ZAWARTOÃÅ PUDE«KA

gra Uwe Rosenberga dla dwóch graczy od 10 lat

CEL GRY
JesteƑ chųopem ǏyjČcym w XVII wieku, który hoduje owce, dziki,
krowy i konie. W codziennej pracy pomagajČ ci trzej parobkowie.
Na poczČtku ich gųównym zajħciem jest budowa pomieszczeŷ do
hodowli zwierzČt, stawianie ogrodzeŷ wzdųuǏ pastwisk i renowacja
gospodarstwa. Z biegiem czasu bħdČ równieǏ przeksztaųcađ szopy
na obory, a twojČ starČ chatħ na piħkny i nowoczesny dom ryglowy.
W kaǏdej rundzie twoi parobkowie wykonujČ po jednej akcji.
Wszystkie moǏliwe do wykonania akcje zostaųy zilustrowane
na planszy gųównej. NaleǏy pamiħtađ, Ǐe kaǏda akcja moǏe byđ
wykonana tylko raz w trakcie rundy. WaǏne jest zaplanowanie
wykonania poszczególnych akcji w odpowiednich momentach,
poniewaǏ gracze wysyųajČ swoich parobków do pracy na przemian.
Wygra ten, kto w trakcie gry zbierze najwiħcej zwierzČt oraz zbuduje
najbardziej wartoƑciowe budynki.
Podziħkowania
Gra „Agricola - Chųopi i ich zwierzyniec“ zostaųa opracowana
w paǍdzierniku 2011. EdycjČ gry zajmowali siħ Uwe Rosenberg oraz
Hanno Girke. Produkcja gry: Hanno Girke. Korekta instrukcji: Andreas
Odendahl i Gabriele Goldschmidt. GraÞka i ilustracje: Klemens Franz.
Autor dziħkuje równieǏ w kolejnoƑci chronologicznej wszystkim graczom
testowym, bez których gra nie wyglČdaųaby tak, jak obecnie: Marei Zylka,
Susanne Rosenberg, Verena Wall, Hagen Dorgathen, Hanno Girke, Andrea
KaƩnig, Klemens Franz, Janina Kranicz, Ingrid Kranicz, Marcel Jacobsmeier,
Marcus Wenzel, Andreas Höhne, Andreas Odendahl, Claudia Odendahl,
Thalke Hilgen, Yvonne Möller, MarƟn Bouchard, Jean-Francois Gagné, Sophie
Gravel, Christophe Tremblay, Louis-Philippe Gravel, Agnes Mannherz, Franz
Heidbüchel, Birgit Winkelhaus, BasƟan Winkelhaus, Holger Janssen, Sabine
Weiand, Ulli Weiand, Thomas Naumann, Bernd Lautenschlager, Felix Girke,
Judith Girke, Nadja Beller, Arne Topp, Thomas Bingeser, Lea Topp, Sarah
Bingeser, Gabriele Goldschmidt, Nicole Weinberger, Mick Kapik, Nils Miehe,
Lasse Goldschmidt, Thalea Westkämper, Ingo Kasprzak, Insa Zylka.
„A czy mogħ chociaǏ zjeƑđ tħ owcħ?“ – Janina Kranicz

Elementy tekturowe:
1 plansza gųówna,
2 plansze gospodarstw (po jednej dla kaǏdego gracza),
4 rozszerzenia gospodarstwa,
4 Ǐetony Szopa (na odwrocie: Obora),
4 Ǐetony budynków specjalnych (Dom ryglowy, Skųadzik,
Szaųas oraz Zagroda z oborČ),
9 Ǐetonów wielokrotnoƑci (4 drewna, 4 kamienie, 4 trzciny,
3x 4 owce, 4 dziki, 4 krowy oraz 4 konie),
1 Ǐeton gracza rozpoczynajČcego.
Elementy drewniane:
po 3 znaczniki parobków w dwóch kolorach (niebieski, czerwony),
26 znaczników ogrodzenia (Ǐóųte),
22 owce, 16 dzików, 13 krów oraz 14 koni,
17 znaczników drewna, 15 znaczników kamienia oraz
5 znaczników trzciny,
10 znaczników Ǐųobów (Ǐóųte).
Dodatkowo:
1 notatnik (do liczenia punktów),
2 woreczki strunowe,
1 instrukcja.

