
 

Egy játék 2-4 fő részére 

14 éves kor felett 

50-100 perc játékidővel 

 
A hullámok verte Északi-tenger partjainál egy szorgalmas 

nép próbálja homlokuk verejtéke által megélhetésüket 
biztosítani. Az állandó vihar és árvíz veszélye miatt ez a 

közösség összegyűlik, hogy olyan gátakat építsen, ami 
megtartja az öbölben az emelkedő vizet.  De minden 

gazdálkodó, aki gátat épít, eggyel kevesebb olyan gazdálkodót 
jelent, aki állományokat és családi gazdaságokat tart fenn.   
A lakosok az önzetlenség és az önérdek között tétováznak és 
csak azok, akik szembenéznek ezzel a kényes egyensúllyal, ők 

lesznek képesek gyarapodni ezen a kíméletlen tájon.  

 

Ez a pecsét azt jelzi, hogy Uwe Rosenberg mindenkinek ajánlja a 
játékot, aki a munkája iránt rajong. Uwe maga is tanulmányozta 
ezt a játékot, és közreműködött a fejlesztés folyamatában. 
 



 

JÁTÉKTARTOZÉKOK 
KÖZÖS JÁTÉKTARTOZÉKOK 

JÁTÉKOSTARTOZÉKOK (JÁTÉKOSONKÉNT 1 KÉSZLET) 

AZ ELSŐ JÁTÉK ELŐTT 

A JÁTÉK CÉLJA 

A játék dobozában lévő matricaívről szedjétek le, és 
ragasszátok fel a 2-es, 3-s és 4-es matricákat a 
különböző színű gazdajelölőkre.  
 

Illesszétek össze a 
kezdőjátékos- 
jelölőt. 
 

A Lowlands játék győztese az lesz, aki a legtöbb győzelmi pontot szerzi meg (GYP). Győzelmi ponthoz a birkák elhelyezése és a gát 
építése segít, de a játék folyamán az értékük változik. Az értékváltozást a főtáblán lévő értéksáv mutatja. Érmékért szintén győzelmi 
pontot kapsz (1 érme 1 GYP), ugyanígy a játék végére maradt erőforráskártyákért (2 kártya, 1 GYP) és a játék során felépített 
farmbővítő lapkákért (a GYP értéke a lapkán van).  
 

1 főtábla 2 birka piactábla 
(1 kétoldalú) 

3 erőforrás-jelölő 
(1 fa, 1 agyag, 1 kő) 

85 birka 6 hárombirka-
jelölő 

64 kerítéselem 1 fázisjelölő 

1 kezdőjátékos- 
jelölő 

66 erőforráskártya 
(22 fa, agyag, kő) 

12 árvízkártya 
(2x1, 2, 3, 5, 3x4, 1x6) 

eleje 

hátulja hátulja 

eleje 

36 árvízjelölő 13 gátrész 
(3x 4 mező hosszúságú, 
4x 3 mező hosszúságú, 
6x 2 mező hosszúságú.) 

 

5 folyamat-
jelölő 

1 értéksáv- 
jelölő 

30 gátszakadás- 
jelölő 

53 érme 
(27x 1, 
14x 5, 

12x 10.) 

4  +2-es 
gazdajelölő 

1 matricaív 
1 pontozótömb 1 függelék a 

játékszabályhoz 
(4 oldal részletes 

magyarázat a farmbővítő 
és a folyamatjelölő 

lapkákról.) 
46 farmbővítő lapka: 

16 felszerelés 
30 épület: 
12 akciólapka 12 birkaudvar 6 vihardagály 

eleje hátulja hátulja hátulja hátulja eleje eleje eleje 

1 farmtábla 
(napos és esős oldallal 1 jövedelemtábla 1 játékossegédlet 

2 munkásjelölő 

Mindegyik játékos 
színében: 
 1 gát-pontjelölő 
 3 gazdajelölő 
 4 épületjelölő 



A JÁTÉK előkészítése (közös) 
 Tedd a főtáblát az asztal közepére. 
  Keverjétek össze az árvíz- 
kártyákat és tegyétek képpel 
lefelé fordítva a főtáblán jelzett 
mezőre, létrehozva ezzel az árvíz 
húzópakliját. 
 Megjegyzés: Az első játékotok előtt  
a „6”-os értékű lapot tegyétek vissza a játék 
dobozába. 
  Mindenki válasszon magának egy színt. 
A választott színek gát-pontjelölőit
véletlenszerű sorrendbe tegyétek a gátsáv 
 első mezőjére („0”). A nem használt 
pontjelölőket rakjátok vissza a játék dobozába. 
  Véletlenszerű sorrendben tegyetek 
képpel felfelé egy-egy folyamatjelölőt
a gátsáv első öt nagy mezőjének jelzett 
területeire. 

 Az értéksáv-jelölőt az értéksáv 
közepére helyezd.  
  A fázisjelölőt a fázissáv első mezőjére 
tedd („A dagály fordulója”       ). 
 

 

tengermező 
árvíz- 
pakli 

árvízmező 

gátmező folyamat- 
jelölő 

gát-
pont- 

jelölő gátsáv 

fázis- 
sáv 

 

értéksáv- 
jelölő 5 

értéksáv 

erőforrás 
dobópakli 

erőforrás 
pakli 

erőforrástér mezői 
fázis- 

jelölő 

piactábla 

 

 Keverjétek meg az erőforrás- 
kártyákat, és tegyétek képpel lefelé 
fordítva a főtáblán jelzett mezőre, 
létrehozva ezzel egy
erőforráskártya húzópaklit.  
 
képpel felfelé fordítva, rakjátok őket az 
erőforrástér mezőire. 

Húzzatok fel négy kártyát, és 

 A piactáblát a játékosok számával meg-
egyező oldalával (a tábla jobb sarkában lévő 
pontok alapján) a főtábla mellé helyezzétek.  
 

 A három erőforrásjelölőt 
tegyétek a piactábla jelzett  mezőire.  

  A piactáblán lévő összes 
birkaikonra rakjatok egy-egy 
birkajelölőt. A másik, nem 
használt piactáblát tegyétek  
dobozába. 

vissza a játék  

A piactábla előkészítése négy játékos 
számára. A játékosok száma megegyezik a 
tábla jobb felső sarkában lévő pontok 
számával. 
 

