
New England
(Új Anglia)

3-4 játékos számára 12 éves kortól

Előtörténet

1621-ben megérkeztek az Újvilágba az első angol telepesek, a Zarándokok és megalapították 
az első települést – Plymoutht. Az a vidék, ahol letelepedtek a „New England” (Új Anglia) 
nevet kapta – a nevet, melyet ma is használnak. A játékosok ugyanúgy lakják be a területet, 
ahogy a Zarándokok tették annak idején. El kell dönteniük, hogy mely földdarabok 
alkalmasak a gazdálkodásra, ahol majd letelepedhetnek, állatokat tenyészthetnek és gabonát 
termelhetnek. Azonban nem mindig fog rendelkezésre állni a legjobb minőségű föld, mivel 
előfordul majd, hogy a többi játékos gyorsabban cselekedik és előbb megszerzi azt.

Tartozékok

1 játéktábla
60 földterület lapka
1 vászonzacskó
58 fejlesztés kártya
13 telepes figura
11 csűr figura
10 hajó figura
4 fekete jelzőkorong
10 licitkorong
3 győzelmi pont kártya
1 kezdőjátékos-jelző
12 kezdő lapka
4 család kártya
60 pénzérme 180 Schilling értékben (30 db 1 Schillinges és 30 db 5 Schillinges)
1 játékszabály
1 játék segédlet

Előkészületek

• A játéktáblát tegyétek az asztal közepére. A tábla 98 üres mezőt tartalmaz a földterületetek 
számára. A felső- és a jobbszélen elterülő terület a tenger. A jobbszélen látható 9 mezőn 
fogjuk majd minden játékkör elején elhelyezni az adott körben megvásárolható földterület 
lapkákat és fejlesztés kártyákat:
- a 3 kisebb mezőre csak földterületek,
- a 3 középső mezőre földterületek és fejlesztések is,
- a 3 nagyobb mezőre pedig csak fejlesztések kerülhetnek.

• A 10 licitkorongot tegyük a tábla felső szélére, a számukra fenntartott mezőkre.
• A földterület lapkákat tegyük a zsákba, és alaposan keverjük össze őket.
• A fejlesztés kártyákat keverjük össze és tegyük a tábla mellé.
• A telepes, hajó és csűr figurákat elkülönítve tegyük a tábla mellé.
• A 3 győzelmi pont kártyát tegyük a tábla mellé.
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• A 4 jelzőkorongot tartsuk kéznél.
• Minden játékos megkapja a következőket:

- 1 család kártya, ez mutatja, hogy a játékos melyik színnel játszik
- A családhoz tartozó 3 kezdőlapka
- 12 Schilling (a fehér érmék 1, a sárgák pedig 5 Schillinget érnek)

A játék alatt bármikor lehet pénzt váltani. Minden játékos nyilvánosan, jól látható 
helyen tárolja a vagyonát.

• A kimaradt érméket tegyétek egy kupacban a tábla mellé, ez lesz a bank.
• Válasszatok kezdőjátékost.

Játékmenet

A játék kezdete előtt a játékosok 3 kör alatt elhelyezik a kezdőlapkáikat.

A kezdőlapkák elhelyezése

A kezdőjátékos jobbján ülő kezdi majd meg mindhárom kört. Elhelyezi az egyik 
kezdőlapkáját az üres felével felfelé a táblán úgy, hogy lefedjen 2 üres mezőt. Ezután a tőle 
jobbra ülő is megteszi ugyanezt. Mindez mindaddig folytatódik, míg fel felkerült a táblára az 
összes kezdőlapka.

A lapkák lehelyezésekor ügyelni kell arra, hogy a lapkák legfeljebb átlósan érintkezhetnek, 
vízszintesen, vagy függőlegesen nem.

Minden kezdőlapka kétszer akkora, mint egy a normál lapka és a játékban előforduló 3 
földterület típus valamelyikéhez tartozik. Mindkét oldalán látható a család nevének 
kezdőbetűje a játékos színében. A képekkel ellátott oldala a „fejlesztett”, az üres oldal pedig a 
„fejlesztetlen”.

A játékkörök menete

Minden kör a következő 3 fázisból áll:
1. A kínálat meghatározása.
2. Licitkorong kiválasztása.
3. Vásárlás, gazdálkodás és pénzbevétel begyűjtése.

1. A kínálat meghatározása
A kezdőjátékos meghatározza az adott körre érvényes kínálatot. A kínálatot 9 földterület 
lapka és fejlesztés kártya alkotja, amiket a tábla tetején lévő 9 mezőn kell elhelyezni.

A játékos először bejelenti, hogy hány földterület lapkát kíván a kínálatba tenni. Ez minimum 
3 kell, hogy legyen, és nem lehet több, mint 6. Ezután kihúzza a zsákból a megfelelő számú 
lapkát, majd elhelyezi őket az üres felükkel felfelé a megfelelő kínálati mezőkön. 