PRZYGOTOWANIE DO GRY
UmieƑđ planszħ gųównČ poƑrodku stoųu.
KaǏdy gracz bierze jednČ planszħ gospodarstwa
i kųadzie jČ tak, aby las znajdowaų siħ u góry, a droga na
dole.
UmieƑđ obok planszy gųównej 4 budynki specjalne:
Dom ryglowy, Zagroda z oborČ, Szaųas oraz Skųadzik.
OdųóǏ na bok 4 rozszerzenia gospodarstwa, 10 Ǐųobów
oraz 4 Ǐetony szopa/obora. Posegreguj i umieƑđ obok
nich materiaųy budowlane oraz zwierzħta. Wszystkie te
dobra tworzČ ųČcznie zasoby ogólne.
KaǏdy gracz bierze po 9 znaczników ogrodzenia.
Pozostaųe 8 znaczników ogrodzenia umieƑđ obok
planszy gųównej, w pobliǏu pola akcji Rozszerzenie.
Pytania, uwagi, sugesƟe?
Napisz do nas: kontakt@lacerta.pl
lub odwiedǍ: www.LACERTA.pl
Wydawnictwo LACERTA; skr. poczt 57003; ul. Czarnieckiego 15; 53-638, Wrocųaw.
© 2012 Lookout Games, © 2012 Lacerta; Wszelkie prawa zastrzeǏone.
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CEL GRY
Po zakoŷczeniu gry musisz zmierzyđ sukces w rozwoju gospodarstwa. Przykųadowy ukųad gospodarstwa po zakoŷczeniu
gry moǏe wyglČdađ jak na ilustracji poniǏej.
(W polach tekstowych umieszczono skróty najwaǏniejszych reguų, na które warto uwaǏađ podczas gry.)
Wydzielaj w gospodarstwie
pastwiska za pomocČ ogrodzeŷ.
Dziħki nim moǏesz hodowađ owce,
dziki, krowy oraz konie.

MoǏesz
powiħkszyđ
gospodarstwo
wykorzystujČc
rozszerzenia
gospodarstwa.

W peųni
wykorzystane
rozszerzenie
gospodarstwa
przyniesie ci
dodatkowe
punkty.
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Krawħdzie
zabudowaŷ sČ
jednoczeƑnie
ogrodzeniami.
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ųoby podwajajČ
liczbħ zwierzČt,
które mogČ siħ paƑđ
w danym miejscu.

/R9¬9K

W Szopie moǏesz
trzymađ 3 zwierzħta
(lub 6 jeƑli stoi
na nim Ǐųób). Na
jednopolowym
pastwisku moǏesz
trzymađ 2 zwierzħta
(lub 4 jeƑli stoi na
nim Ǐųób).
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Szaųas jest przykųadem
budynku specjalnego.
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Zwierzħta moǏesz równieǏ trzymađ
w niektórych zabudowaniach: w tej
zagrodzie mieƑci siħ piħđ zwierzČt
tego samego rodzaju.

Niektóre zabudowania
przynoszČ punkty zwyciħstwa:
Chata przebudowana w Dom
ryglowy warta jest 5 punktów.

Przy jednym
nieogrodzonym Ǐųobie
moǏe paƑđ siħ jedno
zwierzħ.

AKCJE

uųatwia zamykanie pastwisk, poniewaǏ na wszystkich
krawħdziach kaǏdego z nich znajdujČ siħ ogrodzenia.

Akcje (w fazie pracy) wykonujecie na przemian. Wszystkie
moǏliwe do wykonania akcje przedstawiono za pomocČ
odpowiednich pól akcji na planszy gųównej. Szczegóųowe
opisy wszystkich pól akcji znajdziesz na stronach 6 oraz 7.
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REGU«Y HODOWLI
Zwierzħta moǏesz hodowađ na pastwiskach oraz
w niektórych zabudowaniach gospodarczych. Ich
pojemnoƑđ moǏesz zwiħkszyđ stawiajČc Ǐųoby.