 Rendezzétek négy halomba a farmbővítő 
lapkákat (épületek és tulajdonságok) szerint. 
Mindegyik lapkahalmot keverjétek össze 
külön-külön, és tegyétek őket a főtábla mellé. 
A tulajdonságok, a birkaudvar és akciólapka 
halomból húzzatok fel hármat, és ezeket az 
adott lapkahalom alatt, egy oszlopba, képpel 
felfelé fordítva rakjátok le. A vihardagály 
lapkából a játékosok számával megegyező 
lapkaszámot, plusz egyet húzzatok fel, és 
ugyanúgy tegyétek le azokat is, mint az előző 
oszlopok lapkáit. A megmaradt vihardagály 
lapkákat tegyétek vissza a játék dobozába, 
ezekre már nem lesz szükség a játék további 
részében. 

 Az összes érmét, birkát, a három birkát jelző 
lapkákat, árvízjelölőket, gátrészeket, a 
gátszakadás és a +2-es gazdajelölőket
rakjátok a főtábla közelébe. Ez egy általános 
készlet. Tedd félre a pontozótömböt, erre 
egészen a vihardagály fázisig nem lesz 
szükségetek. 
 

tulajdonságok épületek 

birka akció vihardagály 



 

A JÁTÉK előkészítése (játékos) 

JÁTÉKmenet 

minden játékos         
6 kerítéselemmel 
kezd, amiből egy 
legelőt formál és 
ez 2 birka udvara 
lesz.  

az 5 
akció-
mező. 

Itt MINDENKI  
1-1 munkás- 
lapkával 

kezd. 

alapjövedelem      
a fenntartás 

idejére. 

10 kerítés 

4 épület- 
jelölő 

erőforrás-árfolyam 

1 munkás munkáshatás 

Minden játékos vegye magához az alábbi játéktartozékokat: 
 1 farmtáblát 

1 jövedelemtáblát 1 játékossegédletet 

2 birkát 16 kerítéselemet 2 munkáslapkát 4 érmét 4 erőforráskártyát 
(kézben tartott lapok 
és a többi játékos elől 
rejtve) 
 
 

3 gazdajelölőt 
(a választott színben, 
2-es, 3-as és 4-es 
értékben) 
 4 épületjelölőt 

(a választott  
színben) 
 
 

Tedd magad elé a farmtáblát a választott oldalával felfelé (mindkét oldala ugyanolyan elrendezésű). Helyezd mellé a jövedelemtáblát, 
a játékossegédletet és az érméket, a gazdákat tárold a farm közelében. Tedd vissza a játék dobozába a nem használt farmtáblát, a 
jövedelemtáblát, a játékossegédletet, a gazdákat, a jelölőket, a kerítéselemeket és a munkáslapkákat. 
 
A begyűjtött játéktartozékokat rakd fel az farm- és jövedelemtábládra az alábbiak szerint: 
 

Néhány mező egy, vagy több tereptípust ábrázol: bokrokat, fákat vagy tavakat.  
 Az a játékos lesz a kezdőjátékos, akinek a gát-pontjelölője a halom tetején van, és elveszi a kezdőjátékos-
jelölőt. Minden más játékos a készletből egy érmét vesz magához. 
 

A játék fázisokból áll és ezek a fázisok három szakaszból állnak. Mindhárom szakasz hat fázist tartalmaz, és a következő 
sorrendben végezhetők el: 
 Dagályforduló, I. Munka, II. Fenntartás, I. Munka, II. Fenntartás, III. Magas dagály.  
 A fázisjelölő pozíciója jelzi az aktuális fázist. Minden egyes fázis végén a jelölőt mozgasd egy mezővel felfelé a 
következő fázisra.  
Miután végigjátszottátok mindhárom szakaszt, egy utolsó fázist kell végrehajtani: a vihardagály fázist. 
 

A játékot az első a „Dagályforduló”        fázissal kezditek. 
 

 



 

FÁZISOK 

 A DAGÁLY FORDULÓJA 
 A kézben tartott kártyák száma: Minden játékos, akinek 

nyolcnál több kártya van a kezében, a kiválasztott kártyáit 
eldobja, amíg nyolc kártya marad nála.  

 

Tegyél le 3 új árvízkártyát: Húzz fel 3 árvízkártyát az 
árvíz pakliból, és mindhárom üres tengermezőre tegyél 
egyet képpel lefelé fordítva.  

 

1. 

2. 

3. Fedd fel az új árvízkártyát: Fordítsd át képpel felfelé a 
tengermező balszélső árvízkártyáját. A kártya elején lévő 
számmal azonos mennyiségű árvízjelölőket balról jobbra 
haladva tedd a főtábla üres árvízmezőire, ez lesz az első 
szint. Miután végeztél az első szinttel (12 árvízjelölő), a 
további árvízjelölőket szintén balról jobbra haladva 
halmozd az első szint tetejére, egy új szintet építve ezzel. 
A játék során az árvíz három szintet emelkedik.  

 

Az átfordított 
árvízkártya hármas 
értéket mutat, ezért 
a főtábla árvíz 
mezőire 3 árvíz 
jelölő kerül. 
 

Minden árvízkártya hátoldalán a kártya lehetséges értéke 
látható: 

Az árvízkártya eleje az 1-es és 3-as közötti értéket 
mutatja.  
 
Az árvízkártya eleje a 4-es és a 6-os közötti értéket 
mutatja. 
 

A MUNKAFÁZIS 
 

 
Az I. Munkafázis során a gazdajelölőidet az akciómezőkre teszed, 
hogy akciókat hajts végre. Amikor a gazdajelölőd egy 
akciómezőre rakod, a megszerzett akciópontod megegyezik a 
gazda akcióértékével (2-es, 3-as, vagy 4-es), amiket az akciók 
végrehajtására költhetsz.  
 

A kezdőjátékossal kezdve, és haladva az óramutató járása szerinti 
irányba, minden játékos egymást felváltva tegye a farmtáblája 
akciómezőjének egyikére a még le nem helyezett gazdajelölőjét, és 
végezze el a megfelelő akciót. Ezt addig ismételjétek, amíg az 
összes gazda lehelyezésre került.  
 

