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Isten hozott Kelet-Fríziában

Arle egy kis falu Kelet-Fríziában. 
Ma már csak a település templomának mérete utal korábbi jelentőségére. 

Az elmúlt évszázadokban Arle és környéke kiváló mezőgazdasági területként volt ismert. Az volt 
az általános vélemény, hogy egész Észak-Németországban Arle-ban terem a legjobb len. Mivel 

egyre nőtt a len, eme sokoldalú nyersanyag iránti kereslet, ezért a helyi farmerek gyorsan 
meggazdagodtak. Arle népének jelentősen jobb volt az élete, mint a Kelet-Frízia egyéb 

területein élőknek. Ebben a játékban te is Arle-ban élhetsz a lentermelő parasztok idejében, és 
osztozhatsz szerencséjükben és gazdagságukban. Eldöntheted, hogy a lentermesztésben veszel 

részt, vagy - kihasználva Arle egyre növekvő jólétét - egyéb igények kielégítésére törekszel.
Termeszthetsz gabonát, tenyészthetsz állatokat, kivághatod a tőzeget, kiszáríthatod a mocsaras 

területeket vagy építhetsz gátakat is. Megművelheted az erdőket, járműveket üzemeltethetsz, 
építhetsz műhelyeket és kocsmákat. Legnagyobb feladatod, hogy olyan tekintélyes épületeket 

építs, mint a korábban említett falusi templom.

A “Fields of Arle” játék kilenc féléven át tart – váltakozva nyár és tél között. Nyáron más 
akciókat hajthatsz végre, mint télen. Minden évszak végén van egy évszakfüggő raktározás. A 
játék végén pontozás határozza meg a győztest, aki a legtöbbet volt képes kihozni az Arle-ban 

töltött 4 és fél évből.

Fields of Arle
Egy gazdálkodós játék 1-2 játékos részére, 13 éves kor fölött

Játékszabály
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AZ   ELSŐ   JÁTÉK   ELŐTT

Ragaszd fel a matricát a 12 árujelölőre és a 8 munkásra. Ráragaszthatod a foltokat a fehér marhajelzőre, hogy fekete tarka legyen (ahogy 
valaha Kelet-Fríziában nevezték őket).

Játéktáblák:  
1 nagy játéktábla

Lapkák:

9× Úticél játékosonként
(összesen 18)

Helyettesítő lapka:
1×“5 lenvászon” 
1×“5 gyapjúszövet”
1×“5 bőr”

40× “Tőzeg”

Fa jelzők:
2×4 mnkás  
(játékosszínek 
szerint)

2x “Búza” Árujelölő
2x “Len” Árujelölő
2x “Irha” Árujelölő
2x “Gyapjú” Árujelölő
4x “Étel” Árujelölő

1 Kezdő-  
játékos-

jelző

1 készlettábla (a lapkáknak)

2 Birtoktábla  
(sávokkal az oldalán)

2 “Úticél és csűr” 
raktártábla

Fa jelölő:
2×10 eszközjelölő 
korong (játékos-
színek szerint)

4x 2x mind 1x mind 20x

Ruházatlapka: 
24× “Lenvászon/Nyári ruha

24× “Bőr/Bőr ruha”

Building Material Tiles:
24× “Agyag/Tégla”
24× “Fa/Deszka”

továbbá
• 1 Pontozófüzet 
• 2 Összefoglalólap 
• 1 Matricalap 

14× “Gabonaföld/Lenföld”

Tartozékok

7× “Beálló/Raktár”5× “Erdő/Park”

3× “Istálló/Dupla beálló

3× “Szekér/Lovas szekér”

10× “Gát”

2× “Kézikocsi/Kocsi”

6× “Mocsár/Lecsapolt mocsár””

2× “Sétány”

32× “Épület”

3× “Fuvarkocsi/Bérkocsi”

6× “Csónak/Eke”

20× “Marha”

20× “Birka”

20× “Ló”
1 narancssárga

 Félév-jelölő

24× “Gyapjúszövet/Téli Ruha”
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Helyezzétek a készlettáblát kettőtök közé. Tegyétek a megadott 
lapkákat a megfelelő mezőkre, ahogy a készlettáblán látható. (A
készlettáblán szerepel minden lapka hátoldalának kis képe.) Vannak 
földek*, ekék és  csónakok, járművek, ruházat*, beállók és raktárak, 
istállók és dupla beállók, valamint erdők és parkok. (Ha az asztal 
nem elég nagy, hogy kényelmesen elférjen rajta minden komponens, 
akkor ne használd a készlettáblát, helyette úgy helyezd el a 
lapkakupacokat, ahogy tudod.) 
* Sok föld és ruházat lapka van. Elég, ha néhányat ráteszel a 
készlettáblára, a többit akkor kell elővenni, ha szükség lesz rá. 

Helyezzétek a nagy játéktáblát a készlettábla mellé.
Ezután helyezzétek a narancssárga félévjelzőt a félévsáv
1. mezőjére. Válasszatok játékosszínt. Vegyétek el a
színhez tartozó eszközjelölők korongokat és tegyetek 
le 10-et egyesével a játéktábla eszközsávjaira (Varsa,
Húsolófa, stb.). Ezeket minden egyes sávon a bal 
szélső mezőre tegyétek (ahogy azt jobboldalt mutatjuk).

Ismerkedjetek meg az épületek költségeivel. Ezeket a játéktáblára 
nyomtattuk. 

Találomra válasszatok kezdőjátékost Ez a játékos megkapja a
kezdőjátékosjelzőt. Helyezzetek minden színből 1 munkást a
játéktábla mezőire júliustól októberig úgy, hogy a kezdőjátékos 
jelzői kerüljenek felülre. 

Osszátok szét az épületeket a játéktábla megfelelő színű 
mezőin. Az 5 épületszín közül 3 esetében hárommal több 
épület van, mint a játéktáblán a hozzájuk tartozó mezők 
száma. Véletlenszerűen határozzátok meg, hogy 
mely épületek kerüljenek a játéktáblára és melyek 
kerüljenek ki a játékból.

A zöld épületeknek két típusa van. Az első játéknál a 
4 világoszöldet használjátok. Amint tapasztaltabb 
játékosokká váltok, ezek helyett a 7 sötétzöld épület 
közül használjatok négyet.

Vegyetek el egy-egy birtoktáblát és helyezzétek a készlettábla 
alá (mindkettőtök a saját oldalára) (lásd “Általános előkészületek” 
lent). Helyezzétek a jelzett tartozékokat a birtoktáblára, ahogy az 
azon szerepel (ez a jobb oldali ábrán is látható), vagyis bizonyos 
lapkák, 1 ló, 4 tőzegjelző és 6 árujelölő. 

A birtoktáblátokon kívül mindketten kaptok még egy “Úticél és 
csűr” raktártáblát, valamint egy, a színeteknek megfelelő 
“úticél”-készletet. Helyezzétek az úticélokat a raktártáblátok 
megfelelő mezőire. (A csűr az úticél alatt látható, és kezdetben 
üres.)
• Mindketten kaptok egy összefoglalólapot, melyen a játék 

akciói láthatók. 
• Mindketten vegyetek el 4 fát, 4 agyagot és 3 tőzeget, és 

tegyétek le birtoktáblátok mellé saját készletnek. (Az 
összefoglalólap egyik ábrája emlékeztet ezekre az értékekre.)

•  Válogassátok szét a megmaradt építési anyagokat, a “fa/
deszka” és az “agyag/tégla” lapkákat, valamint a fa “állat” 
és “tőzeg” jelzőket,  és tegyétek félre, jól elérhető helyre.

• A pontozzzófüzetre (várhatóan) a játék végéig nem lesz 
szükségetek. 

Így helyezkednek 
el a tartozékok 
az előkészületeket 
követően. Sárga ül 
fent, piros ül lent. 

“úticél és csűr” 
raktártábla

A játék során a felső sorban lévő lapkák, bármelyik 
oldaluk legyen is felfelé, megszerezhetők.

Az alsó sorból csak azokat a lapkákat lehet megszerezni, 
melyek előlapjukkal felfelé vannak. A hátlapjuk azt 

mutatja, mivé lehet fejleszteni őket. 

Az eszközjelölőkkel követitek a birtokotokban lévő eszközök 
számát. A játék során a számuk növelhető. 

Itt Sárga a kezdőjátékos. 

A birtoktábla bal oldalán van az úti tapasztalat-sáv.
Középen vannak a tájmezők, és a bal oldalon az árusáv. 

costs

Előkészületek

Általános előkészületek
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Ebben a játékban egy kis települést hozol létre, és megműveled az azt körülvevő területet. A következő ábra az elérhető célokat 
mutatja. A szélrózsákon az adott akcióért járó győzelmi pontok száma szerepel. 
A sárga szélrózsák jelképezik a győzelmi pontokat. 

A szabálykönyv olvasása közben időnként visszalapozhatsz erre az oldalra, hogy jobban lásd az 
összefüggéseket. Ennek a fejezetnek nincs jelentősége a szabályok megértésében. Az itt lévő információk a 

szabálykönyvben részletesen is szerepelnek.

A játék végén győzelmi pontot kapsz minden egyes árutípusért, melyből van adott mennyiséged 
(az árusáv szélrózsái mutatják). Megduplázhatod ezeket a pontokat, ha az egyik beállód raktárrá 
alakítod. 

* Törekedj rá, hogy a játék végén minden állatfajtából körülbelül azonos számú legyen a birtokodban, így az állataid egyenként 1 
győzelmi pontot fognak érni. Az üres birtokmezőkön (legelőknek is hívjuk) 2, a beállókban 3 és az istállókban 6 azonos fajtájú állat 
lehet. A parkokban 2 bármilyen fajtájú állat, és minden egyes gáton egy bármilyen fajtájú állat lehet.

Védd meg gáttal a birtoktábládon 
lévő árteret, hogy további 
földekhez, legelőkhöz és építési 
területekhez juss. (Ha nem végzed 
el ezt a feladatot a játék végére, 
pontokat vesztesz.) 

Építs épületeket. (Adott számú 
győzelmi pontot érnek.)

Tarts állatokat a beállókban és az
istállókban. (A játék végén a 
beállók illetve az istállók egyenként 
2 és 6 győzelmi pontot érnek. Az 
állatok szintén győzelmi pontot 
adnak. Lásd lent*.) Az állatok él
hetnek a beállókban és az istállók
ban vagy legelhetnek a szabadban:
szintén lásd lent*. 

Ez az Úti tapasztalat-sávod. (Minél 
több települést és várost látsz el 
áruval, annál több pontot kapsz.) 

Csapold le a mocsarat, így vághatsz 
tőzeget. 
Amint levetted az utolsó tőzegjelzőt 
a mocsárlapkáról, leveheted a moc-
sárlapkát a tábláról és megművel-
heted ezt a területet is. (Egészen 
addig pontokat vesztesz miatta.) 

Építhetsz ekét, csónakot, és 
számos járművet. Ezeket a 
felszereléseket a csűrben 
raktározod.  
(Győzelmi pontot érnek a 
játék végén.) 

Csak ennyi meződ van a 
csűrödben. 

A lenvászon, a gyapjúszövet és a
bőr a hozzájuk tartozó nyersan
yagokból készül. (Minden ilyen 
előállított áru 1 győzelmi pontot 
ér.) Felhasználhatod őket, hogy 
ruhát készíts belőlük 
és így megduplázd az 
értéküket.

A fát, a deszkát, az agyagot és a
téglát kartonjelzők jelképezik. (Az 
előállított áruk – a deszka és a 
tégla – győzelmi pontot ér.) A
tőzeget fakocka jelképezi. 

