
A “Multibloom” izgalmas társasjáték, amelyben virágokat kell  
termeszteni és eladni. A kertészet sikeréhez rendkívül hasznos,  
ha ismered a szorzótáblát és gyorsan tudsz fejben szorozni.

Játékosok száma: 2-5

Életkor: 7+, 9+ (attól  
függően, melyik változatot játsszák)

Időtartam: 10-20 perc

Bemutató videó:  
www.thebrainyband.com

JÁTÉKSZABÁLY

A soron lévő játékos lehetséges 

lépései

Fő lépések

Amikor egy játékos sorra kerül, az alábbi négy 
lépést hajthatja végre, bármilyen sorrendben.

Az egyes lépéseket bármennyiszer megismételheti: 
pl. kiszedheti a virágokat az ágyásból, virágokat 
ültethet ugyanarra a helyre, eladhatja őket és újabb 
virágokat ültethet a kiürített virágágyásba.

A játék célja:

A Multibloom játékban virágokat kell termesztened. Ha sikerül pontosan annyi virágot termesztened az egyik virágágyásodban, 
amennyire a vevődnek szüksége van, eladhatod őket és pénzt kapsz érte (az érmék száma a vásárlókártya sarkában látható).  
Az a játékos nyer, aki elsőként összegyűjt 33 (2-3 játékos) ill. 22 érmét (4-5 játékos esetén).

A játék indítása

A doboz két csomag kártyát tartalmaz: téglalap alakú virág kártyákat, és nagy, négyzet alakú vásárló kártyákat. Keverd össze 
mindkét paklit és ossz öt-öt virág kártyát minden játékos kezébe. Csapj fel három vásárló kártyát az asztal közepére.

A játékosok az óramutató járásával megegyező irányban következnek egymás után és mindig a legfiatalabb játékos kezd.

A Multibloom alapjáték szabályai (9 éves kortól) 

A kártyák kiosztása a játék kezdeténél

Játékos 1 Játékos 2

Felcsapott vásárló kártyák

Vásárlókártya pakli
Virágkártya pakli

•  Virágágyások létrehozása

A soron lévő játékos bármely kezében lévő virág kártyát lerakhatja maga elé típusonként csoportosítva: ezek az ő virágágyásai. 
Minden virágágyásba csak eltérő típusú (számú) virágot lehet ültetni és adott virágágyásba csak azonos típusú virágok 
ültethetők. Minden játékos legfeljebb 3 virágágyást nevelhet egyidejűleg.

A soron lévő játékos annyit ültet a kezében lévő kártyákból az egyes virágágyásokba, amennyit akar és dönthet úgy is, hogy 
egyet sem ültet. A virágágyások, bennük a virágkártyákkal mindaddig a játékosok előtt maradnak a játék során, amíg a játékos el 
nem adja ill. ki nem szedi őket, vagy egy másik játékos kártevő kártyája ki nem írtja őket.
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A virágok eladása

Ha egy játékosnak pontosan 

annyi virágja van valamelyik 

ágyásában, elveszi a vásárló 

kártyát, és megkapja a jobb 

felső sarkában szereplő érméket.

•  Virágok ültetése másik játékos ágyásaiba

A soron lévő játékos nem csak úgy rakhatja le a kezében 
lévő kártyákat, hogy saját virágágyásaiba ülteti őket, hanem 
bármely másik játékos virágágyásába is ültetheti azokat 
(ha például másik típusú virágokat akar gyűjteni a saját 
virágágyásába). Ez azért célszerű, mert minél több kártyát rak 
le adott körön belül, annál több új kártyát húzhat majd. Ezzel 
pedig növeli esélyét arra, hogy a számára szükséges kártyákat 
gyűjtse be.