A gazdajelölőd leteheted egy olyan akciómezőre, amely már 
tartalmaz egy, vagy több gazdajelölőt, de ehhez fizetned kell.       
Ha egy gazda van a mezőn, akkor egy, ha kettő, akkor két érmét 
kell a készletbe visszatenned. Ha nem tudod kifizetni a 
költségeket, akkor nem teheted az adott mezőre azt a gazdát, és 
nem végezheted el az adott akciót.  
 Az összes akcióra a következő szabályok vonatkoznak: 
 

 Erőforrás helyettesítése: Fizethetsz mindig két azonos típusú 
erőforrással ahelyett, hogy 1 másik típusú erőforrást fizetnél. 
Ez a fizetés nincs hatással az asztalos-, a kőműves- és a 
kőfaragó-műhelyre. Amikor fizetsz, a kezedben tartott 
erőforráskártyákat dobd el képpel felfelé az erőforrások dobó-
paklijára.  

 

Munkások: Egy akcióhoz rendelt munkás segíti neked az 
adott akciót. Minden egyes akcióra vonatkozó 
munkáshatásokat, lent ismertetünk. Amikor egy munkásikon 
kerül felfedésre a jövedelemtábládon, vagy a gátsávon eléred 
azt a folyamatjelölőt, amin egy munkásikon van, akkor 
hozzáadhatsz egy munkást a jövedelemtábládról a farmod egy 
akciójához, vagy áthelyezheted a hozzárendelt munkásod a 
farmod egyik akciójáról a másikra. Minden akcióhoz 
legfeljebb két munkást lehet hozzárendelni, kivéve a „a birka 
vásárlása vagy eladása” akcióhoz, ahol csak egy munkás állhat. 

· 

A fel nem használt akciópontok: Miután elvégeztél egy 
akciót és nem költötted el az összes rendelkezésre álló 
akciópontod (azokat is, amit a munkások hoznak neked), 
akkor minden egyes fel nem használt akciópontért, egy 
erőforrás kártyát húzhatsz fel. Ennél a műveletnél kövesd az 
„Erőforráskártyák húzása” akciónál leírt szabályokat. Nem 
ugorhatsz át egy akciót, hogy mentsd az akciópontokat 
erőforráskártyák húzásáért.  
 

· 

Játéktartozékok korlátja: Ha erőforráskártyát szeretnél húzni 
a húzópakliból, de az már üres, keverd össze a dobópakli 
kártyáit és ebből alkoss egy új, képpel lefelé fordított 
erőforráskártya húzópaklit. A birkák, az érmék és a 
gátszakadás jelölők korlátlanul állnak rendelkezésre: ha 
ezekből akármelyik is kifogyna, használjatok bármilyen 
helyettesítő tartozékot. A három birkát jelző lapka három 
egyedi birkát jelent.  
 

· 



 

AKCIÓMEZŐK 

a) farmbővÍtÉs 

Ez az akció lehetővé teszi, hogy felépíts 
pontosan egy farmbővítő lapkát abból, ami a 
főtábla mellett képpel felfelé van fordítva: egy 
épületet (barna szegéllyel), vagy egy felszerelést 
(zöld szegéllyel).  
 A farmod bővítéshez költs el annyi akciópontot, amely 

megegyezik az adott farmbővítő lapka szintjével, és fizesd ki a 
lapka jobb felső sarkában lévő erőforrásköltséget.  
 Vedd el a játéktérről a képpel felfelé fordított farmbővítő lapkát, 
és tedd a farmod egy üresen álló mezőjére (azon ne legyen birka 
vagy egy másik lapka). Néhány farmbővítő lapkát csak különleges 
terepre (bokrok, fák vagy tavak) lehet tenni. Ennek a jelölését a 
lapka bal felső sarkában, az erőforrásköltség mellett találjátok. 
Azok a lapkák, amelyeken nincs terepkövetelmény, bármelyik 
tereptípusra lehelyezhetők. A farmbővítő lapkákat legelőn 
kívülre, vagy belülre teheted (a farmodon kerítéssel és/vagy 
épületekkel körülvett egy, vagy több mező). Azonban néhány 
farmbővítő lapka hatása csak akkor aktív, ha a lapka a legelőn 
kívül vagy belül található. 
 Miután egy farmbővítő lapka beépítésre került a farmra, az a játék 
végéig ottmarad. Nem áthelyezhetők, nem eldobhatók és nem is 
építhetők át. Amikor beépítesz egy lapkát, annak helyére húzz fel 
a paklijából egyet, és tedd azt képpel felfelé, pótolva az előző 
lapkát. 
 

Megjegyzés: Minden játékos csak egy vihardagály épületet 
építhet a játék során. Nincs új vihardagály lapka, amit felhúzhat! 
 

A farmbővítő hatásokat a lapkák alsó felében lévő ikonok 
ábrázolják. Néhány farmbővítő lapkának több hatása is van, a 
lapka neve mögötti háttérszín mutatja, mikor a hatása aktív.     
A játékossegédlet hátoldalán megtaláljátok a közös 
ikonmagyarázatot és a függelékben a farm- 
 bővítő lapkák leírását.  
 A farmbővítő lapka jobb felső részében lévő pajzsikonban a lapka 
győzelmi pontértéke van (GYP), amit a játékos a játék végén 
szerez. Ha a pajzsban egy felkiáltó jel van („!”), az 0 győzelmi 
pont, de a farmbővítő lapka hatása, hogy elindítja a vihardagály 
fázis kezdetét (az utolsó fázis a játékban).  
 

János a 4-es értékű gazdáját 
használja, amivel felépít egy 2-es 
szintű állatkereskedést. Elkölt 2 
akciópontot, 2 fát és 1 agyagot, majd 
lehelyezi a lapkát a farmjára. Mivel 
még 2 akciópontja maradt az akciója 
után, felhúz 2 erőforráskártyát.  
 

A farmbővítő lapka szintje. 
A farm bővítésének céljából költsd 

el a szint számával megegyező 
akciópont értéket. 

PÉLDA AZ ÉPÜLETLAPKÁRA 
 

  

A lapka neve mögötti 
háttérszín mutatja,  
hogy milyen farmbővítő  
hatás végezhető a  
lehelyezésekor. 

Ezeket az erőforrásokat 
kell kifizetned, hogy 
felépítsd a farmbővítő 
lapkát. 

