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lapkák
1 játéktábla 
2 farm tábla (mindkét játékosnak egy-egy) 
4 farm bővítmény 
4 „Beálló” lapka (a másik oldalukon “Istállóval”) 
4 különleges épület („Favázas Ház”, „Tároló Épület”, 

„Menedék” és „Nyitott Istálló”)
9 különböző áru lapka (3x „4 birka”; 1x „4 kő”, „4 nád”, „4 

fa”, „4 sertés”, „4 szarvasmarha” és „4 ló”)
1 kezdő játékos jelölő

fa elemek
2 x 3 munkás a játékosok színében (kék, piros)
26 kerítés (sárga) 
22 birka, 16 sertés, 13 szarvasmarha és 14 ló
17 fa, 15 kő és 5 nád
10 sárga vályú

továbbá
1 pontozótábla 
2 nagy műanyag zsák 

ez a szabály
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eLŐKÉSZÜLETEK

Helyezd a játéktáblát a játékterület közepére. 
Adj mindkét játékosnak egy farm táblát, és olyan módon 
helyezd el őket, hogy az erdő legyen felül, az út pedig alul.
Tedd ki egymás mellé a 4 különleges épületet, a „Favázas 
Házat”, a „Nyitott Istállót”, a „Menedéket” és a „Tároló
Épületet”. 
Tedd ki oldalra a 4 farm bővítményt, a 10 vályút és a 4 
Beálló lapkát. Válogasd külön az építési anyagokat és az 
állatokat. Ezek alkotják az általános készletet.
Adj mindkét játékosnak 9 kerítést. A megmaradt 8 
kerítést helyezd a játéktábla mellé a „Terjeszkedés” akció
mező közelébe.

a JÁTÉK CÉLJA

Farmerként birkákat, sertéseket, szarvasmarhákat és lovakat 
tenyésztetek. Három munkás segít nektek a farmjaitokon az 
állatok körül. Beállókat építenek, legelőket kerítenek be és 
fejlesztik farmjaitokat. A beállók istállókká bővülnek, és házi-
kóitokból Favázas Ház lesz.

Munkásaitok egy-egy akciót hajthatnak végre körönként. Az 
akciók egyértelmű összefoglalói megtalálhatók a játéktáblán. 
A lényeg az, hogy minden akció körönként csak egyszer 
választható. Mivel a munkásaitokat felváltva helyezitek le, 
fontos a megfelelő időzítés, hogy a számotokra legfontosabb 
akciókat a kellő pillanatban szerezzétek meg.

Az a játékos lesz a győztes, aki a játék végére a legtöbb állatot 
neveli fel, és a legértékesebb épületekkel rendelkezik.

Készítők

Az “Agricola	-	All	Creatures	Big	and	Small”	2011 októberében került kifejlesztésre.	A 
játékot szerkesztette Uwe Rosenberg	és	Hanno	Girke.	Gyártotta	Hanno	Girke.	A 
szabályok szerkesztéséért,	a szerző köszönetet mond nekik: 	Andreas	Odendahl,	
Gabriele	Goldschmidt, Thalke	Hilgen	és	Bernd	Lautenschlager .	Grafika és illusztráció 
Klemens Franz.	Angol fordítás	Patrick	Korner.	A szerző köszönetet mond minden 
tesztelőnek,	kronológiai sorrendben,	akik nélkül a játék nem jöhetett volna létre 
ebben a formában:	Marei Zylka,	Susanne	Rosenberg,	Verena	Wall,	Hagen	Dor-
gathen,	Hanno	Girke,	Andrea Kattnig,	Klemens	Franz,	Janina	Kranicz,	Ingrid	Kranicz,	
Marcel	Jacobsmeier,	Marcus Wenzel,	Andreas	Höhne,	Andreas	Odendahl,	Claudia	
Odendahl,	Thalke	Hilgen, Yvonne	Möller,	Martin	Bouchard,	Jean-François	Gagné,	
Sophie	Gravel,	Christophe Tremblay,	Louis-Philippe	Gravel,	Agnes	Mannherz,	Franz	
Heidbüchel,	Birgit Winkelhaus,	Bastian	Winkelhaus,	Holger	Janssen,	Sabine	Weiand,	
Ulli	Weiand, Thomas	Naumann,	Bernd	Lautenschlager,	Felix	Girke,	Judith	Girke,	
Nadja	Beller,Arne Topp, Thomas Bingeser, Lea Topp, Sarah Bingeser, Gabriele 
Goldschmidt, Nicole	Weinberger,	Mick	Kapik,	Nils	Miehe,	Lasse	Goldschmidt,	
Thalea	Westkämper, Ingo	Kasprzak,	Insa	Zylka	Thomas	Balcerek,	Michael	Dormann,	
Monika	Harke, Janine	Dorschu,	Rosemarie	Vahland,	Brunhilde	Kapik,	Sigrun	Möl-
lemann,	Andrea Rickert,	Arne	Hoffmann,	Thorsten	Ebner,	Tobias	Recker,	Sebastian	
Schock,	Lorenz Merdian,	Agnieszka	Kobiela,	Grzegorz	Kobiela,	Kai	Poggenklas,	
Stefanie	Löns,	Diana Overbeck	Christian	Scheibner	és	André	Emkes.

