2–5 játékos részére, 12 éves kortól

A JÁTÉK LÉNYEGE
A legjobb teák után kutatva a játékosok bejárják az egész régiót, és a összeállítják a lehető
legnagyobb szállítmányt minden teafajtából. A frissebb tearakományok többet érnek, mint
a régiek, hisz a hozzáértők természetesen jobban szeretik a legfrissebb szállítmányokat.
De győzelmi pontokat érhet hajóra pakoláskor az is, ha tudjuk, éppen melyik teafajtára van
kereslet. A játéknak vége, amint valamelyik játékos eléri a 100 pontot.

ELŐKÉSZÜLETEK
• Tegyük a tealapkákat a zsákba, és jól keverjük össze őket. Ezután építsük fel a játékterületet:
húzzunk a zsákból lapkákat, egyszerre egyet, és tegyük őket az asztalra a választott
ország formájának megfelelően úgy, ahogy az a játékszabály utolsó oldalán látható.
Ne tegyünk tealapkát a piros négyzettel jelölt mezőkre, mert itt lesznek a városok.
Helyettük egy-egy városjelzőt tegyünk le ezekre a helyekre.
• A játékosok számának megfelelő szorzósávot (ezt a tetején zöld háttér előtt álló emberek
száma mutatja) tegyük a tábla keskenyebb nyílásába – ez lesz a rakpart –, úgy,
hogy a játékosok számának megfelelő oldala legyen látható. Tegyünk hajókat a rakpart
mellé, a szélesebb nyílásba, úgy, hogy a sáv minden szorzója mellé kerüljön egy hajó.
Ha ötnél kevesebben játszunk, akkor nem használunk fel minden hajót. A nem használt
kikötőhelyeket töltsük fel vízlapkákkal.
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• Tegyük a csúszdát a rakpart fölötti tisztásra. Keverjük meg a keresletjelzőket, és tegyük
őket véletlenszerűen sorba a csúszdára. (A csúszda összeállítását lásd a következő
oldalon.)
• Tegyük az akciólapokat talonként a tábla mellé.
• Minden játékos választ egy színt, és elveszi az ennek megfelelő teaszedőjét, ládáit
és a paravánját. Az egyik ládát minden játékos a pontozósáv »0« mezőjére helyezi:
ez lesz a pontjelző. A paravánt magunk elé állítjuk. A játék során a szerzett tealapkákat
és akciólapokat ezen paraván mögött gyűjtjük úgy, hogy a többi
játékos ne láthassa ezeket. A ládákat jelző fakockákat mindenki
a paravánja elé teszi.
• A játékosok eldöntik, hogy ki kezdjen. Ez a
játékos megkapja
a tealapkákkal teli zsákot.
A csúszda összeállítása:
Az első játék előtt óvatosan pattintsuk ki a
kartonelemeket
az ívekből, vigyázva, hogy egyik se sérüljön
meg.
A csúszdaelemek a rakpart és szorzósáv
kipattintható
részeinél találhatók. Nem hulladék, ne dobjuk
el őket! Illesszük össze a csúszdát a mellékelt
ábrának
megfelelően.
KEZDŐ POZÍCIÓK
A kezdő játékos a ládái közül letesz egyet a legalacsonyabb szorzó mellett álló (legalsó)
üres hajóra a rakpartnál. Ezt követően kiválasztja a teaszedője kezdő pozícióját, amely
bármelyik tealapka lehet a játékterületet határoló lapkák közül. A játékos felveszi a lapkát,
beteszi a paravánja mögé, és az így keletkezett üres mezőre teszi a teaszedő fi guráját.
Úgy helyezi le a teaszedőjét, hogy annak a ládája a többi lapka, vagyis a játékterület belseje
felé álljon, a háta pedig kifelé a játékterületről. A teaszedő kezdő pozíciója nem lehet
olyan helyen, amelynek mind a négy oldala tealappal vagy várossal határos.
