
A Few Acres of Snow

A Few Acres of Snow egy két személyes játék, amely arról a küzdelemről szól, ami Angila és 
Franciaország között zajlott a 1718 században az ÉszakAmerika feletti uralomért.

A választott és végrehajtott akciókat az határozza meg, 
hogy milyen lapok vannak a játékos kezében és 
húzópaklijában. Mindkét nemzetnek vannak saját 
birodalom és helyszín kártyái. A játékosok úgy 
növelhetik a választható akciók számát, hogy kártyákat 
tesznek a dobópaklijukra, amelyből később a húzópakli 
lesz. A játékban kétféle kártya szerepel: helyszín lapok 
és birodalmi lapok. Helyszín kártyákat letelepedéssel 
lehet szerezni, illetve település elfoglalásával. A 
birodalmi kártyákat egyszerűen csak el kell venni, bár 
némelyikért fizetni kell.
A játék elején mindkét játékosnak van pár település a 
birtokában és így a húzópaklijában is szerepelnek ezek 
a helyszín kártyák. A helyszín kártyák segítségével 
lehet letelepedni, falut várossá fejleszteni, erődöt 
építeni és támadást indítani,továbbá  telepesekhez, 
bevételhez, katonai egységekhez juttathatják a 
játékost.
A birodalmi kártyák több különböző típusú lapot 
tartalmaznak. Ezek közül soknak katonai szerepe van, 
például a gyalogság lapnak, vagy a tüzérségnek. Más 
kártyák pedig növelik a választható akciók számát, 
mint például a kormányzó lap, amely segítségével a 
játékos megszabadulhat a kezében lévő pár laptól. A 

játékosoknak a saját céljaiknak megfelelően kell 
összeállítani a paklijukat. Ha a játékos gyorsan 
szeretné fejleszteni a városait, akkor célszerű, ha minél 
több telepes lap van a paklijában. Ha a játékos a 
katonaság segítségével szeretné kierőszakolni a 
győzelmet, akkor katonai lapokra lesz szüksége.
Ezek mellett vannak semleges birodalmi kártyák is, 
amelyek mindkét játékos számára elérhetőek. A 
legérdekesebbek az Indián (Native American) lapok. 
Ezeknek a kártyáknak a segítségével a játékos 
csapdába csalhatja ellenségeit vagy portyázás 
keretében megtámadja az ellenfél településeit. 
Portyázás elég kellemetlen lehet az ellenfél számára, 
különösen ha az Angol játékosról van szó.
A játék azonnal véget ér ha valamelyik játékos 
elfoglalja az ellenfelének alapbázisát, például ha az 
Angol játékos beveszi Quebecet. Akkor is véget ér a 
játék, ha valaki elfogja ellenfelének bizonyos számú 
kockáját és/vagy korongját, illetve ha a táblára kitette 
vagy az összes kockáját vagy az összes várost 
jelképező korongját. Az utóbbi két esetben a 
játékosoknak össze kell adniuk a pontjaikat, hogy 
eldöntsék ki nyerte a játékot.

Tartozékok
A szabályon és a játéktáblán kívül a következő elemeknek kell meglennie:

12 angol várost jelző               9 francia várost jelző                    12 erődöt jelző 
           korong                                  korong                                         korong

18 angol falu kocka           18 francia falu kocka                     2 ostrom erősség jelző                      összefoglaló kártyák

1 angol ostrom jelző                1 francia ostrom jelző
             korong                                korong                                    Limitált kiadás  

A limitált kiadásban pár tartozék más. A falu kockák 
helyett kis házak  vannak, a város korongokat pedig 
nagy házak helyettesítik, az erőd korongok helyett erőd 
alakú bábuk vannak, és fa pénz szerepel a műanyag 
pénz helyett. A szabály olvasása közben ezeket fontos 
észben tartani.

       110 kártya                         Pénz 
      15 ezüst érme, melyek 1et érnek
      15 arany érme, melyek 5öt érnek 



A játéktábla
A Francia játékos kezdő helyszínei kékkel vannak 
megjelölve. Kék falu kockák kerülnek a kék négyzetekre és 
kék város korong a kör alakú helyre.

Semleges helyszín                 

Telepes. Ez jelzi, hogy egy 
telepes jellel ellátott lapot is ki 
kell játszani ha a helyszínen 
szeretnénk letelepedni.

Győzelmi pontok a játék végén. 
Ha a helyszínen város jelző 
korong van, akkor az dupla 
pontot hoz.

Minden olyan helyszín, amelyik 
mellett hajó látható összeköt
tetésben van, a többi olyan 
helyszínnel, amely mellett 
szintén látható hajó. A hajó jel 
emellett jelzi, hogy hajó jellel 
ellátott kártyák a település 
ostromakor használhatóak a 
katonai erő növelésére.

Védelmi erő módosító, ostrom 
esetén ennyit jelent az ostrom jelző 
sávon a védelemnek.

Folyó, amelyeken csak kenuval 
lehet közlekedni.

Út, amelyeken csak szekérrel lehet 
közlekedni.

Indián ösvény. Ezek csak 
portyázáskor használhatóak, 
támadás és letelepedés esetén 
nem.

Az Angol játékos kezdő helyszínei pirossal vannak jelölve. Piros 
kockák kerülnek a piros négyzetekre és piros korongok a piros 
körökre.

Mindkét játékosnak a tábla megfelelő oldalán látható pár névvel ellátott hely, ahol a játék folyamán a kártyáikat tartják. A 
játék elején mindkét játékos megkeveri a kezdeti húzópakliját és leteszi a Húzópakli (Draw Deck) helyre. A helyszín lapok a 
Helyszín Kártyák (Available Location Cards) helyre kerülnek. Ezeket a lapokat nem kell megkeverni, a játékosok innen fogják 
elvenni azokat a helyszín kártyákat, amelyeket letelepedéskor vagy ostrom megnyeréskor szereznek. Érdemes a lapokat 
ABC sorrendbe rendezni, így könnyebb lesz megtalálni a keresett lapot. A játékosok birodalmi kártyái a Birodalmi Kártyák 
(Available Empire Cards) részbe kerülnek. Ezeket sem kell megkeverni, mert a játékosok innen nem véletlenszerűen fognak 
húzni lapot, hanem kikeresik a nekik éppen szükségeset. Amikor a játékos kijátszik egy lapot akkor az a Dobópaklira 
(Discard Pile) kerül. Ha elfogytak a lapok a Húzópakliból, akkor a Dobópaklit meg kell keverni és abból csinálni egy új 
Húzópaklit. Az Angol (British) és Francia (French) Ostrom (Siege) helyekre ostrom során kerülnek majd lapok.