“Legalább a birkát megehetném?” –	Janina	Kranicz

Uwe Rosenbergől, 2 játékos részére, 13 éves kortól
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a  JÁTÉK CÉLJA

A játék végén a farmod sikere megmérettetik. Valahogy így kellene kinéznie a farmodnak.
(A szövegdobozok összegzést nyújtanak azokról a szabályokról, amelyeket szem előtt kell tartanod a játék folyamán.)

1. Alakíts ki legelőket a 
farmodon. A legelőkön tart-
hatsz birkákat, sertéseket, 
szarvasmarhákat és lovakat. 

9. Farmod 
méretét 
farm bő-
vítményekkel 
növelheted.

4. A vályúk
megkétszerezik
a területen 
tartható állatok
számát.	

5. Egy beálló 3, 
vályúval pedig 6 állat 
befogadására al-
kalmas. Egy legelőn 
2, vályúval pedig 4 
állat tartható. 

10. A teljesen be-
épített farm bővít-
ményekért további 
pontok járnak.

3. A felépített falak 
egyben a legelőt be-
kerítő karámok olda-
laként is szolgálnak.

6. Vályúval rendelkező, beke-
rítetlen területen legfeljebb 1 
állat tartózkodhat.

2.	Tarthatsz állatokat az
épületekben is: ez az 
istálló 5 azonos fajtájú
állat tartására alkalmas.

7.	Pontot érő épületek:
például, a házikód Favázas 
Házzá átépítve 5 pontot ér.

8. Ezek különleges épületek.
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Mivel a játékos már felépített egy beállót, így 5 helyett csak 4 
kerítést kell felhasználnia legelője bekerítéséhez. (Ne felejtsd el, 
hogy nincs a birtokodban az összes számodra elérhető kerítés 
a teljes játék folyamán.)

Amikor egy épület egy kerítés mellé épül,

akkor 

…	az épületlapkán ábrázolt kerítések nem nyújtanak sem-
miféle további előnyt.

… nem teheted vissza a korábban megépített kerítéseket 
a készletedbe.

	Gyakran az a legbölcsebb, ha a legelőket csak részben kerí-
ted be, hogy a teljes körbezárást később egy épülettel fe-
jezd majd be. Így értékes kerítéselemeket takaríthatsz meg. 

	 Kezdéskor csak egyetlen épülettel rendelkezel: 
a házikóddal.

A Házikó

Pontosan 1 állatot tarthatsz a 
házikódban (amolyan 
háziállatként).
A „Favázas Ház” különleges 
épület (lásd a 8. oldalon)
lehetővé teszi házikód át-
építését és további állatok 
tartását.

