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1846-ot írunk. Egész családok keltek útnak, hátrahagyva az otthonaikat, hogy szerencsét
próbáljanak a Vadnyugaton.  Minden vagyonukat szekerekre rakták, majd pusztákon, sivatagokon,
hegyeken át,  nyugat felé vonultak. Sokan letelepedtek Oregonban, ahol mindnyájuknak elegend
vad és szántóföld állt rendelkezésükre, így mindenkinek jutott egy kis darab föld.
.

A játékosok már elérték Oregont. Mind elámulnak a gazdag term területen,  és a
hegyekben található szén-,  és aranylel helyek gazdagságán. Kiköt ket, templomokat,
postahivatalokat, raktárakat és vasútállomásokat építeni, és  természetesen a napi betev t is
meg kell termelni, kiaknázva a gazdag term talaj lehet ségeit. Ahhoz hogy
nyerhessünk, a megfelel  pillanatban kell a földet m velnünk és épületeket építenünk.

Tartozékok:

1 játéktábla
60 farmer, négy színben

50 tájkártya
(10-10 telepes, szekér, tábort z, bölény, és sas)

21 épület kártya (3-3 postahivatal, kiköt ,
templom, szén és aranybánya, raktár, vasútállomás)

28 épület lapocska (4 -4 mindegyikb l)

7 kezd  lap (mindegyik épülettípusból egy,
ezeknek piros a hátulja)

4 extra akció jelöl

aktív oldal inaktív oldal

4 joker jelöl

aktív oldal inaktív oldal

21 szén lapka
(7-7 mindhárom érték l)

21 arany lapka
(7-7 mindhárom érték l)

http://www.gemklub.hu/


El készületek

• Tegyük a táblát az asztal közepére.
• Válogassuk szét az épületkártyákat, majd rakjuk ket a tábla mellé
• Keverjük meg a tájkártyákat, osszunk mindenkinek 3-at.
• Keverjük meg az épület kártyákat, osszunk mindenkinek 1-et.
• A maradék kártyák alkotják a húzópaklikat.
• A megkevert szénjelz ket számos oldalukkal lefelé a tábla mellé.
• A megkevert aranyjelz ket számos oldalukkal lefelé a tábla mellé
• Minden játékos megkapja a 15 farmerját. Ebb l egyet a pontszámlálóra kell tenni
• Minden játékos kap egy extra akció és egy joker jelöl t.
• Ezeket aktív oldalukkal felfelé maguk elé teszik.
• A 7 kezd lapot képpel lefelé tegyük az asztalra. Minden játékos húz ezek közül egyet, amit maga elé

tesz. A maradék kezd lapokat visszarakjuk a dobozba.

Az els  kör

Minden játékos a kezd lapját lerakja egy üres mez re a táblán úgy, hogy a lap háttere
olyan szín  legyen, mint a négyzet, ahova a táblára kerül.

A játék menete
A soron lév  játékos az alábbi akciókat hajtja végre, ebben a sorrendben:

1. Kártyák kijátszása: a játékos kijátszik két kártyát a kezéb l, majd lerak egy farmert,
vagy egy épületet.

2. Pontozás: minden lerakott farmer és épület pontot ér.
3. Extra akció használata: ha egy játékosnak az extra akció jelz jének az aktív oldal van

felül, kijátszhat még két kártyát a kezéb l.
4. Kártyák húzása: 4-re pótoljuk ki a kezünkben lév  lapokat.

Kártyák húzása

A soron lév  játékos kijátszik két kártyát, majd vagy egy farmert, vagy egy épületet
rak fel a tábla egy üres mez jére. Épület felrakásakor ügyelni kell arra, hogy az
épület háttere ugyanolyan szín  legyen, mint az a mez , ahova kerül.
.

Farmer felhelyezése
Ha  a játékos két tájkártyát játszik ki, felhelyez egy farmert a táblára. A kártyákon található
figurák láthatók a tábla tetején és bal oldalán. Így a kijátszott két kártya meghatároz
egy oszlopot és egy sort a táblán. A játékos dönti el, hogy melyik kártya
jelölje a sort, és melyik az oszlopot. Az így kapott sor és oszlop kijelöl egy
6 négyzetb l álló területet a táblán. Ezen hat négyzet egyikére kell le lerakni
a farmert. Ha egy négyzetet már áll egy másik farmer, vagy egy épület,
arra a négyzetre más már nem rakható. Farmert vízre nem lehet lerakni.
A felhasznált kártyák a dobott lapok közé kerülnek.