Szántsd fel a földeket, mert a ga
bona és len nagyobb bevételt hoz. 

Az erdők (2 győzelmi pontot ér)
további fákat adnak. Később értékes 
parkokká fejlesztheted őket (6
győzelmi pontot ér). 

Néhány árut lapkák jelképeznek, 
de a többségüket az árusávodon 
lévő árujelölők mutatják, Az ééételt, 
gabonát, irhát, tőzeget és gyapjút
az árusávon jelzed. Ezen árutípusok 
mindegyikéből maximum 15 dara
bod lehet az árusáv korlátozása 
szerint.

Egyetlen kivétel: Az ételt
2 árujelölő jelképezi
(világoskék), így maxi-
mum 30 ételed lehet. 

A játéktábla mutatja, hogy az egyes típusokból 
mennyi eszközöd van. (Ezek is győzelmi pontot 
érnek.)

Itt 6 varsád van.

Azért, hogy kezdődhessen a játék
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Ez a fejezet leírja a játék alapelemeit. A rájuk vonatkozó szabályokat a későbbiekben részletezzük.

A    BIRTOKTÁBLA

A játék elején 2 üres birtokmező van a birtoktábládon. (A többi birtokmezőre lapkák kerülnek az előkészületek alatt.) Ezekre a
mezőkre építhetsz földeket, beállókat, épületeket és erdőket. Közvetlenül a birtokmezőid fölött van a gátvonal (ez 3, egymás mellett 
fekvő gátlapka), és mögötte van az ártér. Nem építhetsz ide, mert ez a terület víz alatt van. De a játék során gáttal védheted az árteret, 
hogy művelésre alkalmassá tedd, és több birtokmezőhöz juss. Ehhez egyenként felfelé kell mozgatnos a gátlapkákat. Ezzel 
tulajdonképpen a gátvonalad is felfelé mozdul, ami az ártér és a megművelhető terület közötti határvonal. 

Ez egy példa egy jármű berakodására

Földszerzés tőzegvágássalMocsár lecsapolása

A két üres kezdő birtokmező

A   JÁRMŰVEK

A járműveknek különleges szerepe van a játékban, és a 
készlettábláról vásárolhatók meg. Amint a tulajdonodban vannak, 
félévente egyszer munkába állíthatod őket – a játék normál 
menetén kívül. (A játék összesen 9 féléven át tart. Lásd 10-11. 
oldalon a járműveket részletesen.) Járművekre lesz szükséged, 
hogy deszkát, téglát és ruházatot szerezz, valamint, hogy eladd 
az árukat bizonyos úticéloknál. 

A “Fields of Arle” játék 9 féléven át tart – a nyár és a tél váltakozik. Minden félév 3 fázisból áll.

1. fázis: Előkészítés 
Júniusban (nyáron) és decemberben(télen), elhelyezed
munkásaidat a következő munka fázishoz. 

2. fázis: Munka fázis 
A következő néhány hónapban a játéktáblára helyezed 
a 4 munkásodat.

3. fázis: Raktározás 
A félév végén, vagyis novemberben és májusban,
elraktározod a tulajdonod.

A másik módszer, mellyel több birtokmezőhöz
juthatsz a tőzeg vágása. A tőzeget a 
lent elhelyezkedő mocsárban vágod, ezzel
birtokmezővé alakíthatod át. A játék során 
megfordíthatod a mocsárlapkát, melyen így látszik, 
hogy hogy lecsapoltad. Ezután addig vághatod a 
tőzeget, amíg az összes tőzeg eltűnik a 
lapkáról. Ekkor azonnal megművelhetővé válik, és 
a mocsárlapka lekerül a birtoktábládról. Innentől 
kezdve hozzájutsz (1 vagy) 2 új birtokmezőhöz. 
(Lásd 9. oldalon a föld lecsapolását.)

Földszerzés a gátvonal 
mozgatásával

A birtoktábláról és a járművekről

A játék menete
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1.   FÁZIS:   ELŐKÉSZÍTÉS

Az előkészületek alatt már lehelyezted munkásaidat az első 
félévhez. Minden félév kezdetén helyezd le 1-1 munkásod a 4
hónapmező mindegyikére úgy, hogy a kezdőjátékos munkásai az 
ellenfele munkásain legyenek. (A kezdőjátékos jelző a „különleges 
akció” során a másik játékoshoz kerülhet, ez az akció félévenként 
csak egyszer hajtható végre. Részletesebb információkat találsz 
erről ezen oldal alján.) 

2.   FÁZIS:   MUNKA   FÁZIS

A fordulók során rakd le a munkásod az aktuális félév egyik üres 
akciómezőjére. Balról jobbra haladva vedd el a munkásokat a 
hónapmezőkről. Minden hónapban a kezdőjátékosjelzővel 
rendelkező játékos jön először. 
  

A nyári akcióhelyeket csak a páratlan, a téli akcióhelyeket 
csak a páros félévekben lehet használni. Minden félévben
15 különböző akciómezőből lehet választani. Miután leraktad a 
munkásod egy akciómezőre, azonnal hajtsd végre a hozzá tartozó 
akciót. (Lásd a 12. oldalon részletesen a különböző akciómezőket.)
Minden akciómezőn csak egyetlen munkás lehet – egy elfoglalt
akciómező az aktulális munkafázis végéig foglalt marad. (Nem 
kötelező munkást akciómezőre tenni. Ehelyett leveheted a hónap-
mezőről, így semmit nem tesz a fordulódban.)

KÜLÖNLEGES   AKCIÓ    ÉS   A   KEZDŐJÁTÉKOS

Nyáron a 8 munkás közül 1 használhat egy téli akciómezőt
(egy nyári helyett). Hasonlóan télen, 1 munkás használhat egy nyári 
akciómezőt (egy téli helyett). Amikor egy játékos ezt a különleges 
akciót használja, az ellenfele megkapja a kezdőjátékosjelzőt a
következő félévre. Ha a 8 munkás közül egyik sem használja a 
különleges akciót, akkor a kezdőjátékosjelző a félév végén 
automatikusan gazdát cserél. 

A játéktábla fehér-kék fríz mintás mezői jelzik a költségeket. A 
jelzett árut be kell fizetned, hogy 
– megkapd a mező alatti épületet (lásd “1 építés” akció), vagy
– egyik eszközjelölőd egy mezőt jobbra lépjen vagy
– használd az akciómező akcióját.

Figyelj oda: függetlenül attól, hogy milyen akciőt hajtasz végre, 
mindig fizethetsz deszkával fa helyett, és téglával agyag helyett. 

Amikor lehelyezed a munkásaidat, jusson 
eszedbe a napszámos akciómező. Ez a me-
ző lehetővé teszi, hogy újra használj egy 
már elfoglalt akciómezőt. (Ennek a mező-
nek az aktuális félévhez kell tartoznia.)

Ebben a példában 
Sárga a kezdőjátékos.

Fizetned kell 1 téglát, 
hogy a kemence eszköz-
jelződ egy mezőt jobbra 
lépjen. 

Piros végrehajtja a különleges akciót, így a 
következő félévben a sárga lesz a kezdőjátékos.

BÁRMIKOR   VÉGREHAJTHATÓ   AKCIÓK

• A munka fázis alatt bármikor (az akcióidon felül), berakodhatsz
a járműveidbe. (Lásd részletesen, 10. oldal.) Te döntöd el, mikor 
fejezed be a munkafázist - így, miután elhelyezted az összes 
munkásod, még berakodhatsz árut a járműveid szabad mezőire. 

• A munka fázis alatt szintén bármikor átrendezheted az állataidat
a birtoktábládon (betartva az “állattenyésztés” szabályokat a 9. 
oldalon).

• Ha van csónakod, akkor 1:1 arányban elcserélheted
a tőzeget az árusávon lévő árukra
– bármikor és bármennyiszer a 
játék alatt. Az árusávon ennek 
megfelelően igazítsd az árujelölőt. 

3.   FÁZIS:   RAKTÁROZÁS

A munka fázis véget ér, miután mind a 8 munkást használtátok, és 
mindketten bejelentettétek a munka fázis végét. Novemberben (nyár 
végén/őszi félév) és májusban (tél végén/tavaszi félév) a játékosok

EGY   FÉLÉV   MENETE

Fa

Agyag Tégla

Deszka



Ez a jármű a munka fázis folyamata 
alatt lett berakodva. 
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NOVEMBERBEN,   NYÁRI   /  ŐSZI   FÉLÉV   VÉGÉN

1. Járművek kipakolása: 
Tedd a deszkát, téglát és ruházatot
a járműveidből a saját készletedbe. Tedd 
a jármű úticél-lapkáját (ahogy az az oldal alján 
szerepel) az úti tapasztalat-sávodra. 

2. Fejés:
Kapsz 1/2/3 ételt a birtoktábládon lévő 2/5/7 
birka után és 1/2/3 ételt a birtoktábládon lévő 
1/3/5 marha után. (így maximum 6 ételt kaphatsz.)
Jelöld az ételt az árusávodon.

3. Aratás: 
Kapsz 1 gabonát a birtoktábládon lévő minden egyes 
gabonaföld után és 1 lent a birtoktábládon lévő minden 
egyes lenföld után. Jelöld a gabonát és a lent az 
árusávodon. Kapsz még 1 fát a birtoktábládon lévő 
minden egyes erdő után. (Nem kapsz fát a parkok 
után.)

4. Fenntartás: 
• Fizess 3 ételt és 2 tőzeget (tüzelő a közelgő télre).
• Fizess minden hiányzó étel helyett 

1 gabonát. Ha elfogy a gabona, 
fizess 1 állatot minden hiányzó étel 
után. 

• Minden hiányzó tőzeg helyett fizess 1 fát (vagy deszkát).
• Ha még mindig van hiányzó ételed (mert elfogyott az étel, 

a gabona és az állat) vagy tüzelőanyagod (mert elfogyott a tőzeg, 
a fa és a deszka), minden egyes hiány miatt vesztesz 2 győzelmi 
pontot. Jegyezd fel a győzelmi pont veszteséged a pontozófüzet
a “készlethiány” kategóriában.

MÁJUS BAN,   TÉLI   /  TAVASZI   FÉLÉV   VÉGÉN

1. Járművek kipakolása: 
Tedd a deszkát, téglát és ruházatot a 
járműveidből a személyes készletedbe. Tedd 
a jármű úticél-lapkáját az úti tapasztalat-sávodra. 
(lásd lent).

2. Állatkölykök: 
Minden beállódba, ahol pontosan 2 azonos fajtájú állat van, kapsz 
egy harmadik ugyanolyan fajtájú állatot (az általános készletből). 
Minden istállódba, ahol 2, 3 vagy 5 azonos fajtájú állat van,
szintén kapsz egy másik ugyanolyan fajtájú állatot. Az istállóba, ahol 
pontosan 4 azonos fajtájú állat van, kapsz 2 ugyanolyan fajtájú 
állatot (1 helyett). A dupla beálló (istállóvá fejleszthető) két külön 
beállónak számít. Helyezd az újszülött állatokat a szüleikhez. (A
beállókon és az istállókon kívüli állatok, pl. melyek a parkokban 
vannak, nem szaporodnak.)

3. Birkanyírás: 
Kapsz 1/2/3 gyapjút a birtoktábládon lévő 1/4/6 
birka után. Jelöld a gyapjút az árusávodon. (Így 
maximum 3 gyapjút kaphatsz. Az újszülött birkák 
azonnal nyírhatók, vagyis beleszámítanak.)

4. Fenntartás: Fizess 3 ételt.
• Fizess minden hiányzó étel helyett 

1 gabonát. Ha elfogy a gabona, 
fizess 1 állatot minden hiányzó étel 
után. 