A kártyák
Kétféle kártya van a játékban, helyszín kártyák és birodalmi kártyák. A helyszín lapokon szerepel a 
helyszín neve. Minden olyan lap amin nincs ilyen név, azok birodalmi lapok. A kártyáknak 5 különböző 
színű kerete lehet. A halvány és sötét pirosakat csak az Angol játékos használhatja, míg a világos és 
sötétkékeket csak a Francia. A zöld szegélyű lapok semlegesek, azok mindkét játékos számára 
elérhetőek. A sötét piros (Angol) és sötétkék (Francia) szegélyű lapok a játékosok kezdeti húzópakliját 
alkotják.

Példa egy helyszín kártyára

                                                                
                                                                              A helyszín neve

A közlekedés                                                         Helyszínek, ahova
típusa a                                                                  ezzel a lappal el 
a helyszínekhez                                                     lehet jutni
amelyekhez ezzel 
a kártyával el lehet                                               A szegély színe és 
jutni                                                                       az Ies jelzi, hogy 
                                                                              ez a lap a Francia  
Szimbólumok                                                        játékos kezdő       
                                                                              paklijába tartozik.

Példa egy birodalmi kártyára

                            A kártya ára

A szegély színe jelzi, hogy a lap 
melyik játékos birodalmi lapjai 

közé tartozik

Ez a jel azt jelzi, hogy a lap 
felhasználható csapdába ejtés 

ellen.???

Pergamen rész:itt  leírás  illetve szimbólumok jelenhetnek meg, amelyek 
részletezik a lapka használatának lehetőségeit. Egyes akciókhoz csak 
olyan lapok játszhatóak ki, amelyeken bizonyos szimbólum szerepel.

Jelek a lapokon
A kártyák jelentős részének van pergamen része amely tartalmazhat szöveget és vagy szimbólumokat. A 
szöveg ismerteti az akciót, amit a kártya segítségével végre lehet hajtani. A jelek magyarázata:

Kenu  kenus lapok segítségével a 
játékosok tavon vagy folyón 
utazhatnak

Szekér  szekeret ábrázoló lapok 
segítségével a játékosok 
közlekedhetnek az utakon

Hajó  hajót ábrázoló lapok 
segítségével a játékosok 
utazhatnak a tengeren. Emellett az 
ilyen jellel ellátott lap növeli az 
ostromban a játékos erejét, ha az 
ostromlott helyszín mellett a 
játéktáblán hajó szimbólum látható.

Szőrme  A helyi kereskedő akció 
keretében a játékos ennek a 
lapnak a segítségével pénzhez 
juthat.

Telepes  A telepest ábrázoló 
lapokat, akkor kell kijátszani, ha 
letelepedés esetén a kiválasztott 
helyszínen egy telepes van 
feltüntetve. A telepes 
szimbólummal ellátott lapokra egy 
falu várossá fejlesztésekor is 
szükség van.

Csapda  Az ilyen jellel ellátott 
lapokkal kivédhető a csapdába 
esés.

Pénz   az ilyen szimbólummal 
ellátott lapok kijátszásakor a 
játékos megfelelő akció keretében 
annyi pénzhez juthat amennyit a 
kártya jelöl.

Katonai erő  A kártyán lévő 
minden egyes ilyen szimbólum 
eggyel növeli a játékos katonai 
erejét ostrom esetén.

FONTOS: Az Angol és Francia játékos helyszín lapjai nem ugyanazok. 
Sok Angol helyszín lap nem szerepel a Francia lapok között. Azokon a 
helyszín lapokon, amelyek mindkét pakliban szerepelnek, eltérhet a 
megjelölt közlekedési mód és szimbólumok is mások lehetnek.



Előkészületek

A játékosok eldöntik ki melyik nemzetet szeretné irányítani, 
majd magukhoz veszik a kapcsolódó elemeket. 
Mindkettőjüknek kell legyen:
egy kezdő húzópakli (sötét piros/sötétkék szegély)
egy helyszín kártya pakli (világos piros és világoskék 
szegély)
egy birodalmi kártya pakli (világos piros és világoskék 
szegély)

Mindketten megkeverik a kezdő húzópaklit és képpel felfelé a 
Húzópakli (Draw Deck) helyre teszik. A helyszín és birodalmi 
lapok is a megfelelő helyre kerülnek, ezeket azonban nem 
kell megkeverni.

A semleges birodalmi lapok (zöld szegély) képpel felfelé a 
tábla egyik széléhez kerülnek, hogy mindkét játékos jól 
láthassa őket (helytakarékosság miatt érdemes az azonos 
típusú lapokat egy pakliba tenni).

A pénz szintén a tábla mellé kerül, ez lesz a bank. A Francia 
játékos 5, míg az Angol játékos 12 pénzzel kezd.

A parti elején mindkét játékosnak van már pár olyan 
települése, ahol korongja illetve kockája van. A kockák 
falvakat, a korongok városokat jelképeznek. Bizonyos 
helyszínek előre be vannak színezve pirosra illetve kékre, 
ezek jelzik a játékosoknak, hogy a tábla melyik fele lesz az 
övék. Az Angol játékos letesz egyegy saját színű kockát 
minden piros négyzettel jelölt helyszínre és egyegy saját 
színű várost jelző korongot a piros körrel jelölt helyekre. A 
Francia játékos ugyanígy tesz a kékkel jelölt helyszínek 
esetében.  A helyszíneken lévő korongok/kockák jelzik, hogy 
melyik játékos hatáskörébe tartozik az adott település.

Ezután mindketten húznak 5 lapot a húzópaklijuk tetejéről és 
a kezükbe veszik a felvett kártyákat.

A játék menete

A játékosok a fordulókban egymás után kerülnek sorra, 
egészen addig, amíg vagy valamelyiküknek sikerül elérnie, 
hogy a játék azonnal véget érjen, vagy amíg valamelyik 
játékosnak el nem fogynak a várost jelző korongjai vagy 
kockái. Mindig az Angol játékos kezdi a fordulót.

Az első dolog, amit a játékosnak tennie kell ha sorra kerül, 
hogy megnézi nyerte ostromot. Ezután végrehajt két akciót. 
Az egyetlen kivétel az első fordulóra vonatkozik, ahol mindkét 
játékos csak egy akciót hajthat végre.

Miután a játékos befejezte akcióit, a húzópaklija tetejéről 
annyi lapot húz, hogy 5 lap legyen a kezében. Amint a húzó
pakliból elfogytak a lapok, akkor a játékos megkeveri az eldo
bott lapjait és ebből csinál egy új húzópaklit. Előfordulhat, 
hogy a játékos kezében a fordulója végén több , mint 5 lap 
van, ilyenkor nem kell eldobnia lapokat, hogy 5 lap maradjon 
a kezében.

A szabályok nem a fent felsorolt fázisoknak megfelelő sor
rendben következnek . Az ostrom megnyerésére vonatkozó 
szabályok az ostrom leírása után vannak részletezve.

Akciók

Minden fordulóban, miután a soron lévő játékos leellenőrizte, 
hogy nyerte ostromot, két akciót hajt végre (plusz akárhány 
olyan akciót, amely nem számítódik bele ebbe a limitbe  
szabad akció). Az első fordulóban mindketten csak egy akciót 
hajthatnak végre.

