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VIRÁGOSKERT



A  Virágoskert 

a virágok színtengere, amelyet falak, ösvények és sövények határolnak. Újdonsült kertészként, a kerted 

minden egyes ágyását be szeretnéd ültetni, a szűk helyek által inspirálva egy örökkön megújuló  

kompozíciót létrehozva. Különböző növényeket ültetve virágycserepekkel és üvegharangokkal védve és  

dekorálva őket tervezheted meg sokszínben pompázó kertedet. 

Legyünk mindig kedvesek a segítőkész cicusokkal!  

A játék célja

A Virágoskertben a kertészkedés művészetében kelünk versenyre. A cél, hogy 2 virágágyást beültessünk 
különböző virágokkal. Pontozzuk le, amikor már minden talpalatnyi helyet beültettünk egy virágágyasunk-
ban, és cseréljük le egy új, beültetlen ágyásra. A pontozás folyamán a látható virágycserepek és üvegharan-
gokért kapunk ponkat. Jutalomként még szerezhetünk újabb virágycserepeket és macskákat is, amelyek a  
a  további kertépítésünket fogják segíteni. 
A játék végén a legtöbb pontot összekertészkedő játékos lesz a nyertes!
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Előkészületek

Az első játék előtt
Óvatosan nyomkodjuk ki  a karton elemeket a kinyomóívről és építsük meg a talicskát. Először hajtsuk fel a talicska 
elejét, utána az oldalait, végül pedig a hátsó falát, Végül illesszük be előre a talicska kerekét.

A játék menete 
Ebben a részben  a 2-4 fős játékmenet kerül bemutatásra. A szabálykönyv későbbi részében  az egyszemélyes és 
gyermekeknek szóló variánsok is megtalálhatóak. A játékosok óramutató járásának megfeleően követik egymást.  
Az a játékos kezd, aki utoljára kertészkedett.

Egy kör 4 fázisból áll, amikelyeket sorban kell végrehajtani.

      Újratöltés                     Ültetés                          Pontozás                    Kertész léptetés

2/3/4 játékosnál minden játékosnak pontosan 32/26/25 köre van, mielőtt az utolsó forduló kezdetét venné. Az utolsó 
forduló változó számú körből áll. Amint véget ér az utolsó forduló, add össze a pontozótábládon lévő pontokat.  
A legtöbb pontot összegyüjtő játékos nyert.

Kerti ösvény

Talicska

Virág 
lapkák

Játéktábla (Palántázó)
Tegyük a palántázót középre, azt az oldalát használva, amin a megfelelő 
számú játékos látszik (az egyik oldal 1-3, a másik 4 játékos esetén hasz-
nálható). Töltsük fel a palántázó 16 mezőjét véletlenszerűen virág lapkákkal 
(mezőnként egyet).

Virág lapkák és talicska (Kerti ösvény)
A megmaradt 20 virág lapkát véletlenszerűen helyezzük a palántázó mellé egy 
ösvényt képezve. Helyezzük a talicskát az egyik végére, ez mutatja majd, hol 
kezdődik a kerti ösvény.

Játékostábla előkészőletek (Ültető tábla)
Minden játékos kap egy ültető (pontozó) táblát és rá 3 narancs és 3 kék ponto-
zó kockát, amit a kezdő mezőre helyez. Ezután minden játékos véletlenszerűen 
húz 2 virágágyást, az ültető (pontozó) táblája mellé helyezi őket, az egyiknek 
a világos, a másiknak a sötét oldalát használva. Ezen felül még mindegyik 
játlékos kap 2 macskát.

Központi tároló (Macskák, egyéb állatságok)
A palántázó mellé, helyezzünk egyet a megmaradt ágyások közül a világos 
felével felfelé, a napernyőt, a megmaradt macskákat, virágcserepeket és a 
méhkasokat. A használaton kívüli ültető (pontozó) táblákat, ágyásokat és jelölő 
kockákat tegyük vissza a dobozba.

A zöld kocka (Kertész)
Helyezzük a zöld kockát, a Kertészt az 1-es oldalával felfelé (1-2 játékos 
esetén a 2-es oldalával felfelé) a Kertész helyére a palántázó szélére, játé-
kosok számával meghatározott helyre.

1. 2. 3. 4.



Visszatöltés fázisa

Ellenőrizd a palántázó azon oszlopait és sorokait (4 játékos esetén az átlókat is), ahol a Kertész áll (hívjuk ezt 
egyszerűen a Kertész sorának, függetlenül hogy oszlopról vagy sorról beszélünk). Ha 3 vagy 4 mező a Kertész sorában
üres, akkor fel KELL tölteni őket a kerti ösvényről származó viráglapkákkal. 

