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A második kör kezdete
• Az értékelés után szedjétek össze a táblákat és tegyétek őket félre. A játék végéig ezekre már nem lesz  

szükség.
• Válasszatok ki egy újabb tábla-szettet, majd lefordítva keverjétek meg a szett tábláit. Mindenki válasszon 

egy táblát, és felfordítva tegye maga elé.
• Keverjétek meg a kártyákat, és ahogy a játék előkészítésében olvastátok, a játékosok számától függően

osszátok ki, majd alakítsátok ki a paklikat.
• Az a játékos, aki az előző fordulót befejezte, elkezdi az új fordulót azzal, hogy kiteszi, majd felfordítja

legfelső lapját.
• A játék további menete az eddig leírtakkal megegyező.

A játék vége
A játéknak a harmadik forduló után vége. A játékot az a játékos nyeri, aki a legtöbb zsetont gyűjtötte.

Játékvariáció 2 játékos részére
Ha ketten játszotok, akkor egyszerre fordítsatok egy-egy lapot a paklitokból az asztalra. A játéknak a 24 lap
kijátszása után van vége. Természetesen mind a két lapra lecsaphattok, de ügyeljetek a kézcserére.

Haladó játékosoknak!
Néhány játék után megváltoztathatjátok a második és a harmadik kör szabályát, hogy a játék még izgalma-
sabb legyen.

A második kör
A táblákat megnézés nélkül vegyétek magatokhoz, és lefordítva tegyétek magatok elé. A táblátokat csak
akkor fordítsátok meg, amikor egy kártya kijátszásra kerül. Ekkor nézzétek meg, hogy a kártyán lévő két
dolog közül megtalálható-e valamelyik a táblátokon. A játék további menete a korábban leírtakkal megegyező.

A harmadik kör
Mindenki nézze fél percig a tábláját és próbálja meg memorizálni a tábláján látható 12 dolgot. Ezután a
táblákat le kell fordítani és a játék folyamán már nem lehet megnézni. Amikor egy kártya felfordításra kerül,
akkor emlékeznetek kell arra, hogy a kijátszott lapon lévő dolog van-e a táblátokon.

A Family Farmon mindig történik valami. Aki villámgyorsan megtalálja tábláján a különböző dolgokat, az
megnyeri a játékot.
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A játék célja
Minden játékosnak az a célja, hogy a tábláján a lehető legtöbb dolgot megtalálja, és így minél több zsetont
gyűjtsön.

A játék elemei

A Farmtáblák
A játékban 3 különböző színű szett van (zöld, kék, piros),
szettenként 6 tábla. A táblákon a Family Farm képe látható
a következő dolgokkal: parasztház és pajta, szerszámos
fészer, folyó és fák. Ezeknek a dolgoknak az elhelyezkedése
a táblákon mindig ugyanolyan, de van 12 további dolog
a táblákon, különböző helyeken elrejtve. Ezek lehetnek
állatok, növények vagy jellegzetes mezőgazdasági tárgyak.

A kártyák
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Előkészítés
• Válasszatok ki egy tábla-szettet, majd lefordítva keverjétek meg a szett tábláit. Mindenki válasszon egy      

táblát, és felfordítva tegye maga elé.
• Keverjétek meg a kártyákat, és a játékosok számától függően osszátok ki: 2 játékos esetén

12 kártya/játékos, 3 és 4 játékos esetén 9 kártya/játékos, 5 játékos esetén 7 kártya/játékos.
A feleslegesen megmaradt lapokat tegyétek vissza a játék dobozába.

• A kártyákból, amiket kaptatok, mindenki alakítson ki maga előtt egy-egy lefordított paklit és
tegye a táblája mellé.

Minden kártyán két különböző dolog látható a játékban szereplő 36-ból, amikből 12-t mindig
megtaláltok a tábláitokon.
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Egy kör vége és az értékelés
Egy körnek akkor van vége, amikor az egyik játékos a lefordított paklijából kijátszotta az utolsó lapot. Erre
a lapra még le lehet csapni. Ezután minden játékos ellenőrzi, hogy az összegyűjtött kártyáin lévő dolgok
tényleg láthatóak-e a tábláján. A helyes és a hibás kártyákat külön kell válogatni.

- Helyes: Minden olyan kártyáért, amin legalább egy
egyezőség van, kapsz egy zsetont. A dupla egyező-
ségért nem jár plusz zseton.

- Hibás: Minden olyan kártya után, amin nincs egyező-
ség vissza kell adnod egyet a zsetonjaidból. Ha keve-
sebb zsetonod van, mint amit vissza kell adni, akkor 
annyit adj vissza, amennyit tudsz. 

Példa az értékelésre:
Az első forduló után Klára értékeli lapjait:

Dani tábláján se macska, se traktor nem
látható, ezért ő nem akar lecsapni a lapra.

Klára megtalálta a macskát a tábláján, ezért ő
is megpróbálhat a kártyára csapni, de csak a
bal kezével.

Helyes

Hibás

Klára 4 zsetont kap. 6 helyes és 2 hibás megoldása volt.

A játék menete
Ez a játékmenet 3-5 játékosra érvényes. A 2 játékosra vonatkozó szabályokat a későbbiekben olvashatjátok.

• Mielőtt elkezditek a kört, mindenki nézze fél percig a tábláját és próbálja memorizálni a tábláján látható 
dolgokat. 

• A legfiatalabb játékos kezd.
• Amikor soron vagy, tedd a paklid legfelső lapját lefordítva az asztal közepére, majd az asztal közepén

fordítsd fel.
• Minden játékos gyorsan nézze meg a tábláját, hogy a kártyán álló két dolog közül legalább az egyik

látható-e a rajta.
• Aki felfedez egy dolgot a tábláján, az villám gyorsan rácsap az asztal közepén fekvő kártyára, amit felfordítva

maga elé tesz. Ha többen is egyszerre csaptok a lapra, akkor azé a lap, akinek a keze legalul van, mert ő 
volt a leggyorsabb. Ha te voltál a leggyorsabb, akkor a lapot magadhoz kell venned, akkor is, ha közben 
észrevetted, hogy nincs is egyezőség a táblád és a kártya között. 
Megjegyzés: A kártya kijátszása előtt a kezetek mindig legyen az asztal szélén. Amikor egyik kezeddel
kiteszel és felfordítasz egy lapot, csak a másikkal csaphatsz rá. Ha ugyanazzal a kezeddel csapsz a lapra 
amelyikkel kitetted, akkor az előtted felfordítva fekvő lapjaidból egy lapot vissza kell tenned büntetésül az 
asztal közepére.

• Aki megszerez egy lapot az asztal közepéről, az játssza ki az új lapot! 
• Ha egyik játékos sem csap a kártyára, akkor a kártya kikerül a játékból és a lapot kijátszó játékos, egy 

másik lapot fordít fel a paklijából az asztal közepére.

Példa:

Klára jobb kézzel kitesz és megfordít egy lapot.

Klára, Levente, Dani és Szófia gyorsan megnézik a tábláikat, hogy van-e rajta traktor, vagy macska.

Levente lecsaphat a kártyára, mert traktor és
macska is van a tábláján.

Szófia is lecsaphat a kártyára, mert ő meglátta
a traktort a tábláján.

Levente farmja                                                            Szófia farmja

Dani farmja                                                                 Klára farmja