Az egyik játékos fel is ajánlhatja  
a számára szükségtelen kártyáit 
más játékosok számára. Ha valamely 
játékosnak szüksége van rájuk,  
a saját virágágyásába ültetheti. Az így 
megszerzett kártyákat azonban nem 
veheti a kezébe, hanem csak a vele 
megegyező típusú virágágyásokba 
ültetheti, vagy új virágágyást kezdhet 
vele. Ha mindhárom virágágyásban 
más típusú virágok vannak, az egyik 
ágyás virágjait kiszedheti, hogy a kapott 
kártyákat a helyükre ültesse.

A virágok eladása

Ha a soron lévő játékos valamely virágágyásában 
éppen annyi virág található, mint amennyit az egyik 
vásárló szeretne, eladhatja azokat. Ekkor kiszedi a 
virágokat az adott virágágyásból és elveszi az érte járó 
vásárló kártyát, majd maga mellé gyűjti (később pedig 
összeszámolja az érméket).

Ahhoz, hogy az eladás érdekében megfelelő számú 
virág maradjon az ágyásban, a játékos az eladás előtt 
kiszedheti a felesleges virágokat az ágyásból: azaz 
eltávolíthat egy vagy több kártyát adott ágyásból. Mind 
a virágkártyákat, mind a növekedés serkentő kártyákat 
(nagy locsolókannák és hétszínvirág) eltávolíthatja.

Miután eladta a virágokat, a játékos azonnal ültethet 
másikat a kiürült ágyásba.

A virágok kiszedése az ágyásból

Ha a soron lévő játékos már nem 
szeretne egy adott típusú virágot nevelni, bármelyik körben kiszedheti ezeket az ágyásból, és másik típusú virágot ültethet 
bele. A kiszedett virágokat félre kell tenni, ezek a kártyák már nem játszanak. Egyazon körön belül, ugyanabból az ágyásból csak 
egyszer lehet kiszedni a virágokat és helyükre másikat ültetni (azaz a játékos nem szabadulhat meg kedvére az összes számára 
szükségtelen kártyától).

A játékos akkor is kiszedheti a virágokat az ágyásból, ha nem ő van éppen soron, de elfogadta a másik játékos által felkínált 
kártyát és helyet kell csinálnia az éppen soron lévő játékostól kapott virágok elültetéséhez.

MAGYAR

A doboz tartalma: • 96 virágkártya
 • 30 vásárlókártya
 • 5 szorzótábla kártyaA csomag néhány üres lapot is tartalmazhat.



További fejlesztő játékok: 
www.thebrainyband.com 
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Kiegészítő feladat: Átültetés

A virágkertészetben előfordul néha, hogy a virágok az ágyáson kívül, két sor között vagy a kerítés körül hajtanak ki. Ezeket  
a virágokat át lehet ültetni a megfelelő ágyásba, vagy a komposztálóba lehet dobni.

A soron lévő játékos, miután a fenti lépéseket befejezte, még egy lépést hajthat végre. Húz két kártyát a virágkártya pakliból 
és felmutatja úgy, hogy mindenki lássa. Felhasználhatja mindkettőt, vagy csak az egyiket, illetve át is adhatja a soron következő 
játékosnak (ha ez a játékos nem kéri a felkínált kártyákat, a lehetőség a következő játékosra száll és így tovább). Ha semelyik 
játékos nem kéri az „átültetendő” kártyákat, akkor ezek a kártyák már nem játszanak.

Az átültetés szabályai:

• A kézben lévő kártyákból nem lehet átültetni virágokat (a kézben lévő kártyákkal történő lépéseket mind be kell fejezni 
az átültetés előtt). 

• Az átültetésre kínált kártyákat egyik játékos sem veheti a kezébe, azokat azonnal fel kell használni (a virág kártyákat azon-
nal el kell ültetni, a speciális kártyákat pedig fel kell használni).

• Ha egy virágágyásból az adott körben a fő lépések során már kiszedték a virágokat, az ágyást újraültették, az átültetésnél, 
egy alkalommal újra ki lehet szedni belőle a virágokat, hogy az átültetéshez helyet csináljunk (de csak egyszer).