J Á T É K m e n e T

A játékosok felváltva választanak a játéktáblán feltün-
tetett akciók közül. Az egyes akciók részletes magyará-
zatai a 6. és 7. oldalon találhatók.

aZ  ÁllattaRtÁs  sZabÁlyai
Az állatok legelőkön, illetve épületekben tarthatók. A
vályúk megnövelik a befogadóképességet.

Á l lattartá s  legelőkön
A kerítések a legelők bekerítésére szolgálnak. Minden telje-
sen bekerített legelőn, mezőnként legfeljebb 2 állat tartha-
tó. Egy legelő kizárólag egyetlen fajta állat tartására alkalmas.

Ezen a legelőn legfeljebb 4 azonos 
fajtájú állat tartására van lehetőség.

Figyelem! A befejezetlen kerítéssel rendelkező legelők 
megengedettek. A befejezetlen kerítéssel rendelkező 
legelők állattartásra azonban alkalmatlanok.

	Nem számít, hogy a karám oldalai fából (kerítések), 
vagy kőből (falak) készültek-e. Megkülönböztetésük a 
továbbiakban nem szükséges (nem is megengedett).

Á l lattartás  Épületekben
Állatok épületekben is tarthatók. Épületek a farm olyan 
mezőire kerülhetnek, melyeken semmilyen játékelem nem 
található. Felépítésükkel megkönnyíthetjük a legelők 
bekerítését is, mivel minden épületlapka magában foglal 4
kerítést is.

Ebben a házikóban egy 
birka él (a játékos három 
munkásával együtt).
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Nyitott Istálló

Beállók és Istállók

Minden beálló legfeljebb 3 azonos fajtájú állat tartására 
alkalmas. A beállót átépítheted istállóvá. Minden istálló
legfeljebb 5 azonos fajtájú állat tartására alkalmas.

Egy beálló ára 3 kő és 1 nád. Egy beálló átépítése 
hagyományos istállóvá 5 kőbe, vagy 5 fába kerül.

Amikor felépítesz egy hagyományos istállót, akkor 
egyszerűen fordítsd meg a „Beálló” lapkát.

A hagyományos istállók mellett, létezik egy Nyitott Istál-
ló (lásd a 8. oldalon) is a játékban; ez az istállóknak egy 
speciális típusa. A Nyitott Istálló egy különleges épület.

Különleges Épületek

A beállók és istállók mellett léteznek még más, különleges 
épületek. A házikó, amellyel a játékot kezded, szintén 
különleges épületnek minősül, akárcsak a Favázas Ház, a 
Tároló Épület, a Menedék és a Nyitott Istálló. A különleges 
épületben tartható állatok számát az épületlapka jobb
alsó sarkában található szám mutatja.

Az épület ára és 
megépítésének feltételei

Pontok az
“épületekért 
járó pontok”
pontozási 
kategóriához

Az épület 
neve

Az épületben 
tartható
állatok
száma

Az épület feladata

Épületek építhetők teljesen bekerített legelőkre.

Ez a három legelőből álló terület egy beállóval van 
kettéválasztva. A beálló nélkül itt 6 azonos fajtájú állatot 
lehetne elhelyezni. A beálló megépítése után 2+3+2=7
legfeljebb három különböző fajtájú állat tartható itt.

Á l lattartá s  Vályúk Segítségével

A vályúk megkétszerezik a legelőn, illetve az épületben 
tartható állatok számát.

A vályú 6 férő-
helyet biztosít a 
beállóban, a 
két mezős 
legelőn pedig 
8-at. A Vályú a 
házikóban 
tartható állatok 
számát is 
megkétszerezi.

Amennyiben a vályú egy olyan mezőn van, amelyik nincs 
teljesen bekerítve, akkor ott pontosan 1 állat tartható.