Minden akció egy önálló cselekvésnek számít és teljesen 
végre kell hajtani, mielőtt a játékos a következő akció 
végrehajtását megkezdené. A játékos választhatja ugyanazt 
az akciót kétszer egymás után. Néhány akció nem számít 
bele a végrehajtható két akció limitbe, ezek ingyenesek ilyen 
szempontból és bármikor végrehajthatóak a játékos lépése 
során, függetlenül attól, hogy a játékos milyen egyéb akciókat 
hajt végre.

Az akciók során kijátszott lapok a játékos dobópaklijára 
kerülnek. Az egyetlen kivétel, amikor a játékos egy ostromhoz 
tesz ki lapokat. Ezek a kártyák a táblán a megfelelő ostrom 
kártyákhoz kerülnek a táblán, attól függ melyikre, hogy a 
játékos a támadó vagy a védő.

Terjeszkedés akciók
Mindkét játékos megkísérelheti kiterjeszteni Észak
Amerikában a birodalmat. Ezt a következő akciók segítsé
gével tehetik meg:
 letelepedés egy helyszínen
 falu fejlesztése
 erőd építése

Támadó akciók
Ezek az akciók konfliktushoz vezetnek:
 település ostroma
 ostrom megerősítése
 portyázás
 csapdába ejtés
 pap/indián vezető (Priest / Indian Leader)

Gazdasági akciók
Ezekkel az akciókkal a játékos pénzhez juthat.
 Pénz felvétele
 Kereskedő
 Szőrmeárus
 Kalózkodás (csak a Francia játékos számára elérhető 
akció)

Kártyákkal kapcsolatos akciók
Ezeknek az akcióknak a segítségével a játékosok a lapjaikat 
rendezgethetik.
 Egy birodalmi kártya elvétele
 Lapok eldobása
 Egy kártya lerakása a tartalékba
 A tartalék felvétele (szabad akció)
 Kormányzó
 Intendáns
 Hátország  (szabad akció)

Egyéb akciók
  Ostrom feladása (szabad akció)
 Passzolás



Terjeszkedési akciók

Letelepedés egy helyszínen
Ennek az akciónak választása esetén a játékos leteszi egyik 
kockáját egy semleges helyszínre (olyanra amelyen nincs se 
kocka, se korong). Először ki kell játszania egy olyan helyszín 
lapot, amelyen fel van tüntetve a letelepedéshez választott 
helyszín. Minden helyszín kártyán van ugyanis egy lista, 
amelyben fel vannak sorolva azok a települések, amelyekhez 
a kártya kapcsolódik. Emellett a kártyán még látható egy 
közlekedési mód, amellyel a kártyán felsorolt helyszíneket el 
lehet érni. Ez lehet kenu, hajó vagy szekér. Miután a játékos 
kitett a fentieknek megfelelően egy helyszín lapot, egy másik 
lapot is ki kell játszania, olyat amelyen a megfelelő közleke
dési eszköz szimbóluma látható. Ha a letelepedéshez válasz
tott helyszínen egy telepes képe van feltüntetve, akkor egy 
további, harmadik lapot is ki kell tennie a játékosnak, amelyen 
egy telepes szimbólum szerepel. Fontos, hogy csak azok a 
szimbólumok használhatóak, amelyek a kártya alsó részén, a 
világosbarna területen vannak feltüntetve. 

Miután a játékos kijátszotta a megfelelő kártyákat, leteszi az 
egyik falu kockáját az újonnan betelepített helyszínre. Ezután 
a játékos a Helyszín Lapjai közül kiveszi az adott helyszínhez 
tartozó kártyát és a dobópaklijára teszi. Ezt nem szabad 
elfelejteni, mert ha ez kimarad, akkor a játékos a letelepedés 
által nyújtott előnyöket nem fogja tudni kihasználni a 
későbbiekben. A játékos kockáinak száma határozza meg, 
hogy hány helyszínen tud letelepedni.

PÉLDA Az Angol játékos szeretne letelepedni Deerfieldben. 
Ezért ki kell játszania a New Haven lapját. Ezután még egy 
olyan kártyát is ki kell tennie, amelyen kenu látható (kiteszi a  
St. Mary's lapot). Mivel Deerfieldnél egy telepes képe látható,  
ezért még egy olyan lapot is ki kell tennie, amelyen telepes 
van (a Boston lapját teszi ki). Végül egy kockát tesz 
Deerfieldre, majd elveszi a Deerfield lapot a helyszín kártyái  
közül és a dobópaklijára teszi.

PÉLDA: A Francia játékos Niagaraban szeretne 
letelepedni. Ki kell játszania a Fort Frontenac lapját. Ezután 
még egy olyan lapot is ki kell tennie, amelyen kenu látható.  
Nem kell telepest ábrázoló lapot kitennie. Egy kockát tesz 
Niagarára és a Fort Niagara lapot a dobópaklijára teszi.



Falu fejlesztése
A táblán minden kocka egy falut jelöl. A játékos kicserélheti a 
kockát egy korongra, amely már egy várost fog jelképezni. 
Ehhez először ki kell játszania azt a helyszín lapot,  amit 
fejleszteni szeretne, majd egy olyan lapot kell kitennie, amin 
egy telepes szimbólum van. Ezután visszaveszi a kockáját és 
egy saját, várost jelző korongját teszi a helyébe. A kocka 
visszakerül a játékoshoz. A fő ok, amiért érdemes fejleszteni 
a falvakat, hogy a játék végén a városok dupla győzelmi 
pontot érnek.
Csak olyan falvakat lehet fejleszteni, amelyek mellett a táblán 
fel van tüntetve győzelmi pont összeg. A játékos csak annyi 
falut fejleszthet várossá, ahány korongja van.

PÉLDA Az Angol játékos Albanyban várost szeretne. Ki kell  
játszania az Albany lapot és egy második kártyát is, amelyen 
egy telepes látható. A St. Mary's kártyát választja erre a 
célra. Ezután az Albanyn lévő kockáját egyik várost jelké
pező korongjára cseréli.
Az Angol játékos fejleszthetné Oswegot is mivel van mellette 
győzelmi pont. Viszont Fort Stanwick mellett nincs, ezért  
abból a faluból nem lehet várost kialakítani.

Erőd építése
Ehhez a játékosnak ki kell játszania egy erőd lapot és azt a 
helyszín kártyát, ahova szeretné az 
erődöt építeni. A játékosnak ezenkívül 3 
pénzt is be kell fizetnie a bankba (ez 
nem a kártya ára, hanem ami a lap 
pergamen részében szerepel!). Ezután a 
játékos egy erődítményt jelző korongot 
tesz az alá a kocka/korong alá, amely az 
adott helyszínen található. Egy telepü
léshez csak egy erődítmény korong 
használható fel. Az erőddel védett tele
pülés ostrom esetén 2 pontot kap a védelem erejéhez, illetve 
portyázással nem lehet elfoglalni. Az erődítmény korongok 
száma határozza meg, hogy ez az akció hányszor 
választható.