• Ha a soron lévő játékos elfeledkezik az „átültetésről” a fő lépések után és a kezében lévő lapokhoz már újakat húzott,  
a többi játékosnak nem kell figyelmeztetnie erre, hanem folytathatja a következő játékos.

Húzás
Ha a soron lévő játékos befejezte körét, annyi kártyát húz a virágkártya pakliból, hogy újból öt lap maradjon a kezében.  
Ne feledd, a kör végén történő húzás az egyetlen olyan lehetőség, amikor a játékos kezébe új kártyalap kerül! Semmilyen egyéb 
játékhelyzetben nem kerülhet új kártya a játékos kezébe.

Ha adott körben virágeladás történik, és egy vagy több felcsapott vásárlókártya felhasználásra került középről, akkor a felcsapott 
vásárló kártyákhoz is annyit kell húzni, hogy megint három maradjon középen. Új vásárló kártyát csak azután lehet húzni illetve 
felcsapni, ha a soron lévő játékos már végzett.

Ha játék közben elfogy a virágkártya pakli, a félrerakott virágkártya csomagot (fel nem használt kártyák) összekeverve ismét 
játékba lehet hozni. A játékosok megegyezhetnek egymás között, mennyi érmét kell összegyűjtenie a nyertesnek.

Dupla vagy tripla varázs 
öntözőkanna

Ez a kártya bármely virágágyásnál 
felhasználható, és duplázható vagy  
megháromszorozható vele a 
virágágyásban található virágok száma.

A varázs öntözőkanna a virágágyásban található 
összes virágot többszörözi. Nem lehet vele 
válogatni, hogy csak az ágyásban található virágok 
egyik részére vonatkozzon, a másikra pedig nem.

Az „öntözőkannának” köszönhetően nem 14, hanem 28 virág 

található az ágyásban. Ez az ágyás azonban nem adható el, 

ha a vásárló 21 virágot kér. 

Egy virágágyásban lehet akár 45 virág is, de ha szükséges, 

kiszedhetsz egy vagy két virág kártyát, így 30 vagy 15 virágod 

is lehet. A virág kártyákkal együtt a „varázs öntözőkannát” 

is kiszedheted az ágyásból, így lehet 10 vagy 5 virágod is. De 

anélkül, hogy újabb virágokat ültetnél ebbe az ágyásba, nem 

lehet 40, 35, 25 vagy 20 virágod.

A növekedés serkentő kártyák használati szabályai

 • Ezeket a kártyákat csak olyan virágágyásokban lehet felhasználni, amelyekben már van virág, nem lehet ezzel kezdeni virágágyást.
 • Ha az összes virágkártyát kiszedted az ágyásból, vagy kártevő irtotta ki őket és csak növekedés serkentő kártya maradt az ágyás-

ban, azt azonnal ki kell vonni a játékból.
 • Ha „varázs öntözőkanna” kerül bemutatásra „átültetés” során, a soron lévő játékosnak el kell helyeznie valamelyik ágyásban, vagy 

tovább kell adnia a következő játékosnak.
 • Ha „hétszínvirág kártya” kerül bemutatásra az „átültetés során”, a soron lévő játékos átadhatja azt egy általa választott játékosnak, 

vagy ez a lehetőség a soron következő játékosokra száll.

Hétszínvirág

Ez a kártya bármelyik virágágyásba elültethető a már ott lévő virágok után, és ugyanolyan típusú (számú) kártyának 
minősül, mint a többi. Például, ha olyan virágágyásba ülteted, ahol öt virágos kártyák találhatók, ez a kártya is öt 
virágosnak fog számítani.
A másik tulajdonsága ennek a kártyának, hogy ha a soron lévő játékos nem tudja felhasználni a saját virágágyásaiban, 
oda kell adnia egy másik játékosnak. Aki ilyen kártyát kap egy másik játékostól, köteles elhelyezni valamelyik 
virágágyásában, nem veheti a kezébe és nem dobhatja félre.

