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A játék tartozékai: 
 

 
  A játék célja
A játékosok farmerek, akik állatos kártyák gyűjtésével versengenek  
a Szuperfarmer címért. A kártyák a farm gyarapítására és más farmerek 
megajándékozására használhatók fel. Rajtad áll, hogy az adományt örömmel 
fogadják-e, vagy a szájukat elhúzva megígérik, hogy viszonozni fogják  
a „meglepetést”.

  A játék előkészítése
1. Tedd középre a táblát. A dobozban levő szalmára is helyezheted.
2. A farmerek (játékosok) kiválasztanak és magukhoz vesznek 1-1 színes  
 birkabábut, és elhelyezik a tábla mellett.
3. Keverd jól össze a paklit, és ossz lapot az alábbiak szerint:

Piotr SochaYaniv Kahana

The Card Game

8+ 2- 6 30’

a kártyák elhelyezése  
4 játékos esetén

1 tartalék pakli

a játékos jele

110 kártya 
6 fabábu  

(birka alakú) ragadozózseton játéktábla
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Két kártyafajta szerepel a játékban:

Állatkártyák
A következő ikonok  
lehetnek rajtuk:
 • állat,
 • káposzta,
 • víz,
 • kis és nagy kutya  
(a ragadozók elleni 
védekezésben van szerepük).

Macskakártyák
A macskák szabad lények,  

kedvük szerint jönnek-mennek,  
így a macskakártya a joker 

szerepét tölti be a játékban, 
és bármelyik kategóriába 
besorolható, de kizárólag 

macskákból nem lehet  
állatsort létrehozni.

6 játékos esetén

tartalék pakli

a játékos jele

tartalék pakli

A 6 személyes játékban két tartalék paklit kell kialakítani:  
az elsőt 6 tartalékkártyával helyezd el az első farmer közelében, a másodikat 
pedig 6 kártyával a negyedik farmer közelében. 
 

  A játék menete
A játék 2 fordulóból, egy-egy forduló pedig 3 szakaszból áll:
1. A farm igazgatása
2. Ajándékok átadása
3. Pontozás
 
1. szakasz − A farm igazgatása
Az lesz a kezdőjátékos, aki utoljára járt farmon vagy aki a legfiatalabb.  
A játékosok az óramutató járásával egyező irányban követik egymást, 
egészen addig, amíg el nem fogynak a kezükben lévő kártyák. A következő 
fordulóban megváltozik a sorrend, a játékosok az óramutató járásával 
ellentétes irányban követik egymást.

A farm igazgatása során 3 műveletet kell végrehajtanod az alábbi sorrendben: 

I – Adj hozzá egy kártyát a farmodhoz.
II – Ajándékozz egy kártyát egy másik farmernek.
III – A lefedett kártyákat tedd az utánad következő farmer elé és vedd 
magadhoz a melletted lévő paklit.  
Ha te vagy a kezdőjátékos, akkor vedd fel a melletted levő tartalék pakli 
valamennyi kártyáját.

Figyelem: 4 vagy annál kevesebb játékos esetén félre kell tenni a négy 
macskát és a lovakat, ezek nem vesznek részt a játékban.

Ossz lapot minden farmernak az alábbiak szerint:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. A fentiek szerint tegyél le lapokat a tartalék pakliba. A paklit a farmerekhez 
közel az oldal tetején látható séma szerint tedd le. Az 5 személyes játékban 
két tartalék paklit kell kialakítani: az elsőt 6 kártyával helyezd el az első farmer 
közelében, a másodikat pedig 4 kártyával a negyedik farmer közelében.

2 vagy 4 
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6 - 4 

6 - 6 

A tartalék 
pakliban levő 

kártyák száma

A farmerek 
száma

A farmer- 
kártyák  
száma

A tartalék pakli:  
biztosítja a játék folyamatossá-
gát. Nélküle az első farmernak 

végig kellene várnia, amíg 
mindenki sorra kerül, és az 
utolsó farmer átadja neki  

a kártyákat; csak ezt követően 
dönthetne a további manőve-

rekről. A tartalék pakli lehetővé 
teszi a következő lépés meg-

tervezését.
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A fejenként kapható  
ajándékkártyák limitje

A farmerek  
száma

Figyelem: ha minden farmer elérte már az ajándékkártya limitet,  
akkor dobd el a kezedben levő kártyát, vegyél ki egy tetszőleges 
kártyát a pakliból és tedd a neked adott ajándékkártyákhoz. 