@9L9

H o d o wl a na p a st wi ska ch
Pastwiska wyznaczasz za pomocČ podųuǏnych ogrodzeŷ.
Na kaǏdym polu w peųni ogrodzonego pastwiska moǏesz
trzymađ maksymalnie 2 zwierzħta. Na jednym pastwisku
moǏesz trzymađ zwierzħta wyųČcznie jednego rodzaju.
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Na tym pastwisku moǏesz hodowađ maksymalnie cztery zwierzħta
tego samego rodzaju.

Uwaga! MoǏesz ustawiđ czħƑciowo ogrodzone pastwisko
(niezamkniħte ogrodzeniami ze wszystkich stron). Na
takim pastwisku nie moǏesz jednak hodowađ zwierzČt.
Nie ma znaczenia z jakiego materiaųu wykonane sČ
ogrodzenia: z drewna (jako pųot) czy z kamienia (jako
mur). Nie naleǏy ich rozróǏniađ.

H o d o wl a w b udynka ch
W tej instrukcji budynkami nazywane sČ: Szopy, Obory,
budynki specjalne oraz Chata.
MoǏesz trzymađ zwierzħta w niektórych budynkach.
Budynki moǏesz stawiađ na polach gospodarstwa, na
których nie leǏy Ǐaden inny Ǐeton. Stawianie budynków

JeƑli chcesz otoczyđ pastwisko po wybudowaniu Szopy,
potrzebujesz juǏ tylko 4 ogrodzenia, a nie 5. (Pamiħtaj, Ǐe w tej
grze nie masz zbyt duǏo ogrodzeŷ do dyspozycji.)

JeƑli dowolny z budynków poųoǏysz tak, Ǐe bħdzie
przylegađ do leǏČcego juǏ na planszy ogrodzenia:
… ogrodzenie przedstawione na Ǐetonie nie przynosi ci
Ǐadnych dodatkowych korzyƑci,
… ogrodzenia leǏČcego wzdųuǏ Ǐetonu nie wolno ci
wykorzystađ ponownie, ani odųoǏyđ do zasobów
ogólnych. Pozostaje ono w miejscu, w którym leǏy.
Czħsto rozsČdnym ruchem jest pozostawienie pastwiska
czħƑciowo ogrodzonego i jego póǍniejsze zamkniħcie
poprzez postawienie budynku. W ten sposób moǏesz
zaoszczħdziđ cenne elementy ogrodzenia.
Jeden budynek posiadasz od poczČtku gry: swojČ Chatħ.
Chata
W Chacie moǏesz trzymađ
@9L9
nie wiħcej niǏ jedno zwierzħ
(zwierzħ domowe).
PrzebudowujČc Chatħ w Dom
ryglowy (patrz str. 8)
zyskujesz punkty oraz miejsce W tej Chacie (prócz trzech
parobków) mieszka równieǏ
na kolejne zwierzħ domowe.
jedna owca.
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Szopy i Obory
W kaǏdej Szopie moǏesz trzymađ maksymalnie 3 zwierzħta
tego samego rodzaju. W póǍniejszym czasie moǏesz
przebudowađ Szopħ w Oborħ. W kaǏdej Oborze moǏesz
trzymađ maksymalnie 5 zwierzČt tego samego rodzaju.
Postawienie Szopy kosztuje trzy kamienie oraz jednČ
trzcinħ. Za przebudowħ Szopy w Oborħ musisz zapųaciđ
piħđ kamieni albo piħđ drewien (wg twojego wyboru).
JeƑli przebudowujesz Szopħ w zwykųČ Oborħ, przewróđ
po prostu Ǐeton Szopy na drugČ stronħ.
Oprócz zwykųej Obory w grze wystħpuje równieǏ
szczególny rodzaj Obory: Zagroda z oborČ (patrz str. 8).
Zagroda z oborČ jest budynkiem specjalnym.