Egy ló boldogan 
abrakolhat ebből 
a bekerítetlen te-
rületre helyezett 
vályúból.

unlimited

and
Expand

once per action

also
unlimited

also
unlimited

StablesStall

unlimited

1 Special Building

1 Special Building

Stall

Cottage

Cottage

Half-Timbered House

Shelter

Stall

Stall

Stall

Stall

immediately

per your 
own building 
material

immediately

Storage Building

Open Stables

unlimited

and
Expand

once per action

also
unlimited

also
unlimited

StablesStall

unlimited

1 Special Building

1 Special Building

Stall

Cottage

Cottage

Half-Timbered House

Shelter

Stall

Stall

Stall

Stall

immediately

per your 
own building 
material

immediately

Storage Building

Open Stables

unlimited

and
Expand

once per action

also
unlimited

also
unlimited

StablesStall

unlimited

1 Special Building

1 Special Building

Stall

Cottage

Cottage

Half-Timbered House

Shelter

Beálló

Stall

Stall

Stall

immediately

per your 
own building 
material

immediately

Storage Building

Open Stables

2 23

unlimited

and
Expand

once per action

also
unlimited

also
unlimited

StablesStall

unlimited

1 Special Building

1 Special Building

Stall

Hzikó

Cottage

Half-Timbered House

Shelter

Stall

Stall

Stall

Stall

immediately

per your 
own building 
material

immediately

Storage Building

Open Stables

unlimited

and
Expand

once per action

also
unlimited

also
unlimited

StablesStall

unlimited

1 Special Building

1 Special Building

Stall

Cottage

Cottage

Half-Timbered House

Shelter

Beálló

Stall

Stall

Stall

immediately

per your 
own building 
material

immediately

Storage Building

Open Stables

3 x 2

(2+2) x 2

1 x 2unlimited

and
Expand

once per action

also
unlimited

also
unlimited

StablesStall

unlimited

1 Special Building

1 Special Building

Stall

Házikó

Cottage

Half-Timbered House

Shelter

Stall

Stall

Stall

Stall

immediately

per your 
own building 
material

immediately

Storage Building

Open Stables

4



A farm minden egyes (már elfoglalt, vagy még el nem
foglalt) mezőjére legfeljebb egy vályú építhető.

Jóllehet egy farm mezőn csak egy vályú helyezhető el, 
az megengedett, hogy egy több mezőből álló legelő 
mindegyik mezőjére építs egyet.	

Olyan legelő is bekeríthető, melyre korábban vályú lett 
építve. Ilyen esetben a vályú hatással lesz a köré ka-
rámmal körbeépített legelőre.

Beállók és egyéb építmények is felépíthetők olyan me-
zőkre, amelyekre korábban már egy vályú lett elhelyez-
ve. Ilyen esetben a Vályú ott marad, és kifejti hatását.

Átépíthetsz egy beállót istállóvá olyan mezőn, amelyen 
vályú is található. A vályú a helyén marad.

FONTOS ALAPSZABÁLYOK

Amikor valami felépült, azt onnan levenni, vagy 
elmozdítani már nem lehet. Az állatokat azonban 
bármikor áthelyezheted, vagy eltávolíthatod a 
farmodról. (Az állatok áthelyezése szintén nagyon 
fontos a rendelkezésedre álló helyek legjobb 
kihasználása miatt.)

J Á T É K m e n e T

Határozzátok meg a kezdőjátékost. A játék 8 körön át 
tart. Minden kör 4 fázisból áll.

1 .  feltö l té s i  fáz i s
Minden kör elején a játéktábla egyes ak-
ciómezőit fel kell tölteni a mezőkön jelzett 
árukkal (még abban az esetben is, ha 
maradtak rajta áruk az előző körből). Ezek 
a mezők az feltöltés jelről ismerhetők fel.

Nem helyezhetsz árukat olyan mezőkre, 
amelyeken nincs feltöltés jel.

Az „áru 1 (áru 2)” jelölés a játéktáblán azt jelenti, hogy 
az 1. árut kell tenni az akciómezőre amennyiben a 
mező üres, azonban a 2. árut kell odatenni, ha az ak-
ciómezőn bármi is található.

Ne felejts el sárga kerítéseket tenni a „Terjeszkedés” 
akciómezőre, mivel a maradék kerítések száma mutatja 
meg, hogy a játékból még hány kör van hátra.

