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Hogy milyen akciókat hajthattok végre, azt a kezetekben
és a paklijaitokban lévő kártyák határozzák meg. Mind-
két országnak saját helyszín- és birodalomlapjai vannak.
Lehetőségeiteket úgy bővítitek, hogy kártyákat raktok
eldobott lapjaitok közé, mivel utóbb abból lesz a húzó-
paklitok. Alapvetően kétféle kártya van, helyszínkártya
és birodalomkártya. Helyszínkártyákat új helyszínek
betelepítésével vagy az ellenségtől elfoglalással szerez-
hettek. A birodalomkártyákat besorozzátok, habár
ezért nem egyszer �zetnetek kell.

Iduláskor már vannak bizonyos helyszíneitek, így 
azok lapjai már ott vannak paklitokban. A helyszín-
kártyák révén telepíthettek be új helyszíneket, fejleszt-
hetitek a már meglévőket, építhettek erődöket, indít-
hattok támadásokat. A helyszínek közlekedést, bevételt,
telepeseket és milíciát is jelentenek.

A birodalomkártyák között sokféle lap található. Sok-
nak közülük katonai funkciója van, mint amilyen a 
reguláris gyalogság vagy az ostromtüzérség. Más lapok
révén újfajta akciókat hajthattok végre, például a kor-

mányzókártya révén megszabadulhattok a kezetekben 
lévő lapoktól. A paklidat a céljaid szerint kell alakítanod:
ha például sietve fejleszteni kívánod városaidat, célszerű,
ha sok telepeskártyát raksz paklidba, ha viszont hadjára-
tok révén kívánsz győzni, katonai kártyákat kell toboroz-
nod.

Vannak semleges birodalomkártyák is, ezeket mindketten
betorborozhatjátok. A legérdekesebbek ezek közül az in-
diánkártyák: ezek révén csapdába csalhatjátok egymást.
Indiánjaid portyáival súlyos helyzetbe hozhatjátok ellen-
feleteket; az angolok különösen érzékenyek az indiánok
váratlan támadásaira.

A játék azonnal véget ér bizonyos helyszínek elfogalásá-
val, mint például akkor, ha az angolok beveszik Quebec-
et. Akkor is véget ér a játék, ha egyikőtök megszerez a 
másiktól bizonyos számú kockát és korongot, vagy ha
sikerül összes kockátokat vagy korongotokat felrakni 
a játéktáblára. Az utóbbi esetben összesítitek pontjai-
tokat, hogy kiderüljön, ki nyerte a játékot.

 
 
 

 

 

A Néhány holdnyi hóborította föld kétszemélyes játék, amely tizenhetedik és a tizennyolcadik
században játszódik, amikor Anglia és Franciaország háborúzott Észak-Amerika birtoklásáért

Néhány holdnyi hóborította föld

Tartozékok
A játékszabály és a játéktábla mellett még az alábbiak találhatók a dobozban:

12 angol városkorong 12 francia városkorong

18 angol településkocka 18 francia településkocka

1 angol ostromkorong 1 francia ostromkorong

12 erődkorong 

nyelvenként két segédlet a kártyákhoz 2 ostromkorong

pénz  
15 ezüstszínű (egyes)
15 aranyszínű (ötös)      110 kártya 

  
Limitált kiadás

A limitált kiadás dobozákban a kockák helyett kis házakat, a vá-
roskorongok helyett nagy házakat találtok, az erődkorongok 
helyett erődöket, a műanyag érmék helyett faérméket.

A szabályokat ennek �gyelembevételével olvassátok.
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A játéktábla
A franciák kezdőhelyszínei kék színűek. A kék négyzetekre rakjatok 
egy-egy francia településkockát, a kék körre pedig egy francia város-
korongot.

Védelmi módosító, 
meghatározza az 
ostromkorong helyét
az ostromsávon.

 
 

 

A folyók használatához
naszádokra van szükség.

Az utak használatához
szekerekre van szükség.

Az indiánösvényt csak a 
portyázók használhatják,
telepesek, seregek nem.

 

Az angolok kezdőhelyszínei vörös színűek. A vörös négyzetekre
rakjatok egy-egy angol településkockák, a vörös körökre pedig
angol városkorongokat.

A hajós helyszínek
kapcsolatban állnak a
többi ahjós helyszínnel;
ezenkívül ostrom idején
használhatók itt hajó-
szimbólumos kártyák.

 

Ennyi győzelmi pontot
ér a helyszín a játék 
végén, illetve városko-
rong esetén a dupláját.

A telepesszimbólum azt
jelenti, hogy adott hely-
színen megtelepedéshez
telepeskártyára van szük-
ség.

Semleges helyszín.

A játéktáblán mindkettőtöknek kijelölt helyei vannak lapjaitoknak.
A játék elején megkeveritek és képpel lefelé lerakjátok saját húzó-
paklitokat a kijelölt helyre. 
Helyszínkártyáitoknak is saját helyük van; ezeket ne keverjétek 
meg, mivel telepítések és ostromok révén juttok majd települések-
hez; viszont célszerű, ha ábécérendben rakjátok le kártyáitokat, 
mert így könnyebben meg tudjátok majd találni azt, amelyikre 
éppen szükségetek lesz. 