III – Add át a maradék kártyáidat
A kezedben lévő kártyákat tedd lefordítva az utánad következő (az első 
fordulóban a bal oldaladon, a másodikban a jobb oldaladon ülő) játékos 
mellé. Vedd fel a melletted lévő kártyákat (amelyeket a szomszéd játékos  
tett le vagy a tartalék pakliból kerültek ide).
Megjegyzés az 5, illetve a 6 fős játékhoz – Az első körben a kezdő  
és a negyedik játékos a tartalék paklikból választanak kártyát. A továbbiakban 
a negyedik mindig az előző körben kapott kártyákból válogat.

2. szakasz – Az ajándékkártyákat helyezd el a farmodon 
Miután az adott fordulóban a farmerek az utolsó kártyákat is letették az 
asztalra, mindannyian egyszerre hozzáadják az ajándékba kapott kártyáikat 
a farmjaikhoz. A sorrend tetszőleges. Szükség esetén add hozzá a káposzta 
ikonos kártyákért járó pontokat. Ezután kell az ajándék macskakártyákat 
letenni. 
 
3. szakasz – Pontozás
Minden forduló végén össze kell számolni a pontokat. Ez két lépésben 
történik:

1. A farmerek az állatsorokért járó pontokat a következő sorrendben 
számolják össze: nyúl, tyúk, birka, disznó, tehén és ló (az 5–6 fős játékban).

A nyúllal kezdve mindenki összeszámolja az  adott állatkártya  
(a macskakártyákat is beleértve) típuson szereplő állat ikonokat.  
Az a játékos, akinek a legtöbb állat ikonja van, a bábuját annyi mezővel  
lépteti előre, ahány állata van az adott állatsorban.

Zsófi összeszámolta a nyulas kártyáit. Összesen  
3 nyúl ikonja van. A forduló végén a nyulas 
sorhoz hozzátesz egy macskakártyát. A macska 
a joker szerepét tölti be, így összesen 4 ikonja van 
a nyulas sorban. 

Robinak 3 nyulas kártyája van. 

Zsófi tehát 4 mezővel lépteti előre a bábuját  
a pontozótáblán.

I – Adj hozzá egy kártyát a farmodhoz 
Válassz ki egy kártyát a nálad lévőkből és felfedve tedd le magad elé.  
Ha már van ugyanolyan állatod az asztalon, akkor tedd alá, és kezdj állatsort 
építeni. Minden kártyát az adott állatfajtából ide kell majd raknod.  
Úgy helyezd el a kártyát, hogy a felül lévő ikonok láthatóak legyenek.

Laci a kezében levő kártyák közül kiválaszt  
egy disznót és a már korábban a farmon  
elhelyezett disznóhoz teszi.

Ha a farmodra letett kártyán káposzta  
ikon szerepel, akkor máris kapsz 

valamennyi korábban letett káposzta 
ikonos kártyáért 1-1 pontot (az éppen 

letett kártya után nem jár pont). 

Éva letett egy káposzta ikonos  
birkakártyát. A korábban letett  

birkakártyákon 2 káposzta ikon is van.  
Éva 2 mezővel előbbre lépteti a bábuját.

II – Ajándékozz kártyát egy másik farmernek
 
Válassz ki egy kártyát a kezedben lévők közül és felfedve tedd 
le vízszintesen egy másik játékos farmja elé. Ez a te ajándékod.
 
Nem ajándékozhatsz kártyát annak a farmernak, akinek már 
betelt az ajándékkártya limitje.
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Zoli farmja Robi farmja

Éva 0-t mond be,  
Zoli és Robi 1-et.  

Évának nem jár pont.  
Zoli és Robi a pontegyenlőség  

miatt valamennyi a farmjukon 
található víz ikon után kap  
pontot. Zoli 8, Robi pedig  

5 pontot kap.

Éva farmja

A pontozás után a kártyák az asztalon maradnak. A kezdőjátékostól jobbra 
ülő farmer lesz az új kezdőjátékos. A második fordulóban megváltozik  
a sorrend, a játékosok az óramutató járásával ellentétes irányban követik 
egymást és a jobb oldali játékosnak adják át kártyáikat.
A második forduló pontjainak összeszámolása után véget ér a játék.
 
A játék befejezése
Az a farmer nyeri meg a játékot, akinek az összesített pontszáma  
a legmagasabb. Pontegyenlőség esetén az nyer, akinek a leghosszabb 
állatkártya sora van (vagyis valamelyik kártyatípusból ő gyűjtött össze  
a legtöbbet). Ha még továbbra is döntetlen az eredmény, akkor osztoznak  
a győzelmen.

Haladó változat – ragadozók
Néhány állatkártyán kis, illetve nagy kutya ikonja szerepel  
(a kutyák az állatokat védik a ragadozóktól).
A ragadozókkal bővített haladó játékban egy kétoldalú 
zsetont használunk. Minden forduló elején a kezdőjátékos 
feldobja a zsetont az asztal fölött. A dobás eredménye  
(farkas vagy róka) dönti el, hogy a pontozáskor melyik 
ragadozó csap le. 