2.  munka fázi s
A kezdőjátékossal kezdve, felváltva le kell helyezni pon-
tosan egy munkást. A kiválasztott akciómező akcióját 
azonnal végre kell hajtani.
Fontos: A már elfoglalt akciómezők a többi munkás által 
nem választhatók a munka fázis végéig. Miután mind a 
hat munkás elhelyezésre került, a munka fázis véget ér.

A 2 vályúnak köszönhetően 
ezen a két mezőből álló
legelőn 16 azonos fajtájú
állat számára elegendő
hely van. A legelő
befogadóképessége 
megduplázódott, majd újra 
megduplázódott
(4x2=8; 8x2=16).

Feltöltés jel

Példa: Az 1. körben helyezz egy 
nádat az „1 nád (1 birka)” 
akciómezőre. Ameddig ezt az 
akciómezőt senki sem választja, 
addig egy birka kerül ide minden 
egyes következő körben. Miután 
valaki használta a mezőt és ezzel 
kiürítette, a következő kör elején 
ismét 1 nád kerül rá.
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unlimited

1 Special Building

1 Special Building

Stall

Házikó
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and
Expand

once per action

also
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also
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StablesStall

unlimited

1 Special Building

1 Special Building

Stall

Cottage
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Half-Timbered House

Shelter

Stall
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Stall

immediately

per your 
own building 
material

immediately

Storage Building

Open Stables

Tanácsok gyerekkel játszó szülőknek: Az egyik szülő és a gyerek 
alkossanak egy csapatot és a másik szülő legyen az ellenfelük. A 
csapatban játszó szülő tegyen javaslatot a gyerek számára 2 
akcióra, hogy válasszon közülük. A farm kialakításáról közösen 
döntenek.
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Ha olyan akciómezőt választasz, amelyen áruk vannak, 
akkor az összes árut vedd el onnan.

Nem választhatsz úgy akciómezőt, hogy a hozzá tartozó 
akciót nem hajtod végre.

A felvett építési anyagok a készletedbe kerülnek. Az 
állatokat a farm tábládon kell tartanod. Azok az állatok, 
amelyeknek nem jut hely, azonnal megszöknek és 
visszakerülnek az általános készletbe. A legelők, beállók 
és vályúk segítenek abban, hogy ez ne történjen meg 
(lásd az állattartásról szóló szabályokat).

Emlékeztetőül: az állataidat mindig átrendezheted a 
farmodon belül.

3 .  hazatéré s  Fázi s
A munka fázis végén a munkások visszatérnek a
farmjaikra.

4. szaporodá s i  Fáz i s
Az állatok minden kör végén szaporodnak. 
Amennyiben egy állatfajtából legalább 2 példánnyal
rendelkezel, akkor ebből a fajtából kapsz még egyet.

Fontos! Szaporodási fázisonként legfeljebb 1 birkát,
1 sertést, 1 szarvasmarhát és 1 lovat kaphatsz. 
Példa: Még ha 2 birkád van egy legelőn és 2 másik 
egy másik legelőn, legyenek bármilyen romantikus 
prekoncepcióid, akkor is csak egy birkát kaphatsz.

Amennyiben nincs hely az újszülött állatnak, akkor az 
elszökik, és visszakerül az általános készletbe.

KeZdŐJÁtÉKos
Ebben a játékban a kezdőjátékos jelölő nem kerül 
automatikusan továbbadásra. Egy bizonyos akciót kell 
ahhoz választanod, hogy megszerezd a kezdőjátékos 
jelölőt: ez az akciómező a játéktábla bal felső sarkában 
található.
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own building 
material
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Kezdőjátékos és 1 fa
Vedd el a kezdőjátékos jelölőt.
Vedd el még a mezőn található összes 
fát is és tedd őket a készletedbe.
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3 fa
Vedd el a mezőn található összes fát
és tedd őket a készletedbe.
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1 kő
Vedd el a mezőn található összes követ 
és tedd őket a készletedbe.

unlimited

and
Expand

once per action

also
unlimited

also
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own building 
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Open Stables

