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Michael Kiesling

Többszintes kerttervező játék
2-4 játékos részére
8 éves kortól.

Ügyesen helyezd el a köveket, bokrokat, tavakat és
pagodákat a legkülönfélébb módon a kertedben, és a
japánkertek legjobb tervezőjévé válhatsz.

A japán stílusú kertek a művészet elegáns
kifejezései a természeten keresztül. Semmi sem
véletlenszerű, minden meg van tervezve az utolsó
részletig. Legyél te is egy japánkert tervezője és
alkosd meg a „nyugalom szigetét”.

ELŐKÉSZÜLETEK
I

„Miyabi” jelentése a japán nyelvben: „elegancia”,
„báj”, „kifinomultság”.
B

A JÁ T É K TA R T A L M A

A
24 fa lámpás

4 kert játéktábla

6 (5.réteg) bónuszlapka

D

1 bonsai fa
(2 darabból)

E
F

G
1 építési kör jelző
8 fa
számlálókő

16 zen lapka

4 békajelölő

1 pontszámláló

96 kertlapka

1 infókártya

C

H

• Helyezzétek a játéktáblát az asztal közepére

A és az
építési kör jelzőt a pontszámlálón az 1.mezőre. B
• Minden játékos választ egy
C játéktáblát és felfordítva
maga elé helyezi. Minden játékos kap 6 lámpást
D és
két megegyező színű számlálókövet.
A maradék táblára, lámpásra, számlálókőre és kiegészítő
kártyára nem lesz szükség, visszatehető a dobozba.

5 kiegészítő kártya a
tapasztalt játékosoknak

• Minden játékos az egyik számlálókövét a pontszámláló

első mezőjétől balra helyezi.
E
A játékosok másik számlálóköve a pontszámláló
„0” mezőjére F kerül.
• A 6 bónuszlapkát fordítsátok fel a pontszámláló mellett.
G Készítsétek elő az infókártyát és az összerakott
bonsai H fát.
• Helyezzétek lefordítva I a 96 kertlapkát a doboz
fedelébe.

A JÁTÉK MENETE
A játék több körből áll. Egy építési kör alatt, felváltva
fogjátok a saját japánkertjeiteket megalkotni.
Az építési körök száma a játékosok számától függ és a
pontszámlálón jelölni kell, hogy éppen hol tart.

juharfa

pagoda

hal

azálea bokor

buxus

2

kő

A dobozbelsőben az összes
kertlapka áttekintése megtalálható.

 2 játékos (• •) = 6 építési kör
 3 játékos (• • •) = 5 építési kör
 4 játékos (• • • •) = 4 építési kör
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Építési körök
menete

• A kertlapkák üres zöld mezői bármelyik sorba vagy
oszlopba kerülhetnek, függetlenül attól, hogy üres-e a
lámpás mező vagy sem.

Minden építési kör
elején az összes játékos
helyezze el a lámpásait
a játéktáblája felett.

• A kertlapka elhelyezésének a 6x6-os négyzet
rácsvonalain belül kell történnie.

lámpás mezők

4x
4x
2x
2x

6x
6x
3x
3x

8x
8x
4x
4x

A kertlapkák száma, melyekre
építési körönként szükség van a
játékosok számától függően
változik. Hogy mennyi kártyára van
szükség az egyes típusokból, az
infókártyán található. Vegyétek ki a
megfelelő számú kertlapkát minden
típusból (egyes, dupla, tripla sarok,
tripla egyenes) a dobozból és
helyezzétek felfordítva az asztal
közepére.

Minden játékos 6x kerül sorra egy építési körben.
A legfiatalabb játékos kezdi a játékot és megkapja a
bonsai fát az első építési körre.
Amikor sorra kerülsz, választhatsz, hogy elhelyezel egy
kertlapkát vagy passzolsz, mert nincs olyan lapka, amit a
kertedben el tudsz helyezni. Amikor elhelyezel egy
lapkát, lerakod a lámpást is, és ezzel pontokat szerzel.
Ezután az óramutató járásával megegyező irányban
következő játékos jön
1.Kertlapka elhelyezése vagy passz
Válassz egy tetszőleges kertlapkát az asztal közepéről és
helyezd el a játéktábládon.

