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SEASALU  

START 

1. Viska 1d6 täringut, saad selle arvu sigu ja miinus 6 arv kulda. Näidake täringut 

mängujuhendajatele, kes annavad teile vajalikud ressursid.  

2. Pange oma meeskonnale nimi, kirjutage see oma meeskonna „tahvlile“ ja pange tahvel 

juhendajate lauale.  

 

REEGLID 

1. Mängu mängitakse maksimaalselt 10 korda (aastat). 

 2. Mängu lõpus võidab võistkond, kellel on kõige rohkem kulda.  

3. Mängus on kolme tüüpi ressursse:  

- Sead - mängijatele antud puidust seakesed, mängijad saavad sigu juurde nende 

TOITMISE teel.  

- Kuld - mängijatele antud puidust kullatükid (või muu kokkulepitud raha), mängijad 

saavad neid juurde sigade MÜÜGI kaudu  

- Õunad - mängijatele nähtamatud puidust objektid, mille ressurssi juhivad mängu 

läbiviijad, mängijad ei saa neid omandada, kuid saavad UURIDA nende numbrit  

4. Iga käik ehk aasta kestab umbes 5 minutit ja koosneb kahest faasist: TALV ja SUVI. 

 

TALV 

1. Meeskonnad võivad omavahel vabalt rääkida ja teha mis tahes tehinguid, sealhulgas 

omavahel otse kaubelda või ressursse anda.  

2. Iga võistkond võib maksta 2 kulda mängukorraldajatele, et osta laualt 1 kaart.  
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3. Iga meeskond võib maksta läbiviijatele 3 kulda, et nad saaksid uurimistööd teha – saate 

teada, kui palju on praegu õunasalus saadaolevaid õunu.  

 

SUVI 

1. Mängijad lähenevad Lauale ja panevad kõik oma sead SALUSSE ja LAADAPLATSILE oma 

mängualal mis tahes vahekorras, mille nad valivad oma suva järgi.  

2. Pärast seda, kui kõik meeskonnad on sead pannud mängualale, loevad läbiviijad sigade 

mõjud õunasalule ja jaotavad ressursid ümber järgmisel viisil:  

- iga 1 sea eest, mis pannakse ÕUNASALUSSE, saab meeskond  veel 1 sea ja 

juhendajad mõned õunad ÕUNASALUST. 

- iga MÜÜKI pandud 1 sea eest saab meeskond 1 kuldraha (õunu ei eemaldata 

metsast).  

3. Korraldajad teatavad, et algab järgmine talv.  

 

LISA 

1. Mängus on mõned kaardid, mida saab mängida kas talvel või suvel.  

2. Iga võistkond saab kogu käigu jooksul mängida ainult 1 kaardi.  

3. Ebaselgete reeglite või ootamatute ideede korral konsulteerige läbiviijatega. Nende otsus 

on lõplik. Nad saavad mängumehaanikat muuta, kui nad seda sobivaks peavad.  

4. Kui võistkonnad on omavahel eriarvamusel, võivad läbiviijad kuulutada välja 

nendevahelise võitluse Paber/Käärid/Kivi. Võitja saab oma tahte. Selle tõlgendamine on 

läbiviijate otsustada. 

ÕUNASALU ÕUNE MEHAANIKA  

Õunasalu algab 50 õunast. Pärast iga pööret eemaldatakse õunte arv, mis on võrdne kõigi SÖÖTA 

deklareeritud sigade arvuga ja pärast seda kahekordistatakse järelejäänud õunte arv kuni 50 õuna 

piirini. 
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KAARDID 

Prindi ja lõika  

 

VARASTA 
TALVEKAART 

 Öelge valjusti "VARGUS" ja näidake seda 
valitud meeskonnale. Veereta d6 täringut. 
Võtke neilt nii palju ressursse kui täringul arv 
näitab (sead või kuld, valite, millises segus). 
Nad ei saa keelduda. Pärast seda võtavad nad 
selle kaardi 

 

VAHETA 
SUVEKAART  

Öelge valjusti "VAHETA" ja näidake seda kaarti 
valitud meeskonnale. Saate otsustada, kuidas 
nad jagavad oma sead SALU ja LAADAPLATSI 
vahel. Tehke seda kas enne või pärast seda, kui 
nad sead oma lauale panevad. Nad ei saa 
keelduda. See kaart läheb seejärel neile, kelle 
välja valisite. 

 

SPIOON  
TALVEKAART  
 
Öelge valjusti "SPIOON" ja näidake seda valitud 
meeskonnale. Vaadake nende kaarte ja võtke 
endale ükskõik milline teie valitud kaart. 
Samuti saate kontrollida, kui palju sigu ja kulda 
neil hetkel on. Nad ei saa keelduda ja nad 
peavad teile tõtt rääkima. Nad võtavad pärast 
seda "SPIOONI" kaardi. 