Ezután a játékos az üres kínálati helyeket feltölti a pakliból felhúzott, képpel felfelé 
elhelyezett fejlesztés kártyákkal. Következhet a 2. fázis.
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2. Licitkorong kiválasztása
A kezdőjátékos választ először, utána a többiek az óramutató járása szerinti sorrendben.

A soros játékos elvesz egyet a táblán lévő licitkorongok közül, majd azt maga elé teszi egy jól 
látható helyre. Másik játékos által már elvett korong nem választható.

A korongon látható szám két dolgot is meg fog határozni a következő fázisban:
1. A játékosok sorrendjét, és
2. A megvásárolni kívánt földterület lapkák és fejlesztés kártyák árát.

Miután mindenki elvett egy korongot, következhet a 3. fázis.

3. Vásárlás, gazdálkodás és pénzbevétel begyűjtése
A legnagyobb értékű licitkorongot megszerző játékos kezd.

A játékosok a körükben végrehajthatnak 1, 2, vagy 0 vásárlást. Minden egyes vásárlás után a 
megszerzett lapkát, vagy kártyát azonnal fel kell használni.

Amint egy játékos végzett a fentiekkel, visszateszi a licitkorongját a táblán lévő helyére és 
elvesz 4 Schillinget a bankból.

Ezután a következő legmagasabb licitkoronggal rendelkező játékos kerül sorra, majd sorban a 
többiek, egészen addig, míg mindenki végrehajtotta ezt a fázist.

Ekkor a kínálati mezőkön maradt lapkákat, kártyákat el kell távolítani, ezek kikerülnek a 
játékból.

A kezdőjátékos-jelző átkerül az eddigi kezdőjátékostól balra ülőhöz.

Vásárlás…
A játékos elvesz egy földterület lapkát, vagy egy fejlesztés kártyát a kínálatból, majd annyi 
Schillinget fizet érte, amennyit a licitkorongja mutat. Minden egyes vásárlást külön meg kell 
fizetni.

Egy játékos legfeljebb 2 vásárlást hajthat végre, de dönthet úgyis, hogy csak egyszer, vagy 
egyszer sem vásárol.

2 vásárlás esetén választható 2 földterület lapka, vagy 2 fejlesztés kártya, vagy akár egy-egy 
mindkettőből.

Példa (4. oldal teteje):
A játékos a „4” értékű licitkorongot választotta. 2 fejlesztés kártyát vásárol, és 8 Schillinget 
fizet érte a banknak.

Vásárlások után az elvitt lapkákat és kártyákat nem pótoljuk azonnal, így a később sorra 
kerülő játékosok már kisebb kínálatból választhatnak.

Csakis olyan lapka vásárolható meg, ami azonnal szabályosan lehelyezhető a táblára és csakis 
olyan kártya vásárolható meg, ami azonnal végrehajtható, kivéve, ha a játékos rendelkezik 
egy üres csűrrel.
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Gazdálkodás… 
A megvásárolt földterület lapkát azonnal el kell helyezni a játéktáblán, egy üres mezőn az 
üres felével felfelé.
Az új lapkának vízszintesen, vagy függőlegesen érintkeznie kell egy már a táblán lévő saját, 
ugyanilyen típusú lapkával.
Egy lapka sosem kerülhet le úgy a táblára, hogy vízszintesen, vagy függőlegesen érintkezzen 
egy másik játékos ugyanilyen típusú lapkájával, hiszen akkor a későbbiekben lehetetlen lenne 
beazonosítani az egyes parcellák gazdáját. Az átlós érintkezés azonban megengedett.

Ha egy játékos valamelyik földterület típusú lapkáit körülvevő mezők foglaltak, vagy üresek 
ugyan, de egy másik játékos ugyanilyen típusú lapkái miatt nem beépíthetők, akkor az a 
játékos a játék végéig már nem vásárolhat ilyen fajta lapkákat.

Egy játékos mind a 3 földterület-típusból csak egy-egy összefüggő területtel rendelkezhet. A 
táblára letett lapkákat nem lehet máshová áthelyezni.

Példa (5. oldal teteje):
A Palmer családot irányító játékos egy parcella termőföldet (fekete lapka) vásárol. Ezt csakis 
a pipával jelzett helyekre teheti le. Az x-szel jelzett helyek azért tiltottak, mivel ott  
érintkeznének a Winslow család termőföldjeivel. A többi üres mező pedig azért nem 
megfelelő, mivel azok nem szomszédosak a már letett saját termőföldekkel.