• Kertlapkát el lehet helyezni már lehelyezett lapkákra, de
csak akkor, ha az új lapka teljes egészében az alatta
fekvőkre kerül. A tárgyak további lerakott kertlapkákkal
lefedhetők.
Az összes többi szabály továbbra is érvényes.
Ha nem tudsz kertlapkát elhelyezni, passzolni kell az
építési kör további részére. (kihagyod a lámpás
elhelyezést és az értékelést), míg a többi játékos folytatja
a játékot.

3.Értékelés
Egy kertlapka lehelyezése után azonnal pontot
kapsz a lapkától függően:
"tárgyak száma a kertlapkán" x "hanyadik réteg az,
amit elhelyeztél"
Megjegyzés:
A tóban minden hal egy tárgynak számít.
Példa:

Kertlapka 3 pagodával
a játékos kap:
3 pagoda x 1. réteg = 3 pont

• A játéktáblákon minden oszlop felett van egy
lámpásmező. Helyezzétek a kertlapkákat úgy, hogy a
jelölt tárgyak üres lámpásmező alá kerüljenek.
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2.Lámpások elhelyezése
Helyezd a lámpást arra a lámpásmezőre, amelyik
oszlopban az előbb lapkát helyeztél el.

Építési kör vége
Példa:

rossz sor
kilóg
a 6x6-os
rácsból

Egy későbbi építési körben
a játékos elhelyez egy
lapkát két hallal a tóban
és kap
2 hal x 2. réteg = 4 pont

A következő szabályok érvényesek:
• Minden sor a kertedben csak egy típust tartalmazhat, ez
a tábla bal oldalán van jelölve. Helyezd a kertlapkákat a
kertedbe úgy, hogy minden sorban az annak megfelelő
típusú tárgy kerüljön.

Megjegyzés az 5. réteghez:
Minden tárgytípushoz van egy bónuszlapka, amivel a
játékos extra pontokat gyűjthet.
Minden bónuszlapka az adott típusból ahhoz a
játékoshoz kerül, aki elsőként helyez el a kertjében
azzal az tárggyal lapkát az 5. rétegen. Lépj a
számlálókövével előre a lapkán látható számnak
megfelelően, majd utána vedd ki a lapkát a játékból.

lámpás mező
már foglalt

Lépj előre a számlálóköveddel a kapott pontoknak
megfelelően. Ha a számlálóköved elhagyta az 50.
mezőt, kezd a „0” - ról újra, de a 2. számlálóköveddel
lépj egy mezőt előre az 50-es számlálón.

Az adott építési kör véget ér, miután minden
játékos:
 megtöltötte az összes lámpásmezőjét
 vagy passzolt
Azok a kertlapkák, amelyek nem lettek felhasználva
ebben az építési körben, kikerülnek a játékból.
Az építési kör jelzőt tegyétek át a következő mezőre.
A következő építési kör elején helyezzétek vissza a
lámpásokat a tábláitokon kívülre, és vegyétek ki a
kertlapkákat a következő körhöz a dobozból.
A bonsai fa a következő játékoshoz kerül, ezzel kezdő
játékossá téve őt. Ezután a következő építési kör
kezdődik.
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A JÁTÉK VÉGE

KIEGÉSZÍTŐK

A játék az utolsó építési kör után véget ér.
Most a záró értékelés következik.
Pont jár minden egyes sor legtöbb tárgya után.
Mindig az a játékos kapja a magasabb pontot (ez a
játéktábla bal oldalán látható sárga szám), akinek a
legtöbb látható tárgy van a sorában. Az alacsonyabb
számú pont (szürke szám) pedig azé a játékosé, akinek a
második legtöbb látható tárgy van a sorában. Ezek a
játékosok lépjenek előre a számlálóköveikkel a kapott
pontoknak megfelelően. A többi játékos nem kap pontot.

Ha döntetlen van azok között, akiknél a legtöbb tárgy van
egy adott sorban, akkor mindannyian megkapják a
magasabb pontot, viszont ebben az esetben a
másodikok nem kapnak semmit. Ha a másodikok között
van döntetlen, akkor mindegyik játékos, akik között
döntetlen van, megkapja az alacsonyabb pontot.
Most mindenki adja össze a két számlálókövével jelzett
értéket. Akinek a legtöbb pontja van, az nyert.
A nyertes a legjobb japánkert tervező.
Döntetlen esetén megosztott a győzelem a játékosok
között.