 

VÕIMESTA 
SUVEKAART  
 
Öelge valjusti "VÕIMESTA" ja näidake seda 
kaarti juhendajatele. Valige mõni muu 
meeskond peale teie oma. Korraldajad 
kahekordistavad selle meeskonna (teie valitud) 
TOITMISE või MÜÜMISE efekti. See kaart läheb 
seejärel lauale ja seda saab uuesti osta iga 
meeskond. 

 

JUURDEKASV  
TALVEKAART  

 
Öelge valjusti "JUURDEKASV" ja näidake seda 
kaarti juhendajatele. Veereta täringut d6. 
Korraldajad panevad teile kirja nii palju punkte, 
kui täringul arv, mis mängu lõpus arvestatakse 
juurde kuldadeks. Kuid nad eemaldavad 
ÕUNASALUST ka paljud mitmed õunad. See 
kaart läheb seejärel lauale ja seda saab uuesti 
osta iga meeskond. 

INVESTEERIMINE  
SUVEKAART  

Öelge valjusti "INVESTEERI" ja näidake seda 
kaarti läbiviijatele. Kolmekordistage oma 
sigade arv pärast TOITMIST,  ainult selle käigu 
ajal. Selle tulemusena tõstetakse kõikide 
võistkondade maksu +1 kuni mängu lõpuni, 
alates järgmisest käigust. Korraldajad teatavad 
sellest. See kaart läheb seejärel lauale ja seda 
saab uuesti osta iga meeskond. 
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VIHJELEHT 

Prindi ja lõika  

 

TALV  
Sa saad: 
 - rääkige vabalt teiste meeskondadega  
- vahetage ressursse nii, nagu soovite  
- osta kaart 2 kulla eest  
- mängida talvekaarte  
- Teha päringuid 3 kulla eest  

 

 

SUVI  
Sa pead:  
- maksma makse mängujuhtidele 
- panema kõik sead oma meeskonna otsusel 
ÕUNASALUSSE ja LAADAPLATSILE, mis tahes 
valitud vahekorras.  

Sa saad:  
- mängida suvekaarte  
- rääkige vabalt teiste meeskondadega 

 

 

TALV  
Sa saad: 
 - rääkige vabalt teiste meeskondadega  
- vahetage ressursse nii, nagu soovite  
- osta kaart 2 kulla eest  
- mängida talvekaarte  
- Teha päringuid 3 kulla eest  

 

 

SUVI  
Sa pead:  
- maksma makse mängujuhtidele 
- panema kõik sead oma meeskonna otsusel 
ÕUNASALUSSE ja LAADAPLATSILE, mis tahes 
valitud vahekorras.  

Sa saad:  
- mängida suvekaarte  
- rääkige vabalt teiste meeskondadega 

 

 

TALV  
Sa saad: 
 - rääkige vabalt teiste meeskondadega  
- vahetage ressursse nii, nagu soovite  
- osta kaart 2 kulla eest  
- mängida talvekaarte  
- Teha päringuid 3 kulla eest  

 

SUVI  
Sa pead:  
- maksma makse mängujuhtidele 
- panema kõik sead oma meeskonna otsusel 
ÕUNASALUSSE ja LAADAPLATSILE, mis tahes 
valitud vahekorras.  
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 Sa saad:  
- mängida suvekaarte  
- rääkige vabalt teiste meeskondadega 

 

 

TALV  
Sa saad: 
 - rääkige vabalt teiste meeskondadega  
- vahetage ressursse nii, nagu soovite  
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SUVI  
Sa pead:  
- maksma makse mängujuhtidele 
- panema kõik sead oma meeskonna otsusel 
ÕUNASALUSSE ja LAADAPLATSILE, mis tahes 
valitud vahekorras.  

Sa saad:  
- mängida suvekaarte  
- rääkige vabalt teiste meeskondadega 

 

 

TALV  
Sa saad: 
 - rääkige vabalt teiste meeskondadega  
- vahetage ressursse nii, nagu soovite  
- osta kaart 2 kulla eest  
- mängida talvekaarte  
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SUVI  
Sa pead:  
- maksma makse mängujuhtidele 
- panema kõik sead oma meeskonna otsusel 
ÕUNASALUSSE ja LAADAPLATSILE, mis tahes 
valitud vahekorras.  

Sa saad:  
- mängida suvekaarte  
- rääkige vabalt teiste meeskondadega 

 

 

TALV  
Sa saad: 
 - rääkige vabalt teiste meeskondadega  
- vahetage ressursse nii, nagu soovite  
- osta kaart 2 kulla eest  
- mängida talvekaarte  
- Teha päringuid 3 kulla eest  

 

 

SUVI  
Sa pead:  
- maksma makse mängujuhtidele 
- panema kõik sead oma meeskonna otsusel 
ÕUNASALUSSE ja LAADAPLATSILE, mis tahes 
valitud vahekorras.  

Sa saad:  
- mängida suvekaarte  
- rääkige vabalt teiste meeskondadega 
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MÄNGUALA 
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Prindi ja lõika  
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