Amikor egy játékos megvásárol egy fejlesztés kártyát, akkor azt azonnal kijátssza, majd 
képpel felfelé maga elé teszi. A kártyán látható győzelmi pontokat a játék végén kapja meg.

Egy kijátszott kártyát a későbbiekben már nem lehet eldobni, és a hatását nem lehet 
megszüntetni – a játék végéig a játékos birtokában marad.

A fejlesztés kártyáknak 2 típusa van:
Az egyik fajtán település-, termőföld-, vagy legelő területlapkák, a másikon pedig valamilyen 
figura (telepes, hajó, csűr) látható.

A települést (barna), termőföldet (fekete), vagy legelőt (zöld) tartalmazó kártyák csak akkor 
aktiválhatók, ha a játékos rendelkezik a megfelelő alakzatban elhelyezkedő megfelelő típusú 
földterület lapkákkal. (A játékosnak rendelkeznie kell a kártyán ábrázolt módon elhelyezkedő 
fejlesztetlen parcellákkal.) A kártya elforgatható bármelyik irányba, így az alakzat iránya 
megváltoztatható.

Ezután a játékos a fekete jelzőkorongokkal megjelöli azokat a parcellákat, amiket fejleszteni 
kíván, átfordítja mindegyiket a „fejlesztett” oldalára és eltávolítja a jelzőkorongokat.

Megjegyzés: A kezdőlapkák 2 helyet foglalnak el. A 2 parcellát csakis egyszerre lehet 
fejleszteni, vagyis, ha csak az egyik parcellára van szükség egy fejlesztés kártya kijátszásakor, 
akkor a másik parcella kárba vész, a későbbiekben már nem lehet felhasználni egy másik 
kártya aktiválásához. Ha egy kezdőlapka átfordul, akkor jól látható, hogy egyik fele sem 
használható már fel a későbbiekben.
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Példa (5. oldal, jobb oldali hasáb):
Ezzel a kártyával a játékos 3 barna színű földterület lapkáját fejlesztheti településsé. A 3 
parcellának a kártyán látható módon kell elhelyezkednie. A játék végén 6 pontot fog kapni 
ezért a kártyáért.

Amikor egy játékos figurát ábrázoló fejlesztés kártyát vásárol, akkor azt azonnal ki kell 
játszania, és a megfelelő fafigurát el kell helyeznie a táblán. A figura a játékos egyik saját 
„fejlesztetlen” parcellájára kerül. Egy lapkán csak egy figura állhat.

Megjegyzés: A kezdőlapkák 2 parcellából állnak, azonban egynek számítanak. Ha figura 
kerül egy kezdőlapkára, akkor ott már nincs hely egy másik figura számára.

Példa (6. oldal, bal oldali hasáb):
A Howland családot irányító játékos vásárol egy fejlesztés kártyát, melynek segítségével  
építhet egy csűrt. Ezt csakis a pipával jelzett helyekre teheti meg.  Az x-szel jelzett parcellákra 
nem kerülhet, mivel azokon már áll egy másik figura. A másik két Howland parcella már 
átfordult a „fejlesztett” oldalára, így a csűr ezekre sem kerülhet.

Telepes
A játékos a köre végén 1 extra Schilling bevételt kap minden egyes játékban lévő telepese 
után.
A telepes bármikor áttehető egy másik még fejlesztetlen saját lapkára, attól függetlenül, hogy 
milyen típusú földterületen állt előtte.

Csűr
Minden csűr képes elraktározni 1 megvásárolt fejlesztés kártyát. A kártya azonnali kijátszása 
helyett a játékos elraktározhatja azt egy üres csűrben úgy, hogy félig lefedi a fejlesztés kártyát 
a csűr kártyával.
A 3. fázisban a játékos kijátszhat egy eltárolt fejlesztés kártyát. Ezzel a csűr felszabadul és 
újabb kártyát lehet eltárolni alatta. A csűrben tárolt kártyákat nem lehet egyszerűen eldobni, 
csakis akkor kerülhetnek ki onnan, ha felhasználásra kerülnek. Az eltárolt fejlesztés kártyák 
nem érnek győzelmi pontot.

A táblára felkerült csűr figurák nem mozgathatók (a telepessel és a hajóval ellentétben).

Hajó
Hajó csakis tengerrel közvetlenül szomszédos parcellára kerülhet. Bármikor áttehető egy 
másik tengerrel szomszédos még fejlesztetlen saját lapkára, attól függetlenül, hogy milyen 
típusú földterületen állt előtte.

Amikor egy játékos sorra kerül a 3. fázisban és ő rendelkezik a táblán a legtöbb hajóval, akkor 
még az első vásárlása előtt bővítheti a kínálatot, húzhat egy fejlesztés kártyát a pakliból, vagy 
egy földterület lapkát a zsákból, amit le kell tennie a tábla mellé. Ha ő nem vásárolja meg ezt 
az új lapkát, vagy kártyát, akkor az a körben utána következő játékosok számára 
megvásárolható marad.