Fontos megkötések a helyszín kártyák hasznalátahoz.
Egyik játékos sem használhat olyan helyszín kártyát, 
amely helyszínt nem birtokolja, vagy amely nincsen 
összekötve Bostonnal (Angol játékos esetében) illetve 
Quebeckel ( Francia játékos esetében), Helyszín kártya, 
akkor sem használható ha az adott település éppen 
ostrom alatt áll. Egy játékos akkor birtokol egy helyszínt, 
ha kockája, vagy korongja van a táblán az adott 
helyszínnél. Egy helyszín akkor van összeköttetésben 
Quebeckel/Bostonnal, ha a megfelelő városból el lehet 
jutni a helyszínhez olyan településeken keresztül, 
amelyeket az adott játékos birtokol. Ezek az 
összeköttetések lehetnek folyók, tavak, utak vagy a 
tenger, de indián ösvények nem. Minden olyan helyszín, 
amely mellett egy hajó szimbólum látható, 
összeköttetésben áll a többi olyan helyszínnel, amelyek 
mellett szintén látható hajó jel. Egy tó körül található 
összes helyszín összeköttetésben áll egymással. Az ilyen 
felesleges kártyákat a játékos eldobhatja a kezéből a 
dobópaklijára (lásd Kártyák eldobása akció) vagy 
megszabadulhat tőlük a Kormányzó akció keretében.

Támadó akciók

Ostrom
Előfordulhat, hogy a játékos meg szeretné támadni ellenfele 
egyik települését, vagy azért hogy elfoglalja, vagy azért hogy 
legalább kiűzze onnan, és a helyszín ismét semleges legyen.

Ehhez ki kell játszania egy helyszín lapot, ahonnan el tud jutni 
a megtámadandó helyszínre (azaz a helyszín lapon fel van 
sorolva a település). Majd egy másik lapot kell kitennie, 
amelyen a szükséges közlekedési mód szimbóluma látható 
(pontosan ugyanúgy mintha a játékos szeretne letelepedni 
valahol). Végül ki kell játszania egy olyan lapot, amelyen 
legalább egy katonai jel szerepel. Az első két lap a játékos 
eldobott paklijába kerül, míg a harmadik a játékos Ostrom 
Kártyái közé. Ha az Angol játékos támad, akkor az Angol 
Ostrom (British Siege) kártyákhoz, ha a  Francia játékos 
akkor pedig a Francia Ostrom (French Siege) kártyákhoz.

Ezután a játékos az ostrom jelölő korongját a megtámadott 
helyszín mellé teszi,. Ez jelzi, hogy melyik településnél van 
csata.

Az ostrom erősség jelzőt be kell állítani a védő és a támadó 
játékos kezdő erejének megfelelően. A játékos a megfelelő 
ostrom sávot használja, azaz ha például az Angol játékos a 
támadó, akkor az Angol Ostrom Sávot (British Siege Track). 
Ezután a sávon az ostrom erősség jelzőt az 1es értékű 
helyére teszi, méghozzá a védő javára (minden település 
alapban 1 védelmi erővel rendelkezik). További két mezővel 
kell a védő javára mozgatni a jelzőt, ha a megtámadott 
helyszínt erőd védi. Ha a helyszín mellett, a táblán, fel van 
tüntetve védelmi erőt befolyásoló szimbólum, akkor azoknak 
megfelelően is mozgatni kell a jelzőt a védő javára. Ahol ezek 
után áll a jelző az jelzi, hogy mennyi a védő kezdeti katonai 
ereje. Ezután a jelzőt a támadó katonai erejének megfelelően 
kell mozgatni, amely a játékos (azaz a támadó) által, az akció 
során harmadikként kijátszott lapon látható.

Az ostrom ezzel elkezdődött és egészen addig tart, amíg 
valamelyik játékos meg nem nyeri a csatát, vagy vissza nem 
vonul. Az ostrom bármeddig elhúzódhat. Mindkét játékos 
egyszerre csak egy települést támadhat meg, de egy másik 
ostromban lehet védő.



Ostrom során a helyszín lapok használata
Ha a játékos egy helyszín kártyát játszik ki egy ostromlott 
városhoz, akkor a lapon lévő szimbólumok közül vagy 
csak a katonai erőt, vagy csak a hajót veheti figyelembe, 
mindkettőt nem. Azaz ha a játékos kiteszi a New York 
lapot egy olyan ostromhoz, amely település mellett egy 
hajó látható, akkor az csak eggyel fogja megnövelni a 
katonai erejét, nem kettővel.

PÉLDA Az Angol játékos Louisbourg ellen vonul. Kiteszi a 
Halifax lapját (ez a tengeren összeköttetésben van 
Louisbourggal), majd egy olyan lapot is kitesz, amelyen hajó  
jel szerepel, végül pedig egy tüzérség kártyát is kijátszik  
(amelyért 3 pénzt kell fizetnie, ez nem a kártya ára, hanem a 
lapon van feltüntetve alul). Ezután az ostrom jelölőjét  
Louisbourg mellé teszi. Az első két kártyáját az eldobott  
paklijára teszi, míg a tüzérséget az Angol Ostrom ( British 
Siege ) kártyák helyére.

Louisbourg esetében a jelző az aláhúzott 1es helyről indul  
és emellett a településnek van még egy 1 értékű módosítója  
is, így a védelem a kék 2es helyről várja a folytatást.

Ezután az Angol játékos mozgatja a jelzőt a sávon a kijátszott  
tüzérség lapon látható katonai erőnek megfelelően.

Az Angol játékos második 
akciója során kijátszik egy 
Gyalogság lapot, továbbá  
kitesz egy Tiszt (Military 
Leader) kártyát is; ezt  
szabadon megteheti, ingyenes 
akció keretében (lásd Ostrom 
megerősítése akciót). Az 
 Angol Ostrom sávon(British Siege Track) a jelzőt ennek 
megfelelően mozgatja három mezővel a piros irányába.  
Mindkét kijátszott lapot az Angol Ostrom kártyák (British 
Siege) helyére teszi.

Most a Francia játékos következik. El kell döntenie, hogy 
hagyja Louisbourgot elesni, vagy sem. Úgy dönt, harcolni fog 
érte. Az első akciójában kitesz egy Gyalogság (Regular 
Infantry) lapot, második akciója során pedig egy Port Royal 
lapot, amelyiken egy hajó látható. Mivel Louisbourg mellett  
van egy hajó jel, ez azt jelenti, hogy a kártyán lévő hajónak 1
es katonai ereje van. A Francia játékos az ostrom jelzőt a 
sávon három hellyel a védelem irányába mozgatja. Mindkét  
kijátszott lapját az Angol Ostrom kártyák (British Siege) 
helyére teszi a táblán a saját térfelén. Így most Louisbourg 
biztonságban van. Megjegyzendő hogy a Francia játékos 
nem használhatja a Louisbourg lapot, mert a város ostrom 
alatt áll.