 

Birodalomkártyáitoknak is saját helyük van. Ezeket se keverjétek meg,
mivel innét is majd válogattok, nem pedig húztok. 
A kijátszott kártyákat a dobott lapokhoz rakjátok. Ha kifogy a húzó-
paklitok, eldobott lapjaitokat megkeverve új húzópaklit alkottok
magatoknak.
Külön helyekre kerülnek az angolok és a franciák ostromhoz
használt lapjai.
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A kártyák
Kétfajta kártya van, helyszínkártya és birodalomkártya. A helyszínkártyákon mindig olvasható egy helyszín neve.
Az összes olyan kártya, amin nincs helyszín neve, birodalomkártya.
A kártyák kerete ötféle színű lehet. A vörös és a narancssárga keretű lapokat az angolok, a világos- és sötétkék 
keretű lapokat a franciák játékosa használja; a zöld keretű lapok semlegesek, azokat mindketten használhatjátok.
A sötétkék keretű lapok alkotják a francia, a vörös keretű lapok az angol játékos kezdőpakliját.

helyszínkártya

a helyszín neve

a vele összeköttésben
lévő helyszínek

a keret színe és az “I”-es
mutatja, hogy ennek a
kártyáknak a francia
kezdőpakliban a helye

szimbólumok

ilyen módon lehet
eljutni az össze-
köttetésben lévő
helyszínekre

birodalomkártya

toborzási költség

a keret színe mu-
tatja, hogy ez a 
kártya az angol já-
tékos birodalom-
lapjai között vár a
sorára

ez a szimbólum azt
jelzi, hogy a kártya
könnyen csapdába
ejthető

A kártya képessége, szöveggel és/vagy szimbólumokkal. Bizonyos akciók-
hoz adott szimbólumos kártyát kell kijátszani: a szimbólumnak itt kell
szerepelnia a kártyán.

A kártyák szimbólumai
Sok kártya alján található szöveg és/vagy szimbólumok, ezek adják ki a kártya képességét. A szöveg a kártya
képességét magyarázza el. A szimbólumok ezek lehetnek:

Fontos: A francia és az angol játékos helyszínkártyái különböznek egymástól.
Vannak olyan angol helyszínkártyák, amelyeknek nincsenek francia megfele-
lőik. Más kártyákból mindkét ország rendelkezik eggyel, de ezek eltérhetnek
egymástól, például mások rajtuk a szimbólumok vagy más helyszínekkel 
vannak összeköttetésben.

 

2Naszád: Ilyen szimbólumos lapot
kijátszhattok azért, hogy folyón
vagy tavon utazhassatok.

Szőrme: Ilyen szimbólumos lapot
kijászhattok kereskedőlappal 
együtt, hogy több pénzt kapjatok
(szőrmelaponként két pénz).

 
 

 

Pénz: Ilyen szimbólumos lapot
kijászhattok azért, hogy annyi
pénzt kapjatok, amilyen szám
látható az érmén.

 

 

Szekér: Ilyen szimbólumos lapot
kijátszhattok azért, hogy úton
utazhassatok.

Telepes: Ilyen szimbólumos lapot
kijászhattok azért, hogy megtele-
pedjetek egy ilyen szimbólumos
helyszínen. Emellett település
vagy város fejlesztésére is kijátsz-
hatjátok.

 

 

Katonai erő: Ilyen szimbólumos
lapot kijászhattok azért, hogy
ostromnál növeljétek ottani erő-
töket. A kártya minden ilyen
szimbóluma egy plusz erőt jelent.

Hajó: Ilyen szimbólumos lapot
kijászhattok azért, hogy tengeren
utazhassatok. Ostromlott hely-
színen is kijászhatjátok azért,
hogy növeljétek ottani erőtöket,
de csak akkor, ha annál a hely-
színnél van hajószimbólum.

 
 

 
 

Csapda: Az ilyen kártya könnyen
csapdába csalható.
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Előkészületek

Játékmenet

Döntsétek el, ki melyik orsázggal játszok, és vegyétek el saját kár-
tyáitokat és bábuitokat. Mindketten kaptok:

 

Egy kezdőpaklt (sötétkék/vörös keretű lapok).

Egy helyszínpaklit (világoskék/narancs keretű lapok).

Egy birodalompaklit (világoskék/narancs keretű lapok). 

Keverjétek meg kezdőpaklitokat, és rakjátok le azt a kijelölt helyre
képpel lefelé. Helyszín- és birodalompaklitokat képpel felfelé rak-
játok le a kijelölt helyekre. Ez utóbbi paklikat nem kell megkever-
neteket.

A semleges birodalomkártyákat (zöld keretű lapok) képpel felfelé
a játéktábla mellé készítsétek, lehetőleg fajták szerint szétválogatva
(ezzel időt nyertek a későbbiekben).

A pénzt készítsétek a játéktábla mellé, ez lesz a bank. A franciák já-
tékosa 5, az angolok játékosa pedig 12 pénzzel kezdi a játékot.

Mindkettőtöknek vannak kezdőtelepülései, vagyis kockákat és ko-
rongokat kell felraknotok a játéktáblára. A kockák kisebb települé-
seket, a korongok nagyobb városokat jelképeznek. A játéktáblán 
bizonyos helyszínek már színesek, ezeket birtokoljátok a kezdésnél.
Az angolok játékosa minden vörös négyzetre rakja le egy település-
kockáját és a vörös körre rakja le egy városkorongját; hasonlókép-
pen járjon el a franciák játékosa a kék helyszínekkel. Akinek egy
helyszínen kockája vagy korongja van, birtokolja azt a helyszínt.

 

 

Végül húzzátok fel és vegyétek a kezetekbe saját húzópaklitok felső
5 lapját.

Felváltva kerültök sorra, amíg az egyikőtök meg nem nyeri a játé-
kot vagy véget nem ér a játék azért, mert valamelyikőtöknek már 
nincs több kockája vagy korongja készletében. A játékot az angolok 
játékosa kezdi.

Ha rád kerül a sor, először meg kell nézned, megnyertél-e egy ost-
romot. Ezt követően két akciót hajtasz végre. Ez alól csak az első
kör jelent kivételt, abban mindketten csak egy-egy akciót hajtotok
végre.