Ha holtverseny van a legtöbb hajót birtokló játékosok között, akkor minden érintett 
használhatja ezt a képességet.

Ha kiürült a zsák, vagy elfogyott a kártyapakli, akkor ez a képesség nem használható.
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… és pénzbevétel begyűjtése
A játékos visszateszi a licitkorongját a helyére és kap 4 Schillinget a banktól. Minden táblán 
lévő telepes figurájáért kap plusz 1-1 Schillinget. 

A játék vége
A játék azonnal véget ér, ha már nincs annyi lapka a zsákban, vagy kártya a pakliban, 
amennyit a kezdőjátékos szeretne húzni, amikor a kínálatot feltölti. A játékosok sosem 
számolhatják meg a lapkákat a zsákban, vagy a kártyákat a pakliban azért, hogy 
megbecsüljék, hogy mennyi lehet még hátra a játékból.

A csűrökben maradt fejlesztés kártyák kikerülnek a játékból.

Győzelmi pontok
Mindenki összeadja a birtokában lévő fejlesztés kártyákon lévő pontokat.

Mindenki fajtánként megszámolja a táblán lévő figuráit. A többséggel rendelkező játékos a 
következőt kapja:

A legtöbb telepessel rendelkező játékos megkapja a 4 pontot érő győzelmi pont kártyát.
A legtöbb csűrrel rendelkező játékos megkapja a 3 pontot érő győzelmi pont kártyát.
A legtöbb hajóval rendelkező játékos megkapja a 2 pontot érő győzelmi pont kártyát.
Holtverseny esetén minden érintett megkapja a kategóriáért járó teljes pontszámot.

A legtöbb ponttal rendelkező játékos a győztes.

Pontegyenlőség esetén a több pénz dönt.

Fordította: moonie
Kecskemét Társasjáték Klub: http://tarsas.bbnet.hu/
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Segédlet
Előkészületek:
Mindenki kap:

- 1 család kártya
- A családhoz tartozó kezdőlapkák
- 12 Schilling (fehér=1 Schilling, sárga=5 Schilling)

Kezdőkör
A kezdőjátékos jobbján ülő letesz egy kezdőlapkát. A többi játékos az óramutató járásával 
ellentétes sorrendben ugyanezt teszik, amíg mindenki feltette az összes kezdőlapkáját. A 
kezdőlapkák nem érintkezhetnek vízszintesen, vagy függőleges, csak esetleg átlósan.

Játékkör
1. Kínálat meghatározása
A kezdőjátékos meghatározza a földterület lapkák számát (3-6), majd a maradék helyeket 
feltölti fejlesztés kártyákkal.
2. Licitkorong választás
A kezdőjátékos választ elsőnek, utána a többiek óramutató járás szerinti sorrendben.
3. Vásárlás, gazdálkodás és pénzbevétel begyűjtése
A licitkorongok értéke határozza meg a játékosok sorrendjét. A legmagasabb licitkorongot 
választó lesz az első.
- A legtöbb hajóval rendelkező játékos az első vásárlása előtt húzhat egy plusz lapkát, vagy 
kártyát (döntetlen esetén is).
- Végrehajt 1,2, vagy 0 vásárlást. Ár=licitkorong értéke (vásárlásonként).
• Földterület lapkák
Saját ugyanolyan típusú lapka mellé kell kerülnie vízszintesen, vagy függőlegesen (másik 
játékos ugyanilyen típusú parcellája nem lehet vele vízszintesen, vagy függőlegesen 
szomszédos.)
• Fejlesztés kártyák

• Parcellákat kell felfordítani a fejlesztéshez (Kezdő lapka=1 lapka=2 parcella). A 
parcellák számát és elhelyezkedésüket a kártya mondja meg.

• Figurák fejlesztetlen saját földterületre kerülnek, 1 lapkára 1 figura. Hajó csak tenger 
mellé. Telepest, hajót át lehet helyezni, a csűrt nem.

• Minden csűr tárolhat 1 fejlesztés kártyát.
• Bevétel: 4 Schilling+1 Schilling/telepes

A játék vége
Azonnal véget ér a játék, ha már nincs elég lapka, vagy kártya a kínálat feltöltéséhez.

Győzelmi pontok
• A fejlesztés kártyákon lévő pontok (a csűrben lévő kártya nem számít)
• Legtöbb telepes = 4 pont
• Legtöbb csűr = 3 pont
• Legtöbb hajó = 2 pont
Holtverseny esetén minden érintett megkapja a teljes pontszámot.
A legtöbb ponttal rendelkező győz.
Döntetlen esetén a legtöbb pénz dönt.

7