2

Informacja, Ǐe budynek
stawia siħ na miejscu innego
(tu: Szopy)

69?JG<9RG:GJÀ
WartoƑđ
budynku
wyraǏona
w punktach
zwyciħstwa
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Nazwa budynku
Dziaųanie budynku
PojemnoƑđ
budynku (ile
moǏna trzymađ
w nim zwierzČt)

MoǏesz stawiađ budynki równieǏ wewnČtrz caųkowicie
ogrodzonych pastwisk.
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PowyǏsze pastwisko (zbudowane na trzech polach gospodarstwa)
zostaųo przedzielone SzopČ. Przed podziaųem mogųo pomieƑciđ
6 zwierzČt tego samego rodzaju. Po zbudowaniu Szopy moǏe
pomieƑciđ 2 +3 +2 =7 zwierzČt (maksymalnie trzech rodzajów).

H o do wl a z wi e r z Àt a Ä ¬o b y
ųób podwaja maksymalnČ liczbħ zwierzČt, które moǏesz
hodowađ na pastwisku lub w budynku, w którym stoi.

Budynki specjalne
Poza Szopami oraz Oborami w grze moǏliwe sČ do kupienia
budynki specjalne. Chata, z którČ zaczynasz grħ zalicza siħ
do grupy budynków specjalnych. Podobnie równieǏ Dom
ryglowy, Skųadzik, Szaųas oraz Zagroda z oborČ. Liczba
wskazujČca ile zwierzČt moǏna trzymađ w danym budynku
znajduje siħ w prawym dolnym rogu Ǐetonu.

Koszt i warunki dotyczČce
moǏliwoƑci zakupu budynku
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3x2
(2+2) x 2
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Szopa ze Ǐųobem
pomieƑci 6 zwierzČt.
Dwupolowe
pastwisko
po
wstawieniu Ǐųobu
mieƑci nawet 8
zwierzČt.
ųób
podwaja
równieǏ
liczbħ
zwierzČt, które
moǏna trzymađ
w Chacie.

ųób na pustym polu gospodarstwa (nie naleǏČcym do
caųkowicie ogrodzonego pastwiska) umoǏliwia ci trzymanie
na nim nie wiħcej niǏ jednego zwierzħcia.

@9L9

Przy tym wolno
stojČcym Ǐųobie
szczħƑliwie pasie
siħ jeden 1 koŷ.

Na kaǏdym polu gospodarstwa (bez wzglħdu na to, czy jest
zabudowane czy nie) moǏesz postawiđ maksymalnie 1 Ǐųób.
Na jednym polu gospodarstwa moǏesz postawiđ jeden
Ǐųób. Na pastwiskach zųoǏonych z wiħcej niǏ jednego pola
moǏesz wiħc postawiđ wiħcej niǏ jeden Ǐųób.
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Dziħki dwóm Ǐųobom, na tym
pastwisku, skųadajČcym siħ
z dwóch pól, moǏna trzymađ
nawet 16 zwierzČt tego
samego rodzaju.
Podstawowa pojemnoƑđ
pastwiska ulega
dwukrotnemu podwojeniu:
(2+2) x2 x2.

MoǏesz caųkowicie ogrodziđ pole z wolno stojČcym
Ǐųobem tworzČc pastwisko ze Ǐųobem. Dziaųanie Ǐųobu
zmienia siħ wówczas odpowiednio do nowego otoczenia.
Na polu ze Ǐųobem moǏesz postawiđ Szopħ lub inny
budynek. W takim przypadku Ǐųób pozostaje na miejscu
przynoszČc adekwatne korzyƑci w nowym otoczeniu.
Szopħ ze Ǐųobem moǏesz w póǍniejszym czasie
przebudowađ w Oborħ ze Ǐųobem. W takim przypadku
Ǐųób pozostaje na swoim dotychczasowym miejscu
i przynosi odpowiednio wiħksze korzyƑci.

PODSTAWOWA ZASADA
Cokolwiek wybudujesz, stoi w danym miejscu do koŷca gry
i nie moǏe zostađ wyburzone lub przesuniħte. Zwierzħta
mogČ ci jednak uciec. MoǏesz zawsze przenosiđ zwierzħta
pomiħdzy miejscami ich hodowli. MoǏesz równieǏ pozbyđ
siħ niechcianych zwierzČt. (Przenoszenie zwierzČt jest
waǏne zwųaszcza w momencie, gdy szukasz najlepszego
miejsca na dalszy rozwój gospodarstwa.)