Miután végrehajtottad akcióidat, annyi lapot húzol húzópaklidból,
hogy 5 kártya legyen a kezedben. Ha kifogy a húzópaklid, dobott
lapjaidat azonnal jól keverd meg és rakd le a kijelölt helyre új hú-
zópakliként. Néha előfordul, hogy köröd végén 5 kártyánál több
lesz a kezedben, ilyenkor nem kell eldobnod lapokat a kezekből.  

A továbbiakban a szabályok nem teljesen a játék fázisait követik;
például az ostrom megnyerésére vonatkozó szabályokat az ostrom
indítására vonatkozó szabályok után találjátok.

 

Körödben, miután megnézted, nyertél-e ostromot, két akciót haj-
tasz végre (plusz bárhány “szabad akciót”). A játék első körében csak
egy akciót hajthatsz végre.

 

Minden akció külön esemény, és az akciót teljesen végre kell hajta-
nod, mielőtt új akcióba kezdenél. Ugyanazt az akciót készer is vég-
rehajthatod körödben. Egyes akciók “szabad akciók”, ezek nem
számítódnak be a körönkénti két akcióba, és ezeket körödben 
bármikor végrehajthatod.

Ha kijátszol kártyákat, azokat a dobott lapokhoz rakod; ez alól 
csak az ostromhoz kijátszott lapok jelentenek kivételt, ezeket a 
kijelölt helyekre kell raknod, aszerint, hogy te a támadó vagy-e 
vagy a védekező.

Terjeszkedéses akciók
Egyik célotok minél inkább kiterjeszteni észak-amerikai gyarmato-
tokat. Az ezzel kapcsolatos akciók:

•  megtelepedés egy helyszínen

•  egy helyszín fejlesztése

•  egy helyszín megerődítése

Támadóakciók
Ezek az akciók valamiféle játékoskon�iktust jelentenek:

•  helyszín ostrom alá vétele

•  ostromlott helyszín megerősítése

•  portya

•  csapda

•  pap/indiánparancsnok

Gazdasági akciók
Ezekkel az akciókkal pénzhez juthattok:

•  pénz elvétele

•  tengeri kereskedelem

•  kereskedő 

•  kalózkodás (csak a franciák játékosa)

Kártyamenedzselési akciók
Ezekkel az akciókkal kártyáitokat menedzselhetetitek:

•  egy birodalomkártya betoborzása

•  kártyák eldobása

•  egy kártya tartalékba helyezése

•  a tartalék visszavétele (szabad akció)

•  kormányzó

•  intendáns

•  otthoni támogatás (szabad akció)

Egyéb akciók
•  visszavonulás ostromlott helyszínről (szabad akció)

•  passzolás

 Játékosakciók



5

Megtelepedés egy helyszínen
Ezen akció révén egy semleges helyszínre (ahol nincs se kocka, se 
korong) lerakhatod egy bábudat. Először ki kell játszanod egy 
olyan helyszínkártyát, amely összeköttetésben áll azzal a helyszín-
nel, ahol meg szeretnél telepedni. Minden helyszínkártyán meg-
található, mely más helyszínekkel áll összeköttetésben, és hogy
mi kell az adott utazáshoz (szekér, naszád, hajó); ezután ki kell
játszanod egy második kártyát, amelyen van az adott utazási
szimbólumból egy. Ha kiszemelt településen van telepesszimbó-
lum, egy harmadik, telepesszimbólumos kártyát is ki kell játsza-
nod. (Ne feledd, hogy csak akkor játszhatsz ki egy szimbólumos
kártyát, ha a szimbólum a lap alsó részén található.)

Miután a szükséges kártyákat kijátszottad, rakd le egy teleplülés-
kockádat az adott helyszínre. Ezután saját helyszínkártyáid közül
keresd ki az adott helyszín kártyáját és azt rakd dobott lapjaid
legtetejére. Ezt ne felejtsd el, mert különben semmi hasznod 
nem lesz a megtelepedésből! 

Településkockáid mennyisége meghatározza, hány helyszínen
telepedhetsz meg.

 

 

Példa: Az angolok játékosa meg szeretne telepedni Deer�eldben. 
Ehhez először kijátssza New Haven kártyáját, majd ki kell játsza-
nia egy naszádos lapot; St. Maryt játssza ki. Mivel Deer�elden van
telepesszimbólum, egy ilyen kártyát is ki kell még játszania: Boston
lesz az. Ezután egy településkockáját lerakja Deeer�eldre, és saját
helyszínkártyái paklijából kikeresi Deer�eld kártyáját, a dobott
lapjainak tetejére rakva azt.

 

Példa:

A franciák játékosa Fort Niagarába szeretne megtelepedni. Ehhez először
kijássza Fort Frontenac kártyáját. Ezután ki kell jászania egy naszádszimbó-
lumos kártyát: egy naszádot játszik ki. Nem kell telepesszimbólumos lapot
kijátszania. Egy településkockáját lerakja Fort Niagarára, és annak hely-
színkártyáját dobott lapjai tetejére rakja.

 
 

 Terjeszkedéses akciók
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Helyszín fejlesztése
A kocka kisebb települést, a korong nagyobb várost jelent. Ezzel
az akcióval egy kockát cserélhetsz ki korongra. Ehhez először is
ki kell játszanod az adott helyszín kártyáját, ezután pedig egy 
olyan kártyát, amin van telepesszimbólum. Ekkor visszaveszed az
adott helyszínről településkockádat, felrakva a helyére egy város-
korongodat. A településkockát visszakapod a készletedbe.

Leginkább azért éri meg helyszínt fejleszteni, mert kétszer annyi
győzelmi pont jár érte a játék végén. Csak olyan helyszín fejleszt-
hető, amely győzelmi pontot ér (a település mellé nyomtatva). 
Városkorongjaid száma is korlátozza, hányszor választhatod ezt
az akciót.