Az ostrom megnyerése
A  játékos  a   fordulójának  elején   le   kell   ellenőrizze  mindkét 
Ostrom sávon, vajon nyerte csatát.
Ha a játékos a támadó és előnye 2 vagy több (azaz jelző 
nem a szürke mezőben van) , akkor a játékos azonnal 
megnyerte a csatát. A megtámadott helyszínről leveszi az 
ellenfél kockáját/korongját és maga elé teszi (a játék végén 
az így elfogott ellenfél kockák/korongok után győzelmi pontok 
járnak). Ezután, ha van erődöt jelképező korong az 
visszakerül a tábla mellé. Ha a helyszínen, amit a játékos 
elfoglalt, van egy telepes szimbólum, akkor a játékosnak egy 
telepest ábrázoló lapot ki kell tennie, hogyha a helyszínre le 
szeretné tenni egyik  falu kockáját. Ha a helyszínen nincs 
telepes jel, akkor a játékos lap kijátszása nélkül leteheti oda a 
kockát. Ha a játékos nem tesz ki kockát, akkor a helyszín 
ismét semleges lesz. Ha a játékos úgy dönt, kitesz kockát a 
helyre, akkor



az adott település  lapot elveszi a helyszín kártyái 
közül, és a dobópaklijára teszi. Ez nem számít külön 
akciónak.
Ha a játékos a védő és a sávon a jelző az ő javára 1 
vagy annál több, akkor azonnal megnyerte a csatát. 
Visszaszerzi a helyszínt.
Ha egy ostrom véget ért, akkor mindkét játékos 
visszaveszi az ostrom kártya helyekről a lapjait, például 
ha az Angol játékos támadott, akkor mindketten az 
Angol Ostrom (British Siege) részről. A győztes az 
összes visszavett lapját a dobópaklijára teszi. A 
vesztesnek a visszavett lapjai közül ki kell választania 
egyet és azt a birodalmi kártyáihoz vagy a semleges 
birodalmi kártyák közé kell visszatennie, a maradékot 
pedig a dobópaklijára. Nem választhat helyszín lapot. A 
Francia játékos választhatja azt a Gyalogság kártyát, 
amely a kezdeti húzópaklijába tartozik. Ha a vesztes 
nem tud (tehát nincs birodalmi lapja a visszavettek 
között) választani lapot, akkor nem teszi meg. Az 
ostrom jelző lekerül a tábláról.

PÉLDA Louisbourg ostroma során az Angol játékos 
fölénybe került. A köre kezdetén az ostrom sávon a 
jelző a számára kedvező +3ason áll, ami azt jelenti,  
hogy megnyerte a csatát. A kék kockát leveszi és saját  
maga elé teszi. Mivel Louisbourgon egy telepes 
látható, a játékosnak választania kell, hogy ki szeretne 
játszani egy telepessel jelölt kártyát, hogy letehesse a  
helyszínre egy saját kockáját, vagy sem. Végül ezt  
választja és kijátssza a New York lapot. Ezután egy 
kockáját Louisbourgra teszi, majd magához veszi a 
Louisbourg lapot a helyszín kártya talonból és a 
dobópaklija tetejére teszi.

A Francia játékos visszaveszi az ostrom kártya helyről  
a lapjait, majd kiválaszt közülük egy birodalmi kártyát,  
és visszateszi a megfelelő birodalmi pakliba (sajátjába 
vagy a közösbe a kártya fajtájától függően, amit a 
kártya keretszíne mutat). A maradék kártyákat a 
dobópaklijára teszi. Az Angol játékos az összes 
visszavett lapját a dobópaklijára rakja.
Megjegyzendő, hogy a Francia játékos nem szedi ki a 
Louisbourg lapot a húzópaklijából. Ez a lap most 
számára használhatatlan.

Ostrom megerősítése
Ezzel az akcióval a támadó és védő 
játékos is növelheti egy ostromban 
a katonai erejét, úgy hogy egy 
olyan lapot játszik ki amelyen egy 
vagy több katonai szimbólum 
látható. Az ostrom sávon a jelzőt 
ennek megfelelően kell állítani, 
azaz a játékos annyival mozgatja a 
saját irányába a jelzőt, ahány 
katonai szimbólum látható a kijátszott lapon. Ha két 
ostrom is zajlik egyszerre, akkor a játékos választhat, 
hogy a lapot melyik ostromra használja el.
A lapot a megfelelő ostrom kártyák közé kell tenni. Ha 
például az Angol játékos a támadó, akkor a Francia 
játékosnak a kijátszott katonai lapját a tábla játékos 
felőli oldalán lévő Angol Ostrom (British Siege) kártyák 
közé kell tennie. Itt lehetnek olyan helyszín lapok is, 
amelyekkel a játékos növelte katonai erejét az 
ostromban.
 A játékos csak olyan ostromhoz küldhet erősítést, 
amely település összeköttetésben van Quebeckel 
(Francia játékos esetén) illetve Bostonnal (Angol 
játékos esetén). Ezek a kapcsolatok lehetnek folyón, 
tavon, utakon vagy a tengeren. Indián ösvények nem 
jók. A játékosnak nem kell kijátszania lapot a 
közlekedés miatt.
Erőd lap: Ostrom megerősítésekor erőd lapot csak a 
védő játékos játszhat ki. Ez a lap eggyel növeli a 
védelem erőit. Megjegyzendő, hogy a játékos nem 
tehet erőd korongot a megtámadott településhez, mivel 
az éppen ostrom alatt áll.
Hajó szimbólum: A hajó szimbólummal ellátott lap 
eggyel növeli a játékos katonai erejét, ha olyan 
ostromban használja a lapot a játékos, amelynek 
helyszíne mellett egy hajó látható. 
Ha a helyszín kártyán hajó és 
katonai szimbólum is szerepel, 
akkor e két szimbólum közül csak az 
egyiket használhatja a játékos, a lap 
nem adhat kettőt a játékos erejéhez.
Tiszt: Egy tiszt lap kijátszása nem 
számít akciónak és egyet add a 
játékos katonai erejéhez.