A róka a nyulakat, tyúkokat és birkákat támadja.  

 
 
 
 
A farkas a disznókat és a teheneket.

 
 
 
 
A ragadozók a pontozáskor támadnak, de még azelőtt, hogy összeszámoltátok, 
kinek van a legtöbb állatos ikonja egy-egy típusból.
Minden megtámadott állat esetében összeadják a kutya ikonok számát

2. Valamennyi állatsor pontjainak összeadása után: 
+  adj 1-1 pontot a farmodon található minden víz ikon után, 
–  vonj le 1-1 pontot a farmodon található minden víz ikon után.

 
Zsófinak csak 1 víz ikonja van a farmján,  
így egy mezővel lépteti csak előre a bábuját  
a táblán. Ezután egy mezőt hátralép, mivel  
a macskakártya miatt egy pontot le kell vonnia. 
(Így a bábuja végül is helyben marad.)

Robinak 3 víz ikonja van a nyulas kártyáin,  
3 mezővel előre lép a bábujával.

 
 
A víz ikonok pontozása – haladó játék
A farmerek ellenőrzik az állatkártya soraikat, hogy megtalálják  
a legkevesebb víz ikont tartalmazót (köztük a víz ikont nem tartalmazókat 
is), ezután bemondják ezt az értéket. Aki a legnagyobb számot mondta be, 
amely nem lehet 1-nél kevesebb, 1-1 pontot kap a farmján levő minden víz 
ikonért. A többiek nem kapnak pontot a víz ikonért. Figyelem, ha mindenki 
0-át mondott be, akkor senkinek sem jár pont. Pontegyenlőség esetén 
mindenkinek jár pont azok közül, akik holtversenyben kerültek az élre.
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A Super Farmer, the Card Game játékot a Gravitix Games csoport tagjai tervezték.

a játékba hozott kártyákon. Ha az eredmény 0 és senkinek sincs kutya 
ikonja, akkor a ragadozók nem csapnak le. Ha legalább egyvalakinek több 
kutyája van mint másoknak, akkor azt a farmert (vagy farmereket) akiknek 
a kevesebb a kutyája, megtámadja a farkas vagy a róka. A megtámadott 
farmról a játékosnak el kell távolítania az egyik általa kiválasztott állatkártyát, 
de macskakártyát nem lehet eltávolítani. Miután felmérték, mekkora kárt 
okozott a ragadozó az általa megtámadott állatfajtákban, elérkezik a pontok 
összeszámlálásának pillanata. Abban a ritka esetben, amikor az állatsorban 
csak a macskakártyák maradnak meg (egy vagy több), akkor az adott sorból 
minden kártyát el kell távolítani.

 
 
 
 

  Csapatjáték
Ezt a játékvariánst 4 vagy 6 játékos számára ajánljuk. A 6 személyes 
játékban a csapatok 2 vagy 3 fősek lehetnek. Az egy csapatba tartozók nem 
ülhetnek egymás mellett és nem tájékoztathatják egymást arról, milyen 
kártyákat tartanak a kezükben. Szabad viszont javasolniuk, hogy ki kapja az 
ajándékkártyát. Azután, hogy a játékos megmondja, melyik kártyát akarja 
átadni, csapattársai tanácsot adhatnak, kinek lenne a legjobb a kártyát 
odaadni (függetlenül attól, hogy az ellenfél vagy a saját csapatának a tagjáról 
lenne szó). A csapattagoknak egy közös bábujuk van. Amikor a farmerek 
pontot szereznek, a csapatuk bábuját léptetik előre a megfelelő mezőre.  
Az a csapat nyer, amelyik a legtöbb pontot szerezte.

A játék szerzője, Yaniv Kahana köszönettel tartozik az alább felsorolt személyeknek, illetve a listán nem 
szereplő valamennyi barátjának a támogatásért és a segítségért: Sally Halon, Galitowi, Itai, Eran, Maayan, 
Yosefa és Arie Kahana, Aleksandr Redwan, Orenowi Shainin, Sophie Leg Eden, Yaniv Ofir, Izi Eshkenazi, 
Yakir Morchaim, Ohad Bergmann, Richard Halon, Vital Pinchas, Itay Abulafia, Tamir Aloush, Amir Gur, 
Eliran Teller, Pini Shekhter, Ofer Frank, Maria és i Dima Vilenski, Idan Cohen, Imri Halpert, Guy Zavaro, Nir 
Biran, Daniel Greiner, Simon Lucian.

Ha még nagyobb kihívásra vágytok, akkor a ragadozós játékvariánst 
ragadozó zseton nélkül is játszhatjátok. Minden körben lecsaphat  

majd a farkas vagy a róka.
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