 

 

 

Példa: Az angolok játékosa fejleszteni szeretné Albanyt. Ehhez ki
kell játszania Albany kártyáját valamint egy másik kártyát, az 
utóbbin telepesszimbólummal: St. Mary lapját játssza ki. Ezután
Albany településkockáját városkorongra cseréli.

 

Az angolok játékosa Oswegót is fejleszthetné, mivel az is győzelmi pontokat ér,
azonban Forst Stanwixet nem fejlesztheti, mivel az a helyszín nem ér győzelmi
pontot.

 
 

Helyszín megerődítése
Hogy egy helyszínt megerődíts, ki kell játsza-
nod az adott helyszín kártyáját, valamint egy
erődítéskártyát, és be kell �zetned a bankba
három pénzt. Ezután a helyszínen lévő kocka
vagy korong alá csúsztass egy erődkorongot.

Egy helyszínen csak egy erődkorong lehet.
Ostromnál az erődítés +2 erőt jelent, és az 
ilyen helyszín immúnis a portyákra. A játék-
ban csak 12 erődkorong van, így ez korlátozza, hányszor választható
ez az akció.

  
A helyszínkártyák használata

Nem játszhatsz ki olyan helyszínkártyát, amelynek helyszínét
nem ellenőrzöd, amelyik nincs összeköttetésben Bostonnal (az
angolok) illetve Quebeckel (a franciák esetében), vagy amelyik
ostrom alatt áll. Akkor ellenőrzöl egy helyszínt, ha ott van koc-
kád vagy korongod. Egy helyszín akkor van összeköttetésben
Bostonnal/Quebeckkel, ha összeköttetésben lévő helyszíneid
folyamatos lánca vezet oda; az összeköttetések lehetnek tavak,
folyók, utak, tengeri utak, de indián ösvények nem. Ebből a
szempontból minden helyszín, amely mellett van hajószimbó-
lum, összeköttetésben van minden más ilyen helyszínnel. 
Ugyanazon tó partján lévő helyszínek is összeköttetésebn van-
nak egymással.

A ki nem játszható kártyákat eldobhatod, vagy a kormányzó-
akció révén eltávolíthatod a kezedből.

 

 

 

Helyszín ostrom alá vétele
Előbb-utóbb meg akarod majd támadni ellenfeled, hogy megszerezd,
vagy legalábbis semlegessé tedd helyszíneit.

Először ki kell játszanod egy olyan helyszínkártyát, amelynek helyszí-
ne összeköttetésben van az ostromlandó helyszínnel. Ezután az ösz-
szeköttetésnek megfelelő szimbólumos kártyát kell kijátszanod 
(pont úgy, mintha letelepedés miatt utaznál oda). Ezután ki kell 
játszanod egy olyan kártyát, amelyen van legalább egy katonai erős
szimbólum. Az első két kijátszott kártyát dobott lapjaidhoz rakod,
a harmadikat (a katonai erőset) pedig ostromlapjaidhoz: ha az an-
golokkal játszol, az ő ostromlapjaikhoz, ha a franciákhoz, az övék-
hez.

Ezután fogod saját ostromkorongodat és lerakod az ostrom alá vett 
helyszín mellé: ezzel jelzed, hogy ez a helyszín ostrom alatt áll.

Végül az ostromsávon beállítod a harcoló felek kezdőerejét. Ha az
angolokkal játszol, az ő ostromsávjukat kell használnod, ha a fran-
ciákkal, az övéket. Az ostromkorongot rakd a védekező fél 1-esére
(minden helyszínnek van egy 1-es védelme). Ha a helyszínen van
erődítéskorong, lépj a sávon két mezőt a védekező javára, valamint
egy-egy mezőt minden ottani védekezési módosítós szimbólum 
miatt. Ez a védekező fél kezdőereje.

 

 

 

 

 Támadóakciók
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A helyszínkártyák használata

Ha egy ostromnál kijátszol hajó- és katonai erős szimbólumos 
lapot, vagy a hajószimbólumot, vagy a katonai erős szimbólumot
használod, de nem mindkettőt. Ha például egy olyan helyszínen,
amely mellett van hajószimbólum, kijátszod New York lapját, 
ottani katonai erőd eggyel megnő, vagy a katonai erős szimbólum
miatt, vagy a hajószimbólum miatt.

Példa: Az angolok játékosa úgy dönt, ostrom alá veszi Louisbourgot.
Kijátssza Halifax kártyáját (Halifax tengeri összeköttetésben van 
Louisbourggal), egy hajószimbólumos kártyát, bead három pénzt, és
kijászik egy ostromtüzérséget (amiért még három pénzt kell �zetnie).
Az első két kártyát dobott lapjaihoz, az ostromtüzérségeset az angolok
ostromlapjaihoz rakja.

 

Louisbourg mellett van egy nyomtatott védelmi módosító, így az angolok ostromsávján
az ostromkorongot a franciák 2-es mezőjére kell rakni.

 
 

Ezután a kijátszott ostromtüzérség miatt (három katonai erős szimbólum) a koronggal
három mezőt kell lépni az angolok javára.

Második akciójaként az ango-
lok játékosa kijátszik egy regu-
láris gyalogságot, szabad akci-
óként pedig egy parancsokkár-
tyát. Az ostromsávon három
mezőt lép a koronggal az an-
golok javára, majd mindkét
lapot az angolok ostromlap-
jaihoz rakja.