2 kő
Vedd el a mezőn található összes követ 
és tedd őket a készletedbe.
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own building 
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Karámok
Helyezz el tetszés szerinti mennyiségű ke-
rítést a farmodon. A kerítéseket csak a sa-
ját készletedből használhatod fel. Fizess 1 
fát minden egyes kerítésért.
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Falak
Helyezz el tetszés szerinti mennyiségű 
falat a farmodon. A falakat csak a saját 
készletedből használhatod fel. Az első 2 
fal felépítése ingyenes, minden további 
falért fizess 2 követ.
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Építési Anyagok
Vegyél el 1 fát, 1 követ és 1 nádat az 
általános készletből és tedd őket a kész-
letedbe. (Ez nem egy újratölthető mező.)
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és

Terjeszkedés
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Terjeszkedés
Vegyél el egy farm bővítményt és helyezd 
a farmod bal, vagy jobb oldalára, úgy hogy 
az oldalak együtt fussanak.  Ezzel együtt 
megkapod a mezőn található sárga
kerítéseket is, melyeket a készletedbe te-
hetsz. Fontos! Ebben az akcióban ezeket a 
kerítéseket nem építheted fel.
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Beálló
Építs fel pontosan 1 beállót. Ez 3 kőbe 
és 1 nádba kerül. A Beálló lapkát helyezd 
a farmod egy épülettel nem rendelkező 
mezőjére (tehát olyan mezőre felépíthe-
ted, amelyen vályú található).
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Vályúk

1 vályút ingyen felépíthetsz. Építhetsz 
további vályúkat is, 3 fáért vályúnként. 
Elhelyezheted a farmod bármelyik, 
vályúval még nem rendelkező mezőjére.
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Malomtó

Vedd el az itt található nádakat és tedd a 
készletedbe. Vedd el továbbá az itt 
található összes birkát is és helyezd el 
őket a farmodon, vagy eressz belőlük
szabadon bármennyit (akár mindet is).
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Sertések és Birkák
Vedd el az itt található állatokat és helyezd 
el őket a farmodon, vagy eressz belőlük 
szabadon bármennyit (akár mindet is).
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and
Expand
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IstállóBeálló
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per your 
own building 
material

immediately

Storage Building

Open Stables

Istállók
Fizess 5 fát, vagy 5 követ (azonban a két építé-
si anyagot sohasem kombinálhatod, például 
nem fizethetsz 3 fával és 2 kővel) és fordíts 
meg egy Beálló lapkát, amiből így istálló lesz. 
Ezt a műveletet tetszés szerint bármennyiszer 
végrehajthatod. Egy istálló 5 állat tartására 
alkalmas. (Vályúval rendelkező beálló, átépítés 
után, vályúval rendelkező istálló lesz.)
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Különleges Épület
Két ilyen akciómező létezik, ami azt jelenti, 
hogy legfeljebb 2 munkás – akár egy játékos 
2 munkása – építhet különleges épületet 
minden egyes körben. Amikor ezt az akciót 
használod, akkor nem építhetsz fel 1-nél
több különleges épületet, amelyhez az 
épületen feltüntetett építési költség 
megfizetésével juthatsz hozzá, majd elhe-
lyezheted a farmodon.
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Szarvasmarhák és Sertések

Vedd el az itt található állatokat és helyezd 
el őket a farmodon, vagy eressz belőlük 
szabadon bármennyit (akár mindet is).
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and
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per your 
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Open Stables

Lovak és Birkák
Vedd el az itt található állatokat és helyezd 
el őket a farmodon, vagy eressz belőlük 
szabadon bármennyit (akár mindet is).
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ha elfoGYnaK a  JÁtÉKelemeK
Egyes játékokban előfordulhat, hogy az állatok vagy az
építési anyagok kevésnek bizonyulnak. Ezekre az esetekre 
a játékelemek között található bizonyos lapkák az adott áru 
nagyobb mennyiségét hivatottak jelezni. Ezek természete-
sen bármikor visszaválthatók árukká.
Egészen más a helyzet azonban a vályúkkal (amelyből 10
van), a beálló lapkákkal (amelyből 4 van), és a farm
bővítményekkel (amelyből 4 van). Amennyiben a játéko-
sok ezeket mind felhasználták, akkor több ilyen elem már 
nem áll rendelkezésre.