Barna 

Narancs 

Szürke 

= fa 

= agyag 
= kő 

Ennek a lapkának hatása aktív az 
itt bemutatott fázis során.  
Ez esetben a I. Munka fázisa 
alatt. 

A lapka piros színe azt 
jelenti, hogy a lapka 
hatása minden olyan 
esetben bekövetkezik, 
amikor egy bizonyos 
feltétel teljesül. 

A fehér háttérszín azt jelenti, hogy a 
lapka hatása azonnal aktiválódik. 

A kék háttérszín 
azt jelenti, hogy 
a lapka hatása 
egyszer, a 
vihardagály fázis 
alatt aktiválódik. 

Egy épület szélei 
segítenek körülkeríteni 
a legelő széleit. 

Ennek az épületnek 
nincs győzelmi 
pontértéke, de hatással 
van a vihardagály fázis 
kezdetére. 

Ez a lapkahatás az itt 
ábrázolt fázis során aktív. 
Ebben az esetben ez most a 
vihardagály fázis. 

PÉLDA A FELSZERELÉSLAPKÁRA 
 
  

Ha egy tereptípus ábrázolást találsz itt, akkor a 
lapkát az adott tereptípusú mezőre kell építened. 

A zöld háttérszín azt jelenti, hogy a lapka hatása 
mindig aktív és magába foglalja a birkaudvart. 

A felszereléslapka szélei nem kerítenek be egy 
legelőt. 

A farmbővítő lapka neve. 

A farmbővítő lapka győzelmi 
pontértéke. 

A farmbővítő lapka hatása.  
Van olyan lapka, amelynek két 
hatása is lehet. 



 

Az épületlapkákra (nem a felszerelésekre) az alábbi szabályok 
vonatkoznak: 
 Amikor egy épületlapkát teszel a farmodra, a 

jövedelemtábládról a balszélső épületjelölőd tedd az adott 
lapkád bal felső sarkába. Négy épületjelölőd van, ezért csak 
négy épületet tudsz építeni a játék alatt.  

 

· 

A barna szélű épületlapkákat használhatod legelők bekerítésére 
(lásd a 10. oldalon „Birkaudvar”).  

 

· 
· Amikor elveszed az egyik épületjelölőd és lehelyezed azt, annak 

a helyén, a jövedelemtáblán egy ikon kerül felfedésre. Ha az 
ikon egy jövedelmet szimbolizál, a következő II. Fenntartás 
fázis kezdetén további bevételhez jutsz. Ha a felfedett ikon egy 
munkás, akkor a jövedelemtábládon lévő munkásod 
hozzárendelheted a farmod egyik akciójához, vagy a farmodon 
áthelyezheted a már hozzárendelt munkásodat egyik akcióról a 
másikra.  

 Zsuzsa már a második 
épületét építi, felfedve egy 
jövedelemikont. A II.  
 

Fenntartás fázis kezdetén két  
 erőforrás kártyát fog felhúzni egy helyett. 

 Munkások: Minden munkásért, amit ehhez az 
akcióhoz rendeltél, eggyel kevesebb erőforrást 
fizetsz abból, amit kiválasztasz, hogy felépíthesd 
a farm bővítését.  
 

b) gÁtépÍtÉs 

Ez az akció lehetővé teszi, hogy az erőforrások 
befizetésével gátrészek épüljenek fel, és haladj a 
gátsávon.  
Egy gátrész felépítéséhez 1, vagy több akciópontot 
kell elköltened, és a vele megegyező számú azonos  

típusú erőforrást kifizetni (elmenthetsz néhány akciópontot, a 
később felhúzott erőforráskártyákért). Minden egyes kifizetett 
erőforrásért egy mezőt halad a vele megegyező erőforrás-jelölő a 
piactábla erőforrássávján.  
Megjegyzés: Miután egy bizonyos erőforrástípussal elkezdtek építeni 
egy gátrészt, a játékosoknak ugyanazzal a típusú erőforrással kell 
befejezniük a gátrész építését, mielőtt belekezdenének egy új szegmens 
építésébe.  
Amikor az erőforrás-jelölő eléri az erőforrássáv utolsó mezőjét          , 
a gátrész építése befejeződik. Vegyél el egy megfelelő gátrészt (lásd 
lent a megjegyzést) és tedd a főtábla első szintjének a balszélső 
helyére. Miután befejeztetek egy szintet, a következő szint ismét balról 
jobbra haladva, az előző szint tetején épüljön fel.  
 

 

Megjegyzés: Minél magasabb a gát, annál több 
gátrész szükséges a szint befejezéséhez. Az első 
szinthez csak három barna gátrész kell, amelyek 
olyan szélesek, mint négy árvízjelölő. A második 
szinthez négy sötétzöld gátrész szükséges és azok 
szélessége akkora, mint három árvízjelölő. 
A harmadik szinthez hat világoszöld gátrész kell és a szélességük két 
árvízjelölőnek felel meg. A játék során minden egyes gátrész 
befejezésének költsége változatlan marad, de egy gátszint befejezése 
ezzel fokozatosan költségesebbé válik.  
Minden egyes elköltött erőforrásért egy mezőt halad előre a gát-
pontjelölő a gátsávon. Ha a pontjelölőd mozgása ugyanazon a mezőn 
ér véget, ahol már egy másik jelölő áll, akkor egyszerűen tedd a 
tetejére. Ha egy gát-pontjelölő meghaladná a gátsáv utolsó mezőjét, 
akkor helyette helyezd át a jelölőt a gátsáv harmadik mezőjére (1 
gátpont) és folytasd innentől, de add hozzá a teljes, 20 pontot az 
összes gátponthoz. Számoljátok ezeket a pontokat, amely 
meghatározza, hogy melyik játékos van elől a gátsávon.  
 Zsuzsa leteszi a 4-es értékű 

gazdajelölőjét a „gátépítés” 
akciómezőjére. Elkölt három 
akciópontot és kifizet három 
követ, majd a követ jelző 
erőforrás-jelölőt a piactáblán 
három mezővel tolja előre 
befejezve ezzel a gátrész építését.  
 

A befejezett gátrészt a főtáblán lévő 
gátmezőre teszi. A hosszú barna 
gátrészek az első szintre, majd a 
másodikra a sötétzöldek, és a harmadik 
szintre a világoszöld gátrészek 
kerülnek. 