Most a franciák játékosán a sor, el kell döntenie, sorsára hagyja-e Louisbourgot vagy sem.
Úgy dönt, harcol. Első akciójaként kijátszik egy reguláris gyalogságot, másodikként pedig
Port Royal helyszínkártyáját, amelyen van hajószimbólum. Mivel Louisbourg helyszíne
mellett van hajószimbólum, Port Royal lapja 1 katonai erőt jelent. 

A franciák játékosa a koronggal három mezőt lép saját javára, és mindkét lapot az ango-
lok ostromlapjaihoz rakja. Ezzel időlegesen megvédte Louisbourgot. 

A franciák játékosa nem játszhatta ki magának Louisbourgnak a kártyáját, mivel ost-
rom alatt lévő helyszín kártyája nem játszható ki.

Ezután annyi mezővel lépsz a támadó érdekében, ahány katonai
erős szimbólum látható a harmadikként kijátszott lapodon.

Az ostrom elkezdődött; addig tart majd, míg egyikőtök meg nem
nyeri vagy vissza nem vonul. Egy helyszín bármeddig ostrom alatt
lehet. Támadóként egyszerre csak egy helyszínt ostromolhatsz, de
egy másik ostromban is részt vehetsz, védekezőként.

 

Ostrom megnyerése
Amikor elkezdődik a köröd, mindkét ostromsávot ellenőrizd, meg
nyertél-e ostromot.

Ha te vagy az ostromló, és az adott ostromsávon a korong a te ré-
szeden van, legalább a 2-es mezőn, azonnal győzöl. A helyszínről
leveszed és magad elé teszed a településkockát vagy városkorongot 
(a játék végén ezekért győzelmi pontok járnak majd). Ha volt ott
erődítéskorong, azt visszarakod a készletbe. 

Ezután a helyszínre lerakhatod egy településkockádat; ha a hely-
színre van nyomtatva telepesszimbólum, ehhez ki kell játszanod 
egy telepesszimbólumos lapot a kezedből. Ha lerakod kockádat,
megkapod az adott helyszín kártyáját: saját helyszínkártyáid kö-
zül kikeresed az adott lapot és dobott lapjaid tetejére rakod.

Mindez nem számít akciónak.



8

Ostrom megerősítése
Hogy megerősítd saját ostromseregedet vagy
ostromlott csapataidat, kijátszhatsz egy olyan
lapot, amin van katonai erős szimbólum. 
Ahány ilyen szimbólum van a kártyán, annyi
mezővel lépsz az adott ostromsávon a saját
javadra.

A kijátszott lapott a megfelelő ostromhelyre
kell rakni. Ha például az angolok ostrom alá 
vettek egy helyszínt, és a franciák játékosa megerősíti ottani csapatait,
a kijátszott kártyát az angolok ostrommezőjére kell rakni. 

Csak olyan helyszínhez játszhatsz ki erősítést, amely összeköttetésben
áll Bostonnal (ha az angolokkal vagy) vagy Quebeckel (ha a franciák-
kal). Ez összeköttetésben lévő helyszínek folyamatos láncát jelenti, 
az össteköttetés lehet tavakon, folyókon, utakon és hajóutakon, de 
indián ösvényeken nem. Viszont az erősítés odautazásához nem kell
kártyát kijátszani.

Erődítéskártya: Csak a védekező fél játszhat ki erődítéskártyát; az
így kijátszott erődítéskártya egy katonai erőt jelent. Ez a település
védelmének megerősítését jelenti, de nem jelent valódi erődítményt;
ostromlott helyszínre nem rakható fel erődkorong.

Hajószimbólum: Ha az ostrom helyszíne mellett van hajószimbó-
lum, kijátszható erősítésként hajószimbólumos lap is. Az 
ilyen kártya egy katonai erőt jelent. Ha egy helyszínkártya
alján hajószimbólum és katonai erős szimbólum is van, 
csak az egyik használható fel, így az ottani csapatok ereje
csak eggyel nő meg.

Parancsnok: Parancsnok szabad akcióként
kijászható, így növelve meg az ottani csapatok
erejét.

 

Portya
Ehhez ki kell játszanod egy vagy több olyan
kártyát, amely alkalmas portyázásra. Ha egyet
játszol ki, portyát indíthatsz egy olyan helyszín
ellen, amely egy általad ellenőrzött helyszínnel
közvetlen összeköttetésben áll. Ha két ilyen
lapot játszol ki, olyan helyszín ellen küldheted
a portyát, amely két helyszínre van egy általad
ellenőrzött helyszíntől, és így tovább.

Pap vagy indiánparancsnok kijátszásával a portya hatótávolsága meg
növelhető, de ezek a kártyák magukban nem alkalmasak portya indí-
tására.

Minden kijátszott indiánkártyáért 1 pénzt kell be�zetni a bankba.

Portyánál a tengeri összeköttetések nem használhatók, a portyázók 
csak tavon, folyón, úton és indián ösvényen haladhatnak, ezeket 
kombinálhatják is. Az ugyanazon a tó partján lévő települések össze-
köttetésben állnak egymással.

Portyánál nem játszol ki helyszínkártyát, és a portyázók utazásához
sem játszol ki kártyákat.

 

Ha nem raksz le településkockát, a helyszín semleges lesz.

A vesztes megtartja az adott helyszín kártyáját, de azt nem tud-
ja kijátszani.

Ha te vagy az ostromlott, és az adott ostromsávon a korong a
te részeden van, legalább az 1-es mezőn, győztél, megtartod a
helyszínt.