a JÁTÉK  VÉGe És ponToZÁs
A játék véget ér a 8. kör után. (Könnyen megállapítható, 
hogy a játék hányadik körben tart, az általános készletben 
található kerítések számából, mivel ezekből egy minden kör-
ben a játékba kerül.) A játék végén add össze a pontjaidat.

Számold meg, hogy összesen hány állattal rendelkezel. 
Minden állat 1 pontot ér. Ez az alap „állat” pontszámod.

Ezután számold össze a bónuszpontjaidat a doboz oldalán 
található táblázat alapján.

Ne feledd, hogy 3 pontot veszítesz minden olyan állat-
fajta után, amelyből kevesebb, mint 3-mal rendelkezel.

A 13. birka, a 11. sertés, a 10. szarvasmarha és a 
9. ló után, minden egyes további állatért 1 pontot 
kapsz.

Az összesített bónusz pontjaid adják a „bónusz pontjai-
dat”.

Minden olyan farm bővítmény, amelyen mind a 3 farm 
mező felhasználásra került, 4 pontot ér.

Egy farm mező akkor felhasznált, ha van rajta épület, 
vagy vályú, vagy egy teljesen bekerített legelő egy része.

Egy farm mező fel nem használt, ha rajta egy részben 
vagy egyáltalán be nem kerített legelő egy része van.

Azok a farm bővítmények, amelyek nem lettek teljesen 
felhasználva, nem érnek pontot.

A farm bővítmények pontozása független attól, hogy a 
farm játéktábla teljes mértékben felhasznált-e vagy
sem.

Az épületekért a rajtuk feltüntetett pont jár.
(Az épületek a beállók, istállók és a különleges épületek.)

A Tároló Épület után járó pont attól függ, hogy mennyi 
építési anyag maradt a készletedben.

GYŐZELEM

A legtöbb pontot gyűjtő játékos a győztes.
Pontegyenlőség esetén az a játékos győz, amelyik nem a
kezdőjátékos volt az 1. körben.

KÜLÖNLEGES ÉPÜLETEK

Favázas Ház

(Ár: 3 fa, 2 kő, 1 nád, Pontszám: 5)
A Favázas Ház a házikó átépítésével jön létre. A 
Favázas Ház nem építhető fel egy másik farm mezőre.
A Favázas Házban legfeljebb 2 azonos fajtájú állatot 
tarthatsz.

Tároló Épület
(Ár: 2 fa, 1 nád, Pontszám: ½ pont minden megmaradt 
építési anyagodért)
Kizárólag a saját készletedben lévő építési anyagok szá-
mítanak. Ne kerekítsd se felfelé, se lefelé. A fél pontok is 
érvényesek. A Tároló Épületben állatok nem tarthatók.

Menedék

(Ár: 2 fa, 1 kő, Pontszám: 0)
Amikor felépíted a Menedéket, akkor azonnal 
vegyél el 1 tetszés szerinti állatot a készletből és 
helyezd a Menedékedbe, vagy bárhová a farmodon. 
A Menedékben 1 állatot tarthatsz.

Nyitott Istálló
(Ár: 3 fa vagy 3 kő, Pontszám: 2)
A Nyitott Istálló istállónak minősül, de a Különleges Épület 
akcióval építhető fel. Amikor a Nyitott Istállót felépíted, 
akkor az átépítésre került beállót tedd vissza az általános 
készletbe. Ez a lapka újra elérhető lesz a játékosok számára. 
Amikor a Nyitott Istállót felépíted, azonnal vegyél el 1 lovat, 
vagy 1 szarvasmarhát a készletből és helyezd a farmodra. A 
Nyitott Istállóban legfeljebb 5 azonos fajtájú állatot tarthatsz.8