• Ha még mindig van hiányzó ételed, minden egyes hiány miatt
vesztesz 2 győzelmi pontot. Jegyezd fel a győzelmi pont veszteséged 
a pontozótáblán a “készlethiány” kategóriában. 

ÚTI   TAPASZTALAT

Amikor kipakolod a járműveidet, tedd a
használt úticél-lapkát a birtoktáblád bal 
oldalán lévő úti tapasztalat-sávra. Az
első ilyen lapkát a sáv aljára tedd, így a 
parti ösvényen lentről felfelé haladsz. 
Minden következő úticél-lapkát az 
előző fölé tegyél. (A lapkák fölötti első 
üres mező jelzi a győzelmi pontok 
számát, melyet a játék végén az úti 
tapasztalataidért kapsz.)

Minden félév végén
lépj egy mezőt előre 
a következő félévre 
a narancssárga félév-
jelzővel, és ezzel 
kezdetét veszi a 
következő félév. 
A játék 9 félév után 
ér véget. 

Így tedd le az úti tapasztalat-
lapkákat. Ebben a példában 
az úti tapasztalat jelenleg 
6 győzelmi pontot ér.

Ebben a példában a játékos kap 2 bárányt és 2
csikót állatkölyként. Most összesen 6 birkája van, 
és ezért 3 gyapjút kap a birkanyírásnál. 

Csak akkor ehetsz gabonát, ha elfogyott az étel.
(Ugyanez érvényes az állatokra is.) Csak akkor 
égethetsz fát, ha elfogyott a tőzeg. Mindkét esetet 
ábra mutatja.

elraktározzák tulajdonukat. Hajtsátok végre az alábbi alfázisokat egymás után az adott sorrendben. (Ha először 
olvasod a játékszabályt, hagyd ki ezt a fejezetet, és térj vissza rá később.) Az “Úticél és csűr” raktártábládon van 
egy összefoglaló a raktározás jelentős értékeiről.

FÉLÉV   VÉGE
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A   SZÁRAZFÖLD

A játék kezdetén 2 birtokmeződ van, ahova a megfelelő méretű 
lapka lehelyezésével földeket, istállókat, beállókat és épületeket 
építhetsz (lásd „Az akciómezők”, 12. oldal). 

A 2. gát építése a föld 
kiszárításának követ-
kező lépése. A 3. gát 
még nem juttat több 
birtokmezőhöz.

Itt látható, hogyan 
helyezkednek el a 
gátlapkáid a játék 
elején. 

Az első gát, amit 
megépítesz a 
játékban, 3 új 
birtokmezőhöz
juttat.

Csak a 4. gáttal 
váik eléthetővé 
3 további 
birtokmező.

Az 5. gát megelőzi, 
hogy győzelmi 
pontot veszíts.

A 6. és 7. gát 
szintén a győzelmi 
pont vesztést előzi 
meg. Továbbá a 7. 
gát felszabadítja a
megmaradt 3
birtokmezőt.

A birtoktábládon ábrázolt vidék az ártérből (a gátvonal fölött, vagyis a vízszintes vonalban elhelyezkedő 3 gátlapka fölött) és a 
szárazföldből áll (a gátvonal alatt).

GÁTÉPÍTÉS

A játék elején 9 lehetséges birtokmező van az ártér területén. A
gátvonal jelenti a határt ezen terület és a szárazföld között. 5
gátlapkád van. Minden ilyen lapka 2, függőlegesen szomszédos 
mező közti résben fekszik. Amikor a “+1 gát” akciót használod, 
akkor az egyik alsó gátat felfelé tolod a két mező közötti következő 
résbe (lásd a lenti ábrát). (Néhány akció lehetővé teszi, hogy egynél 
több lapkát mozgass. Lásd a “gátépítés” akciót részletesen a 12. 
oldalon.)

Amikor új gátvonalat készítesz a régi fölé, vagyis amikor egy 3 
szzzomszzzééédos gátlapkából álló, új vízszintes vonal alakul ki, akkor 
kapsz 3 új birtokmezőt (ezek a “belvizes mezők”). A következő 
ábra rávilágít erre a folyamatra:

Az ártér és a szárazföld között egy vagy két gátlapkából álló sor 
nem számít. 

TŐZEGVÁGÁS   A   MOCSÁR   TERÜLETÉN

Birtoktáblád alján van 3 mocsárlapka. A “mocsaras terület 
lecsapolása” vagy a “birtokrendező” akciók használatával 
lecsapolhatod valamelyik mocsaras területet, ahol aztán tőzeget 
vághatsz (lásd 12-13. oldal): fordítsd a mocsárlapkát a hátoldalára, 
és azonnal tegyél rá 4 tőzegjelzőt. Most már használhatod a
“tőzegvágás” akciót, hogy levedd a mocsárlapkáról a tőzegjelzőket, 
és betedd saját készletedbe.
(A tőzegvágás akciómező lehetővé teszi, hogy több egymást követő
“tőzegvágás” akciót hajts végre a birtokodban lévő ásóktól 
függően, lásd 12. oldal.) Amint elvetted a mocsárlapkáról az utolsó 
tőzegjelzőt, a mocsárlapka azonnal kikerül a játékból. Így újabb
beépíthető birtokmezőhöz jutsz a birtoktábládon. 

6. 7.

1.

4.

2. 3.

AZ   ÁLLATTENYÉSZTÉS   SZABÁLYAI

A játékban 3 állatfajta van: birka, marha és ló. A munkafázis 
számos akciója során (lásd 12-13. oldal), és minden téli félév 
végén újszülöttként kaphatsz ilyen állatokat. Csak azokat az újonnan 
szerzett állatokat tarthatod meg, amelyeket el tudod helyezni a
birtoktábládon. Bármikor (helyettesítés nélkül) visszarakhatsz
állatokat az általános készletbe. A munka fázis alatt bármikor 
átrendezheted a birtoktábládon lévő állatokat, a következő 
szabályok betartásával:  

1  Minden gáton 1 bármilyen fajtájú állat lehet.
2  Birtoktáblád minden üres birtokmezőjén legfeljebb 2 azonos

fajtájú állatot tarthatsz.
3   Minden beállóban legfeljebb 3 azonos fajtájú állatot tarthatsz.

(Ne felejtsd el, hogy minden egyes beállódban lévő állatpárnál 
a tél vége előtt lesz egy újszülött a májusi leltár alatt; lásd 
8. oldal.)

4   A dupla beálló (az istállók hát-
lapja) két különálló beállónak 
számít (A “birtokrendező” és
“gátőr” akcióval juthatsz 
hozzá.)

5  Minden istállóban 6 azonos fajtájú állatot tarthatsz. (A
beállókhoz hasonlóan próbálj állatpárokat idetenni még a tél 
vége előtt, hogy minél több újszülöttet kapj. A téli “ács” 
akcióval szerehetsz istállót.)

6   Minden parkban (az erdő hátlapja) 2 azonos vagy különböző 
fajtájú állatot tarthatsz. (Parkhoz a “birtokrendező”
és “gátőr” akcióval juthatsz, lásd 12-13. oldal.)

Lásd a 10. oldal ábráját ezekről a szabályokról.

5.

A játék elején már van egy 
lecsapolt mocsaras területed, 
rajta 4, vágásra váró tőzeggel.
Csapold le a többi mocsaras 
területet, hogy további 
tőzeghez juss.

A birtoktáblád leírása
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A   BIRTOKTÁBLÁDON   LÉVŐ   JÁTÉKELEMEK   MOZGATÁSA

Az állatok a félév munka fázisa alatt bármikor mozgahatók, de 
mindvégig a birtoktábládon kell lenniük. A gátlapkák csak 
bizonyos akciókkal mozgathatók. A birtoktábládon lévő összes 
többi lapka (beleértve a földeket) csak lehelyezhető, forgatható 
vagy levehető bizonyos akciókkal. (A birtoktábládon lévő 
lapkák nem mozdíthatók, kivéve a gátakat.) Mivel a csűrben lévő 
mezők száma korlátozott, bármikor visszarakhatsz felszerelést a 
készlettáblára (helyettesítés nélkül).

Mint korábban említettük, a járműveknek különleges szerepük van a játékban. A “bognár” akcióval készítheted el (lásd 13. oldal),
és ezután félévenként egyszer munkába állíthatod őket. 

AZ   ÁRUSÁV

Az árusávon lévő árujelölők jelzik a birtokodban lévő étel, gabona, irha, 
len és gyapjú mennyiségét. Az árujelölők nem mehetnek 15 fölé és 
0 alá. Lejjebb mozgathatod az étel árujelölőd a sávon, hogy  a másik 
étel árujelölőd ugyanennyi mezővel feljebb lépjen (vagyis szétoszthatod 
a birtokodban lévő étel mennyiségét a két étel árujelölőd között úgy, 
ahogy szeretnéd). Ez a játék végén jöhet jól, hogy az árukért kapható 
pont a lehető legtöbb legyen. 

A   CSŰRBEN   LÉVŐ   MEZŐK   SZÁMA   KORLÁTOZOTT

A játék alatt egy vagy több járművet építhetsz. A csűrödben 4 jelölt 
tárolóhely van a kis járműveknek és az egyéb felszereléseknek
(mint az ekék és a csónakok), és 3 mező a nagy járműveknek. (A 
legalsó tárolóhelyeket a nagy járművek helyett használhatod a 
kisebb felszerelésekhez.) Lehet több példányod is ugyanabból a 
felszerelésből.

A munka fázis alatt bármikor berakodhatsz a járműveidbe (akár 
közvetlenül, miután megkaptad őket). Ez nem számít akciónak – ezt
az akciókon felül megteheted. A járművedbe berakodott lapka csak a 
munkafázis végén kerül le onnan. (Lásd a járművek kipakolását 
részletesen a 8. oldalon.) A   járműveidbe berakodhatsz…
– építőanyagokat, vagyis fát és agyagot, hogy átalakítsd

(deszkává/téglává)
–  ruhaanyagot, vagyis lenvásznat, gyapjúszövetet és bőrt, 

hogy átalakítsd (nyári/téli/bőr ruhává)
–  saját színű Úticél -apkát, hogy az adott célállomáson ételt 

kapj érte

A csűr

6 járműtípus van különböző költségekkel és felhasználással. A
költség adott mennyiségű fa és ló. (Elvesznek azok a lovak, melyeket 
erre kifizetsz. Tematikailag ez azt jelenti, hogy a ló a továbbiakban 
nem használható tenyésztésre, hanem húzza a szekeret.)

Legfeljebb 30 ételt, és legfeljebb 
15 más árutípust raktározhatsz. 

KORLÁTOZOTT   SZÁMÚ   TARTOZÉKOK

Az állatok, építési anyagok, ruházat és tőzegjelzők készlete korlátlan. 
Helyettesítsétek bármivel, vagy használjátok a helyettesítő lapkát, ha 
ezekből az árukból valamelyik elfogyna. Az összes többi lapkatípus 
mennyisége a készlet erejéig korlátozott. (Ha elfogy, nincs több. Ez 
különösen igaz a gabona/lenföldekre, beállókra, istállókra, csónakokra/
ekékre, és az összed járműtípusra.) Természetesen, ha egy játékos 
visszatesz a készletbe egy ilyen lapkát, akkor az újra elérhető lesz.

5 gyapjúszövet, 5 bőr és 5 lenvászon

Kocsi
Nagy járművek

Kézikocsi Szekér

Bérkocsi

Lovaskocsi

Két berakodott jármű

Járművek berakodása

Fuvarkocsi

Kis járművek



A járműveken szimpla és 
dupla mező van, különböző 
mennyiségben és elosztás
ban. (A járműmezőket 
feltöltheted egyszerre vagy 
különböző időpontokban.)