Miután egy ostrom véget ért, mindketten visszaveszitek kár-
tyáitokat az adott ostrom mezőjéről. A győztes minden ottani 
lapjáta dobott lapjai tetejére rakja, a vesztes viszont előbb kivá-
lasztja egy lapját, amit visszarak birodalompaklijába vagy a sem-
leges birodalomkártyákhoz, és csak utána rakja a többit dobott
lapjai tetejére (helyszínkártyát nem választhat, a franciák já-
tékosa választhatja a gyalogságot kezdőpaklijából). Ha a 
vesztes nem tud ilyen kártyát kiválasztani, akkor összes lap-
ját a dobottakhoz rakja. Végül a támadó visszaveszi ostrom-
korongját.

 

 

Példa:  Az angolok ostrom alá vették Louisbourgot, és úgy tűnik, győzedelmes-
kednek. Az angolok köre kezdetén az előnyük 3, vagyis az ostrom sikeres. Az 
angolok játékosa leveszi és maga elé veszi a francia településkockát. Úgy dönt, 
kijátszik egy telepesszimbólumos lapot (New York), és így lerakja egy település-
kockáját Louisbourgra. Ezután helyszínpaklijából kikeresi Louiseburg kártyáját,
és azt dobott lapjai tetejére rakja. 

A franciák játékosának ostromlapjai közül választania kell egyet, és visszaraknia azt
birodalompaklijába; a többi kártyát innét dobott lapjai tetejére rakja. Az angolok
játékosa összes ostromlapját a dobott lapok tetejére rakja.

A franciák játékosa számára Louisbourg kártyája gyakorlatilag használhatatlan, de
attól az még marad a húzópaklijában/kezében/dobott lapjai közt.
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Csapda
Kijátszhatsz egy olyan kártyát, amely képes
csapdát állítani. Ellenfeled ezután kijátszhat
egy olyan kártyát, amely képes a csapda fel-
számolására. Ezt a kártyát csak a kezéből
játszhatja ki, a tartalékából nem, és kijátszás
után a dobott lapjai tetejére kell raknia. Ha
indiánkártyát játszik ki csapda felcsámolására,
azért nem kell �zetnie.

 

Ha ellenfeled nem számolta fel csapdádat, a kezéből vagy
a tartalékából egy olyan lapot, amin van csapdaszimbólum,
vissza kell raknia birodalompaklijába. Ha nincs a kezében
ilyen lapja, nem kell kártyát visszaraknia, de ennek bizonyítására meg 
kell mutatnia neked a kezében lévő lapjait.

 

Pap, indián-  
parancsnok
Ha ilyen kártyát játszol
ki, ellenfeled kénytelen
átadni neked kezéből
vagy tartalékából egy
semleges indiánkártyát,
amit te dobott lapjaid
tetejére raksz. Ha ellen-
felednek nincs ilyen lapja, ennek bizonyítására meg kell mutatnia
neked a kezében lévő lapokat.

Portyázás célpontja lehet olyan helyszín, ami ellenséges helyszín
mögött van; erődkorongos helyszín ellen azonban nem lehet
portyát indítani, sem erődkorongos helyszín mögötti helyszín
ellen.

Ezután ellenfeled megpróbálhatja megállítani a portyát, olyan
kártyát kijásztva a kezéből, ami képes erre, vagy kijátszva annak
a helyszínnek a kártyáját, amely ellen a portya indult. A kijátszott
lapot dobott lapjai tetejére rakja. Ha indiánkártyát játszik a portya
megállítására, azért nem kell �zetnie.

Ha ellenfeled nem állította meg a portyát, vedd le a megtámadott
helyszínről a kockát vagy a korongot. Ha korongot vettél le, ellen-
feled felrakja oda egy településkockáját (a város visszafejlődik tele-
püléssé). Az így szerzett településkockákért és városkorongokért a
játék végén győzelmi pontokat kapsz.

 

 
 

Példa:  Fort Kennebecből a franciák játékosa portyát indíthat Fort Halifax, Deer�eld
Pemaquid és Boston ellen; Deer�eld és Pemaquid elleni portyához két, Boston elleni
portyához három megfelelő kártyát kell kijátszania.

Deer�eld meg lett erődítve, a franciák játékosa most már csak Fort Halifax és Pemaqiud
ellen indíthat portyát. Boston ellen nem indítható portya, mert Deer�elden keresztül 
már nem osonhatnak a portyáhók, Pemaquidből pedig csak tengeren juthatnának oda.

Ha egy településed semleges lett, de nálad van a helyszínkártyája, 
telepesakció révén újra megszerezheted azt a helyszínt.
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Pénz elvétele
Kijátszol egy helyszínkártyát, és annyi pénzt
veszel el a bankból, amennyi a kártya alsó 
részén, az érmén látható.

 

Tengeri kereskedelem
Kijátszol egy hajószimbólumos kártyát, és 
vele egy vagy két pénzszimbólumos lapot,
hogy annyi pénzt kapj, amennyi az utóbbi
lap vagy lapok alsó részén, az érmén látható.

 

Kereskedő
Kijátszol egy kereskedőt, és vele egy vagy több
szőrmeszimbólumos helyszínkártyát. Minden
kijátszott szőrmeszimbólumos helyszínkártyá-
ért kapsz 2 pénzt a bankból.

Kalózkodás
Csak a franciák játékosa hajthatja végre ezt az
akciót. Ehhez ki kell játszania Louisbourg
helyszínkártyáját, valamint még egy hajószim-
bólumos kártyát. Ezután az angolok játékosá-
tól kap 2 pénzt (ha az angolok játékosának
csak 1 pénze van, vagy nincs pénze, a mara-
dékot a bankból kapja meg a franciák játékosa). 

Birodalomkártya toborzása 
Birodalompaklidból vagy a semleges birodalom-
kártyák közül kiválasztasz egyet, és azt dobott
lapjaid tetejére rakod. Ha szükséges, ki kell �-
zetned a lap toborzási költségét. Helyszínkártya
nem toborozható, ahogy ellenfeled kártyáját
sem toborozhatod be.