A Kertész sorának feltöltése:
1. Vedd el a talicska előtti virág lapkát a kerti ösvényről!

2. A felvett lapkát tedd a Kertész sorába, a Kertészhez legközelebb eső üres mezőre!

3. Told a talicskát a következő viráglapkához.

4. Ismételd ezt a 3 lépést addig, amíg a Kertész sorában az össze üres mezőt fel nem töltötted viráglapkákkal.

Amennyiben már nincs annyi virág az ösvényen,
hogy minden üres helyet feltölts, akkor tölts 
fel annyit, amennyit viráglapkát találsz a kerti
ösvényen. lehet. A megmaradt üres mezőket nem
kell azonnal feltötelni, csak akkor, 
amikor visszakerülnek viráglapkák az ösvényre.

Extra akció (választható) – Macskaséta
Amennyiben csak 1 vagy 2 mező üres a kertész sorában, akkor egy macskát visszaadva a közös készletbe, 
feltöltheted a kertész sorában lévő üres mezőket a korábban részletezett szabályok segítségével.

Ültetés fázisa

Ültetés fázisban az alábbi két akció egyikét kötelező végrehajtani. Nem lehet passzolni.

      a) Viráglapka elvétele a palántázóból 
      Vegyél el egy viráglapkát a Kertész sorából, és ültesd be az egyik ágyásodba!

      b) Virágcserép elvétele a közös készletből 
      Vegyél el egy virágcserepet a közös tartalékból egy virágcserepet, és helyezd el az egyik ágyásodban!

Extra akció (választható) – Egérvadászat
A fentebbi két akción felül (2/a virág lapka  vagy 2/b virágycserép elvétele), mindig letehetsz macskákat a saját 
tartalékodból egy üres helyre az ágyásaidba. Azonaban a saját köröd végén maximum 2 macskát tarthatsz meg!

Ebben a példában, a megjelölt 
viráglapkákból választhatsz, vagy a
viráglapkák elvétele helyett elvehetsz
egy virágcserepet a közös készletből.
.

Ebben a példában  a Kertész
sorában 3 mező üres. A nyílak
mutatják, hogy milyen sorrend-
ben töltjük fel a palántázó üres
mezőit, kezdve a Kertészhez
legközelebbi üres mezővel.
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Az ültetés szabályai
Egy ágyáson belül a lapkahelyezéskor a kövektező szabályokat kell betartanod: 
n  leteszel egy virág lapkát egy üres helyre, 
n  leteszel egy virág lapkát, letakarva nyomtatott virágcserepet vagy üvegbúrát, 
n  lehelyezés előtt a viráglapkákat tetszőlegesen forgathatod, 
n  egy viráglapka nem lóghat rá egy másik viráglapkára,
n  a viráglapkák NEM lóghatnak ki az ágyásból,
n  a viráglapkák NEM takarhatnak le lapkával letett macskát, virágcserepet és üvegbúrát,
n  sohe nem mozdíthatod el a korábban lerakott viráglapkákat.

Ugyanezek a szabályok igazak virágcserepekre, macskákra és üvegbúrákra is.

Bármikor (még akkor is, amikor nem a te köröd van) elvehetsz egy viráglapkát a palántázóból,
hogy megnézd, hogyan illeszkedik az ágyásodba. A napernyővel jelöld meg, hogy honnan vetted 
el. Ez nem foglalja le számodra a viráglapkát, csak azt mutatja hova kell majd visszatenned. 

Pontozás fázisa

Amikor egy ágyás összes mezőjét betelítetted (letakartad lapkával vagy nyomtatott cseréppel), akkor elkészült a  
műved és le kell pontoznod. Egy ágyás mezeje telinek számít, ha van rajta virág-, virágycserép- vagy macskalapka, 
illetve ha nyomtatott virágycserepet vagy üvegharangot ábrázol.
 

Az ültető táblákon 2 pontozó sáv van, egy narancssárga a virágcserepeknek (1-15) és egy kék pontozósáv az üvegha-
rangoknak (2-14, kettesével számozva).

Mozgasd az egyik narancs jelölő kockádat a narancssárga pontozón minden egyes látható virágcserépért az  
pontozott ágyásodban. 

Mozgasd az egyik kék kockádat a kék pontozósávon annyit, ahány üvegharang látható a pontozott ágyásodban. 