A játéknak 5 minikiegészítője van. Minden játék előtt
döntsétek el, melyik kiegészítővel szeretnétek játszani, és
az annak megfelelő kártyát helyezzétek a számlálótábla
mellé. Ezenkívül plusz játéktartozékokat is ki kell vennetek.

A) A színes kert

xx
xx

x

x
x
x

xx

1

Példa:

= 9  15

7 0 =

=8 6

12 10 =

=8 9

4 5 =

=7 4

8 8 =

=6 3

7– 7 =

=6 6

3 4 =

Általánosságban elmondható, hogy a kiegészítő kártyák úgy
kombinálhatók, ahogy szeretnétek.
Mi most abban a sorrendben mutatjuk be ezeket, ahogy a
kihívást egyre növelik a játékban.
Példa:

A játék az alapjátékkal megegyezően
folyik. A játék végén minden játékos
számolja össze a legnagyobb összefüggő
(vízszintesen és függőlegesen egyaránt
kapcsolódó) tárgyakból álló kertrészét.
A különböző rétegek nem számítanak,
ahogy az üres zöld területek sem.
A játékosok minden önálló tárgyért egy
pontot kapnak, ezeket lépjék le a
pontszámlálón.

A legnagyobb összefüggő terület 27 tárgyból áll.
Ez a játékos 27 x 1 = 27 pontot kap.

B) A nagy rét
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Példa:

A játék az alapjátékkal megegyezően
folyik. A játék végén minden játékos
számolja össze a legnagyobb összefüggő
zöld üres mezőből álló kertrészét.
A különböző rétegek nem számítanak.
A játékosok minden üres mezőért 2 pontot
kapnak, ennek megfelelően lépjenek előre
a pontszámlálón.

A legnagyobb összefüggő terület 6 üres mezőből áll.
A játékos 6 x 2 = 12 pontot kap.
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C) A Zen kert
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Példa:

A játék kezdete az alapjáték szerint folyik.

D) 7!
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Szükségetek lesz a 16 Zen lapkára.
Ezeket keverjétek össze és lefordítva
helyezzétek a pontszámláló mellé.
Kezdéshez fordítsatok fel
véletlenszerűen 5 Zen kártyát.
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A játék ugyanúgy folyik, mint az alapjátékban.
Amikor egy játékos sorra kerül, a kertlapka helyett
választhat a felfordított Zen lapkák közül is és
elhelyezheti azt játéktábláján. Minden felhasznált
Zen lapka után fordítson fel egy újat.
A játékos 4 pontot kap a buxus - Zen lapka
körbekerítésért, és 5 pontot az azálea - Zen lapka
körbekerítéséért. A juharfa - Zen lapkáért, mivel még
nincs teljesen körbevéve, a játékos mindössze 1 pontot
kap.

Tanácsok a Zen lapka lerakásához:

• A zen lapkát csak a legalsó szintre lehet elhelyezni,
másik lapkára soha. Ezután a lámpást helyezd a
megfelelő oszlop fölé a lámpásmezőre.

• A játékosok minden Zen lapkáért 1 pontot kapnak,

Ebben a példában a játékos 2 x 7 = 14 pontot kap.

E) A béka

ezeket lépjék le a pontszámlálón.

• Ha a Zen lapka teljesen körbe lett véve (a játéktábla

széle is számít), akkor a játékos 1 pontot kap minden
tárgyért, ami a Zen lapkához kapcsolódik. A játékos
ezenkívül megkapja az 1 pontot a Zen lapkáért is.
Ezután ezt a Zen lapkát már nem lehet pontszerzésre
használni.

+

• Még ha béka is van a kertlapkán (lásd „A béka”), amely

a Zen lapkához kapcsolódik, attól még a béka alatt lévő
tárgyat is számba kell venni a számolásnál.

• A játékos csak akkor rakhat le új Zen lapkát, ha az
előzővel már nem tud több pontot szerezni.

• A Zen lapka nem fedhető le a következő körökben.
A béka nem ugorhat a Zen lapkára (lásd „A béka”).