Dupla mezőSzimpla mező

Lovas kocsi Bremen felé

Eke és
csónak
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Ez a lovaskocsi Hage és 
Aurich településeket látja 
el áruval. A következő 
leltár alatt kapsz innen 1 
deszkát is. 
A középen lévő két szimpla mezőt dupla mezőnek vettük,
hogy megfeleljen “Aurich”-nak.

A   JÁRMŰVEKEN   LÉVŐ   SZIMPLA   MEZŐ

Az szimpla mezőkre fa és agyag lapkák rakodhatók. Amikor fát 
vagy agyagot teszel járműre, azonnal fordítsd ezeket 
a túloldalukra, hogy “deszka” vagy “tégla” látszódjon.
Amikor agyagot teszel a járműre, fizetned kell 1
tőzeget is (ahogy az agyaglapkán látható). 
Vagy feltöltheted a szimpla mezőket úticéllal (Hage, 
Dornum és Beemoor), melyek a legkisebb méretűek. 
A nagy járműveken az egymással szomszédos mezőket tekintheted 
egy nagy mezőnek, és a nagyobb lapkákat is berakodhatod – így 
2-es, 3-as és 4-es méretű lapkák is kerülhetnek a nagy járművedre. 

Amikor Úticél-lapkát rakodsz egy 
járműbe, akkor azt azonnal hasz-
nálnod kell: adj el  legalább egyet a 
jelzett dolgokból, és megkapod az 
adott mennyiségű ételt. Úticélonként 
minden egyes dolog csak egyszer 
adható el.
(Amikor árut adsz el, tedd vissza a jelzőt az általános készletbe 
vagy igazítsd az árujelölőt az árusávodon. Ezután igasítsd az étel 
árujelölőt az árusávodon az eredménynek megfelelően.Lásd a 
19. oldalon a részletes táblázatot az összes lehetséges eladási 
lehetőségről.) Amikor végeztél az eladással, fordítsd az Úticél-
lapkát a túloldalára, és hagyd a járműveden. Ez ott marad és 
foglalja a mezőket az aktuális munkafázis végéig. Csak akkor 
teheted le az úti-tapasztalat-sávodra. (Ebből következik, hogy egy úticélt 
csak egyszer használhatsz. Nem térhetsz vissza később, hogy további 
árukat adj el.)

Nem rakodhatsz kis lapkákat, mint 
például a deszka a járműveid dupla 
mezőire. 

Itt láthatsz egy bérkocsit, különböző rakományokkal. Nem 
rakodhatsz be két nyári ruha lapkát, mivel nem oszthatod szét a 
középen lévő dupla mezőt, hogy azt két lapkához használd. 

Kocsi

A nagy járműveken a mezők összevonása nem csak a nagy Úticél-
lapkák miatt jön jól, hanem a ruhaanyagok (lenvászon, gyapjúszövet
és bőr) átalakításánál is: így készíthetsz nyári, téli és bőr ruházatot. 

A   JÁRMŰVEKEN   LÉVŐ   DUPLA  MEZŐK

A járművek dupla mezői korlátozzák a lehetőségeidet.
Nem rakhatsz rájuk deszkát, téglát vagy kisebb úticélt. Csak nagyobb
úticélokhoz és ruházatlapkákhoz használhatod. De a dupla 
mezőket kombinálhatod szomszédos szimpla mezőkkel, hogy a 
még nagyobb lapkák is elférjenek rajta. 

Fontos, hogy a 
megfelelő idő-
pontban helyezd 
el a lapkákat a 
járművekre. 

Amikor lerakod “Emden”-t az 
egyik kocsidra (mint az ábrán), 
akkor azonnal árut kell eladnod 
ételért. 
(Például, eladhatsz 1 téli ruhát
és 1 tőzeget összesen 10 ételért.) Ezután „Emden” az aktuális
munka fázisban blokkolni fogja a kocsidat. (De az így kapott ételt 
azonnal használhatod.)

Amikor egy járműre alap építőanyagokat (fa és agyag) valamint 
ruhaanyagot rakodsz (lenvászon, gyapjúszövet és bőr) akkor az 
átalakított oldalával felfelé tedd le (vagyis deszka/tégla és nyári/
téli/bőr ruha). De nem jutsz hozzá amíg az aktuális munka fázis 
véget nem ér, és ki nem pakolsz a járműveidből (lásd 8. oldal). 

Nem teheted meg,  hogy átalakítasz egy ruhaanyagot az egyik 
járművön (mint az ábrán látható bőr ruha), és aztán eladod ételért 
egy másik járművön (mint itt“Emden”) még ugyanabban a munka 
fázisban. 

További részletek a járművekről
• Nem kombinálhatod a kocsi

szimpla mezőit, hogy nagyobb 
lapka elférjen rajtuk. 

• A úticélon csak olyan árut adhatsz el, mely a saját készletedben 
van – beleértve az árusávodon jelölt árukat is. Néhány különleges 
esetben eladhatsz egy ekét vagy egy csónakot a csűrödből, 
vagy egy föld vagy vagy mocsár lapkát a birtoktábládról (lásd 
19. oldal). (Újra nem adhatsz el árukat a járművedről.)

• “Bremen” a 4-es méretéből adódóan 
csak lovaskocsival vagy bérkocsival 
érhető el. Kell hozzá 4 szimpla
mező vagy 2 szimpla mező és 1 dupla 
mező.

• Az eke és a csónak nem tartozik a 
járművek közé, de – a járművekhez 
hasonlóan – a csűrben kell őket 
tartani.
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Halász: Vegyél el 1 birkát. Valamint léptesd
a varsa eszközjelölőt egy mezőt jobbra.
Majd vegyél el 1-1 ételt minden birtokodban 
lévő varsa után (vagyis maximum 6 ételt). 
(8)

Telepes: Vegyél el 1 lovat és/vagy csapolj le 
egy mocsaras részt átfordítva a mocsárlap-
kát, hogy a lapka tetején lévő ösvény képe
látható legyen. Ezután tegyél rá pontosan 
4 tőzegjelzőt. 

Agyagbányász: Vegyél el 1 agyagot minden
birtokodban lévő lapát után (vagyis 3, 4, 5
vagy 6 agyagot). (8) 
Ebben a példában most   
5 lapátod van, vagyis  
2 pár lapát szükséges a
“gátépítő” akcióhoz.

Favágó: Vegyél el 1 fát minden birtokodban 
lévő fejsze után (vagyis 3, 4, 5 vagy 6 fát). 
(a birtokodban lévő erdők száma itt nem 
számít.) ( 8)

Építész: Építs egy épületet (2) befizetve a
játéktáblán lévő költséget. Tedd az új lapkát 
birtoktáblád egyik üres birtokmezőjére.

Például minden kocs-
ma költsége 2 külön
böző építési alapanyag
és 9 étel.

Szatócs: Vegyél el egyet a következő 
árukból: deszka, tégla, birka, marha vagy
ló. Továbbá vegyél el 1 gabonát és 1 bőrt. 

Tőzegvágó: A birtokodban lévő minden 
ásó után (vagyis legfeljebb 3, 5 vagy 7
alkalommal), levehetsz 1 tőzegjelzőt az 
egyik mocsárlapkádról. (Különböző mo-
csárlapkákról is elveheted a tőze
get, de nem veheted az általános 
készletből.) (8) 

Farmer: Készíts egy ekét (lásd
1, 14. oldal, költségek), és 
helyezd a csűrbe. Továbbá
vagy ha szeretnéd minden birtokodban lévő 
ekével felszánthatsz 1földet. (2)  (Keves-
ebb földet is felszánthatsz, mint az ekéid 
száma.) Minden új földnél döntsd el, hogyan 
helyezed  a birtoktábládra (len vagy gabona). 

Mesterember: A birtokodban lévő minden
munkapad után (vagyis maximum 2, 3 vagy
4 alkalommal), 1 mezőt jobbra léphet a 
játéktáblán lévő valamelyik eszközjelölőd.
(Nézd meg a 14. oldalon lévő példát 5.)
Egy eszközjelölőt nem mozgathatsz egynél
többször – csak különböző esz-
közjelölőket mozgathatsz. A költség 
a játéktáblán szerepel. 

Birtokrendező: Ingyen fordíts át egy nyíl 
szimbólumos lapkát (4) (lásd az Össze
foglaló 2. oldalát).

Gyapjútakács: A birtokodban lévő minden 
szövőszék után (vagyis maximum 2, 3, 4
vagy 5 alkalommal), 
átalakíthatsz 1 gyapjút 1 
gyapjúszövetté. (8)

Gátépítő: Vegyél el 1 birkát vagy 1 
tehenet. Továbbá, ha szeretnéd hajts végre 
egy “gátépítés” akciót (lásd 9. oldal): a
birtokodban lévő minden pár ásó 
után 1 gátat építhetsz (vagyis 
1/2/2/3 gátat 3/4/5/6 ásó után.)
(8) 

Erdész: Fizess 1 ételt (6), és vegyél el
vagy egy erdőt (2), vagy a játéktáblán 
lévő költség befizetésével építs egy épületet
(2). Mindkét esetben helyezd a lapkát 
birtoktáblád egyik üres birtok-mezőjére. 

Ács: Vagy a játéktáblán lévő költség 
befizetésével építs egy épületet (2), vagy
2 agyagért és 1 gabonáért építs egy beállót 
(2) Mindkét esetben helyezd a lapkát 
birtoktáblád egyik üres birtokmezőjére. 

Napszámos: Fizess 2 ételt (6), és vagy a
költség befizetésével építs egy járművet
(3) vagy másolj le (7) egy elfoglalt
nyári akciómezőt (függetlenül attól, hogy 
ki foglalta el). (Nem másolhatsz le elfoglalt 
téli akciómzőt.)

• Ne felejtsd el, hogy a munkafázis alatt bármikor meglátogathatsz egy úticélt, hogy ételhez juss, melyet azonnal fel is használhatsz 
(pl. egy “építés” akciónál). (Nem kell megvárnod, hogy kipakolj a járműből; azonnal megkapod az ételt.) 
Általános szabály:

• Amikor elveszel valamit, azt vagy az általános készletből veszed el vagy az árusávodon lévő árujelölőt mozgatod felfelé (hacsak 
másképp nem írjuk).

• Amikor fizetsz valamit, akkor azt vagy visszateszed az általános készletbe vagy az árusávodon lévő árujelölőt mozgatod 
lefelé (hacsak másképp nem írjuk).

A játékban 3 különböző típusú átalakítási nyíl szerepel.
• A barna nyilak, mint “1 irha --> 1 bőr” jelzik, hogy az adott átalakítást annyiszor hajthatod azonnal végre, amennyi 

az ehhez szükséges eszközből a birtokodban van. (Például, ha van 3 húsolófád, akkor átalakíthatsz 3 irhát 3 bőrré, 
az arány 1 bőr irhánként.)

• A szürke nyilak, mint “föld --> erdő” jelzik, hogy az adott átalakítást azonnal végrehajthatod, de ezt nem korlátozza az 
eszközök száma. Ez az átalakítástípus a játéktáblán (Ács), és az épületeken (mint a Farmer kocsma) látható. 

• A sárga nyilak, mint “1 gabona + 1 tőzeg --> 3 étel” jelzik, hogy az adott átalakítást bármikor és bármennyiszer 
végrehajthatod. Ez az átalakítástípus csak az épületeken szerepel (mint a Szeszfőzde).   

