
Egy útvonal pontozása az alábbi feltételek szerint történik:
• Az útvonal mindegyik kártyájáért kapsz 1 pontot.
• Az útvonal mindegyik kártyájáért kapsz plusz 1 pontot, 
  ha az útvonal legalább 4 kártyából áll, és az útvonal 
  minden kártyája kivétel nélkül ugyanahhoz a fajhoz tartozik.
• Plusz 1 pontot kapsz, ha az útvonal egy 1-es kártyával kezdődik.
• Plusz 2 pontot kapsz, ha az útvonal egy 8-as kártyával ér véget.

1. Megjegyzés: Egy kártyát több különböző útvonalhoz is 
felhasználhatunk (különböző fajok pontozásánál).

2. Megjegyzés: Egy adott fajból csak egy útvonalat pontozhatsz, 
még akkor is, ha az adott fajból több útvonalad is van. 
Válaszd ki közülük a legértékesebbet!

A győztes kihirdetése
Összesítsétek a játékosok útvonalainak értékét (a mellékelt 
pontozólapot használva). Az a játékos lesz a győztes, aki a 
legtöbb pontot gyűjtötte. Döntetlen esetén a döntetlen helyzetbe 
került játékosok közül az győz, aki a legtöbbféle fafajt gyűjtötte 
össze saját Arborétumában. Ha továbbra is döntetlen helyzet áll 
fenn, a döntetlenben érintett játékosoknak ültetnie kell egy–egy 
fát. Az a játékos lesz a győztes, akinek a fája 5 év alatt a 
legmagasabbra nő.

Egy 3 fős játék végén a játékosok kezében a következő 
összértékek találhatók (az egyes kártyalapok értékeit 
zárójelben jelöltük):

Anna:  Zsakaranda 7 (7), Juharfa 13 (6+7), Tölgyfa 11 (3+8), 
Tűzvirágfa 6 (1+5)

PÉLDA A PONTOZÁSRA

Anna lepontozza Zsakaranda, Tölgyfa és Tűzvirágfa útvonalait. 
Az Arborétumában nincsenek juharfák, de Petit így is megakadá-
lyozza Juharfái kiértékelésében.

Peti: Kék lucfenyő 4 (4), Kasszia 6 (6), Zsakaranda 7 (2+5), 
Juharfa 9 (4+5), Tűzvirágfa 3 (3)
Peti a Kék lucfenyő, a Kasszia és a Zsakaranda útvonalát is 
lepontozhatja (Annával döntetlen helyzetben szintén jogosult 
a Zsakaranda pontozására).

Lotti: Kasszia 5 (5), Somfa 2 (2), Tölgyfa 7 (7), Tűzvirágfa 0 (8), 
Fűzfa 12 (1+3+8)
Lotti a Somfa és Fűzfa útvonalait pontozhatja le. Tűzvirágfa útvonalát 
is lepontozhatta volna, azonban Anna kezében ott volt az 1-es lap, 
mellyel semlegesítette Lotti 8-as lapját.

Az alábbiakban Anna játék végi Arborétumát láthatjátok. 
Végső pontszáma 19 lett.

Tölgyfa útvonal (9 pont)
• 4 kártyából áll = 4 pont

• L egalább 4 azonos fajú 
 kártyából áll = 4 pont

• 1 -essel kezdődik = 1 pont

Tűzvirágfa útvonal (3 pont)
• 3  kártyából áll = 3 pont

Zsakaranda útvonal (7 pont)
• 5  kártyából áll = 5 pont

• 8-assal ér véget = 2 pont
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Mi sem szemlélteti jobban a természet szépségét, 
mint egy Arborétum vibráló színkavalkádja. Az Arborétum 
kártyajátékban a látogatók számára tervezhettek színpompás 
rügyekkel és levelekkel szegélyezett sétaútvonalakat. Az élénk 
cseresznyevirág, az illatos som és a tekintélyes tölgy mind-

mind helyet kapnak ezen a békés helyen. Ám a harmonikus 
légkör mögött egy igazi versengésre ösztönző játék rejtezik. 

El kell döntenetek, mely kártyáitokat helyezitek le 
Arborétumotokba, és hogy melyeket tartjátok meg 

a kezetekben, mivel csak a legtapasztaltabb arborétumvezető 
nyerheti el a természet legnagyobb rajongója címet.
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ELŐKÉSZÜLETEK

1. Készítsétek elő a paklit. A játék 80 kártyája 10 különböző 
fajból áll, az egyes fajok pedig 8 kártyából (melyek 1-től 
8-ig vannak számozva). A játékosok számától függően 
különböző számú fafajtával fogtok játszani.

 • 4 fős játék > használjátok mind a 10 fajt (80 kártya)
 • 3 fős játék > 8 fajt használjatok (64 kártya)
 • 2  fős játék > 6 fajt használjatok (48 kártya)

2. Válasszatok kezdőjátékost. Az lesz a kezdőjátékos és kezdheti meg 
a játék első körét, aki legutoljára öntözött meg egy növényt.