Portya
Portyázáshoz a játékos kijátszik egy 
vagy több olyan lapot, amelyekkel 
lehet portyázni. (ez fel van tüntetve 
a lapon) Egy lap felhasználása 
esetén a játékos csak olyan 
települések felé portyázhat, amely 
közvetlen kapcsolatban áll a játékos 
egyik településével. Két kártya 
kirakása esetén a játékos olyan 
települések felé is indíthat portyát, amely két 
kapcsolaton keresztül érhető el a játékos egyik 
településétől, három kártya esetén három kapcsolat és 



így tovább.
A Pap és az Indián vezető lapok is növelik a portyázás 
hatótávolságát, azonban önmagukban kijátszva őket, 
nem lehet portyázásra menni.. A játékosnak , az első 
lapot kivéve, minden egyes Indián (Native Americans) 
lapért 1 pénzt kell fizetnie.
A portyázáskor a települések között csak folyókon, 
tavakon, utakon és indián ösvényeken lehet közlekedni 
és ezeket akárhogyan lehet kombinálni. Azok a 
települések, amelyek ugyanazon tó mellett vannak, 
szomszédosnak tekintendők és kapcsolatban vannak 
egymással. A portyázáshoz a játékosnak nem kell 
kijátszania helyszín kártyát és olyan lapot se amely a 
közlekedési módokat ábrázolja.
Csak azokra a helyszínekre lehet portyázni ,amelyen 
ellenséges kocka, vagy korong van. A játékos nem 
indíthat portyát olyan településre, amelyet erőd véd, 
illetve olyan helyekre sem, amelyekhez csak erőddel 
védett településen keresztül lehet eljutni.
Az ellenfélnek lehetősége van arra, hogy 
megakadályozza az akciót. Ehhez a kezéből ki kell egy 
olyan lapot játszania, amely megakadályozza a 
portyázást (ez fel van tüntetve a kártyán). Megvédheti a 
települését úgy is, hogy kijátssza a megtámadott 
településhez tartozó helyszín lapot, majd a 
dobópaklijára teszi. Az ellenfélnek nem kell fizetnie 
abban az esetben, ha Indián kártyával akadályozza 
meg a portyát.
Ha a portyát az ellenfél nem akadályozza meg, akkor a 
játékos elveszi a korongot vagy kockát a megtámadott 
helyszínről. Ha az egy korong volt, akkor az ellenfél 
kiteheti oda egyik kockáját, azaz a városból falu lesz. A 
lecserélt kocka/korong a játékoshoz kerül, nem az 
ellenfélhez vissza, és a parti végén győzelmi pontot ér 
majd.

PÉLDA:A Francia játékos Kennebecből Fort Halifax,  
Deerfield, Pemaquid és Boston felé portyázik. Boston 
eléréséhez 3 megfelelő lapot kell kijátszania, hiszen 
három lépésben juthat el oda.

A fenti példában Deerfieldnél erőd van, így a Francia  
játékos csak Fort Halifax és Permaquid felé mehet.  
Vegyük észre, hogy Permaquidból nem tud közvetlenül  
Bostonba menni, mivel a két város között csak hajóval  
lehetne közlekedni, az pedig nem megengedett.
A lerabolt helyszín felett vissza lehet szerezni az 
uralmat egy új letelepedési akcióval .

Csapdába ejtés
A játékos kijátszik egy olyan 
lapot amely lehetővé teszi , hogy 
csapdát állítson. A másik játékos 
blokkolhatja ezt, egy olyan lap 
kijátszásával, amelyen fel van 
tüntetve, hogy alkalmas erre. Ezt 
a lapot a kézből kell kijátszania 
nem a tartalékából és a lap a 
dobott paklijába kerül. Az 
ellenfélnek nem kell fizetnie az Indián lapért, ha azzal 
akadályozta meg az akciót.
Ha az akció végrehajtása sikeres, akkor az 
ellenfélnek egy olyan lapot kell választani a 
kezéből vagy a tartalék lapjai közül, 
amelyen 'ambush' jel látható (lásd jobb 
oldali ikon) és vissza kell azt tennie a 
birodalmi lapjai közé. Ha az ellenfélnek nincs ilyen 
lapja, akkor meg kell mutatnia a lapjait, hogy ezt 
bizonyítsa és ebben az esetben nem veszít kártyát.

Pap /Indián vezető
Ha a játékos ilyen 
kártyát játszik ki, az 
ellenfelének adnia 
kell neki egy Indián 
(Native American) 
lapot vagy a kezéből 
vagy a tartalékából. 
Az így kapott lapot a 
játékos a dobópakli
jára teszi. Ha az 
ellenfélnek nincs 
ilyen kártyája, akkor meg kell mutatnia a kezében lévő 
lapokat.



Pénzszerző akciók

Pénz felvétele
A játékos egy helyszín lap 
kijátszásáért cserébe annyi 
pénzt vehet a bankból, amennyi 
a kijátszott lapon látható.

Kereskedő
A játékos kijátszik egy lapot 
amelyen egy hajó szimbólum 
van. Ezután kitehet a kezéből 
egy vagy két lapot, amelyeken 
arany látható és az összeget 
elveheti a bankból.

Szőrmeárus
Mikor a játékos egy ilyen lapot 
játszik ki, akkor kirak még egy 
vagy két helyszín lapot is, 
amelyeken szőrme jel látható. 
Minden ilyen kijátszott kártyáért 
két pénzt kap a bankból.

Kalózkodás
Ez az akció csak a Francia 
játékos számára elérhető. 
Kijátssza a Louisbourg lapot és 
egy másik lapot amelyen hajó 
szimbólum látható, majd két 
pénzt elvehet az Angol 
játékostól. Ha az Angol 
játékosnak nincs annyi pénze, 
akkor a hiányt a bankból veszi el 
a Francia játékos.

Lapokhoz kapcsolódó akciók

Egy birodalmi lap felvétele
A játékos választ egy lapot a saját, 
vagy a semleges birodalmi lapok 
közül és a dobópaklijára teszi. Ha a 
kártyának ára van, akkor a 
játékosnak ki kell azt fizetnie. A 
játékos nem vehet el olyan lapot, 
amely az ellenfeléhez tartozik és 
nem vehet el helyszín lapot sem.
Például ha a játékos egy erőd 
kártyát vesz el, akkor 3 pénzt kell fizetnie a banknak.

Lap(ok) eldobása
A játékos egy vagy több lapot eldobhat a kezéből és a 
dobópaklijára teszi őket. Egy lapot ingyen el lehet 
dobni. Ha a játékos többtől szeretne megszabadulni, 
akkor a második laptól kezdve mindegyikért 1 pénzt 
kell fizetnie, azaz ha valaki 3 lapot szeretne eldobni, 
akkor 2 pénzt kell a banknak adnia.

Kártya tartalékolása
A tartalékba tett kártyák segítségé
vel a játékos létrehozhat egy olyan 
tartalékot, amelyet a későbbiek 
során felvehet ha hasznosabbnak 
bizonyulnak. Az akció során a játé
kos kiválaszt egy lapot a kezéből és 
képpel felfelé a saját térfelén 
található Tartalék (Reserve) részbe 
teszi. Egy játékosnak maximum 5 
lapja lehet félretéve. Ha a játékos
nak mégis több lapja lesz így, és az 
ellenfele ezt észreveszi, akkor az ellenfél kiválaszt 
annyi lapot a játékos félretett kártyáiból, hogy maximum 
5 lap maradjon. Az ellenfél által így kivett lapok a 
birodalmi illetve helyszín lapok közé kerülnek vissza, 
nem a játékos dobópaklijára.