A   NYÁR  /  ŐSZI   FÉLÉV AKCIÓMEZŐI  (  SZIMBÓLUM   A  14.   OLDALRA UTAL)

=       /        /

Az akciómezők
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Csónakos: Vegyél el 3 tőzeget,  és további 
1 tőzeget a birtokodban lévő  minden egyes 
csónak után (összesen 3/4/5/ … tőzeget, ha
0/1/2/… csónakod van).  (Nem vehetsz le 
tőzeget a mocsárlapkáidról.)

Mészáros: A birtokodban lévő minden 
mészárszék után (vagyis maximum 2, 3 vagy
4 alkalommal), átalakíthatsz 1 bármilyen 
típusú állatot 3 étellé és 2 irhává. Plusz 1
ételt kapsz minden átalakított marha után.
(8)

Építőanyag kereskedő: Vegyél
el 2 irhát. Továbbá vegyél el 1 fát
vagy 1 agyagot, és 1 deszkát vagy
1 téglát.

Fakereskedő: Fizess 1 ételt és vagy vegyél
el 4 fát, vagy a játéktáblán lévő költség 
bfizetésével építs egy épületet (2). Ha nem
tudsz ételt befizetni, mert egyáltalán nincs, 
akkor helyette fizethetsz 1 gabonát (6). 

Tímár: Minden birtokodban lévő minden 
húsolófa után (vagyis maximum 3, 5 vagy 
6 alkalommal), átalakíthatsz 1 irhát 1 bőrré
(8). 

Marhakereskedő: Vegyél el 2
gabonát és 1 birkát. Továbbá 
vegyél el 1 tehenet vagy 1 lovat. 

Fazekas: A birtokodban lévő minden 
fazekaskorong után (vagyis maximum 2, 3
vagy 4 alkalommal), átalakíthatsz 1 agyagot 
3 étellé és 1 tőzeggé. (Nem vehetsz le tőzeget 
a mocsárlapkáidról.) (8) 

Mesterember: A birtokodban lévő min-
den munkapad után (vagyis maximum 2, 3 
vagy 4 alkalommal), 1 mezőt jobbra léphet 
a játéktáblán lévő valamelyik eszközjelö-
lőd. (Nézd meg a 14. oldalon lévő példát
5.) Egy eszközjelölőt  nem mozgathatsz
egynél többször – csak különböző
eszköz-jelölőket mozgathatsz. A
költség a játéktáblán szerepel.

Gátőr: Ingyen fordíts át egy nyíl szim-
bólumos lapkát (4) (lásd az Összefoglaló 
2. oldalát). Továbbá építs 1 gátat 
(lásd 9. oldal). 

Lenszövő: A birtokodban
lévő minden szövőszék
után (vagyis maximum 2,
3, 4 vagy 5 alkalommal), átalakíthatsz 1 lent 
1 lenvászonná. (8) 

Szatócs: Vegyél le 1 tőzeget az egyik 
mocsárlapkádról. (Nem vehetsz el tőzeget 
az általános készletből.) Továbbá vegyél 
el egy bármilyen fajtájú állatot, 1 fát és 1 
agyagot. 

Pék: A birtokodban lévő minden kemence 
után (vagyis maximum 1, 2, 3 vagy 4 
alkalommal), átalakíthatsz 1 gabonát és 1 
tőzeget 6 étellé. Helyettesítheted a gabonát 
lennel és a tőzeget fával, ha nincs gabonát 
vagy tőzeged. 

Bognár: Építs egy járművet (3)
befizetve a költségét. Továbbá, vagy ha 
szeretnéd, építhetsz 1 csónakot. (A jármű 
költsége a lapkán látható, és a 3
példában; egy csónak költsége 1 fa.)
Helyezd az új felszerelést a csűrbe. 

Napszámos: Fizess 2 ételt (6),és vagy 
építs egy épületet a költség megfizetésével
(2) vagy másolj le (7) egy elfoglalt téli
akciómezőt (függetlenül attól, hogy ki 
foglalta el). (Nem másolhatsz le elfoglalt 
nyári akciómzőt.) 

•  Ez az ábra 1 bármilyen fajtájú állatot jelent:         . Ezek az ábrák egy birkát       , tehenet            és lovat           jelentenek. 

Pontosabban:
•  A “Vegyél el 1 tehenet/lovat” kifejezés azt jelenti, hogy választhatsz, hogy 1 tehenet vagy 1 lovat veszel-e el (ebben az esetben).
•  A “Fizess 1 gabonát (lent)” azt jelenti, hogy fizetned kell 1 gabonát. Csak ha nincs gabonád, akkor fizethetsz helyette lennel.

• A kifejezésekben szereplő “minden ... után” (mint az agyagbányászon lévő “1 agyag minden ásó után”), nem veszik el, ami a
“minden” után szerepel.  (Például az agyagbányász agyagot ad, és megtarthatod az ásóidat.) 

• Az a kifejezés, hogy “A akció és/vagy B akció” azt jelenti, hogy végrehajthatod mindkét akciót 
vagy a kettő közül az egyiket. A különálló “vagy” (“és” nélkül) azt jelenti, hogy választanod kell 
egyik vagy másik akciót – nem hajthatod végre mindkettőt. Ha nincs kapcsolat az akciók 
között, feltételezd, hogy “és/vagy” szerepel benne (mint a telepes vagy farmer).

•  Néhány akciómezőn két, egymástól barna vonallal elválasztott akció látható (mint a halásznál). 
A vonal kettős célt szolgál: növeli az olvashatóságot, de azt is jelenti, hogy előbb a felső akciót 
kell végrehajtanod és csak utána hajthatod végre az alsót. 

•  A “Tőzegvágás” azt jelenti, hogy a mocsárlapkádról elveszel bizonyos számú tőzeget. (Emlékeztető: azonnal vedd le a 
mocsárlapkát a birtoktábládról, amint levetted róla az utolsó tőzeget.) Másrészt a “Vegyél el egy tőzeget” (mint a csónakosnál
a“+3 tőzeg”), azt jelenti, hogy tőzeget kapsz az általános készletből. 

•  A “birtokmező” a birtoktábládon a gátvonal alatt lévő valamennyi mező (beleértve a mocsármezőket is). 
A gátvonal fölötti mezőket nevezzük “ártár mezőknek”, ezek nem használhatók (lásd 9. oldal). 

A   TÉLI  /  NYÁRI   FÉLÉV AKCIÓMEZŐI (A SZIMBÓLUM   A  14.   OLDALRA UTAL)

Például a bognárnál 
kaphatsz járművet és 
csónakot is. 

Ács: Vagy 2 agyagért és 1 gabonáért építs 
egy beállót (2), vagy 2 tégla befizetésével
cserélj ki egy beállót egy istállóra. (Nem 
építhetsz egyből istállót.) 
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AZ   AKCIÓMEZŐK   TOVÁBBI   RÉSZLETEI

(1) A farmernél kaphatsz ekét. Egy eke költsége 1 fa, valamint vagy 1 marha vagy 1 ló. (Az állat elveszik. 
Tematikailag ez azt jelenti, hogy az állat a továbbiakban nem használható tenyésztésre, csak munkára. Ha nincs 
helyed a csűrben, akkor meg kell szabadulnod egy másik felszereléstől, mielőtt megkapod az ekét. A régi felszerelést 
tedd vissza a készlettáblára.)

(2) Le kell helyezned egy földet, erdőt, istállót vagy épületet birtoktáblád egyik üres birtokmezőjére (vagyis a gátvonal alatti 
egyik üres mezőre). (A beállók nem épületek. A beállót istállóvá alakíthatod az ácsnál az asztalosnál. A dupla beállók, raktárak, 
parkok és istállók nem épülnek fel egyből; csak átalakíthatók valamiből egy birtokrendező akcióval.) Ebben a játékban nem
számít, hogy pontosan melyik birtokmezőre helyezed a lapkáidat. Bármelyik elérhető épületet felépítheted a birtoktábládon. 
Minden egyes épület költsége ilyen formában van feltüntetve: a felső első négy épület költsége 1 bármilyen építőanyag és 1 gabona, 
a következő két épület költsége 1 deszka és 1 tégla. A középen lévő épületek költsége egyedi. Minden bal alsó részen lévő épület 
költsége 2 különböző építőanyag (például 1 fa és 1 deszka) és 9 étel. Minden épület, mely a jobb alsó részen látható nagy épületnek 
tekintendő, és a költsége 3 deszka, 3 tégla és 15 étel. (Ahogy az az ácson áll, minden beálló költsége 2 agyag és 1 gabona.) 

(3) 6 különböző járműtípus van. A költségük is különböző (és különböző a győzelmi pont értékük – GYP): 

Kézikocsi (0 GYP): Kocsi (1 GYP):       Szekér (1 GYP):           Lovas szekér (2 GYP):   Fuvarkocsi (4 GYP):      Bérkocsi (5 GYP):
          2 fa                          4 fa                            5 fa, 1 ló                          7 fa, 1 ló                          4 fa, 2 ló                         6 fa, 2 ló

Ha a csűrödben nem maradt üres mező az új jármű vagy a csónak számára, akkor meg kell válnod egy másik, azonos méretű felszerelésedtől.
(Tedd vissza a régi felszerelést a készlettáblára.) A szekérnek és a lovas szekérnek csak egy mező kell. Könnyebben kezelhetők, mint a 
fuvarkocsik és a bérkocsik, melyekhez mindig dupla mező szükséges. Másrészt a fuvarkocsi és a bérkocsi több pontot ér. 

(4) Lásd az összefoglaló 2. oldalán a nyíllal rendelkező lapkák felsorolását. A lapkák átfordításának nincs költsége. 
(Például, amikor egy szekeret lovas szekérré alakítasz, nem kell fát és lovat befizetned.)

(5) Például a mesterember akciónál: Jelenleg 2 munkapadod van. A mesterember akció lehetővé teszi, hogy munkapadonként 1 
eszközjelölőt léptess – beleértve a munkapad eszközjelölőt is. Ennek költsége 2 agyag, de most 3 munkapadod lett. Az újabb munkapad
azonnal számít, így még 2 további eszközjelölőt léptethetsz (összesen 3 léptetés). Vagy megtarthatod a 2 agyagot, nem lépteted a 
munkapad eszközjelölőt, és inkább léptetsz 2 másik eszközjelölőt (például, fejsze és kemence). Minden mozgatás ára a játéktáblán 
jelölve van. A fejsze eszközjelölő léptetési költsége 1 fa; a 
kemence eszközjelölő léptetési költsége 1 tégla. A léptetésért
fizetsz (és nem magáért az eszközért) lépteted az ásó eszközjelölőt, 
hogy  2-vel növeld az ásóid számát, melynek költsége csak 1 fa
léptetésenként. Egy mesterember akciósorán nem léptetheted ugyanazt 
az eszközjelölőt egynél többször. 

(6) A fakereskedőnél fizethetsz étel helyett gabonát, ha kifogytál az ételből. Erre a többi akciómezőn nincs lehetőség. 

(7) Amikor a napszámos akciómezőt használod, hogy egy másik, az ellenfeled által elfoglalt akciómező akcióját lemásold, a saját 
tulajdonodban lévő eszközök szerint használd az akciót (és ne az ellenfeled eszközei szerint). Két példa: Az ellenfelednek 7 ásója van 
– neked csak 3. Lemásolod az ellenfeled által elfoglalt, tőzegvágó akciómező akcióját. 3 tőzeget kapsz (nem 7-et). 
Vagy lemásolhatod az egyik saját akciódat: ha elfoglalod az erdész akciómezőt, akkor lemásolhatsz egy másik 
erdész akciót összesen 3 ételért (2 étel a “lemásolt” akcióért + 1 étel az erdészért).

