott képet
tartalmazó mezőre is be
kell rajzolni (nem elég
az adott mező széléig vezetni
az útvonalat).

Az „E” birtok össze lett kapcsolva a 4 szőlővel

• Ha a játékos 0 pontot kapott az adott birtok után, a következő fordulóban
legalább 1 pontot kell szereznie.

• Ha nem sikerült az első birtokért pontot szereznie (mert nem sikerült
összekötnie szőlővel), akkor 5 pontot vonnak le tőle a játék végén.

• A játékosok útvonalakat rajzolhatnak a birtokaik közé.

A szőlők, amelyek dűlőúttal kapcsolódtak az előző fordulókban szereplő
birtok(ok)hoz, az aktuális birtokhoz kapcsolódva újra pontot érnek.
Ugyanez érvényes a kastélyokra is.
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