Zsuzsának egy akciópontja maradt, ezért fizet 
egy agyagot, és elkezdi a következő gátrész 
építését. Az agyagjelölő az erőforrássáv első 
mezőjére kerül, a kőjelölő pedig vissza a 
kiindulási helyére.  

Mivel Zsuzsa négy erőforrást fizetett ki, ezért a gát-pontjelölője négy mezőt 
halad előre a gátsávon. A pontjelölője éppen egy olyan mezőre érkezik, ahol 
egy folyamatjelölő van, ezért kiválasztja annak egyik hatását, és megoldja: 
elvesz 3 érmét, vagy hozzáad, vagy áthelyezi egyik munkását.  
 



 

Miután egy gátrész építése befejeződik, az erőforrás-jelölő 
ottmarad az erőforrássáv utolsó mezőjén egészen addig, amíg 
valamelyik játékos elkezd építeni egy gátrészt egy másik 
erőforrással. A következő gátrész nem építhető fel ugyanazzal az 
erőforrással, mint az előző. Miután bármelyik játékos elkezd egy 
gátat építeni egy új erőforrással, az előző jelölőjét tegye a 
megfelelő kiindulási helyére.  
 

Ugyanabban a fordulóban egynél több gátrész is felépíthető: ha 
felépítesz egy gátrészt, és marad még akciópontod, akkor 
elkezdheted a következő gátrész építését (egy másik típusú 
erőforrással).  
 Munkások: Minden munkás, amit ehhez az 

akcióhoz rendeltél, 1-gyel növeli a gazda 
akcióértékét a lehelyezett akciómezőn.            
Ha további akciópontokat költenél egy gátrész  

építésére, akkor is meg kell fizetned az erőforrásköltséget. Ha az 
akciót végrehajtod, akkor ez a hatás csak akkor alkalmazható, ha 
nincs segítséged (lásd lent). 

Segítségkérés 
Miután elvégezted az akciód (beleértve az erőforráskártyák 
húzását is), meg kell kérned valamelyik ellenfeled, hogy segítsen. 
Ez az ellenfél egy gátrészt építhet (akciópontok elköltése nélkül), 
és minden egyes elköltött erőforrásért, egy mezőt halad előre a 
gátsávon a gát-pontjelölőjével. Ha úgy dönt, hogy hozzájárul a 
gátépítéshez, akkor legfeljebb annyi erőforrást fizethet, mint 
amennyit kifizetett a segítségkérő a gátrész építésére.          
A munkásoknak nincs hatásuk, amikor segítenek. Előfordulhat, 
hogy a kiválasztott ellenfél nem fizet erőforrásokat. Ha az 
ellenfeled egy, vagy több erőforrást fizetett, akkor ettől 
függetlenül, pontosan további egy mezőt haladhatsz előre a 
gátsávon. Ebben az esetben mielőtt az ellenfeled tenné, told előre 
a gát-pontjelölőd a sávon.  
A játékosok nem tárgyalhatják, vagy vitathatják meg a 
segítségkérést (például nem kérdezheti meg, hogy kinek a 
kezében van rendelkezésre álló erőforráskártyája, ámbár a 
kártyák száma nyilvánvaló).  
Két játékos esetében van néhány további szabály, amit alkalmazni 
kell a segítségkérés folyamatában (lásd a „Szabályváltozások 2 
játékos esetében” részt a 11. oldalon).  
 
Zsuzsa megkéri Jánost, 
hogy segítsen.  
Zsuzsa négy erőforrást 
fizetett, így János akár 
négy erőforrással is 
hozzájárulhat. Úgy dönt, 
hogy két agyagot fizet.  
 

Mivel János a segítségkérésre erőforrásokat 
fizetett, ezért Zsuzsa további egy mezővel 
tolhatja előre a gát-pontjelölőjét János előtt. 
Majd János pontjelölője a két erőforrásért, két 
mezőt halad előre.  
 

Folyamatjelölők 
Minden alkalommal, amikor a gát-pontjelölőd elér a 
gátsávon egy olyan mezőt, ahol folyamatjelölő van 
(akár saját akció, vagy segítségkérésre), a jelölőn 
ábrázolt hatást azonnal végezd el. Ha a folyamatjelölő 
két különböző hatás mutat, akkor választanod kell, 
hogy melyiket hajtod végre.  
 A folyamatjelölő ott marad a főtáblán, mert ezzel a többi játékos is 
végrehajthatja annak a hatását, ha arra a mezőre érkeznek.                
A folyamatjelölők részletes leírását a Függelék A1-es oldalán 
találjátok meg.  
 
C) KERíTÉSÉPíTÉS ÉS/VAGY ÁTÉPíTÉS 

Ez az akció lehetővé teszi, hogy kerítéseket építhess 
és/vagy át tud helyezni a kerítéseket a farmtáblád 
közötti legelőréseken, hogy bezárhasd, vagy 
átalakítsd őket (lásd a „Birkaudvar” részt a 10. oldalon). 

A legelők egy, vagy több mezőt foglalnak magukba, amiket 
kerítések és/vagy épületek zárnak teljesen körbe.  
 Kerítés áthelyezése: Költs el egy akciópontot, hogy a farmtábládon 
lévő kerítést áthelyezhesd a farmtáblád egy másik résére 
(erőforrásköltséggel nem jár). Ezt annyiszor elvégezheted, 
ahányszor csak tudod.  
Kerítés építése: Egy akciópont és egy választott erőforrás 
befizetésével vedd el a jövedelemtáblád balszélső kerítéselemét, és 
tedd a farmtáblád valamelyik résére. Ezt annyiszor elvégezheted, 
ahányszor csak tudod, de minden egyes kerítéshez ugyanazt az 
erőforrást kell befizetned.  

Például: János egy 3-as akcióértékű gazdát tesz az adott 
akciómezőre. Elkölt egy akciópontot arra, hogy 
áthelyezzen egy kerítést a farmtábláján, és további két 
akciópontot két azonos típusú erőforrás befizetésével, 
hogy felépítsen két kerítést.  
Ha felfedsz egy bevételikont, további jövedelmet kapsz a következő, 
II. Fenntartás fázis kezdetén. Ha egy munkásikon kerül felfedésre, 
akkor hozzárendelhetsz egy munkást a jövedelemtábládról a 
farmtáblád egy akciójához, vagy áthelyezhetsz már egy hozzárendelt 
munkásodat a farmtáblád egyik akciójáról egy másikra.  
 