Osszátok ki a kártyákat. Az lesz az osztó, aki a kezdőjátékos jobb 
oldalán ül. Az osztó megkeveri a paklit, majd kioszt minden 
játékosnak 7 kártyát képpel lefelé. Ezek lesznek a kezdő kártyáitok. 
A megmaradt kártyalapokat helyezzétek képpel lefelé az asztal 
közepére. Ez lesz a húzópaklitok.

3. 

Példa egy 3 fős játékra

Az 1-es játékos 
Arborétuma

A 3-as játékos 
Arborétuma

A 2-es játékos 
Arborétuma

A 1-es játékos 
dobópaklija

A 2-es játékos 
dobópaklija

A 3-as játékos 
dobópaklija

Húzópakli

A  JÁTÉK  MENETE
A játékosok a kezdőjátékostól kezdve és az óramutató járása szerint 
haladva körönként követik egymást. Saját körötökben az alábbi 
lépéseket kell sorrendben végrehajtanotok: 2 kártya húzása, 
1 kártya kijátszása saját Arborétumotokba, majd 1 kártya eldobása.

2 kártya húzása. Húzz 2 kártyát, és add a kezedben lévő 
lapokhoz. Minden húzásnál eldöntheted, hogy a húzópakli 
legfelső lapját húzod-e fel vagy valamelyik játékos képpel 
felfelé fordított dobópaklijának legfelső lapját – beleértve akár 
a saját dobópaklidat is! A két kártyát felhúzhatod ugyanabból 
a pakliból vagy két különbözőből is. Ha az első kártyád 
a saját húzópaklidról húzod fel, megnézheted azt, mielőtt 
eldöntenéd, honnan húzod fel a második lapot.
1 kártya kijátszása az Arborétumodba. Az első körödben játssz ki 
egy kártyát a kezedből, képpel felfelé magad elé helyezve azt; 
ez lesz az Arborétumod kezdő eleme. Az ezt követő körökben 
minden kártyát úgy kell lehelyezned, hogy (vízszintesen vagy 
függőlegesen) szomszédosak legyenek 1 vagy több olyan 
kártyával, amelyek már az Arborétumodban vannak.
1 kártya eldobása. Dobj el 1 kártyát a kezedből saját 
dobópaklidra, képpel felfelé. A kezedben lévő kártyák közül 
bármelyiket eldobhatod, akár azt is, amelyet ebben a körben 
húztál. Dobópaklid a többi játékos számára látható módon 
helyezd el. A kártya eldobása után pontosan 7 kártyának kell 
maradnia a kezedben, ezt minden kör végén ellenőrizd le.
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JÁTÉK VÉGI PONTOZÁS

A játék akkor ér véget, amikor a húzópakliból elfogynak a lapok. 
Az utolsó kártyát felhúzó játékos még a rendes szabályok szerint 
befejezi a körét, majd játék végi pontozás következik.

Jogosultság  megszerzése  egy  útvonal  pontozására
Az osztó egyenként megnevezi a fafajtákat a pontozólapon 
látható sorrendben. Amikor egy adott fajt megnevez, 
a játékosok felfedik a kezükben lévő, azzal azonos típusú 
kártyáikat. Az a játékos pontozhatja le Arborétumában az adott 
fajhoz tartozó legértékesebb útvonalát (tehát nem feltétlenül 
a leghosszabbat), akinek az adott fajból felfedett kártyái a 
legnagyobb összértéket képviselik. Ha a legmagasabb értéknél 
döntetlen alakul ki, minden olyan játékos lepontozhatja 
az adott fajhoz tartozó legértékesebb útvonalát, 
aki döntetlen helyzetbe került.

Kivétel! Ha egy adott fajból a saját kezedben van a 8-as kártya, 
ám egy másik játékos kezében ott van ugyanennek 
a fajnak az 1-es kártyája, az adott fajhoz kijátszott kártyák 
összértékének meghatározásakor a 8-as kártya értékét 0-ként 
vesszük figyelembe. (Az 1-est mindig 1-esnek tekintjük.)

1. Megjegyzés: Olyan faj pontozására is elnyerheted a jogot, 
amely nem található meg az Arborétumodban. Ebben az eset- 
ben ugyan nem kapsz pontot az adott fajért, viszont megaka-
dályozod, hogy egy másik játékos pontot szerezhessen érte.

2. Megjegyzés: Ha egyik játékosnak sincs a kezében kártya egy 
adott fajhoz, akkor mindegyik játékos megkapja a jogot, hogy 
lepontozhassa az adott fajhoz tartozó legértékesebb útvonalát.

Az útvonalak pontozása
Egy szabályos útvonal vízszintesen vagy függőlegesen 
szomszédos, emelkedő számsorrendű kártyák sorozatából áll, 
melynek első és utolsó kártyája ugyanazt a fajt ábrázolja. 
Az útvonal minden kártyájának magasabb értékűnek kell lennie 
az őt megelőző kártya értékénél, de a kártyák számozásának 
nem kell folyamatosnak lenniük. Egy útvonalnak csak az első 
és az utolsó kártyájának kell megegyeznie a pontozott fajjal, 
a közöttük lévő kártyák bármelyik fafajtához tartozhatnak.
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