Speciális vásárló kártyák  A vásárló kártyák között két speciális kártya található:

A legnagyobb virágágyás
Ha ez a kártya kerül a felcsapott vásárló 
kártyák közé, a játékosok megnézik, melyikük 
virágágyásában található a legtöbb virág, és 
az a játékos kapja.

Vásárlók lecserélése
Ha ez a kártya kerül felcsapásra, mindhárom 
vásárlókártya kiesik a játékból és másik 
hármat kell helyükre felcsapni középre.

Növekedés serkentő kártyák A virágkártya pakliban kétféle növekedés serkentő kártya található:

Kártevő kártya

A soron lévő játékos odaadhatja a bogár vagy 
vakondok kártyát egy másik játékosnak, amivel 
kártevőket zúdíthat rá. Ha a kártevő támadást 
szenvedő játékosnak ugyanilyen kártevő 
kártya van a kezében (bogár, ha bogárral 
támadják, vagy vakond, ha vakonddal), akkor 
kivédheti a támadást. Ha kártevő támadásra 
válaszkártya kerül kijátszásra, nem csak 
semlegesíti a támadást, hanem a támadás 
visszaszáll arra, aki a kártevő kártyát először 
kijátszotta. Ez esetben a visszavágó játékos 
azonnal új kártyát húz a kijátszott kártevő 
kártya helyébe, hogy ismét öt lapja legyen.  
A kijátszott kártevő kártyák kikerülnek  
a játékból és félre kell rakni őket, amíg csak a 
félrerakott kártyapaklit újra fel nem használják.

Bogár kár. Az a játékos, akit bogarak támadnak meg, minden 
virágágyásából eltávolít egy-egy kártyát és a félrerakott pakliba teszi  
a kártevő kártyával együtt.

A bogár kártya csak a virágot támadja, a növekedés serkentő kártyákra 
nincs hatással. 

Vakondok: Aki kijátssza a vakondok kártyát, legfeljebb három kártyát 
elvehet egy másik játékos kiválasztott virágágyásából, majd azokat  
a saját meglévő ágyásába ültetheti, vagy új ágyást kezdhet velük. Ezután 
a vakondok kártya a félrerakott csomagba kerül. A vakondok elsősor-
ban elcseni a kiválasztott játékos kártyáit. Ha azonban kevesebb, mint 
három kártya található egy virágágyásban, de van köztük hétszínvirág 

kártya, a vakondok azt is átviszi. A vakondok a „varázs öntözőkannát” is elcsenheti.

Azok a kártyák, amelyeket a vakondok más játékosoktól összeszed, nem választ-
hatók szét. Mindegyiket egyidejűleg ugyanabba az ágyásba kell ültetni (például,  
a vakondok által elcsent virágkártya és „varázs öntöző kanna” nem tehető két külön-
böző virágágyásba).

A kezdő játékváltozat az alábbiakban különbözik az alapjátéktól:

1. A játékosok csak két virágágyást ültethetnek, nem pedig hármat.

2. Három helyett csak két vásárlókártya kerül felcsapásra középre, de a kiosztott 
lapok száma továbbra is öt marad.

3. A játéknak akkor van vége, ha minden vásárlókártya felhasználásra került.  
A legtöbb érmet összegyűjtő játékos nyer.

Kezdő változat szabályai (7 éves kortól, 2-3 játékossal)

Ebben a változatban csak azok a virág kártyák játszanak, amelyen 3, 4, 5 és 6 virág látható. Emellett 
csak a bogár kártyákat használjuk a speciális kártyák közül. A vásárló kártyák paklija szintén kisebb. 

A kártyák sarkán csíkok jelzik, mely kártyákat kell a kezdő változatban használni.