Példa: Ha például egy semleges erődítéskártyát
akarsz betoborozni, azért három pénzt kell visz-
szaraknod a bankba.

Kártyák eldobása
A kezedben lévő kártyák közül bárhányat eldobhatsz, hogy a dobott
lapjaid tetejére rakd őket. Egy kártyát ingyen eldobhatsz, minden
további eldobott lapért pedig egy pénzt kell �zetned; ha például há-
rom lapot akarsz eldobni, az két pénzedbe fog kerülni.

Kártya tartalékba helyezése
A tartalékodba félrerakhatsz lapokat, hogy utóbb, ami-
kor hasznosabbak, majd felhasználd őket. Ennél az
akciónál kiválasztasz egyet a kezedetben lévő kártyák
közül, és azt képpel felfelé tartalékmeződre rakod. 
Tartalékodban legfeljebb öt kártya lehet; ha ezt szán-
dékolatlanul bár, de elrontod, és ellenfeled ezt észre-
veszi, tartalékodból kiválaszt annyi lapot, hogy ott
csak öt maradjon, és a kiválasztott lapokat visszarakja 
a megfelelő paklikba (helyszínpakli, birodalompakli, semleges biro-
dalomkártyák - és nem a húzópakli vagy a dobott lapok paklija!). 

A tartalék visszavétele
Szabad akcióként a tartalékodban lévő összes lapot visszaveheted a 
kezedbe. Az összes ottani kártyát vissza kell venned, és minden 
visszavett kártyáért 1 pénzt kell �zetned.  
Ne felejtsd, ilyenkor lehet ötnél több lap a kezedben.

Kormányzó
Amikor kijátszod a kormányzókártyát, vele
kijátszhatsz egy vagy két kártyát; ez utóbbi
kártyát vagy kártyákat rakd vissza helyszín-
paklidba, birodalompaklidba vagy a semleges
birodalomkártyák közé. Ily módon tudod
csökkenteni a húzópaklidba lévő lapok számát.

A későbbi körökben újra megszerezhetsz olyan
lapokat, amelyektől a kormányzó révén szaba-
dultál meg; helyszínkártyáknál ehhez azonban újra ellenőrzésed alá
kell vonnod az adott helyszínt (ostrommal, telepesekkel, stb.).

 Gazdasági akciók  Kártyamenedzselési akciók
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Intendáns
Amikor kijátszod az intendánst, be kell �zetned
2 pénzt a bankba (a francia intendánsok híre-
sen korruptak voltak), és ezután a dobott lap-
jaid közül kiválaszthatsz egyet, hogy azt a 
kezedbe vedd.

Otthoni támogatás
Otthoni támogatásod kijátszása szabad akció-
nak minősül. Ekkor húzópaklid három legfel-
ső lapját a kezedbe veszed.

Ha kifogy a húzópaklid, dobott lapjaidat jól
megkeverve új húzópaklit alkotsz. Az otthoni
támogatás kártyáját csak azután rakod dobott
lapjaidhoz, hogy felhúztad a neked járó három
kártyát (vagyis nem húzhatod vissza ugyaneb-
ben az akcióban). 

Azt persze megteheted, hogy kijátszod ezt a kártyát, utána vissza-
veszed az intendánssal, majd újra kijátszod, hogy megint húzz
három lapot.

 Egyéb akciók

Visszavonulás ostromlott helyszínről
Visszavonulhatsz egy ostromlott helyszínről. Ezt úgy kell kezelned,
mintha elveszítetted volna az ostromot, vagyis az ostromlapjaid kö-
zül elveszítesz egyet, a többit pedig dobott lapjaid tetejére rakod, 
ahogy ellenfeled is odarakja ostromlapjait. Végül vegyétek le az 
ostromkorongot a helyszínről. A visszavonulás szabad akciónak
számít.

Passzolás
Egyszerűen nem csinálsz semmit. A passzolással csak egy akciódat
adod fel, ha még van akciód, azt utána végrehajthatod.

Az angolok játékosa azonnal győz, ha ostrommal beveszi Quebecet; a
franciák játékosa azonnal győz, ha ostrommal beveszi Bostont vagy 
New Yorkot. Nem szükséges, hogy a játékos lerakja egy településkoc-
káját az elfoglalt helyszínre.

Egyébként a játék addig tart, amíg az alábbiak egyike nem teljesül:

a)  Egy játékosra úgy kerül sor, hogy nem folyik ostrom, és a készletében
nincs már településkocka vagy városkorong.

b)  Egy játékosra úgy kerül sor, hogy nem folyik ostrom, és eddig már
megszerzett 12 pontnyi ellenséges tepelüéskockát és városkorongot
(egy településkocka 2 pontot ér, egy városkorong 4-et).

 
 

Ekkor össze kell számolnotok pontjaitokat. 

Megkapod az általad ellenőrzött helyszínekért járó pontokat (a játék-
táblára nyomtatva, a települések mellett). Ha egy településen város-
korongod van, ott az oda nyomtatott győzelmi pontok kétszeresét
kapod.

Minden elfogott ellenséges településkockáért 2 pontot kapsz, minden
elfogott ellenséges városkorongért 4 pontot.

Az győz, akinek több pontja van. Egyenlőség esetén a franciák játékosa
a győztes.

A játék vége

Credits
Tervező: Martin Wallace  
Illusztrátor: Peter Dennis 
Gra�kai desing: Solid Colour  
Fordító: �aur (thaur@freemail.hu) 

 

Tesztelők: Andy Ogden, Mike Young, Alan Paull, Richard 
Spilsbury, Richard Dewsbery, Jerry Elsmore, Alan McClenahan, 
Simon Bracegirdle, Nigel Drury, Michael Young, Peter Johnston, 
Coleman Charlton, Kurt Fischer, Dave Platnick, Al Roireau.