János öt kerítés építésével két szekciót fed fel a 
jövedelemtábláján. Minden II. Fenntartás 
fázisa során, további egy erőforrás kártyát fog 
felhúzni.  
Majd a felfedett munkásikonjáért azonnal 
munkást rendelhet a farmtáblájához, vagy 
helyezhet át.  
 

Mivel összesen négy felépített épülete van, szintén minden II. Fenntartás 
fázisa kezdetén kap egy érmét, és további egy erőforrás kártyát húz fel 
azokért a fedetlen ikonokért.  
 

Összességében János három erőforráskártyát húz fel és egy érmét kap 
minden II. Fenntartás fázisa kezdetén. 
 Munkások: Minden munkásért, amit ehhez az 

akcióhoz rendeltek, ezen az akciómezőn eggyel 
növeli a lehelyezett gazda akcióértékét.          Ha 
további akciópontokat költesz kerítésépítésre, 
az erőforrásokat szintén ki kell fizetned.  
 



 

Megjegyzés: Miután végeztél az akcióddal, a farmtábládon 
lévő összes legelőt, ami birkaudvar, házzal és/vagy kerítéssel  

kell körbezárni (nyitva lehet a legelő, amikor az akciót hajtod végre, 
de minden birkának az akciód végére zárt helyen kell lennie). 
 

Ez a legelő három mezőt tartalmaz, amit kerítések és 
egy épület zár le. Minden legelőre egy birkát tudsz 
letenni. A baloldalon elkezdtél építeni egy új legelőt, 
de mivel nyitott még, birkát nem tudsz idetenni.  
 

A farmtáblád bármelyik résére építhetsz kerítést, még akkor is, ha 
a jelenlegi nem segít egy legelőt bezárni.  
 

D) BIRKAVÁSÁRLÁS VAGY ELADÁS 

Ez az akció lehetővé teszi, hogy birkákat vásárolj 
vagy adj el a birkapiacon. A birkák értékét a 
főtáblán található értéksáv alsó sora mutatja. 
Egyazon akció alatt nem vásárolhatsz és adhatsz el 
egyszerre.  
 Birkavásárlás: Fizess egy akciópontot és annyi érmét, amely 

megegyezik a birka aktuális értékével, hogy elvehess egy birkát a 
piacról, és a farmtáblád udvarára tedd. Elvégezheted ezt az akciót 
annyiszor, ahányszor csak tudod, de minden egyes akció során csak a 
birkapiac egy sorából vásárolhatsz. Csak annyi birkát vásárolhatsz, 
amennyi az adott sorban rendelkezésre áll, és nem vásárolhatsz több 
birkát annál, mint amennyit a farmtábla udvarára le tudsz helyezni 
(lásd a „Birkaudvar” részt a 10. oldalon). 
Birka eladás: Költs el egy akciópontod és tegyél a birkáid közül egyet 
a piactábla üres mezőjére, hogy a birkák értékével megegyező érmék 
számát megkapd. Elvégezheted ezt az akciót annyiszor, ahányszor csak 
tudod, de minden egyes akció esetén csak annyi birkát tudsz 
értékesíteni, mint a piactábla birkáinak az adott sora. Nem adhatsz el 
több birkát, mint az egy sorban lévő üres helyek száma.  
 Munkások: Ha az egyik munkásod hozzá van 

rendelve ehhez az akcióhoz, egy érmével csökken 
a birkavásárlás költsége, és további egy érmét 

kapsz minden eladott birkáért. Ezt csak akkor alkalmazhatod, ha ezt az 
akciót végzed, és nem, amikor más módon kapsz birkát, vagy eladsz. 
Ehhez az akcióhoz csak egy munkást rendelhetsz.  
 
 

A birkák értéke az értéksáv alsó sorában látható. 
Ebben az esetben ez 3 érme. Ez az érték vonatkozik 
mind a piacon vásárolt és az eladott birkákra is.  
 

Birkavásárlás: Az 1-es sorból legfeljebb két birkát 
vásárolhatsz. A 2-es és 3-as sorból egyet-egyet.  
 

Birka eladása: Az 1-es és a 3-as sorba legfeljebb két 
birkát adhatsz el. A 2-es sorba hármat.  
 

E) ERŐFORRÁSKÁRTYÁK HÚZÁSA 

Ez az akció lehetővé teszi, hogy erőforráskártyákat 
húzz fel, és hozzáadd a kezedben tartott lapokhoz. 
Amennyi akciópontot elköltesz, ugyanannyi 
erőforráskártyát húzhatsz fel az erőforrástérről 
és/vagy az erőforrás pakliból. 

A felhúzott kártyákat tedd a kezedben tartott lapjaidhoz.                
Ha mindkét helyről szeretnél felhúzni kártyát, akkor először húzz 
fel az erőforrástérről, majd a többit pedig a pakliból. Miután 
felhúztad az összes kártyát, az erőforrástér üres mezőit töltsd fel a 
pakliból képpel felfelé fordított erőforráskártyákkal.  
 Munkások: Minden munkás, ami ehhez az 

akcióhoz van rendelve, ezen az akciómezőn 
eggyel növeli a lehelyezett gazda akcióértékét. 
 



 

 A FENNTARTÁS FÁZISA 
 A II. Fenntartás fázis során végezd el a következő lépéseket: 

 Tenyésztés: A farmtáblád minden két birkája 
után kapsz egy birkát a készletből, és ha 
tudod, tedd azt a farmodra (lásd lent a 
„Birkaudvar” részt).  
 

1. 

2. Bevétel: A kezdőjátékossal kezdve és 
haladva az óramutató járásának 
megfelelő irányba, minden játékos 
kap valamilyen bevételt, ami a 
jövedelemtábláján látható. Mindenki 
felhúz legalább egy erőforráskártyát 
bevételként (amit a jövedelemtábla 
jobb felső sarkában lévő ikon 
mutat); továbbá magához veszi, amit 
felfedett az épület- és kerítéselemek 
építésével. 

