Együtt
Az „EGYÜTT” a Karácsonyfa társasjáték kooperatív verziója, amelyben közösen díszítetek fel
egy karácsonyfát, úgy, hogy minél szebb legyen. A Karácsony mégiscsak EGYÜTT a legszebb!
Játékosszám: 1-5
Játékidő: 20-30 perc
A játék bármelyik „Karácsonyfa” kiadással játszható!

Előkészületek
1. Helyezz egy játékostáblát (fenyőfát) az asztal közepére!
2. Készíts egy paklit a három játékos módhoz tartozó díszkártyákból (a
négy játékos módhoz tartozó kártyák nem kellenek), tegyél bele 8 mézeskalács kártyát és keverd meg!
3. A pakli kártyáiból készíts két 4x4-es rombuszformát az asztalon, úgy hogy a lapok az élükkel érintkezzenek (lásd: illusztráció).
A megmaradt kártyákat tedd félre, azokra nem lesz szükség.
4. Ossz minden játékosnak 1-1 linzert (egyszemélyes játéknál kettőt).
5. Ossz minden játékosnak a játékosszámhoz tartozó mennyiségű feladatkártyát (csak az 1 és 2 harangos kártyákat használjátok):
1 játékos: 6 feladatkártya
2 játékos: 5 feladatkártya
3 játékos: 4 feladatkártya
4 játékos: 4 feladatkártya
5 játékos: 3 feladatkártya
A feladatkártyákat ne mutasd meg a többieknek!
6. Vegyél egy mély lélegzetet és próbálj meg a lehető legjobban ráhangolódni a játékra, a
karácsonyfa díszítése ugyanis hatalmas felelősség! :)

A játék menete
A játék során a játékosok az óramutató járásának megfelelően, felváltva választanak díszeket a két
rombusz csoportból és azokat ráhelyezik a tábla bármelyik üres mezőjére. Nagyon fontos, hogy
csak olyan dísz választható, aminek legalább két oldala szabad!
Miközben díszítitek a fát, próbáljátok kitalálni, hogy milyen feladatkártyák lehetnek a többieknél és
úgy díszíteni, hogy azzal ne csak a saját, hanem a többiek lehetséges céljait is segítsétek.
Miután már nincsen szabad hely, feldíszítettétek a karácsonyfát, így kezdődhet az értékelés.

Értékelés
1. A célértékek és a győzelmi szintek meghatározása
A) Nem minden megkapott feladatkártyát értékelünk ki, ezért válasszátok ki, hogy melyikeket
fogjátok kiértékelni. A kiválasztható feladatkártyák száma a játékosszámtól függ, és a következő
táblázat mutatja be. A megmaradt feladatkártyákat tegyétek félre, azokra már nem lesz szükség.
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B) Minden játékos mondja meg a többieknek, hogy mekkora a kezében maradt feladatkártyáinak
„összesített célértéke”. A kártyák célértékét az utolsó oldan találod! Csak az összesített értéket
mondhatod meg a többieknek (tehát a feladatkártyáid célértékeinek összegét)!
Példa:
A játékos a következő értékelőket tartotta meg:
- a csillag alakú díszeket pontozó értékelőlap
- a sárga égőkért pontokat adó értékelőlap
Az első értékelőlap célértéke 20 a másodiké 25, így ezek összege (az
összesített célértéked) 45.
C) Adjátok össze minden játékos összesített célértékét.
Három játékos esetén a másik két játékos összesített célértéke 40 és 60, ekkor
az együttes célérték 145 (45+40+60).

D) Az együttes célértékből kerül meghatározásra az a 3 szint, ami megmutatja, hogy mennyire szép
a fátok.
1. szint: Adjatok 10-et az együttes célértéketek összegéhez (a példánál maradva 145+10=155)
2. szint: Adjatok 40-et az együttes célértéketek összegéhez (a példánál maradva 145+40=185)
3. szint: Adjatok 70-et az együttes célértéketek összegéhez (a példánál maradva 145+70=215)
Ha a feldíszített fenyőfátok végső pontértéke eléri az első szintet, elégedettek lehettek, sikerült egy szép karácsonyfát díszíteni.
Amennyiben a végső pontszámotok a második szintet is elérte, akkor a fátok gyönyörű lett, igazán büszkék
lehettek!
Ha a végső pontszámotok a harmadik szintet is elérte, úgy a karácsonyfátok csodálatos, felülmúlhatatlan.
Időről időre arra eszméltek, hogy csak álltok körülötte és a szépségébe belefeledkezve, egymást átkarolva, figyelitek ezt a csodát, EGYÜTT…
Nem sikerült elérnetek az első szintet sem? Álljatok neki egy újabb díszítésnek! :)

2. Pontozás
A) Miután meghatároztátok a győzelmi szinteket, kezdődik a tippelés. Minden játékos tippel arra,
hogy mely feladatkártyák lettek kiválasztva. Ha sikerül eltalálni valamelyiket, akkor azt a tulajdonosa megfordítja és kaptok érte 5 pontot. A játékosok egymás után tippelnek és mindenki
annyiszor kerül sorra, ahány értékelőlapja van (tehát például egy 3 személyes játékban, ahol 2 értékelőlapot értékelhet ki egy játékos, 2-ször tippelhet mindenki). Az a játékos kezdi a tippelést, aki az
utolsó díszt felhelyezőtől közvetlenül balra ül.
B) A tippelés végén felforítjátok a ki nem talált feladatkártyákat és megkezdődik a pontok számítása az eredeti játékkal megegyező módon. Pontot kaptok a feladatkártyákért, a hópelyhekért a
kártyákon, a jó égőkért, a mézeskalácsokért és a megmaradt linzerekért.
Azokért az értékelőlapokért, amelyek valamilyen többségért adnak +6 pontot (szín/forma/típus),
megkapjátok az első helyért járó +6 pontot is.
Ha a pontszámotok elérte a fent meghatározott szintek valamelyikét, nyertetek!

Linzer
Egy linzer egyszer használható. A linzer segítségével kidobhatsz egy olyan díszt a rombuszformákból, amelyet szabályosan is fel tudsz venni (Tehát aminek legalább két oldala szabad). Ezáltal
közelebb kerülhetsz egy elzártabb, de szükséges laphoz!
Végezetül: ha már úgy érzitek, hogy nem elég kihívás a játék a fenti szabályokkal, próbáljátok ki
úgy, hogy miután leraktátok az első díszt a táblára, a következőket csak egy már lerakott mellé tehetitek oldalszomszédosan (mint az eredeti játék haladó változatában).

Jó játékot és boldog Karácsonyt!

A feladatkártyák célértékei
Célérték: 20
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Célérték: 30
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