A tartalékolt lapok kézbevétele
Ez az akció nem számít bele a játékos végrehajtható 
két akciójába. Az akció keretében a játékos a tartalék 
lapjait felveheti a kezébe. Az összes lapot fel kell 
vennie. Minden egyes visszavett lapért 1 pénzt kell 
fizetnie a banknak. Megjegyzendő, hogy a játékos 
kezében lehet több, mint 5 lap.

Kormányzó
Ha a játékos egy kormányzó 
lapot (Governor) játszik ki, egy 
vagy két másik lapot is kiválaszt 
a kezéből és ezek kikerülnek a 
paklijából. Ezzel az akcióval a 
játékos a paklijában lévő lapok 
számát csökkentheti. Ha a 
játékos egy helyszín lapot 
választ, akkor a saját  helyszín 
lapjai közé teszi vissza. Ha egy olyan birodalom kártyát 
választ, amely hozzá tartozik, akkor azt a saját 
birodalom kártyái közé teszi vissza. Ha pedig egy 
semleges birodalmi lapról van szó, akkor az a 
semleges kártyák közé kerül vissza. A játékos a 
kormányzó akció során visszatett lapjait, ha szeretné, 
újra megszerezheti a későbbi fordulók során. Ahhoz, 
hogy egy helyszín lapot visszaszerezzen, le kell 
telepednie a megadott helyszínen újra, és egy telepes 
lapot is ki kell játszania ha szükséges.



Intendáns 
Az akció során a játékos kijátszik 
egy Intendáns (Intendant) lapot a 
kezéből, két pénzt fizet a banknak 
(a francia intendánsok közismerten 
korruptak voltak), választ egy lapot 
a dobópaklijából és visszaveszi a 
kezébe.
Hátország (Home support)
Ennek az akciónak a végrehajtása 
nem számít bele a játékos által egy 
forduló alatt végrehajtható két 
akcióba. A játékos három lapot 
húzhat a talonjából.
Ha nincs elég lap a talonban, akkor 
játékos az eldobott lapjait megke
veri és egy új húzópaklit csinál 
belőlük. A Hátország lap csak akkor 
kerül eldobásra, ha a játékos már 
felhúzta a három lapot, azaz  ha a három lap húzása 
közben újra kell keverni az eldobott paklit, akkor ez a 
lap nem lehet benne a megkevertek között. Az viszont 
lehetséges, hogy a játékos miután kijátszotta ezt a 
lapot, majd egy Intendánst, amivel az eldobott 
Hátország lapot ismét visszaveheti és másodszor is 
kijátszhatja akár ugyanabban a fordulóban.

Egyéb akciók

Ostrom feladása
A játékosnak lehetősége van feladni egy ostromot. Ez 
ugyanazt jelenti, mintha  a játékos elvesztette volna az 
ostromot, azaz elveszti egy birodalmi lapját azok közül, 
amelyek az adott ostrom kártyák között vannak. A 
maradék lapok a játékos dobópaklijára kerülnek. Az 
ellenfél szintén visszateszi a lapjait az ostrom kártya 
helyről a dobópaklijára. Az ostrom jelző elkerül a 
település mellől. Ez az akció nem számít bele a játékos 
által, egy fordulóban végrehajtható két akcióba.

Passzolás
A játékos nem csinál semmit. A passzolás esetén a 
játékos a későbbiekben ismét végrehajthat akciókat.

A játék vége
Az Angol játékos azonnal nyer, ha ostrommal elfoglalja 
Quebecet. A Francia játékos azonnal nyer, ha 
ostrommal beveszi Bostont vagy New Yorkot. A 
győzelemhez nem szükséges, hogy az elfoglalt 
helyszínre kocka kerüljön. (fordítói megjegyzés: a 
FAQban a szerző ismertet egy másik azonnali nyerési  
feltételt: ha az Angol játékos kétszer lerabolja  
portyázás során Quebecet, majd letelepül ott azonnal  
nyer. Ugyanígy ha a Francia játékos lerabolja kétszer  
New Yorkot, vagy Bostont és letelepül ott, akkor  
szintén azonnal nyer. )
Egyébként a játék addig folytatódik, amíg a következő 
feltételek közül egy nem teljesül:
a) A játékos lépésének kezdetén egyik településnél 

sincs ostrom és a a játékos összes korongját VAGY 
kockáját kitette a táblára.(Ez nem azt jelenti, hogy 
mindegyik a táblán van, mert az ellenfélnél is 
lehetnek).

b) A játékos lépésének kezdetén egyik településnél 
sincs ostrom és a játékos az ellenfelétől 12 pont 
értékben fogott el korongot/kockát (egy kocka 2, egy 
korong 4 pontot ér).

Mindketten összeszámolják győzelmi pontjaikat. A 
játékosok minden olyan helyszínért pontot kapnak, 
amely az ellenőrzésük alatt áll, azaz van ott kockájuk 
vagy korongjuk. Ha korong van egy helyszínen akkor 
az dupla annyi pontot ér, mint amennyi fel van tüntetve 
a település mellett a táblán.
Emellett mindkét játékos kap 2 pontot ellenfele minden 
elfogott kockájáért és 4 pontot a korongjaiért.
Az a játékos nyert, akinek több győzelmi pontja van. 
Egyenlőség esetén a Francia játékos  a győztes.
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Szerző megjegyzései és tippek a játékhoz

A figyelmes játékos könnyen észreveheti, hogy a 'A 
Few Acres of Snow' társasjáték fő mechanizmusára 
erős hatással volt a legjobban eladott kártyajáték, a 
Dominion. Örülök, hogy átvehetek ötleteket egyéb 
társasjátékokból, feltéve hogy összeegyeztethető a 
témával. A játékban a pakliépítés elem reprezentálja 
azt az időt, ami valaminek a kérése és megkapása 
között telt el, amely a fő kérdés volt a két szemben álló 
fél számára. Ez a háború  egy nagyon hosszú ellátási 
vonal végén zajlott..
A játék témáját egy barátom javasolta, John Ellis, aki 
hadtörténész. Éppen kutatásokat végzett erről a 
korszakról egy könyvhöz.  John szívesen vállalkozott 
arra, hogy megírja a játék történelmi hátterét.
Többet játszottam a játékkal, mint bárki más 
( mostanáig, amikor írom ezt) és még csak halvány 
ötletem van arról a sok stratégiáról, amit alkalmazni 
lehet. Így nem tudok jó tanácsot adni mi lehet a jó játék 
stratégia. Annyit tudok, hogy az első partik alkalmával a 
sokféle végrehajtható akció el fog bizonytalanítani 
titeket és mivel sokat fogtok töprengeni mit is 
válasszatok, ezért sokáig fog tartani a játék. Az első 
kérdés a tapasztalat, néhány játszma után rá fogtok 
jönni, hogy csak pár olyan akció van amely mindig 
használható, és sok olyan van, ami attól függ milyen 
lapok vannak a kézben, így ha nincs olyan kártya, 
akkor felesleges az ahhoz tartozó akción gondolkozni. 
A második kérdés attól függ, hogy a játékosok milyen 
nyomást gyakorolnak egymásra.. A legvalószínűbb, 
hogy a játék azért ér véget, mert az egyik játékos 
kiteszi az összes kockáját, vagy korongját a táblára. Ha 
mindkét játékos kudarcot vall a falvak fejlesztésében, 
akkor a játszma hosszúra nyúlhat. Ha valaki 
észreveszi, hogy előnybe került, akkor olyan gyorsan 
fejlesztenie kellene a falvait amilyen gyorsan csak 
tudja, mielőtt az ellenfél reagálhatna.
A játék címe Voltairetől származik. Mikor értesült 
Quebec elestéről, akkor  a következővel reagált az 
eseményre: 'Ha, it is only a few acres of snow' (Az csak 
pár holdnyi havas terület)