3. A gazdák visszaszerzése: Távolítsd el a 
gazdajelölőket az akciómezőkről, és tedd a 
farmtáblád közelébe. 

Húzz egy kártyát 
az erőforráskártya 
pakliból. 

Kapsz egy érmét. 

Húzz egy kártyát 
az erőforráskártya 
pakliból, 
 

vagy 
 

kapsz egy érmét. 

4. A birkapiac visszaállítása: Tedd vissza a készletbe az összes 
birkát a piacról, majd töltsd fel újra a készletből a piactábla 
minden olyan mezőjét, ahol birkaikon van.  
 5. Változik a kezdőjátékos: Az a játékos lesz a 
kezdőjátékos, aki a gátsávon a legtávolabb áll és magához 
veszi a kezdőjátékos-jelölőt. Amennyiben döntetlen állna 
fenn a játékosok között, akkor a kezdőjátékos az lesz, 
akinek a pontjelölője legfelül van.  
 6. Új árvízkártya felfedése: Fordítsd át a tengermezőn a 
balszélső, képpel lefelé fordított árvízkártyát. A kártya 
elején lévő számmal azonos mennyiségű árvízjelölőket 
balról jobbra haladva tedd a főtábla üres árvízmezőire,  
ez lesz az első szint. Amint befejeztél egy szintet (12 árvízjelölő), 
a következő szintet is balról jobbra haladva, az előző szint 
árvízjelölőire pakolva, folytasd az új szint építését. A játék során 
az árvíz három szintet emelkedik. 
 A játék utolsó II. Fenntartás fázisában hajtsd végre az 1-es, 2-es és 

a 6-os lépést, de hagyd ki a 3-as, 4-es és 5-ös lépést.  
 
Birkaudvar 

Minden olyan mező a farmtábládon, (amit kerítés 
és/vagy épület zár be), ami egy legelő, egy birka udvara 
lehet. 

Néhány farmbővítő lapka megváltoztatja ezt a szabályt, míg 
mások azt is megengedik, hogy a birkát a lapkára tedd. Hacsak 
másként nincs utasítás róla, birkát farmbővítő lapkára nem 
tehetsz.  
 

Bármikor áthelyezheted a birkádat egy legelő és egy farmbővítő 
lapka között, de csak olyanra, ami a birkát tarthat (például, ha 
bővíteni szeretnéd a farmod egy olyan mezőn, ahol már birkák 
vannak, akkor azt a birkát el kell onnan mozdítanod). Nem 
teheted vissza a farmodról a birkákat a készletbe, hacsak erről egy 
akció vagy hatás nem rendelkezik. Ha megszereztél egy birkát, és 
nem tudod azt elhelyezni, akkor nem kapod meg azt.  
 

 MAGAS DAGÁLY 
 Ebben a fázisban kell ellenőriznetek, hogy a gát átszakadt, vagy 

védelmet nyújt.  
 1. Ellenőrizd a gátat: Hasonlítsd össze az árvízjelölők szintjét a 

gátrészek szintjével. 
Ha a gátszint magasabb, mint az árvízjelölők szinjte, akkor 
megtart a gát. 
Ha az árvíz szint magasabb, mint a gátszint, akkor a gát 
átszakad.  
 

· 
· 
Ha a szintek egyenlők, hasonlítsd össze a legmagasabb szinten 
lévő árvízjelölők sorát a legmagasabb szinten álló gátrészek 
sorával: 
 · Ha a gátrészek sora hosszabb, mint az árvízjelölők sora, vagy a 

hosszúságuk egyenlő, akkor tart a gát. 
Ha az árvízjelölők sora hosszabb, mint a gátrészek sora, akkor a 
gát átszakad.  
 

· 
Végezd el ez alapján az árvízhatást, és tedd vissza a játék 
dobozába az árvízmezőről a három árvízkártyát.  
 Amikor tart a gát: Minden játékos kap egy érmét 

minden gátpontjáért, ha több gátpontja van annál, 
mint akinek a legkevesebb pontja van. 

A gátpontok a gátsáv alatt találhatók (a legkevesebb gátponttal 
rendelkező játékos nem kap érmét). Ezután csúsztasd az 
értékjelölőt egy mezővel jobbra az értéksávon.  
 

gátpontok 

Az árvízjelölők és a gátrészek hossza 
egyforma, ezért tart a gát. Zsuzsának 
és Józsinak 2-2 gátpontja van, ami 
több, mint Jánosé. Zsuzsa és Józsi 1-1 
érmét kap. János a legkevésbé segített 
építeni a gátat, ezért nem szerez 
érmét.  
 



 

Gátszakadás: Minden játékos egy gátszakadás-
jelölőt kap minden gátpontjáért, ha kevesebb 
gátpontja van annál, mint akinek a legtöbb pontja  

van (a legtöbb gátponttal rendelkező játékos nem kap 
gátszakadás-jelölőt). Ezután csúsztasd az értékjelölőt egy mezővel 
balra az értéksávon. (A legelőkre elkezd áradni a víz, és a gazdák 
nem tudják az összes birkájukat megtartani, ezért eladni 
kényszerülnek. A nagy kínálat miatt a birkák értéke csökken.) 

gátpontok 

Az árvízjelölők hosszúsága nagyobb, 
mint a gátrészeké, ezért gátszakadás, 
áradás keletkezik. Zsuzsának három, 
Józsinak kettő és Jánosnak egy 
gátpontja van. János két gátszakadás- 
jelölőt szerez, míg Józsi egyet. Zsuzsa 
építette a legtöbb gátat, ezért ő nem 
kap gátszakadás-jelölőt. 
 VIHARDAGÁLY 

 Pontozd a           rendelkező épület- és képességlapkákat: 
Hajtsd végre minden olyan farmbővítő lapka hatását, amin egy 
„!” ikon van. Jegyezd fel a szerzett győzelmi pontok számát a 
pontozótömb megfelelő mezőjébe ("! farm expansions").  
 

1.  

Ellenőrizd a gátat: Nézd meg a gátat, mint 
korábban, de most a következőképpen: 
 

2. 

Amikor tart a gát: Az összes játékos dobja el az összes 
gátszakadás-jelölőjét a készletbe mindenféle hatás nélkül.  
 