Épület felhelyezése

A piros ezt a2 kártyát játszotta ki:

A farmert ilyenkor a pirossal jelölt
Négyzetek egyikére lehet lerakni.
Farmer csak üres mez re rakható.

Ha épületet akarunk felrakni, egy táj-, és egy épületkártyát kell kijátszani. Ilyenkor a
tájkártya kijelöl egy sort és egy oszlopot, ahova az épület lerakható. Az épület is csak
üres mez re rakható, és vízre nem. Az épületkártya mutatja, hogy milyen épület kerül
fel a táblára. A felhasznált kártyák a dobott lapok közé kerülnek.

Épületeket az alábbi szabályok betartásával lehet felhelyezni a táblára:

• Csak olyan épületet lehet felhelyezni, ami még nem fogyott el.
• Az épületet csak olyan üres mez re lehet felrakni, amilyen a lap háttere.

(például bányát csak a hegyre)
• A kiköt t csak víz mellé lehet lerakni.

.

A piros ezt a 2 kártyát játszotta ki:

Az aranybányát a tábort z
által kijelölt sor vagy oszlop
egy üres, hegységet ábrázoló
mez jére kell lerakni.
A lehetséges helyek pirossal
vannak jelölve.

A joker jelöl : ha egy játékos joker jelöl je aktív (aktív oldala van felül),akkor a joker egy
tájkártyát helyettesít mind farmer, mind épület felrakásánál. A joker jelöl t megfordítjuk,
hogy az inaktív oldala legyen felül.



Pontozás

Más módon kapunk pontot a farmerek és az épületek után:

Farmerek pontozása
Ha lerakunk egy farmert, a bábuval szomszédos összes épület után pontot kapunk. A bányák
esetén lapot húzunk a megfelel  kupacból. A pontozáskor lehet aktiválni a joker és az
extra akció jelöl ket.

A szomszédosság definíciója: a farmerral szomszédos mez k az a nyolc
 mez , ami érinti a mez t, amin a farmer áll (akár átlósan, függ legesen,
 vagy vízszintesen).

Az épületek az alábbi pontokat érik:
• Posta: 3 pont.
• Kiköt : 4 pont
• Templom: minden, a templom mellett álló bábu után 1 pont (min. 1 pont, max. 8)
• Szénbánya: egy szén lap húzható
• Aranybánya: egy arany lap húzható
• Raktár: 1 pont, és aktiválható a joker jelöl
• Vasútállomás: 1 pont, és aktiválható az extra akció jelöl

  A kapott pontokat azonnal le kell lépni.
   A kapott szén és arany lapokat számmal lefelé magunk el tt gy jtjük, az értük járó pontokat

  a játék végén lépjük le.
  Az inaktív jelöl ket az aktív oldalára fordítjuk.

A piros játékos a farmerját egy aranybánya, egy templom és
Egy postahivatal mellé teszi. Kap három pontot a postáért,
Húz egy aranyat az aranybánya miatt.
Mivel a most lerakott bábujával már három bábu van a
templom mellett, így három pontot kap a templom miatt.
Így hat pontot, és egy aranylapot kapott

A piros játékos egy kiköt , egy raktár és egy vasútállomás
mellé teszi le a bábuját. Az extra akció jelöl je aktív,
míg a joker jelöl je inaktív.
Kap 4 pontot a kiköt ért, 1-1 pontot pedig a raktárért és a
vasútállomásért. A raktár miatt aktiválhatja a joker jelöl jét.
Mivel az extra akció jelöl je aktív, a vasútállomás nem lesz
rá hatással.
Tehát 6 pontot kapott, és aktiválta a joker jelöl jét.