A letakart virágcserepek és üvegharangok nem érnek pontot. A vadászó macskákért sem jár pont.

Nem lehet megosztani a virágcserepekért illetve üvegharangokért kapott pontokat több kocka között, azonban azt 
eldöntheted, hogy melyik kockával léped le a pontozáskor kapott pontjadat. 

Csak egy lépés a 14-es illetve 15-ös mezőről feljutni a cél mezőbe, ami 20 pontot ér. 
Amikor egy kockáddal eléred a 20-as cél mezőt, akkor a megmaradt lépéspontok elvesznek.

Ha macska használatával sikerül mindkét ágyasodat  
egyszerre beültetni, akkor megválaszthatod, hogy  
milyen sorrendben pontozod le az egyes ágyásokat.  
A két ágyás pontozás külön külön történik, így akár  
különböző kockákkal is lelépheted a kapott pontokat.
A baloldali ágyás 3 lépést ad az egyik narancs 
kockának (virágycserép) és 3 lépést a kéknek 
(üvegharang). A macskák nem érnek pontot.
 A jobb oldali ágyás 4 narancs lépést ad a  
4 virágycserépért és 2 kéket a 2 üvegharangért.
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Speciális szabályok az ültető táblához
Bármikor ...

n egy narancs vagy kék kocka áthalad a piros vonalon (amin az egér van) az ültetőtáblán, 
akkor kapsz egy macskát a tartlékból. Akár azonnal fel is használhatod 

n  az utolsó narancs kocka is elhagyja a startmezőt, kapsz egy virágcserepet a közös  
készletből. A kapott virágcserepet azonnal fel kell tenned valamelyik ágyásodra. Ha ezzel 
elkészül az ágyás, akkor azt külön pontozd le. Ugyanez vonatkozik az utolsó kék kockára is. 

	n  ha több, mint 2 macskád van a készletedben a kör végén, akkor a kettő feletti  
macskáidat fel kell tenned az ágyasaidra. Ha ezáltal befejződik az ágyásod, pontozd le. 

	n  ha egy színből mindegyik kocka elérte a cél mezőt, akkor nem léphetsz többet azzal a 
színnel.

Méhkasok
Az első játékos, akinek sikerül az egyik pontozó kockáját a cél mezőbe juttatnia, megkapja a 2 méhkasos bónuszlap-
kát. A második játékos, akinek sikerül a célmezőbe juttatni a pontozókockáját, megkapja az 1 méhkasos bónuszlapkát. 
Egy játékosnál csak egy méhkasos bónuszlapka lehet. Helyezd a méhkasodat az ültető táblád mellé és a  
játék végén kiértékelésre kerül. Minden egyes méhkas 1 pontot fog érni a játék végén.

Tisztogatás és a pontozott ágyás cseréje
1. a pontozást követően, a virágycserépeket és macska jelzőket tedd vissza a készletbe!

2. tedd a viráglapkákat a kerti ösvény végére, az általad választott sorrendben
 (arra a végére, ahol nincs a talicska)

3.  fordítsd meg az ágyást a másik felére (világosról sötétre, sötétről világosra) és tedd vissza a közös tartalékba.

4.  vedd el a másik ágyást a tartalékból és forgatás nélkül tedd a másik ágyásod mellé.

Kertész fázis

A köröd végén, léptesd tovább a kertész kockáját az ültető szélén, a nyilaknak megfelelő irányban (az óramutató 
járása szerint).

2 és 4 játékos esetén, a fordulópont mező ugyanaz mint a kertész mezője. 
3 játékos esetén, a fordulópont mező 2 mezővel a kertész mezője előtt van.

Amikor elérjük a fordulópontot, a kertész kockáján lévő számot eggyel növelni kell a kocka forgatásával. 
Amint a kertész kockáját 6-osra fordítjuk, kezdetét veszi a végső forduló.
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Itt egy 3 játékos felállás lát-
ható. Amikor a kertész eléri a 
fordulópontot amin a 3 figura 
látható, a kockét azonnal eggyel-
magasabb értékre kell forgatni..
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Végső forduló
Az utolsó forduló elején, le kell venni azokat az ágyásokat, amiken kevesebb mint 3 (0,1,2) viráglapka van. A macská-
kat és virágcserepeket ne számold bele, csak viráglapkákat! Folytassátok a játékot az alábbi változtatásokkal egészen 
addig, amíg nincs már ágyás előttetek.