(8) Ezeknek az akciótípusoknak nincs további költségük. Tulajdonképpen nem kell kifizetned az eszközsáv elé 
nyomtatott költséget. (az eszközsáv előtt látható költséget akkor kell kifizetned, amikor lépteted az eszközjelölőt, 
és nem akkor, amikor az eszközt használod.)

?
Amikor másoknak magyarázod a játékot, javasoljuk, 
hogy a játéktáblán szereplő sorrendben mondd el az 
akciómezőket. Azonban a mesterember akciómezőt 

magyarázd el először, mert a többi akció függ a 
birtokodban lévő bizonyos eszközöktől. 



Az ártéren lévő gátak negatív 
GYP-nak számíthatnak. 

A kemencék egy magukban 
legfeljebb 7 GYP-ot érnek.
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Add össze az árulapkád GYP-jait. Minden egyes tégla, lenvászon, gyapjúszövet és bőr  1-1 
GYP-ot ér. Minden egyes nyári, téli és bőrruha 2 GYP-ot ér. Minden egyes deszka ½ GYP-
ot ér. (Ne kerekítsd az összeget.)

Add hozzá az ekék, a csónakok és a járművek GYP-jait. Majd vonj
le 3 GYP-ot, hacsak nincs legalább egy nagy jármű a csűrödben. 

Az úti-tapasztalat-sáv első üres mezőjén (lentről) látható GYP-ot kapod az 
utazásaidért. 

Az úti tapasztalat legfeljebb 10 GYP-ot ér. 

Add hozzá az eszközeid 
GYP-ját, mely a játéktábla 
10 eszközsávján látható. 

Az árusáv 15. mezőjén lévő minden egyes árujelölő 3 GYP-ot ér. A 11-14. mezőn lévő 
minden egyes árujelölő 2 GYP-ot ér. A 7-10. mezőn lévő minden egyes árujelölő 1 GYP-ot ér. 
(Az összes ételmennyiséget szétoszthatod a két étel árujelölő között, hogy az értük kapható 
GYP-ok száma optimális legyen.) Ha van raktárad, duplázd meg az ebben a kategóriában 
lévő GYP-ok számát. (Csak egyszer duplázhatod meg, még akkor is, ha több raktárad van.)

Kihagyhatod ezt a fejezetet a szabálykönyv első olvasásakor. De figyelj oda, hogy az “állatok a birtoktáblán” fejezetet gondosan olvasd
el: az állatok pontozását foglalja össze. A győzelmi pontok egyéb forrását a lapkákon és a táblákon lévő sárga szélrózsák mutatják. 

A játék 9 félév után a nyári félév végével, a novemberi leltár után véget ér. (Az állataid már nem szaporodnak többet, mert 
ez csak májusban történik.) Ezután minden játékos használhatja a csónakját (ha van neki) hogy beváltsa  megmaradt
tőzegét más árukra, melyek az árusávon győzelmi pontot érnének (lásd “árusáv”pontozása, lent). Használjátok a
pontozótáblát, hogy leírjátok a győzelmi pontjaitokat (GYP) a különböző pontozókategóriákban. 

A játék vége és a tél vége

Ruházatlapkák és 
építőanyagok 

A csűrben lévő felszerelések

Úti tapasztalat

Eszközök

Árusáv

A birtoktáblán lévő GYP-ok

A birtoktáblán lévő állatok

Készlethiány

A szóló játék

Végül a legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos győz. Holtversenyben a feltételezett 10. félév kezdőjátékosa
nyeri a holtversenyt (vagyis az a játékos, aki a kezdő játékos lenne, ha egy újabb körre kerülne sor). 

A szóló játékban nincs különleges akció. Ez azt jelenti, hogy nem használhatod a másik évszak akciómezőjét. Ezen kívül, csak
rakosgasd a munkásaidat egymás után, és próbálj meg annyi pontot gyűjteni, amennyit csak tudsz. A 110 győzelmi pont figyelemre 
méltó eredmény. 

Add hozzá az épületek, beállók, istállók, erdők és parkok GYP-jait. Majd vonj ki 4 GYP-
ot a vízes mocsár miatt, 1 GYP-ot minden lecsapolt mocsaras rész miatt, és 1 GYP-ot
minden ártér mező miatt (felső sor) mely a birtoktábládon maradt. (Az állatok külön 
pontozási kategóriába tartoznak.)

Azon állatfajta minden egyes állata, melyből a legkevesebbel rendelkezel 2 GYP ér (lásd a 
9. oldalon az állattenyésztés részleteit). Minden egyes állat, abból a fajtából, melyből a 
második legkevesebb egyeddel rendelkezel 1 GYP-ot ér. A harmadik fajta állataid nem
érnek GYP-ot. (Példa: 6 birka, 5 ló és 4 marha értéke 0+5+8=13 GYP. 5 ló, 4 
marha és 0 birka értéke 0+4+0=4 GYP. 3 ló, 3 marha és 3 birka értéke 0+3+6=9 
VP. Az eke és jármű vásárlásnál kifizetett ló és marha ebben a katagótiában nem számít
Nem érnek GYP-ot.) 

Ezt a kategóriát a játék alatt használjátok. Itt tartjátok számon az étel és a tüzelő hiánya 
miatt a félévek végén kapott GYP-veszteséget (ez ritka eset, ha egyáltalán van ilyen). A
pontozás alatt nem jön további GYP-veszteség ehhez a kategóriához.
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A függelék számos összefoglalót tartalmaz. A kredit rész után találod az épület és az Úticél-lapkák összefoglalóját, valamint az összes 
eszköz és felszerelés felsorolását. Ezután összefoglaljuk az összes lehetséges “lapka-átalakítást” (melyek a birtokrendező akcióval is elérhetőek, 
lásd 12. és 13. oldal). Az utolsó oldalon van a tárgymutató. Itt írjuk le az egyes tartozékok játékbeli használatát. További dolgokat tudhatsz 
meg a játékról és annak témájáról  a kredit részből kiindulva. 
Az összefoglaló második oldalán a megfordítható lapkákat gyűjtöttük össze. 

credits
“Fields of Arle” is the most autobiographic game designed by Uwe Rosenberg. Its story is set in the village where his father was born and 
where his parents were married. Today, about 1100 people are living in and around Arle. One of the scattered settlements around Arle, 
Beemoor, is a travel destination in this game. This is where Rosenberg’s father grew up on a secluded farm. The “Textile House” building 
in this game is based on the textile house Kanngießer in Aurich, which has been managed by Rosenberg’s mother since 1989; before her, 
it was managed by his grandfather. Uwe Rosenberg grew up in Aurich; in his earliest years, he was even living in the housing space above 
the store. The reason why he is not the third generation managing the store is that he likes designing games way more than worrying about 
textiles. Today, he is well known for games like “Agricola” and “Glass Road”. With his current two-player game “Fields of Arle,” he 
remains true to his overall agricultural theme.

The family of the editor and publisher Frank Heeren has also lived in East Frisia for many generations. Frank Heeren’s father was born 
not far away from Arle – in Schweinsdorf – and in his early years, Frank and his father themselves moved out to the moor to cut peat.

In his book “Altes Handwerk” (“Former Handcraft”), Gerhard Canzler writes about the merits of the soil of Arle. This book was the 
source of Uwe Rosenberg’s inspiration in designing this game. This rule book has been written by Uwe Rosenberg himself. He would 
like to thank all of his proof-readers: Janina Kleinemenke, Sascha Hendiks, Gabriele Goldschmidt, Thorsten Hanson, Michael Wißner, 
and Christof Tisch. He would also like to thank his father Reinhold Rosenberg for his help with the accompanying texts in the appendix. 
This game was realized by Frank Heeren who also grew up in East Frisia, like Uwe Rosenberg. (They both graduated from high school 
in 1989. In their advanced geography classes, they learned a lot about tidal flat and moor areas. They both would like to send their best 
regards to their former teacher and tutor, Mr. Freudenberg.)

The publisher would like to thank Dennis Lohausen for the illustrations and his wonderful contributions to the functionality of the 
components. Many thanks to Grzegorz Kobiela for the English translation. In chronological order, the following people had great 
influence on the game design: Andreas Odendahl, Sascha Hendriks, Dirk Krause, Hagen Dorgathen, Jessica Hüsker, Benjamin Ehlers, 
Frank Heeren, Michael Speckmann, Marco Althoff, Andrea Timm, Lorenz Merdian, Thorsten Roth and Frank Hommes. The designer 
would like to express his great gratitude towards these play-testers. (For instance, travel experience was only introduced after explicit 
requests by some play-testers. Uwe Rosenberg admits – like a true down-to-earth East Frisian – he would have never thought of rewarding 
players with points for their exhaustive travels that he would avoid at all costs.)

Z-Man Games would also like to thank Joshua Edwards and Michael Young for their well-trained eyes. 

TÁRGYMUTATÓ

AZ   ÉPÜLETLEPKÁK   FELSOROLÁSA

Az előkészületek alatt helyezd a kis házakat a játéktábla tetején lévő 4 mezőre (zöld színük jelzi). Az összes kis ház építési 
költsége azonos, és mindegyikük 1-1 GYP-ot ér (GYP).

Az első játékhoz a világoszöld kezdő házak használatát javasoljuk. Ha egynél többet építesz ezekből a házakból, akkor eldöntheted, 
hogy milyen sorrendben használod őket közvetlenül a novemberi leltár előtt. A kis házak részletesen:

Függelék

Farmer háza
Költség: bármilyen 1 építő-

anyag és 1 gabona 
1 GYP-ot ér. 
Képesség: November előtt 
(minden nyári félév végén),
kapsz 1 agyagot. Továbbá, 
minden november előtt 
vághatsz 1 tőzeget.  
(beleértve a végső pontozás 
előtti egyet is). (Nem vehetsz 
tőzeget az általános készletből.
Az egyik mocsárlapkádról kell 
levenned.)

Ekekészítő műhely
Költség: bármilyen 1 építő-

anyag és 1 gabona 
1 GYP-ot ér. 
Képesség: November előtt 
(minden nyári félév végén), 
letehetsz 1 általad választott 
földet a birtoktáblád egyik üres 
birtokmezőjére (a gátvonalad 
alá). Nem kötelező földet 
leraknod. (Ha most nem teszed 
meg, később visszamenőleg már 
nem teheted meg.) 

Papnövendék kunyhója
Költség: bármilyen 1 építő-anyag 

és 1 gabona 
1 GYP-ot ér. 
Képesség: November előtt 
(minden nyári félév végén),
kapsz 1 gabonát és 1 gátat
(vagyis mozgasd a legalsó 
gátat a következő üres résbe a 
gátvonal fölé, lásd 9. oldal). 

Műhely
Költség: bármilyen 1 építő-

anyag és 1 gabona 
1 GYP-ot ér. 
Képesség: November előtt 
(minden nyári félév végén),
kapsz 1 fát és 1 “mesterember” 
akciót (vagyis kifizeted a költ
ségét, és 1 mezőt jobbra léptetsz 
egy eszközjelölőt). 



Az általános készletből 
veheted el az egyes mezőkre 

tett tőzeget, ezeket sajnos 
nem teheted dupla mezőkre. 
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Fonoda
Költség: bármilyen 1 építő-

anyag és 1 gabona 
1 GYP-ot ér. 
Képesség: A játék alatt bármikor 
és bármennyiszer, fizethetsz 3
lent, hogy kapj 1 lenszövetet és 
vágj 1 tőzeget (vagyis vegyél le 
1 tőzeget az egyik mocsárlap
kádról; nem vehetsz el tőzeget az 
általános készletből).