Martin Wallace



Kártyák

Angol kártyák
Kezdőpakli
Boston
New Haven
New York
Norfolk
Pemaquid
Philadelphia
St. Mary's

Helyszín kártyák
Albany
Baltimore
Canso
Cumberland
Deerfield
Detroit
Fort Beausejour
Fort Duquesne
Fort Frontenac
Fort Halifay
Fort Niagara
Fort Presqu' Isle
Fort St. John
Fort Stanwix
Fort Venango
Fort William Henry
Gaspe
Halifax
Kennebec
Louisbourg
Oswego
Port Royal
Richmond
Tadoussac
Ticonderoga
Trois Rivieres

Birodalmi kártyák
Bateaux
Fortification
Governor
Home Support
Indian Leader
Military Leader
Militia x 3
Rangers
Regular Infantry x 6
Settlers
Ships x 2
Siege Artillery
Trader

Francia kártyák
Kezdőpakli
Gaspe
Louisbourg
Montreal
Quebec
Port Royal
Tadoussac
Trois Rivieres
Bateaux
Regular Infantry
Trader

Helyszín kártyák
Albany
Canso
Detroit
Fort Beausejour
Fort Duquesne
Fort Frontenac
Fort Halifay
Fort Niagara
Fort Presqu' Isle
Fort St. John
Fort Stanwix
Fort Venango
Fort William Henry
Halifax
Kennebec
Michillimackinac
Oswego
Pemaquid
Ticonderoga

Birodalmi kártyák
Coureurs de Bois
Fortification
Governor
Home Support
Intendant
Military Leader
Militia x 3
Native Americans
Priest x 2
Regular Infantry x 3
Ships
Siege Artillery
Trader

Semleges kártyák
Fortification x 2
Native Americans x 5
Settlers x 2



Pár kérdés a FAQ-ból

K: Lehet szabad akciót végrehajtani, miután a két akciómat befejeztem?
V: Igen

K:  Végre  lehet  hajtani  szabad akciót  mielőtt  sorra kerülnék,  például  egy másik  akció  közben, vagy miután  
felhúztam a lapokat a kezembe a lépésem végén? 
V: Nem

K: Miért van a Fort St. John kártyán feltüntetve Quebec és nem Montreál, vagy Trois Rivieres? Ez hiba?
V: Ezt Martin Wallace döntötte el így, a kártya rendben van.

Paklik


K: Ha elfogytak a lapok a húzópakliból, mikor kell újrakeverni az eldobott lapokat
V: Martin Wallace a következőképpen foglalta össze ezt a szabályt: „Akkor kell összekeverni az eldobott lapokat, 
amikor új lapot kellene húzni a húzópakliból de nincs ott kártya. Ha a Hátország (Home Support) lapot játszod ki, 
ez a lap egészen addig nem kerül az eldobott lapok közé, amíg nem hoztál létre új húzópaklit.” 

K:  Ha egy helyszín  lapot visszatettem a kezemből  a Kormányzó  akció  során, de később úgy döntök,  hogy 
vissza szeretném szerezni, hogy tudom ezt megtenni anélkül, hogy elveszteném a helyszínt?
V: Újra le kell telepedned a helyszínen, attól függetlenül, hogy már van ott település, majd elveheted a helyszín 
kártyát. 

K: Betehetek semleges helyszín kártyát a tartalékomba?
V: Igen.

Ostrom


K: Az Ostrom sávok végesek, vagy a megadott értékeken túl is lehet menni?
V: Végesek, így nem lehet egyik végén sem túlmenni.

K: Használhatok egy kártyán lévő hajó jelet katonai szimbólumként, mikor olyan települést kezdek ostromolni,  
amely mellett van hajó jel?
V: Igen

K: A védő is visszavonulhat az ostromból?
V: Igen.

Portyák


K: Merre indíthatok portyát? 
V: Amerre a térkép folyót, szekérutat, vagy indián ösvényt jelöl. Ezek általában egyértelműek, azonban két eset 
megjegyzésre szorul:    Fort Frontenac valójában az Ontario tó  végében fekszik, így innen lehet és  ide  lehet 
portyázni Montreálból illetve Montreál felé, de ugyanez nem igaz Oswegora és Tadoussacra , ezek felé nem 
lehet indítani portyát és innen sem Montreál felé. Martin Wallace készített egy térképet a portyázási útvonalakról: 
http://files.boardgamegeek.com/file/download/7aboa9817b/Snow_Raid_Routes.pdf

K: Lehet portyázni ostromlott település felé illetve onnan? 
V: Nem

K: Lehet ostromlott településen keresztül portyázni?
V: Akkor  portyázhatsz ostromlott  városon keresztül  ha  te vagy az ostromló  és a   települést  nem védi  erőd. 

http://files.boardgamegeek.com/file/download/7aboa9817b/Snow_Raid_Routes.pdf


Azonban olyan településen keresztül nem lehet portyát indítani, amelyet az ellenfeled ostromol.

K: Mi történik akkor,ha az egyik városomba betámadott az ellenség portya közben, de nincs falu kockám hogy a  
városból falut csináljak?
V: Elveszted a helyszínt.

K: Nyerek, ha portyázással kétszer sikeresen megtámadom Quebecet (New Yorkot, vagy Bostont)?
A: Nem, azonban ha később letelepedsz ott, akkor igen

Egyéb támadó akciók


K:Ha csapdába csalsz és én nem tudom megakadályozni ezt és nincs olyan lapom amelyen ambush jel van,  
akkor elég annyira megmutatni a lapjaimat neked, hogy lásd, igazat szóltam, vagy hagynom kell hogy tüzetesen  
átnézd a lapjaimat, milyen kártyáim vannak? 
A: Hagynod kell, hogy megnézzem pontosan milyen lapok  vannak a kezedben 

K: Az Indián vezető elvehet kék szegélyű Indián lapot?
A: Nem.