Minden egyes kör előtt az aktív játékos veszít 2 pontot. A pontveszteséget vagy egy narancs kocka 2 mezővel, vagy 1 
kék kocska 1 mezővel való visszaléptetésével (akár a kezdőmezőre visszalépve) kell számolni.

Amikor befejeződik egy ágyás, az a pontozás után kikerül a játékból. A játékosa nem kap újabb ágyást helyette. 
Amennyben már nincs előtted ágyás a kör elején, akkor nem veszítesz több pontot. A körödben csak a kertész akciót 
kell végrehajtanod.

Ha a kertész újra eléri a fordulópontot, akkor már nem kell tovább forgatni a kockát. Folytassátok a játékot, amíg 
minden ágyás be nem fejeződött..

A kockák visszamozgatása és azt követő pontozás miatt előfordulhat, hogy a piros vonalat többször is átléped egy  
pontozókockával, vagy az ültetőtábla kezdő mezője többször kiürül. Ezekben az esetkben a bónszokat újra megkapod.

Megjegyzés: Nem kapsz macskát ha visszafelé léped át a piros vonalat a pontozókockával.  Amennyiben a végső  
fordulóban, a pontozásnál kapsz olyan bónuszokat amivel a másik ágyást is be tudod fejezni, akkor azt is pontozd le.

A játék vége

A játéknak akkor van vége, ha az összes ágyás kikerült a játékból. 
Számold össze a pontjaidat. A legtöbb pontot összegereblyéző kertész győzött.

 	 	 										n  minden narancs kocka 1-15 pontot ér, a pontozó sávon lévő helye szerint. 
 	 	 										n  minden kék kocka 2-14 pontot ér (2 pont per mező) a  pontozó sávon lévő helye alapján.
 	 	 										n  minden kocka a cél mezőn 20 pontot ér
 	 	 										n  minden egyes méhkas a méhkas lapkákon 1 pontot ér (azaz a méhkas lapkák 1 illetve 2 
pontot érnek).
 	 	 										n  a kezdő mezőn lévő kockák és a tartalékban lévő macskák nem érnek pontot

 	 	 										Egyenlőség esetén a több méhkassal rendelkező játékos a nyertes.
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Ez a játékos 2-szer 8 pontot kap a narancs kockáiért a pontozó sávon. 
A kék kockájáért 6 pontot kap. 20 pontot kap minden egyes jelzőjéért a 
cél mezőben és 1 pontot az egyes méhkasokért. Nem kap pontot a kezdő 
mezőn lévő kék jelzőjéért és a tartalékában lévő macskáiért. Így összesen 
64 pontot szerzett.



A következő forduló

Használd a nyílakat a mozgás mezőkön a palántázó oldalán, hogy megállapítsd, melyik sor lesz elérhető a következő 
körödben. 

n  a 4 fős játékban, mindig ugyanazokon a mezőkön lesz a kertész a körödben (nyillal jelölve) lesznek az egész játék 
folyamán. A kezdőjátékos mindig a      nyillal jelölt mezőket látogatja majd A második játékosé lesznek a         nyilak, a 
harmadik játékosé a         , míg a negyedik játékosé az              a nyilak. 
Ráadásul, a Kertész sora nemcsak függőleges és horizontális, hanem átlós is (a tábla egyik sarkából a másikba).

n  a 3 fős játékban, minden körben másik nyilat kapunjk,amikor a kertész eléri a Kertész mezőt. Addig folyamatosan 
tervezhetsz a kör elején kapott nyilak mezőjével.

n  a 2 fős játékban, az első játékos mindig az első és harmadik sorokat látogatja, a második játékos pedig a második 
és negyedik sorokat, az ültető mindkét oldalán. Ebben az esetben nem lesz szükség a nyilakra. 

Az alábbi játékszituációk adják a Virágoskert igazi báját. A betű és szám kombinációk a mezők pozicióját határozzák 
meg. Példa egy 3 fős játékból:

Nálunk a minőség az elsődleges. Ha bármelyik komponens hiányzik vagy sérült, kérjük jelezze ezt az info@compaya.hu e-mail 
címen és igyekszünk minél hamarabb megoldást találni. A szabály végén található egy lista a 36 viráglapkáról.
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C3-as lapka kifejezetten 
csábító ebben a szituáció-
ban, mivel D2 ezen játékos 
következő körében is elérhető 
lesz, igaz csak akkor ha a kö-
vetkező játékos nem választja 
ezt a lapkát. Ha a C2-es 
csábító, a játékos nyugodtan 
itthagyhatja, mivel a követ-
kező köráben is garantáltan 
elérhető lesz. C4-es szintén 
nem érdekes ebben a körben, 
mivel az A2-es, egy azonos 
virág lapka elérhető lesz a 
játékos következő körében.
.
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Egyszemélyes játék szabályai
Ha egyedül kertészkedünk, akkor a 2 fős szabályokat használjuk az alábbi módosításokkal:

Kiegészítés az előkészületekhez:
A kertész zöld kockáját forgasd a 2-es számra és helyezd az 1.-2 játékoshoz való  mezőre. Az egész játék során csak 
3 ágyásra lesz szükség: 2-őt megkapsz a játék elején, egyet a világos, egyet pedig a sötét felével felfelé. A harmadik 
ágyást tedd a közös tartalékba, a világos felével felfelé. Kiválaszthatod hogy melyik ágyással akarsz játszani vagy 
véletlenszerűen húzz három ágyást. A méhkasokra nem lesz szükség. 

Kiegészítés a játék menetéhez
A játék 32 fordulóból és a végső körből áll: 4-szer kerüli meg a kertész a palántázót, és 2 nyílnyit haladva minden 
egyes lépésnél (így mindig az első és harmadik sorokat használva az egyes oldalakon. A második és negyedik sorokat 
nem használod)

Az egyszemélyes játék célja
A cél a lehető legmagasabb pontszám elérése. 70 pont feletti eredmény már nagyon jónak számít. 80 pont pedig már 
egészen kivételes eredmény. 

Virágoskert gyerekekkel játszva

Akár egy 5 éves is be tudja ültetni a virágágyását, amíg elegendő macskát kap hozzá. 
Az alábbi módosításokkal kertészkedjünk:

Kiegészítés az előkészületekhez:
5/6/7 éves gyerekekkel kertészkedve, helyezz macskákat a palántázó 3/2/1 sarkába. A gyerekek választhatják ki, 
hogy mely sarkokba kerüljenek a macskák. 2 fős játék esetén +1 macskát tegyünk a pályára egy, a gyerekek által 
választott sarokba. 

Kiegészítés a játék menetéhez
Amikor a Kertész elhalad egy macskás sarok mellett, a gyermek kap egy macskát a közös tartalékból. 

Ezen felül...
n  a gyerekeknek lehet több mint 2 macskájuk a tartalékukban.
n  a játékosok együtt határozzák meg, hogy melyik speciális ültető tábla szabály lesz érvényben
n  se a felnőttek, se a gyerekek nem használhatják a kiegészítő macskaséta akciót

Köszönetnyilvánítás

Mint az Editon Spielwiese első játéka, a Virágoskert nem szökkenhetett volna szárba sok-sok emberi segítség, 

gondoskodás nélkül.

Az alábbi kertészek mindegyike nagy szerepet játszott a projektben, játékteszetlésen, technikai kérdésekben vagy 

pusztán csak azzal, hogy drukkolt nekünk. A lista sorrendje véletlenszerű és közel sem teljes:

A Monday Game Designer group  (Spielwiese), a nemzetközi Monday Meeting Group, Sebastian Runge és 

Sebastian Rieneckert Altenburgertől, Holger Zimmermann, Walter Phippeny, Mario Coopmann, 

Michael Menzel, Matthias Nagy, Kolja Kosim, Karin Janner, Andrea Boekhoff, Martin Kleinke és Greta, 

Julian Steindorfer, Frank Heeren, Klemens Franz, Jeffrey Allers, Peter Dringautzki, Fabian Louton, 

Inike, Kyra and Matilda Rosenbach, Heike Plummer, Timmo Niesner, Jan és Johannes 

a Hunter&Crontól, ahogy Sophia Wagner and Jan Saynisch
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A 36 virág lapka listája

11 db 1-3 mezős virág lapka

Speciális lapkák: 
Az 1 mezős virág lapkákon üvegharang látható (1A)
2 db a 2 mezős virág lapkák közül virágcserept ábrázol  (2A és 2B) 
Ezek a lapkák plusz jutalmat adnak.

8 db 4 mezős virág lapka

9 db 5 mezős virág lapka 

Speciális lapka: 
van 1 db 5 mezős virág lapka amin van egy 
virágcserép is (5F) 
Ezért a lapka plussz pontot ér. 

8 db 6 mezős virág lapka
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Nálunk a minőség az első. Ha bármelyik komponens hiányzik vagy 
sérült, kérjük jelezze ezt az info@compaya.hu e-mail címen és 
igyekszünk minél hamarabb 
megoldást találni.                                          < elem azonosítója 11