PRZEBIEG GRY
Wybierz jednego gracza i daj mu Ǐeton gracza
rozpoczynajČcego. Rozgrywka trwa osiem rund. KaǏda
runda skųada siħ z czterech faz.

1. F a z a uz u pe ¬nia nia
Na poczČtku kaǏdej rundy uzupeųnij
odpowiednie pola akcji (znajdujČce siħ
na planszy gųównej) wskazanymi na nich
dobrami (nawet wtedy, gdy leǏČ na nich
znaczniki pozostaųe z poprzednich rund).
Czerwona
Pola te rozpoznasz po czerwonej strzaųce.
strzaųka.
Na polach akcji bez czerwonej strzaųki nie
wolno kųaƑđ Ǐadnych dóbr.
Oznaczenie „dobro 1 (dobro 2)“ naleǏy rozumieđ
w nastħpujČcy sposób: jeƑli pole akcji jest puste, poųóǏ na
nim dobro 1. W przeciwnym razie poųóǏ na nim dobro 2.
Przykųad: w pierwszej rundzie na
pole „1 trzcina (1 owca)“ poųóǏ
jednČ trzcinħ. Tak dųugo jak pole
to nie bħdzie wykorzystywane,
dokųadaj do niego jednČ owcħ
w kaǏdej rundzie. Gdy pole akcji
zostanie w koŷcu opróǏnione,
w nastħpnej fazie uzupeųniania
poųóǏ na nim jednČ trzcinħ, itd.

Bardzo waǏnym jest, aby nie zapomnieđ doųoǏyđ w kaǏdej
rundzie Ǐóųtego ogrodzenia na pole Rozszerzenie,
poniewaǏ odliczajČc kolejnych 8 ogrodzeŷ odlicza siħ
jednoczeƑnie liczbħ rund pozostaųych do koŷca gry.

2. F a z a p r a cy
Najpierw gracz rozpoczynajČcy, a póǍniej na przemian,
wysyųacie po jednym parobku do pracy (na pole akcji).
Natychmiast po umieszczeniu parobka na polu akcji naleǏy
przeprowadziđ wybranČ akcjħ.
Uwaga: Pola akcji, na których znajduje siħ juǏ parobek, sČ
zablokowane do koŷca fazy pracy. Faza pracy skoŷczy siħ,
gdy wszyscy parobkowie znajdČ siħ na planszy gųównej.
SugesƟa dla rodziców grajČcych z dzieđmi: jeden z rodziców gra razem
z dzieckiem przeciw drugiemu rodzicowi. Rodzic wskazuje dziecku dwie
akcje do wyboru, a dziecko wykonuje jednČ z nich. Nastħpnie wspólnie
decydujČ o sposobie rozbudowy gospodarstwa.
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JeƑli wyƑlesz parobka na pole akcji, na którym leǏČ dobra,
zabierz je i umieƑđ w swoich zasobach.
Nie moǏesz zajČđ pola akcji, po czym nie przeprowadziđ
zwiČzanej z nim akcji.
Materiaųy budowlane, które otrzymujesz, umieszczasz
w swoich zasobach. Zwierzħta muszČ znaleǍđ miejsce
w gospodarstwie. Zwierzħta, na które nie masz miejsca,
uciekajČ (umieƑđ je w zasobach ogólnych). MoǏesz
temu zapobiec miħdzy innymi wyznaczajČc pastwiska,
stawiajČc Szopy i Ǐųoby (patrz Reguųy hodowli, str. 3).
Pamiħtaj: zawsze moǏesz zmieniađ rozmieszczenie
zwierzČt w gospodarstwie.

Gracz rozpoczynajČcy oraz 1 drewno
WeǍ Ǐeton gracza rozpoczynajČcego.
PrzenieƑ do swoich zasobów wszystkie
znaczniki drewien leǏČce na tym polu
akcji.

3 drewna
PrzenieƑ do swoich zasobów wszystkie
znaczniki drewien leǏČce na tym polu
akcji.

3 . F a z a po wr o tu do do m u
1 kamieŷ

Po zakoŷczeniu fazy pracy zabierz wszystkich swoich
parobków z planszy gųównej.