Gátszakadás: Minden játékos tegyen vissza a készletbe annyi 
birkát, mint amennyi gátszakadás-jelölője van. Ha nincs elég 
birkája valamelyik játékosnak, akkor a hiányzó birkaszámot 
érmével fizesse ki.  
 

Ha nincs elég érméje, akkor a győzelmi pontjaiból veszít 
annyit, mint a hiányzó érték. Jegyezd fel a negatív győzelmi 
pontokat a jegyzettömb „Érmék” („Coins”) mezőjébe. 
 

Végső pontozás: A győzelmi pontok a következőképpen 
alakulnak, amit jegyezzetek fel a pontozótömbre: 

3. 

Gátpontok: Minden egyes gátpontodért annyi győzelmi pontot 
szerzel, ami egyenlő a gátpontok aktuális értékével.                    
A gátpontok értéke az értéksáv felső sorában található (ha már 
túlhaladtál a gátsáv mezőin, akkor egyszerűen add hozzá a 20 
pontot).  
Birka: Minden egyes birkádért annyi győzelmi pontot kapsz, ami 
egyenlő a birkák aktuális értékével. 
 

birka 
érték 

gátpontok 
értékE 

Épületek és képességek: A farmbővítő lapkáidon lévő 
pajzsikonban található szám jelzi a megszerzett győzelmi 
pontod          .  
 Érmék: Minden egyes érmédért egy 
győzelmi pontot kapsz. 
Erőforráskártyák: Egy győzelmi pontot 
szerzel minden 2-2 erőforráskártyáért, ami  
 

 

a kezedben maradt.  
 A JÁTÉK GYŐZTESE 

 A játék a vihardagály fázisával ér 
véget. A legtöbb győzelmi ponttal 
rendelkező játékos nyeri a játékot! Ha 
döntetlen alakulna ki a játékosok 
között, akkor a gátsávon legtávolabb  
 álló játékos lesz a győztes. Amennyiben még mindig döntetlen 
állna fenn, az a játékos a nyertes, akinek a gát-pontjelölője van 
legfelül.  
 SZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2 JÁTÉKOSNÁL 
 A játék ugyanúgy zajlik két játékos esetében is, mint három vagy 
négy játékosnál, az alábbi kivétellel: 
 

Miután befejeződik a „Gátépítés” akciód, egy érme befizetésével a 
piactól kérhetsz segítséget, ahelyett, hogy az ellenfeledtől kérnél. 
Ha nem tudsz fizetni, akkor az ellenfeledtől kell segítséget 
kérned. Ha a piactól kérsz segítséget, fedj fel egyenként annyi 
erőforráskártyát az erőforráspakli tetejéről, mint amennyit 
befizettél a gátrész építésébe az akció során. Minden olyan 
erőforráskártya, amit felfedsz és felhasználsz a gátrész építésére, a 
vele megegyező erőforrás-jelölő egy mezőt halad a piactábla 
erőforrássávján. Ha egy gátrész építése befejeződik, mielőtt 
felfednéd az összes kártyát, akkor is folytasd az erőforráskártyák 
felfedését egy másik gátrész építésével, egy következő, de 
másmilyen erőforrás felhasználásával. Ezután tedd az 
erőforráskártya dobópaklijára ezeket a felfedett kártyákat. 
 

Megjegyzés: Amikor a piactól kérsz segítséget, akkor nem 
haladhatsz további mezőt a gátsávon.  
 



 

Fields of Arle 
„Azoknak, akik a tengeren át érkeznek, Kelet-Frízia nem a világ vége, 
hanem annak a kezdete.” - Ewald Christophers 
 

Arle különös falujában egy kis munkabefektetéssel igazán szerencsés 
lehetsz. Egész Észak-Németország legjobb lenje Arle-ban nő. A sokoldalú 
nyersanyag iránti kereslet miatt, a helyi farmerek gyorsan 
meggazdagodnak. Arle mezőin a hatalmas faluban egy gazdálkodó 
cipőjébe léphetsz, ahol számos feladatot elvégezhetsz és virágoztathatsz 
fel. Termeszthetsz gabonát, tenyészthetsz állatokat és építhetsz gátakat. 
Tökéletesítheted a szaktudásod és tekintélyes épületeket építhetsz. 
Kereskedhetsz más falvakkal, hogy folyamatosan friss árukészleted 
legyen.  
 

Uwe Rosenberg tervező Fields of Arle játéka ismét egy másik világba és 
egy gyönyörű vidékre visz el téged az Agricola és A Feast for Odin után.  
 

1-2 játékosnak 14 év felett 
60 perc játékidővel játékosonként 

 
 

STÁBLISTA 
 
Játéktervező: Claudia és Ralf Partenheimer 
Játékfejlesztés: Inga Keutmann és Frank Heeren 
Szerkesztés: Johannes Grimm, Ryan Palfreyman 
Elrendezés: Christof Tisch 
Grafikai tervezés és művészet: Andrea Boekhoff és Martin 
Kleinke 

Játéktesztelők: Peter Arndt, Bianca Batsch, Christian Blatakes, 
Gabriele Beck, Olaf Darge, Martina Erlenkötter, Frank Felsner, 
Sarah Franken, Frederik Häfker, Anna- Lena és Daniel Hast, 
Klaus Haarmann, Maike Heimbach, Jan Henry, Holger 
Hermann, Stefan Kahlhöfer, Aarni Kuoppamäki, Anita 
Landgraf, Carsten Lauber, Lina Leschner, Torsten Mummel, 
Alexandra Partenheimer, Holger Pfaff, Andreas Puff, Rolf 
Raupach, Martin Schlegel, Wilhelm Volle, Ronny Vorbrodt, 
Stefan Wahoff és a tervezői találkozók valamennyi résztvevője 
Bochumban és Bingenben lévő Langspielben.  
 

Z-Man Games Team 

Szerkesztés: Alexandar Ortloff, Andrea dell'Agnese és Julia 
Faeta 
Elrendezés: James Meier 
Kiadó: Steven Kimball 

 

Külön köszönet illeti Uwe Rosenberget, hogy inspirációt adott 
ehhez a játékhoz, a farmok bővítésének ötletéhez és a végtelen 
támogatásáért. További köszönet Frank Heeren, és Inga 
Keutmann-nak, hogy segítettek életre kelteni ezt a játékot.  
 