Telepes háza
Költség: bármilyen 1 építő-

anyag és 1 gabona 
1 GYP-ot ér. 
Képesség: A játék alatt bármikor 
(és bármennyiszer), fizethetsz 2 
gyapjúszövetet, 
hogy kapj 1 agyagot és vágj 
1 tőzeget (vagyis vegyél le 
1 tőzeget az egyik mocsár-
lapkádról; nem vehetsz el tőzeget
az általános készletből). 

Ácsműhely
Költség: bármilyen 1 építő-

anyag és 1 gabona 
1 GYP-ot ér. 
Képesség: A játék alatt
bármikor (és bármennyiszer),
fizethetsz 4 ételt és 1 téglát, 
hogy egy beállót istállóvá
alakíts át. (Ezen felül nem kell 
kifizetned a szokásos 2 tégla 
költséget. Figyelj oda, hogy 
csak 3 elérhető istálló van.)

Szeszfőzde
Költség: bármilyen 1 építő-

anyag és 1 gabona 
1 GYP-ot ér. 
Képesség: A játék al
att bármikor és bár
mennyiszer, (akár az 
aratás és a fenntartás 
között), beválthatsz 1 
gabonát +1 tőzeget 3 
ételre. 

Szemétlerakó
Költség: bármilyen 1 építő-anyag 

és 1 gabona 
1 GYP-ot ér. 
Képesség: A játék alatt bármikor
(és bármennyiszer), beválthatsz 3 
lent 1 lóra, ha van már legalább 
2 lovad. 

Fakereskedő
Költség: bármilyen 1 építő-

anyag és 1 gabona 
1 GYP-ot ér. 
Képesség: A játék alatt bármikor
(és bármennyiszer), beválthatsz 
1 deszkát plusz 1 ételt 2 fára.
(Ez az épület lehetővé teszi, hogy 
könnyen fához juthass, feltéve, 
ha van elég járműved.) 

Rakodó állomás
Költség: bármilyen 1 építőanyag és 1 gabona 
1 GYP-ot ér. 
Képesség: A munka fázis alatt bármikor lerakhatsz 1 tőzeget egyik 
járműved egyik üres egyes mezőjére (nem dupla mezőre). Ezt 
bármennyiszer, bármennyi járművednél megteheted. Csak akkor
 kapod meg a járműveken 
lévő tőzeget, amikor kirakodsz 
belőlük. (A járművekre rakott 
tőzeget az általános készletből 
vedd el. Nem vehetsz le tőzeget
a mocsárlapkádról.)

Esztergályos
Költség: 1 deszka és 1 tégla
5 GYP-ot ér. 
Képesség: Azonnal (és csak egyszer), 
a birtokodban lévő minden erdő után kapsz
1 fát és vágsz 2 tőzeget. (Az erdőid meg
maradnak. Nem vehetsz tőzeget az általános 
készletből.)

Füstölőház
Költség: 1 deszka és 1 tégla
5 GYP-ot ér. 
Képesség: Azonnal (és csak egyszer), a
birtokodban lévő minden varsa után vágsz
1 tőzeget.  (A varsáid megmaradnak. Nem 
vehetsz tőzeget az általános készletből.)

Kovácsműhely
Költség:  1 deszka és 1 tégla
3 GYP-ot ér. 
Képesség: Azonnal (és csak amikor felépül a 
kovácsműhely), kicserélheted a csónakokat, 
kézikocsikat és kocsikat (melyek a “kis 
felszerelések”) ekékre. A csere aránya 1:1, 
és bármennyiszer megtehető. (A kicserélt kis 
felszerelést tedd vissza a készlettáblára.)

Kádárműhely
Költség: 1 deszka és 1 tégla
4 GYP-ot ér. 
Képesség: Azonnal (és csak egyszer), 
számold össze a birtokodban lévő tejet 
adó állatok számát. Tejet adó állat a birka és 
a marha. 5/10/15 tejet adó állat után az 
árujelölőd bármelyikét léptetheted 1/2/3 
mezőt.

Pékség 
Költség:  1 deszka és 1 tégla
4 GYP-ot ér. 
Képesség: Azonnal (és csak amikor 
felépül a pékség), a birtokodban lévő 
minden kemence után, kicserélhetsz 2 
gabonát és 1 lent 8 ételre. (A kemencéid 
megmaradnak.)

A következő épületek azonnal jutalmat adnak, vagyis az egyszeri jutalmat a felépítésük után azonnal megkapod. Miután megkaptad a
jutalmat, a játék további részében figyelmen kívül hagyhatod őket. Majd a játék végén még győzelmi pontot (GYP-ot) fognak érni. 

A játéktáblán a 4 kis ház mezője alatt van 2 mező a kis gazdasági épületek számára (sárga színük jelzi). Minden kis gazdasági 
épületnek ugyanaz az építési költsége. A játék elején dől el, hogy ezek közül, melyik 2 kerül játékba. 

A későbbi játékokhoz válassz 4-et a következő sötétzöld kis házakból. (A hátlapjuk alapján meg tudod különböztetni a kétféle 
zöldtípust.)
Mindegyik kis házat bármikor használhatod a játék során (kifejezetten a munka fázisban). (Képességük kihívást jelenthet első 

használatuknál. Ezért a Fonoda, Telepes háza, Ácsműhely és Szeszfőzde használatát javasoljuk a sötétzöld épületekkel való első játék 
alkalmával.)
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A játék elején tegyetek a játéktáblára 6 nagy gazdasági épületet a narancssárga épületmezőkön lévő nevüknek megfelelően. 
Minden nagy gazdasági épület költsége más és más, és mindegyik minden “Fields of Arle” játék során elérhető.

A játék elején döntsétek el, hogy a kék kocsmalapkák közül melyik 3 kerüljön játékba, ezeket helyezzétek a játéktábla bal alsó 
kék mezőire. Az összes kocsma építési költsége azonos. 
Az első játéknál javasoljuk, hogy a Fazekas lakóhelyét, a Farmer lakóhelyét és az Ószeres lakóhelyétt használjátok. 

A játék elején tegyétek a piros nagy épületeket a kocsmák mellé. Az összes nagy épület építési költsége azonos, és mindegyikük 
15 győzelmi pontot (GYP) ér.

Malom
Költség: 1 deszka és 8 len vagy 8 gabona
6 GYP-ot ér. 
Képesség: Azonnal (és csak egyszer), kapsz
8/10/12 ételt, ha van 3/5/6 földed. (A
földjeid megmaradnak.) A típusuk mindegy, 
a gabona- és a lenföld is számít. (Ha 2 vagy 
annál kevesebb földed van, egyáltalán nem 
kapsz ételt.) 

Szövőmalom
Költség: 2 tégla és 10 len vagy 10 gyapjú-

szövet
7 GYP-ot ér. 
Képesség: Azonnal (és csak egyszer), kapsz
1 téliruhát és ingyen 
léptesd jobbra a szövő-
szék eszközjelölőd
(legfeljebb) 2 mezőt .

Textilház
Költség: 1 tégla és 2 különböző ruházat

(nyári/téli/bőr ruha)
9 GYP-ot ér. 
Képesség: Azonnal
(és csak egyszer),
kapsz 1 lenvásznat, 
1 gyapjúszövetet, és
1 bőrt. 

Fazekas lakóhely
Költség:  2 különböző építőanyag és 9 étel
5 GYP-ot ér 
Képesség: Azonnal (és csak egyszer), a
birtokodban lévő minden fazekaskorong 
után kapsz 1 bármilyen fajtájú állatot. (A
fazekaskorongok megmaradnak. Választhatsz 
ugyanolyan vagy különböző állatokat. Azon-
nal el kell helyezned őket a birtoktábládon.)

Farmer lakóhelye
Költség:  2 különböző építőanyag és 9 étel
3 GYP-ot ér 
Képesség: Azonnal (és csak egyszer), kic-
serélhetsz legfeljebb 3 földet erdőre. (Tedd 
vissza a földeket az általános készletbe. Ne 
felejtsd el, hogy az erdőlapkák készlete 
korlátozott.)

Ószeres lakóhely 
Költség:  2 különböző építőanyag és 9 étel
4 GYP-ot ér 
Képesség: Azonnal (és csak egyszer),
ingyen kapsz vagy 1 kézikocsit vagy 1 
csónakot. (Helyezd az új felszerelést a 
csűrödbe – teremts helyet, ha szükséges.
Ha nem maradt több kézikocsi vagy csónak 
az általános készletben, akkor semmit nem 
kapsz.) Továbbá, vagy ha szeretnéd, kapsz
1 bőrruhát és 1 gyapjúszövetet.

Falusi templom
Költség: 3 deszka, 3 tégla és 15 étel
15 GYP-ot ér
Képesség: Azonnal (és csak egyszer), ingyen
kapsz 1 fuvarkocsit, melyet helyezz el a csű-

rödben (feltéve, hogy még 
maradt fuvarkocsi a kész
lettáblán).

Lütetsburg Kastély
Költség: 3 deszka, 3 tégla és 15 étel
15 GYP-ot ér
Képesség: Azonnal (és csak egyszer), kapsz
1 erdőlapkát, melyet helyezz el birtoktáblád 
egyik üres birtokmezőjére (ha lehetséges),
és léptesd inygyen az ásó, fazekaskorong és 
munkapad eszközjelölőidet 1 mezőt jobbra. 

Berum Kastély
Költség: 3 deszka, 3 tégla és 15 étel
15 GYP-ot ér
Képesség: Azonnal (és csak egyszer),
léptesd ingyen a kemence és szövőszék
eszközjelölőidet 1 mezőt jobbra. Továbbá
kapsz 1 “lapka átalakítás” akciót (lásd
“birtokrendező” akció, 12. oldal). 

Nyeregkészítő
Költség: 2 deszka és 3 bőr 
8 GYP-ot ér. 
Képesség: Azonnal (és csak egyszer), a 
birtokodban lévő minden ló után vágj 1 
tőzeget. (A lovaid megmaradnak. Nem 
vehetsz tőzeget az általános készlet-ből.)
Továbbá léptesd a húsolófa eszközjelölőd
ingyen 1 mezőt jobbra. 

Asztalosműhely
Költség: 2 deszka és 5 gabona 
6 GYP-ot ér. 
Képesség: Azonnal (és csak egyszer), a 
birtokodban lévő minden csónak után kapsz 
2 tőzeget, és a birtokodban lévő minden
eke után kapsz 1 lovat.  (A csónakok és az 
ekék megmaradnak. A lovakat azonnal el 
kell helyezned a birtoktábládon. A tőzeget
az általános készletből kell elvenned.)

Vízparti ház
Költség: 2 tégla és 25 étel 
10 GYP-ot ér.
Képesség: Azonnal, és csak egyszer, 
kapsz 10 ételt (abból a 25-ből, amit 
befizettél), és 2 gátat (vagyis a két legalsó 
gátat a gátvonal fölötti következő üres 
résbe mozgathatod), és ingyen léptetheted 
a varsa eszközjelölőd (legfeljebb) 3 mezőt 
jobbra. 

Öbölház lakóhely
Költség:  2 különböző építőanyag és 9 étel
5 GYP-ot ér 
Képesség: Azonnal (és csak egyszer), a 
birtokodban lévő minden beálló után kapsz
1 deszkát, és a birtokodban lévő minden 
istálló után kapsz 1 téglát. (Nem vehetsz 
deszkát a tégla helyett.) A dupla beálló 2 
beállónak számít, így minden dupla 
beállóért 2 deszkát kapsz. 