Megjegyzés: ha a játékos olyan tealapkát választ, amelyen három fél
tealáda látható, akkor húz egy akciólapot is a talonból, és a paravánja
mögé teszi. Az akciólapok ismertetését lásd később.
Miután a kezdőjátékos kiválasztotta a kezdő pozícióját, a tőle balra ülő is
kiválasztja a sajátját. Egy ládát a második legkisebb szorzójú hajóra tesz
– arra, amelyik közvetlenül afölött a hajó fölött van, amelyikre a kezdőjátékos letette a ládáját
–, és az előző játékoshoz hasonlóan ő is választ egy kezdő pozíciót. Ez így folytatódik
az óra járásának megfelelően, amíg minden játékos fel nem rakott egy-egy saját ládát egy
hajóra, és nem választott egy kezdő pozíciót a teaszedőjének.
Kezdődhet a játék!
A JÁTÉK MENETE
Amikor a játékoson a sor, végrehajtja a köre minden fázisát. Ezután a tőle balra ülő játékos
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következik. Egy kör a következő három fázisból áll, ilyen sorrendben:
1. A hajón található ládák értékelése
2. A teaszedő mozgatása és a lapka begyűjtése
3. Ládák hajókra rakodása
A fázisok sorrendjét nem szabad felcserélni.
I. A hajón található ládák értékelése
Ha a játékosnak van egy vagy több ládája egy vagy több hajón a köre kezdetén, akkor
győzelmi pontokat kap értük. Ezeket
a pontokat a pontozósávon hozzáadjuk
a játékos pontjaihoz. A győzelmi
pontokat
a következőképpen számoljuk ki:
az adott hajón lévő ládák számát
megszorozzuk
a hajó mellett látható szorzóval.
Ha a játékosnak több hajón is van
ládája, akkor a pontokat minden hajón
külön-külön kiszámoljuk, majd
összeadjuk
őket.
Példa: a mellékelt ábrán látható esetben
a sárga játékos, ha rajta van a sor, 10 győzelmi pontot kap.
II. A teaszedő mozgatása és a lapka begyűjtése
A játékosnak mozgatnia kell a teaszedőjét. A játékos
csak abban az irányban mozoghat, amerre a teaszedőjének
a ládája áll. Mielőtt mozgatná a teaszedőt,
a játékos ingyenesen elforgathatja 90 fokkal jobbra
vagy balra. Két győzelmi pontért 180°-ot is forgathat
rajta (vagyis 2 pontért az ellenkező irányba is elindulhat).
Megjegyzés: Ha a játékosnak nincs elég pontja
a mozgás költségének megfi zetéséhez,
akkor a pontszáma
átmegy negatívba, és a pontjelzőjét a
pontozósáv
0 mezője elé kell vinni, jelezve, hogy hány
mínuszponton
áll. A teaszedő bábuja egy körön belül
haladás
közben és azt követően sem változtathat az
irányán!
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A játékos a teaszedőjét egyenes vonalban
mozgathatja, ameddig akarja.
A mozgása során átmehet városokon
vagy más játékosok teaszedőin is.
Azonban 1 győzelmi pontot kell fi zetnie
minden lapkáért, amelyen áthalad, és
2 győzelmi pontot minden városért és az
ellenfél teaszedőjéért. (A példán a
játékosnak
4 pontot kell fizetnie.) A teaszedő mozgásának egy lapkán kell befejeződnie. A játékos
megkapja ezt a lapot, és beteszi a paravánja mögé. Ha a felvett lapkán három fél tealáda
látható, akkor felhúz egy akciólapot is a talonból, és azt is a paravánja mögé rejti.
Végül a játékos húz egy új lapkát a zsákból, és arra a most már üres helyre teszi, ahol
az ő teaszedője állt a köre kezdetén.
III. Ládák hajókra rakodása
Most a játékos megtölthet egy hajót teával, a ládái felhasználásával. A szállítmány csak
egész (két félből álló) tealádákból állhat, de abból bármennyi lehet benne. Egy szállítmány
csak egyféle teából állhat össze. Az összes ládának teljesnek kell lennie: a szállítmány
nem tartalmazhat fél tealádákat, amelyek az egyik oldalukon nyitottak!