PrzenieƑ do swoich zasobów wszystkie
znaczniki kamieni leǏČce na tym polu
akcji.

4 . F a z a p o wi Ék sz a ni a sta da
Po zakoŷczeniu kaǏdej z oƑmiu rund na Ƒwiat przychodzČ
mųode zwierzħta. Dla kaǏdego gatunku: jeƑli posiadasz co
najmniej 2 zwierzħta tego samego rodzaju, otrzymujesz
(z zasobów ogólnych) jedno mųode tego gatunku.
Uwaga! W fazie powiħkszania stada moǏesz wiħc
otrzymađ maksymalnie jednČ owcħ, jednego dzika,
jednČ krowħ i jednego konia. Przykųad: nawet jeƑli
masz dwie owce na jednym pastwisku i dwie na innym,
otrzymasz tylko jedno mųode. Bez wzglħdu na to, jak
bardzo romantycznČ teoriħ jesteƑ w stanie wymyƑliđ.
Nowonarodzone zwierzħta, na które nie masz miejsca
w gospodarstwie, uciekajČ (umieƑđ je w zasobach
ogólnych).

2 kamienie
PrzenieƑ do swoich zasobów wszystkie
znaczniki kamieni leǏČce na tym polu
akcji.
Pųot
<GOGDFÀDA;R:ÉJ9RQ

GRACZ ROZPOCZYNAJ½CY
eton gracza rozpoczynajČcego nie jest przekazywany
automatycznie. Musisz wysųađ parobka do wykonania
specyÞcznej akcji (w lewym górnym rogu planszy gųównej),
aby go przejČđ.
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UųóǏ w swoim gospodarstwie dowolnČ
liczbħ ogrodzeŷ z wųasnych zasobów
(nigdy z zasobów ogólnych). Za poųoǏenie
kaǏdego ogrodzenia musisz jednak
zapųaciđ jedno drewno.
Mur
UųóǏ w swoim gospodarstwie dowolnČ
liczbħ ogrodzeŷ z wųasnych zasobów
(nigdy z zasobów ogólnych). Pierwsze
dwa ogrodzenia stawiasz bez Ǐadnych
opųat. Za poųoǏenie kaǏdego nastħpnego
ogrodzenia musisz zapųaciđ dwa kamienie.

POLA AKCJI NA PLANSZY G«ÓWNEJ
Hodowla dzików i owiec
WeǍ wszystkie znajdujČce siħ na tym polu
akcji zwierzħta i przenieƑ do swojego
gospodarstwa. Zwierzħta, których nie moǏesz
lub nie chcesz przenieƑđ, uciekajČ (umieƑđ je
w zasobach ogólnych).

