
TERRA NOVA

Kerettörténet:
Dús mezők, termékeny szántóföld, vadakban gazdag erdők – minden játékos a lehető legtöbbet szeretné birtokába ven-
ni az újonnan felfedezett földterületnek. Ehhez az kell, hogy az embereit ügyesen helyezze el és a határoló köveket takti-
kusan és előrelátóan rakja le, és a megfelelő pillanatban a kerítést lezárja, mielőtt egy játékostárs elfoglalja a már biztos-
nak hitt területet, és ezzel a pontokat is megszerezze magának.

Tartozékok:

Előkészületek:
A játéktáblát tegyük az asztal közepére, a határköveket készítsük mellé. A játékosok kiválasztják, melyik színnel játsza-
nak, és megkapják a bábuikat: 2 játékos esetén 13-13 darabot (csak a sárga és a piros szín játszik), 3 játékos esetén 10-
10 db (a kék is választható), 4 játékos esetén 8-8 bábut.
A pontszámlálókat helyezzük a 0 mezőre, és sorsoljuk ki, ki kezd.
Körben egymás után minden játékos elhelyez egy-egy bábut a játéktábla egy tetszőleges üres mezőjére (akár a tóra is le-
het!), a következő körben egy másikat mindaddig, amíg minden bábu fel nem kerül a táblára.

A játék menete:
A játékosok egymás után következnek. Bábuikat mozgatják és határköveket helyeznek el a pályán, hogy felosszák maguk 
között a földet és eközben a lehető legnagyobb és legértékesebb területeket a maguk javára zárják körbe. Ugyanis aki 
egy teljesen lezárt területen a legtöbb bábuval van jelen, az kapja meg a területért járó pontokat.

Egy játékos köre
A soron lévő játékosnak 3 akciót kell végrehajtania. A második vagy harmadik akciót akkor hagyhatja csak ki, ha arra már 
nincs lehetősége. Ugyanakkor nem feltétlenül muszáj úgy megválasztania az első akciót, hogy legyen lehetőség a folyta-
tásra.
Kétféle akció van:

1. egy saját bábu mozgatása (lépés),
2. egy határkő elhelyezése a pályán.

Első akciónak mindig lépésnek kell lennie, a második és a harmadik egymástól függetlenül a fenti lehetőségek közül vá-
lasztható. Ha egy játékos első akcióként nem tud lépni, akkor passzolnia kell, és a következő játékos lesz soron.

Rosanna Leocata és Gaetano Evola játéka 2-4 
játékos részére 10 éves kortól
játékidő: kb. 60 perc



1. Saját bábu mozgatása
Egy saját bábu akármilyen távolra el-
mozdítható egy tetszőleges irányba a 
6  lehetséges  közül,  de  legalább  egy 
mezővel  el  kell  lépni.  Blokkolt  bábu 
nem választható lépésre. Bábut és ha-
tárkövet  nem  lehet  átugrani,  legké-
sőbb a másik bábu vagy határkő előtti 
mezőn meg kell állni.
Ha egy játékos többször is a lépést vá-
lasztja akciójaként, akkor azokat meg-
lépheti egyazon bábuval vagy akár kü-
lönbözőkkel is. Az azonban nem meg-
engedett, hogy egy figurával hármat lépve az visszakerüljön a kiindulási mezejére.

2. Határkő lerakása
Határkövet  azután  helyezhet  el  egy  játékos  a 
pályán,  hogy  egy  bábujával  lépett,  éspedig  a 
mozgatott bábu új helyével szomszédos szabad 
mezők egyikére.  Ha valaki  két  határkövet tesz 
(2. és 3. akció), mindkettőt a mozgatott bábuval 
szomszédos mezőre kell  helyezni.  Ha valaki  az 
első két akciójában két különböző figurával lé-
pett, és harmadik akciónak a határkő elhelyezé-
sét  választja,  akkor  azt  bármelyik  elmozgatott 
bábu mellé helyezheti.

Kiértékelés
Egy terület akkor áll elő, ha Terra Nova egy darabja úgy körül lett határolva, hogy kívülről már nem lehet bele lépni. Egy 
területben legfeljebb három különböző vidék lehet (ezeket a táblán a mintázat teszi megkülönböztethetővé). Ha egy ha-
tárkő elhelyezésének következtében egy terület teljesen lezárul, azt rögtön ki kell értékelni. Ha egy akció következtében 
egyidejűleg több terület is lezárul, mindet ki kell értékelni. A játékterület szélének eleve határoló szerepe van.
Pontozás:
• 3 különböző vidéket tartalmazó terület érté-

ke megegyezik a területben lévő mezők szá-
mával

• 2 különböző vidéket tartalmazó terület érté-
ke a mezők számának kétszerese

• csak egyféle vidéket tartalmazó terület érté-
ke a mezők számának háromszorosa

A pontokat az a játékos kapja, akinek a lezárt te-
rületben legtöbb bábuja van. Döntetlen esetén 
a  játékosok  megosztoznak  a  pontokon,  ha  ez 
nem egészre jön ki, mindig lefelé kell kerekíteni. 
A pontokat a pontszámlálón a színes korongokkal jelöljük. A kiértékelt területről a bábukat levesszük, ezek végérvénye-
sen kikerülnek a játékból.

A játék vége
A játéknak akkor van vége, ha az alábbi lehetőségek valamelyike bekövetkezik:
• a játéktér teljesen fel lett darabolva lezárt területekre, és mind ki lett értékelve,
• már csak egy játékos tud lépni. Ebben az esetben nincs több kiértékelés.

Az nyer, akinek a játék végén a legtöbb pontja van.

(Ford.: Béni András)