A ládák hajóra pakolása négy lépésből áll:
1. A tealapkák kiterítése
2. A ládák hajóra pakolása
3. A tealapkák eldobása
4. A bónuszpontok begyűjtése
Megjegyzés: ez a játék legkényesebb része, ezért azt javasoljuk, hogy a lépések sorrendjét
tartsuk be!
1. A tealapkák kiterítése
A játékos előveszi és maga elé teszi a paravánja mögül a hajóra szánt tealapkákat, hogy
minden játékos jól láthassa, melyik teából szeretne a hajóra pakolni, és hány ládát. A ládák
egy teafajta akármilyen lapkáiból összeállhatnak, de lényeg, hogy mindben egyetlen teafajta
legyen, ugyanaz a teafajta, és csak egész ládák álljanak össze.
Megjegyzés: csak az egész ládák száma számít. A felhasznált lapkák száma érdektelen.
Így például az is lehet, hogy egy három félládás lapkához három darab félládás lapkát
teszünk, így három teljes ládánk lesz, feltéve, hogy minden lapkán ugyanaz a teafajta
található.
Példa láda behajózásra:
András (a sárga játékos) kiterített öt lapkát, amelyekből négy teljes
ládát tud összeállítani.
Ha csak ez a két kártya van a paravánunk mögött, nem
tudjuk kiteríteni őket, hiszen az egyik láda nem teljes.
2. A ládák hajóra pakolása
Ha a játékos teaszedője egy olyan mezőn áll, amely
vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan
közvetlenül egy város mellett van, akkor annyi ládát tehet a hajóra, amennyi láda
a ki terített lapkákon látható. Ha a játékos teaszedője nem áll közvetlenül város mellett,
akkor csak eggyel kevesebb ládát tehet fel, mint amennyi a kirakott lapkákon van.
Fontos: a játékos nem teríthet le tealapkákat és szállíthatja el őket, ha nem tud berakodni
legalább egy ládát valamelyik hajóra. Ilyen akkor fordulhat elő, ha a játékos csak
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egy ládát tud kirakni két tealapkájából, és a teaszedője nem áll valamelyik város
szomszédságában.
Példa: András teaszedője nem közvetlen egy város
mellett ál, így négy helyett csak három ládát tehet
fel a hajóra.
Amikor rakodik a játékos, akkor a kikötőből elveszi
azt a hajót, amelyik a legalsó helyen áll. Ha van
láda a hajón, akkor azt visszaadja annak a játékosnak,
akié. Majd minden hajót egy mezővel lejjebb
tol, így a legnagyobb szorzó melletti mező üres
lesz. A rakpart mellől elvett hajót a játékos legfelülre,
az üres mezőre helyezi. Végül a játékos feltölti
ezt a hajót a rakománnyal.
Megjegyzés: Mivel a ládák száma véges, ha
a játékosnak több ládát kellene feltennie a hajóra,
mint amennyi a saját készletében van,
akkor megteheti, hogy egy másik hajóról teszi át
ládáit erre a hajóra, hogy a hiányt megszüntesse.
Példa: András leszedi Brigi ládáit a legalacsonyabb
szorzó mellett álló hajóról, és ezeket visszaadja
neki. A hajót felülre teszi, és rárakja 3 ládáját.
3. A tealapkák eldobása
A játékos összeszedi a lerakott lapkákat, és képpel
felfelé a rakpart melletti raktárba teszi őket, egymás
tetejére. Ha már van egy kupac lapka a raktárban,
akkor a régebben ott lévőt be kell tenni a zsákba.
4. A bónuszpontok begyűjtése
A játékos bónuszpontokat kap a ládák száma után, illetve ha a keresletnek megfelelő teát
szállított.