Materiaųy budowlane
WeǍ 1 drewno, 1 kamieŷ i 1 trzcinħ
z zasobów ogólnych i przenieƑ do swoich
zasobów. (Dobra na tym polu siħ nie
kumulujČ - brak czerwonej strzaųki.)
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Rozszerzenie
WeǍ jedno z dostħpnych rozszerzeŷ
gospodarstwa i umieƑđ je z prawej lub
lewej strony swojego gospodarstwa.
Dodatkowo przenieƑ do swoich zasobów
wszystkie Ǐóųte znaczniki ogrodzenia
leǏČce na tym polu. Uwaga! Otrzymanych
znaczników nie moǏesz w ramach tej akcji
wykorzystađ do budowy ogrodzenia!
Postaw szopħ
Zapųađ 3 kamienie i 1 trzcinħ, aby postawiđ
w swoim gospodarstwie dokųadnie jednČ
Szopħ. MoǏesz jČ umieƑciđ na dowolnym
miejscu, innym niǏ Chata, na którym nie
leǏy jeszcze Ǐaden Ǐeton. MoǏesz jednak
postawiđ Szopħ na polu gospodarstwa, na
którym stoi Ǐųób.
Postaw Ǐųób
Postaw w swoim gospodarstwie 1 Ǐųób
bez ponoszenia opųat. MoǏesz postawiđ
w ramach tej akcji wiħcej Ǐųobów, jednak
za kaǏdy kolejny musisz zapųaciđ 3 drewna.
ųób moǏesz postawiđ na kaǏdym polu
gospodarstwa, na którym nie stoi jeszcze
inny Ǐųób.
Sadzawka
PrzenieƑ leǏČcČ na tym polu akcji jednČ
trzcinħ do swoich zasobów. WeǍ równieǏ
wszystkie ewentualnie znajdujČce siħ tu
owce i umieƑđ je w swoim gospodarstwie
lub pozwól im uciec (wszystkim lub czħƑci).
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Postaw oborħ
Zapųađ piħđ kamieni albo piħđ drewien (ale
nie w formie mieszanej, np. trzy drewna
i dwa kamienie), po czym przewróđ posiadany
w gospodarstwie Ǐeton Szopa na stronħ
Obora. MoǏesz powtórzyđ tħ akcjħ dla
dowolnej liczby posiadanych Szop. Obory dajČ
schronienie piħciu zwierzħtom, podczas gdy
Szopy tylko trzem. (JeƑli w Szopie staų Ǐųób,
to pozostaje on równieǏ w nowo pozyskanej
Oborze.)
Postaw budynek specjalny
Na planszy gųównej znajdujČ siħ dwa takie
pola akcji. To oznacza, Ǐe w kaǏdej rundzie
maksymalnie dwóch parobków (jednego
lub róǏnych graczy) moǏe postawiđ budynek
specjalny. Za kaǏdym razem, gdy wykonujesz
tħ akcjħ, moǏesz kupiđ maksymalnie jeden
spoƑród dostħpnych w zasobach ogólnych
budynków specjalnych. Po zapųaceniu (do
zasobów ogólnych) odpowiedniej liczby
materiaųów budowlanych musisz umieƑciđ
Ǐeton na swojej planszy gospodarstwa.
Hodowla krów i dzików
WeǍ wszystkie znajdujČce siħ na tym polu
akcji zwierzħta i przenieƑ do swojego
gospodarstwa. Zwierzħta, których nie moǏesz
lub nie chcesz przenieƑđ, uciekajČ (umieƑđ je
w zasobach ogólnych).
Hodowla koni i owiec
WeǍ wszystkie znajdujČce siħ na tym polu
akcji zwierzħta i przenieƑ do swojego
gospodarstwa. Zwierzħta, których nie moǏesz
lub nie chcesz przenieƑđ, uciekajČ (umieƑđ je
w zasobach ogólnych).
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SKOÇCZY«Y SIÆ ZNACZNIKI?
W niektórych rozgrywkach moǏe siħ zdarzyđ, Ǐe zabraknie
znaczników zwierzČt lub materiaųów budowlanych. W tym
celu do gry dodano Ǐetony przedstawiajČce wiħkszČ liczbħ
tych dóbr. etony te moǏesz w dowolnym momencie
wymieniđ na odpowiedniČ liczbħ pojedynczych znaczników.
PowyǏsze zasady nie dotyczČ jednak Ǐųobów (których jest
tylko 10), Szop/Obór (które sČ tylko 4) oraz rozszerzeŷ
gospodarstwa (które sČ tylko 4): gdy wszystkie znaczniki
lub Ǐetony danego rodzaju wyczerpiČ siħ, nie moǏesz juǏ
nabyđ kolejnych.