Tejház lakóhely
Költség:  2 különböző építőanyag és 9 étel
5 GYP-ot ér 
Képesség: Azonnal (és csak egyszer), kapsz
1 tehenet, majd utána a birtokodban lévő 
minden marha után 1 “tőzegvágás” akciót.
(A tehenek megmaradnak. Nem vehetsz 
tőzeget az általános készletből.)

Zsilipudvar lakóhely
Költség:  2 különböző építőanyag és 9 étel
4 GYP-ot ér 
Képesség: Azonnal (és csak egyszer), léptesd 
ingyen a varsa eszközjelölőt 1 mezőt jobbra 
. Majd vegyél el a birtokodban lévő minden
varsa után 1 fát (vagyis
2, 3, 4, 5 vagy 6 fa).
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AZ   ÚTI -  CÉL - LAPKÁK   TÁRGYMUTATÓJA

Ne felejtsétek el, hogy csak akkor rakhattok úticél lapkát az egyik járművetekbe, ha a felsorolt dolgokból azonnal 
eladtok legalább egyet. Az eszközlapkán lévő minden dolog csak egyszer adható el. Nem adhatod el azt, ami
nem szerepel a lapkán. Az eladásból mindig valamennyi ételhez jutsz. (Ne feledd, hogy nem lehet 30 ételnél 
többed.) Étel kell először is a “Vízparti ház” építéséhez (lásd 18. oldal), a nagy épületek és a kocsmák építéséhez, 
valamint természetesen a fenntartáshoz. 
A lapkák mérete (vagyis a járművekben szükséges mezők száma) a zárójelben szerepel. A birtoktáblád bal oldalán lévő úti tapasztalat-sávnak 
19 mezője van. Amikor kipakolsz egy úticélt egy járműből, és lerakod a sávra, akkor az a méretétől függően 1-4 mezőt fog elfoglalni. 

Az Úticél-lapkák részletesen: 
Hage (1): Azonnal vegyél le a birtoktábládról egy földet, és kapsz 1 ételt.  
Beemoor (1): Vegyél el 1 tőzeget a saját készletedből (nem a birtoktábládról), és kapsz 2 ételt. 
Dornum (1): Tegyél vissza egy ekét a csűrödből az általános készletbe, és kapsz 8 ételt. 

Norden (2): Adj el 1-3 dolgot a felsoroltakból. Kapsz 4 ételt egy birkáért, és 7 ételt a téli ruháért. 
Továbbá, vagy ha szeretnéd, tegyél vissza egy csónakot a  csűrödből az általános készletbe, és kapsz 5 ételt. 

Aurich (2): Adj el 1-3 dolgot a felsoroltakból. Kapsz 4 ételt a bőrért (nem helyettesítheted a bőr ruhával), 5 ételt egy lóért, és 4 ételt
egy bármilyen fajtájú állatért (ez akár lehet még egy ló). 

Esens (2): Adj el 1-3 dolgot a felsoroltakból. Kapsz 4 ételt 2 gabonáért (nem adhatsz el egyetlen gabonát), 2 ételt egy irháért, és 4 
ételt a gyapjúszövetért. 

Emden (3): Adj el 1-4 dolgot a felsoroltakból. Kapsz 7 ételt a téli és a bőr ruháért, és 6 ételt a nyári ruháért. Továbbá, vagy ha 
szeretnéd, elvehetsz 1 tőzeget a saját készletedből (nem a birtoktábládról), és kapsz érte 3 ételt. 

Leer (3): Adj el 1-4 dolgot a felsoroltakból. Kapsz 2 ételt a lenért, 3 ételt a lenvászonért (mely nem helyettesíthető nyári ruhával), 
5 ételt a marháért, és 6 ételt a nyári, téli vagy bőr ruháért. 

Bremen (4): Adj el 1-5 dolgot a felsoroltakból. Kapsz 5 ételt egy deszkáért, 9 ételt 2 azonos fajtájú állatért, 12 ételt egy lenvászonból, 
gyapjúszövetből és bőrből álló készletért, és 30 ételt (minden szám feletti étel elveszik) egy nyári, téli és bőr ruhából álló 
készletért. Továbbá, vagy ha szeretnéd, levehetsz egy mocsárlapkát a birtoktábládról (függetlenül attól, hogy melyik 
oldala van felfelé, hogy van-e rajta tőzeg vagy sem, beleértve a kis mocsárlapkát, melyen a játék kezdetétől van tőzeg). 
Azonnal vedd le a lapkát. Ha volt tőzeg a lapkán, akkor az elveszik. Ezért nem kapsz ételt, de másrészről nem vesztesz 
pontot a lapka miatt. 

A   FELSZERELÉSEK   ÉS   AZ   ESZKÖZÖK   TÁRGYMUTATÓJA

A felszerelésed a csűrben tartod. A mezők korlátozottak. 4 tárolóhelyed van a kisebb felszereléseknek (beleértve a kis járműveket) és 
3 tárolóhely van a nagy járműveknek. (Vagy a legalsó, nagy járműveknek fenntartott parkolóhelyen raktározhatsz egy ötödik kis felszerelést.)

Felszerelés Kategória Költség GYP Funkció
Eke Kis felszerelés 1 fa és 1 ló/marha 3 földet ad a “farmer” akciónál

Csónak Kis felszerelés 1 fa 1 lehetővé teszi, hogy bármikor beválts 1 tőzeget
1, az árusávon lévő árura 

Kézikocsi Kis jármű 2 fa 0 1 egyes mező a berakodáshoz
Kocsi Kis jármű 4 fa 1 2 egyes mező a berakodáshoz, nem vonhatók össze
Szekér Nagy jármű 5 fa és 1 ló 1 3 egyes mező a berakodáshoz
Lovas szekér Nagy jármű 7 fa és 1 ló 2 4 egyes mező a berakodáshoz
Fuvarkocsi Nagy jármű 4 fa és 2 ló 4 1 egyes mező és 1 dupla mező a berakodáshoz
Bérkocsi Nagy jármű 6 fa és 2 ló 5 2 egyes mező és 1 dupla mező a berakodáshoz

A birtokodban lévő eszközök számát a játéktálán követed nyomon. 10 eszköztípus van. Győzelmi pontot (GYP) akaphatsz a játékvégén, 
ha egy adott típusból a több eszközzel is rendelkezel (lásd lent).

Eszköz Számuk a játék elején   Léptetés költsége Érték
Varsa 2 1 fa 3, 4, 5 és végül 6 (3 GYP)
Húsolófa 3 1 fa 5 (1 GYP) és végül 6 (3 GYP)
Szövőszék 2 2 fa 3 (1 GYP), 4 (3 GYP) és végül 5 (4 GYP)

Mészárszék 2 1 agyag 3 (1 GYP) és végül  4 (2 GYP)

Ásó 3 1 fa 5 és végül 7 (2 GYP)
Lapát* 3 1 fa 4, 5, és végül  6
Fazekaskorong 2 1 agyag 3 és végül  4 (2 GYP)
Kemence 1 1 tégla 2 (1 GYP), 3 (5 GYP) és végül  4 (7 GYP)
Fejsze 3 1 fa 4, 5 és végül  6
Munkapad 2 2 agyag 3 (1 GYP) és végül  4 (4 GYP)

* A birtokodban lévő lapátpárok meghatározásához használd.

Beemoor - utazás
Rosenberg

gyermekkori 
otthonába
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Mire is van szükségem, hogy... ?

ÁRUK

… Étel: építés: vízparti ház, kocsmák és nagy ééépületek;
valamint minden félév fenntartó fázisa, és bizonyos akciók
(mint a napszámosnál a lemásolás)

… Len: gyártás: lenvászon; fonoda, építés: szövőmalom és a 
hagyományos malom 

… Gabona: használat: szeszfőzde, sütöde; néha étel
helyettesítése; építés: zöld épületek, asztalosműhely
és  malom 

… Gyapjú: gyártás: gyapjúszövet; építése: szövőmalom;
használat: Telepes háza

… Irha: gyártás: bőr

… Bőr: gyártásnál; kereskedés: Aurich; 
építés: Nyeregkészítő

… Ruhák: keresledés: különböző uti céloknál; 
építés: textilház 

ÁLLATTENYÉSZTÉS

… sok azonos fajtájú állat: mészáros; kereskedés:Bremen

… sok birka és marha: a nyári félév végén ételt ad; használat:
kádárműhely 

… sok birka: a téli félév végén gyapjút ad

… sok marha: több étel a mészárosnál, építés: eke; használat:
tejház lakóhely (hatékonyabb) 

… sok ló: használat: nagy járművek, eke, nyeregkészítő

… Beálló: használat:állattenyésztés, ácsműhely  

… Istálló: használat: állattenyésztés, és a birtokmezők haté-
konyabb használata, dupla beálló előfeltétele

… Beállók és istállók: használat: Öbölház lakóhely 

FELSZERELÉS

… legalább egy eke: kereskedés: Dornum 
… több eke: farmer: a földek felszántása; használat: 

malmok hatékonyabb használata 

… legalább egy csónak: átváltás: tőzeg az árusávon lévő 
árura

… több csónak: több tőzeget kapsz a csónakosnál;
használat: asztalosműhely hatékonyabb használata;
kereskedés: Norden

…  Kézikocsi és kocsi: gyártás: deszka, tégla; kereskedés: 
eke eladása ételért Dornumban; és ekét kapsz, amikor 
kovácsműhelyt építesz

… Nagy járművek: deszkának, téglának és ruhának, 
valamint az összes nagy úticélhoz

… Lovas szekér: gyártás: évszakonként két nyári ruha,
használat: Járműcég (hatékonyabb) 

… Lovaskocsi és bérkocsi: a “Bremen” Úticél-lapkánál

ÉPÍTŐANYAGOK   ÉS   TŐZEG

… Fa: építőanyag: épületek; nyersanyag: deszka és  
felszerelések 

… Agyag: építőanyag: épületek; nyersanyag: tégla
és beállók

… Deszka: építőanyag: épületek (különösen a 
nagy épületeknél); használat: fakereskedő;
kereskedés: Bremen

… Tégla: építőanyag: épületek (különösen a nagy 
épületeknél); átalakítás: beállóból istálló

… Tőzeg: fenntartás: a nyári félév végén;
gyártás: tégla; használat: sütöde; kereskedés:
más árukkal (ha van csónakod is); 
használat: szeszfőzde 

BIRTOKMEZŐ-LAPKÁK

… Erdő: a nyári félév végén fát ad, használata:
park előfeltétele, esztergályosműhely

… Park: győzelmi pont (ha nincs több fára 
szükséged a játék végéig), és két állatot tart el

… legalább 3 föld: hogy egyáltalán használni 
tudj egy bármilyen malmot, és a farmer 
kocsmájának hatékonyabb használatához

… sok föld: gabonát és lent ad a nyári félév végén

… Ártér: nem használhatod a gátvonal mögötti 
mezőket

ESZKÖZÖK

… néhány varsa: többet kapsz a vízparti 
ház megépítése után

… sok varsa: a halásznál, a füstölőház
és a Zsilipudvar kocsma hatékonyabb 
használata

… pontosan öt húsolófa: a tímárnál, és 
a nyeregkészítő megépítése után többet 
kapsz

… pontosan három fazekaskorong:
többet kapsz a Lütetsburg Kastély 
megépítése után

… több fazekaskorong: a fazekasnál és 
a fazekas lalóhely használata 
hatékonyabb

… legalább két kemence: a Berum 
kastély megépítésénél további győzelmi 
pontok

… több kemence: a péknél, és a  pékség
használata hatékonyabb

… pontosan három munkapad: a
Lütetsburg kastély megépítésénél 
további győzelmi pontok

Ne olvasd el az első játék előtt, de pillants bele, ha szükségét érzed. 