A játék az alapjátékkal megegyezően
folyik.
A játék végén minden játékos
összeszámolja a sorait és oszlopait az
alábbi rendszer szerint:
A játékosok 7 pontot kapnak minden sorért
vagy oszlopért, amiben pontosan 7 tárgy
van, ezeket lépjék le a pontszámlálón.
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• Minden alkalommal, amikor a béka egy réteggel
feljebb ugrik, a játékos azonnal pontokat kap:
1.réteg = 1 pont, 2.réteg = 2 pont, stb.
• A béka nem ugorhat lentebb fekvő rétegre.

A játék kezdete az alapjáték szerint folyik.
Minden játékos kap egy békajelölőt és
tetszőlegesen elhelyezi a játéktáblája
egyik mezőjén az ezüstbéka oldalával
felfelé fordítva.

• Az ezüstbéka nem léphet tárgyakra.
• Amikor az ezüstbéka eléri a 4. réteget, aranybéka
lesz belőle. Fordítsd meg ekkor a békajelölőt.

A játék az alapjátékkal megegyezően
folyik. Ellenben a békáddal léphetsz egy
mezőt minden köröd előtt vagy után.

A következő szabályok alkalmazandók:

• A békával vízszintesen vagy függőlegesen
szomszédos mezőre lehet lépni.
• A béka Zen lapkára sosem léphet (lásd "A Zen kert)
• A békának vagy ugyanazon a rétegen kell maradnia

• Az aranybéka már léphet tárgyakra is.

A játék végén vegyétek le a békajelölőket a
táblákról és a további számlálásnál ne vegyétek
figyelembe. A békának másra nincs hatása.
Importálja és forgalmazza: DIONÉ Kft.
HABA Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak
www.dione.hu, www.haba.hu
dione@dione.hu, dionekft@gmail.com

vagy maximum eggyel magasabbra ugorhat.

Game Designer:
Illustrator:
Editorial staff:

Michael Kiesling
Studio Vieleck
Tim Rogasch

© HABA-Spiele Bad Rodach 2019, Art.-Nr. 305248

8

9

JÁTÉKSZABÁLY RÖVIDEN
A JÁTÉK CÉLJA
Okosan elhelyezni a kertlapkákat a saját játéktáblákon a Myabi szabályait követve úgy, hogy azok a játék végén
minél több pontot érjenek.
ELŐKÉSZÜLETEK

• A pontszámlálót az asztal közepére helyezni, az építési kör jelzőt az „1” -es mezőre, minden játékos egyik
számlálókövét az első mező elé, a másikat a „0” mezőre.

• Minden játékos kap: játéktábla, 6 lámpás a választott színben
• 6 (5. réteg) bónuszlapkát felfordítani, infókártyát és bonsai fát előkészíteni.
• 96 kertlapkát a doboz fedelében lefordítani.
A JÁTÉK MENETE

• Több építési kört játszani, ezek száma a játékosok számától függ.
• Építési körök menete:
o Kertlapkák lerakása felfelé fordítva az infókártya szerint. Ellenőrizni, hogy minden játékos lámpásmezői üresek.
o Az óramutató járásával megegyező irányban halad a játék, a kezdő játékos (bonsai fa) kezd:
1. Választani és lerakni egy kertlapkát (ha nem lehetséges, passzolni)

A lerakás szabályai: a négyzetrácson belül, a tárgyakat a megfelelő sorba, figyelembe véve a
lámpásmezőt, hogy üres-e. Magasabb rétegeken: teljes egészében az alatta fekvő rétegre rakni.
2. Elhelyezni a lámpást a lehelyezett lapka oszlopába.

3. Értékelés: "tárgyak száma a kertlapkán" x "hanyadik az elhelyezett réteg"
o Az építési kör véget ér, ha mindegyik lámpásmező betelik vagy mindenki passzol. Az építési kör jelzővel
eggyel tovább kell lépni, a bonsai fát a következő játékosnak adni.
• Bónuszlapka: Minden tárgytípushoz, aki az adott tárgytípussal eléri először az 5. réteget, az kapja meg.
Ezután kikerül a játékból.
A JÁTÉK VÉGE
• Az utolsó építési kör után:
Záró értékelés. Pont jár minden egyes sor legtöbb tárgya után (a játéktáblák bal oldalán jelöltek szerint).
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