KONIEC GRY I PUNKTACJA
Gra koŷczy siħ po zakoŷczeniu ósmej rundy. (To, w której
aktualnie jesteƑcie rundzie moǏesz rozpoznađ po liczbie
Ǐóųtych znaczników ogrodzeŷ pozostaųych w zasobach
ogólnych. W kaǏdej rundzie pomniejszasz tħ liczbħ
o jedno, które kųadziesz na planszy gųównej: na polu akcji
Rozszerzenie.) Po zakoŷczeniu gry podliczcie zdobyte
punkty.
Policz ile posiadasz zwierzČt kaǏdego rodzaju, po czym
zsumuj te liczby. KaǏde zwierzħ warte jest jeden punkt.
W ten sposób otrzymasz wynik w kategorii zwierzħta.
Nastħpnie, posųugujČc siħ tabelČ zamieszczonČ na boku
pudeųka, policz punkty specjalne. Pamiħtaj, Ǐe:
Za kaǏdy rodzaj zwierzČt, z którego posiadasz 3 lub mniej
zwierzČt, otrzymujesz minus 3 punkty.
KaǏde zwierzħ ponad 13-tČ owcħ, 11-go dzika, 10-tČ
krowħ oraz 9-go konia warte jest jeden dodatkowy punkt.
W ten sposób otrzymasz wynik w kategorii punkty specjalne.
Za kaǏde rozszerzenie, w którym wykorzystane sČ wszystkie
3 pola gospodarstwa,otrzymujesz 4 punkty.
Pole gospodarstwa uwaǏane jest za wykorzystane, jeƑli
leǏy na nim Ǐeton, stoi Ǐųób lub gdy jest czħƑciČ w peųni
ogrodzonego pastwiska.
Pole uwaǏane jest za niewykorzystane, gdy jest czħƑciČ
nie w peųni (lub w ogóle) ogrodzonego pastwiska.
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Za niewykorzystane w peųni rozszerzenia gospodarstwa
nie otrzymujesz Ǐadnych punktów (równieǏ ujemnych).
Podczas liczenia punktów za rozszerzenia nie ma
znaczenia, czy udaųo ci siħ wykorzystađ wszystkie pola na
twojej podstawowej planszy gospodarstwa, czy nie.
Punkty za budynki sČ oznaczone na kaǏdym Ǐetonie.
(Budynkami sČ: Szopy, Obory, budynki specjalne i Chata).
Liczba punktów za budynek specjalny Skųadzik zaleǏy od
liczby materiaųów budowlanych w twoich zasobach.

ZWYCIÆZCA
Grħ wygrywa ten, kto zebraų najwiħkszČ ųČcznČ liczbħ
punktów (suma kategorii: zwierzħta, punkty specjalne,
rozszerzenia gospodarstwa oraz budynki). W przypadku
remisu wygrywa ten, kto byų graczem rozpoczynajČcym
w pierwszej rundzie bieǏČcej rozgrywki.

BUDYNKI SPECJALNE
Dom ryglowy (Koszt: 3 drewna, 2 kamienie, 1 trzcina; Punkty: 5)
Budynek Dom ryglowy nadbudowuje Chatħ. Nie moǏesz tego Ǐetonu
poųoǏyđ na Ǐadnym innym polu gospodarstwa. W Domu ryglowym
moǏesz trzymađ maksymalnie dwa zwierzħta tego samego rodzaju.
Skųadzik (Koszt: 2 drewna, 1 trzcina; Punkty: po ½ za posiadane materiaųy)
LiczČ siħ tyko materiaųy budowlane z zasobów posiadacza Skųadziku.
Liczby punktów nie zaokrČglasz, wiħc moǏesz otrzymađ wielokrotnoƑđ
poųowy punktu. W Skųadziku nie moǏesz trzymađ Ǐadnych zwierzČt.
Szaųas (Koszt: 2 drewna, 1 kamieŷ; Punkty: 0)
JeƑli zbudujesz Szaųas, weǍ natychmiast z zasobów ogólnych jedno
dowolne zwierzħ. MoǏesz je od razu umieƑciđ w Szaųasie lub
w innym, bardziej odpowiednim miejscu swojego gospodarstwa.
W Szaųasie moǏesz trzymađ jedno zwierzħ.
Zagroda z oborČ (Koszt: 3 drewna albo 3 kamienie; Punkty: 2)
Zagroda z oborČ jest odmianČ Obory, jednak moǏesz jČ pozyskađ
tylko korzystajČc z akcji 1 budynek specjalny. Po umieszczeniu jej
w miejscu poprzednio zajmowanym przez Szopħ, odųóǏ Szopħ do
zasobów ogólnych. Zwrócony Ǐeton jest ponownie dostħpny dla obu
graczy. Natychmiast po zbudowaniu Zagrody z oborČ weǍ z zasobów
ogólnych i umieƑđ w swoim gospodarstwie jednČ krowħ albo
jednego konia. W Zagrodzie z oborČ moǏesz trzymađ maksymalnie
piħđ zwierzČt tego samego rodzaju.