Bónuszpont a keresletért
Két keresletjelző tartozik minden teatípushoz a csúszdán. Berakodás után, miután a játékos
eldobta a tealapkákat, kiveszi a behajózott teához tartozó színű, alacsonyabban elhelyezkedő
keresletjelzőt, kiveszi a csúszdából, és a csúszda tetejére teszi. Ezt követően
megszámolja, hogy mennyi más teához tartozó keresletjelző van a hajóra pakolt teának
megfelelő két jelző között. Ez az a szám, amit bónuszként pontban megkap a szállítmányért.
(Logikusan annál nagyobb a kereslet egy tea iránt, minél régebben pakoltak belőle
a hajóra, vagyis minél lejjebb helyezkedik el a felsőbb jelölőkorongja.)
Bónuszpont a behajózott ládák mennyiségéért
Ha a játékos négy vagy több ládát rakodott a hajóra, akkor minden láda után kap egy-egy
bónusz győzelmi pontot. Ha három vagy kevesebb ládát tesz fel a hajóra, akkor nem kap
mennyiségi bónuszt.
Megjegyzés: a mennyiségi bónusznál az számít, hogy mennyi
ládát tett fel a hajóra a játékos. Az nem érdekes, hogy mennyi
láda volt a letett tealapkákon.
Példa: András kiveszi a lentebb található zöld jelzőt a
keresletcsúszdáról,
és visszateszi a tetejére. Így most a két zöld jelzőt
5 másik jelző választja el egymástól. András úgy dönt, hogy
kijátszik egy olyan akciólapot is, amely megduplázza a
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keresletbónuszát, így 10 pontot kap. András nem kap viszont mennyiségi bónuszt, mert csak
három ládát rakott fel a hajóra.
AZ AKCIÓLAPOK
Amikor a játékos olyan lapkát vesz fel, amelyen 3 fél tealáda látható, akkor mindig húzhat
egy akciólapot a készletből. Ezt a lapot a paravánja mögé teszi.
Megjegyzés: ezeken a lapkákon emlékeztetőül látható egy, az akciólapokra utaló jel.
Ha már nem maradt akciólap, amikor a játékos olyankor felvesz egy három félládás lapkát,
akkor nem kap akciólapot!
Akciólap kijátszása
A játékos maximum 2 akciólapot játszhat ki, amikor a hajóra rakodik. A jelző
két oldalán látható a két kivitelezhető akció. A játékos már abban a körben is
felhasználhatja az akciólapot, amikor megszerezte. Egy körben ugyanazt az
akciót kétszer nem hajthatja végre. Miután kijátszotta a lapot, az visszakerül
a közös készletbe.
Nincs minőségromlás
Ha a játékos teaszedője nem áll közvetlenül város mellett, ezzel
az akciólappal akkor is hajóra tehet annyi ládát, amennyit a lapkákból
összeállít.
Dupla keresletbónusz
Az adott körben a játékos a normál keresletbónusz kétszeresét kapja.
Megjegyzés: a mennyiségi bónuszt nem duplázza meg ez az akció!

A JÁTÉK VÉGE
A játéknak vége, amint valamelyik játékos 100 vagy több pontot gyűjt össze. Ha a játékos
több mint 100 pontot gyűjt, akkor áttesszük a pontjelzőjét a pontozósáv elejére, 0-tól kezdve
újra a pontszámítást, és hozzáadunk százat a pontjaihoz.
Megjegyzés: ha például a játékos a köre kezdetén, a hajórakodás közben éri el vagy
haladja meg a 100 pontot, akkor a körének azonnal vége, azt már nem fejezheti be.
Ezek után minden játékos felfedi a paravánja mögött megmaradt tealapkákat. Minden fél
ládáért, ami a lapkákon látható, veszít 1 pontot. Nem számít, hogy kialakítható teljes láda
belőlük, vagy sem.

Megjegyzés: a játéknak attól még vége van, ha annak a játékosnak, aki befejezte a játékot,
esetleges negatív pontok miatt a pontszáma 100 alá esik vissza.
A megmaradt akciólapokért nem jár sem plusz-, sem mínuszpont.
Az a győztes, akinek a legtöbb pontja van.
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Ha döntetlen alakul ki, a játékosok megosztott győzelemnek örülhetnek.
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