Az a játékos, akinek sikerül három farmerját egymás mellé lerakni, 5 pontot kap. Ilyenkor átlós
szomszédság nem számít. Ha kés bb egy már lepontozott csoportot b vítünk, azért már nem
jár pont. Ha úgy rakunk le bábut, hogy az több olyan csoportot köt össze, amiért már járt pont,
nem kapunk érte több pontot



A sárga a fehérrel jelölt
mez re tesz egy bábut.
mivel három bábuja van
egymás mellett, kap 5
pontot.

A sárga a jelölt helyre teszi a
bábuját. Mivel a hármas
csoportért már kapott pontot,
így most nem jár pont.

Épületek pontozása – mindenki kaphat pontot

A sárga a fehérrel jelölt
Mez re tsz bábut. Mivel a
Kettes csoportokért nem
jár pont, kap 5 pontot az
öt egymás melletti
farmerjáért.

Ha épületet rakunk fel a táblára, az épülettel szomszédos bábuk tulajdonosai kapnak pontot,
szenet, aranyat. Ráadásul az extra akció és joker jelöl jüket is aktiválhatják.

Az épületekért az alábbi pontokat kapják az épület mellet álló játékosok:

• Posta: 3 pont minden, az épület mellett álló bábuért
• Kiköt : 4 pont minden, az épület mellett álló bábuért
• Templom: minden, a templom mellett álló bábu után 1 pont, (min. 1 pont, max. 8)

minden, az épület mellett álló bábuért
• Szénbánya: egy szén lap húzható minden, az épület mellett álló bábuért
• Aranybánya: egy arany lap húzható minden, az épület mellett álló bábuért
• Raktár: 1 pont minden, az épület mellett álló bábuért, és aktiválható a joker jelöl
• Vasútállomás: 1 pont minden, az épület mellett álló bábuért, és aktiválható az extra akció

jelöl

A kék vasútállomást épít.

Az extra akció

A kék egy templomot
rak le, így négy bábu
lesz mellette. A piros
és a zöld 4 pontot
 kap, a kék pedig
mindkét bábujáért
4-4, azaz összesen
8 pontot.

Kap egy pontot, és mivel
 az extra akció jelöl je
 inaktív volt, az aktív
 oldalára fordíthatja.

A zöld két pontot kap, és
mivel az  extra akció
jelöl je is inaktív volt,  is
az aktív oldalára
fordíthatja.

Ha valakinek az extra akció jelöl je az aktív oldalával van felfelé, felhasználhatja azt. Ez azt
Jelenti, hogy lejátszhat még két kártyát a kezéb l, így felrakva egy bábut vagy egy épületet a táblára,
Majd megkapja a bábu, illetve az épület után a megfelel  pontot, szenet vagy aranyat. A joker és
az extra akció jelöl k ilyenkor is aktiválhatók. Egy körben két extra akció nem használható.
 Az extra akció után a játékos négy lapra egészíti ki a kezében lév  lapokat.



Kártyák húzása

A köre végén a játékos négy lapra egészíti ki a kezében lév  lapokat, az alábbiak
figyelembevételével:
Tetsz legesen lehet húzni mind táj-, mind épületkártyákat, viszont a húzás után legalább egy-egy
táj-, és épületkártyának kell a kézben lennie.

Ha egy játékos olyan épületkártyát húzott, melyik épület már mind a táblán van, akkor azt a kártyát
el kell dobni, és újat kell húzni helyette.

Amint a játékosnak ismét négy lap van a kezében, a körének vége.

A játék vége

A játéknak akkor van vége, ha egy játékos minden farmerját felrakta a táblára, vagy
 Két játékos esetén:  két különböz  épületb l mind a 4 a táblán van.
 Három játékos esetén:  három különböz  épületb l mind a 4 a táblán van.
 Négy játékos esetén:  négy különböz  épületb l mind a 4 a táblán van.

Az adott kör még végig megy, így biztosítva, hogy minden játékos ugyanannyiszor kerül sorra.
Tehát a játékot a kezd  játékos jobb oldalán ül  fejezi be.

A kibányászott aranyért és szénért most kapjuk meg a megfelel  pontot. Ez hozzáadódik az eddig
elért pontszámhoz.

A játékot az nyerte, akinek a legtöbb pontja van. Egyenl ség esetén az a nyertes, aki több bábut tett
fel a pályára.

Fordította: CsaBull
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