Történelmi tanácsok: John Ellis.

Köszönet jár Julia Wallace-nak, James Hamiltonnak, Richard  
Dewsburynek, Andy Callanank és David Gatheralnak.

Ha kérdésed lenne a játékszabállyal kapcsolatban, nézd meg a
FAQ-ot a Treefrog oldalán (www.treefroggames.com), vagy 
írj nekem (martin@treefroggames.com). Ha játéktartozékaid
közül egynéhány hiányzik vagy megsemmisült, Juliának írj
(julia@treefroggames.com).  

 

 

�e rules to ‘A Few Acres of Snow’ are © Martin Wallace 2011.

All artwork is © Treefrog Limited.



12

A tervező tanácsai
Bizonyára sokan fel fogják ismerni, hogy a játékmechanizmus
magja a sikeres kártyajátékból, a Dominiumból származik -
szívesen merítek ötleteket más játékokból, ha illeszteni tudom
azokat a témához. A paklimenedzsment jól tükrözi azt, hogy
a harcoló felek utánpótláshoz, erőforrásokhoz stb. próbálnak
jutni, de az csak jelentős késéssel érkezik meg hozzájuk - az
utánpótlási vonalak szinte a végtelenbe nyúltak.

A játék témáját barátom, John Ellis vetette fel. John amúgy
hadtörténész, aki éppen ezzel a témával kapcsolatban végzett
kutatásokat, és meglepte, hogy a hadműveleteket mennyire
korlátozták a folyók. A következő oldalakon olvasható törté-
nelmi információk is tőle származnak.

Bizonyára mindenki másnál többet játszottam ezzel a játékkal
(legalábbis ezádáig, mikor írom e sorokat), és még én sem
ismertem ki az összes lehetséges stratégiát, így nem tudok
igazán jó tanácsokat adni. Annyi bizonyos, hogy az első né-
hány játékban túl soknak fogjátok érezni a lehetőségeket, és 
ezért lassú lesz a játék. Egy idő után majd felismeritek, hogy
csak néhány akciót használtok igazán, és hogy mennyi min-
den függ a kezetekben lévő kártyáktól: ha bizonyos kártyák
nincsenek a kezetekben, nem is éri meg gondolkodni az 
adott akciókon. A másik kérdés, hogy mekkora nyomás alá
helyezitek ellenfeleteket. Általában úgy ér véget a játék, hogy
valamelyikőtök kifogy a kockákból vagy a korongokból; ha
egyiktők sem fejleszti településeit, a játék igencsak el fog
húzódni. Ha viszont úgy látod, hogy előnyben vagy, érde-
mes minél gyorsabban minden városodat létrehoznod, 
mielőtt még ellenfeled behozhatna.

A játék címe egy állítólagos Voltaire-idézetből ered, amivel
Quebec elestét nyugtázta. (Hasonló kifejezéseket több Voltaire-
műben is találni, a kiváló francia gondolkodó nem volt nagy
barátja országa észak-amerikai terjeszkedésének. A magyar cím
a Candide huszonharmadik fejezetéből származik (Kemény
Gábor fordítása) - a ford.)

Martin Wallace
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angol kártyák
kezdőpakli
Boston
New Haven
New York
Norfolk
Pemaquid
Philadelphia
St. Mary’s

helyszínpakli
Albany
Baltimore
Canso
Cumberland
Deer�eld
Detroit
Fort Beausejour
Fort Duquesne
Fort Frontenac
Fort Halifax
Fort Niagara
Fort Presqu’ Isle
Fort St. John
Fort Stanwix
Fort Venango
Fort William Henry
Gaspe
Halifax
Kennebec
Louisbourg
Oswego
Port Royal
Richmond
Tadoussac
Ticonderoga
Trois Rivieres

birodalompakli
Naszád
Erődítés
Kormányzó
Otthoni támogatás
Indiánparancsnok
Parancsnok
Milícia (3 db) 
Rangerek
Reguláris gyalogság (6 db) 
Telepesek
Flotta (2 db) 
Ostromtüzérség
Kereskedő

Kártyalista

francia kártyák
kezdőpakli
Gaspe
Louisbourg
Montreal
Quebec
Port Royal
Tadoussac
Trois Rivieres
Naszád
Reguláris gyalogság
Kereskedő

helyszínpakli
Albany
Canso
Detroit
Fort Beausejour
Fort Duquesne
Fort Frontenac
Fort Halifax
Fort Niagara
Fort Presqu’ Isle
Fort St. John
Fort Stanwix
Fort Venango
Fort William Henry
Halifax
Kennebec
Michillimackinac
Oswego
Pemaquid
Ticonderoga

birodalompakli
Coureur de Bois-k
Erődítés
Kormányzó
Otthoni támogatás
Intendáns
Parancsnok
Milícia (3 db)  
Indiánok
Pap (2 db)
Reguláris gyalogság (3 db) 
Flotta
Ostromtüzérség
Kereskedő

semleges kártyák
Erődítés (2 db) 
Indiánok (5 db)  
Telepesek (2 db) 

hacsak nincs külön feltüntetve, minden kártyából egy van
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Észak-Amerikában a brit-amerikai enklávék a 
Szent Lőrinc-folyótól délre, az Atlanti-óceán 
partján jöttek létre (idővel ezekből lett a 
Tizemhárom Gyarmat), a franciák pedig a 
hideg és havas északot (a mai Kanadát) ural-
ták, ahol a kevéske európai főként a Szent
Lőrinc-folyó partján telepedett meg. Mindkét
fél magának akarta a szőrmekereskedelem mo-
nopóliumát, valamint az észak-amerikai keres-
kedelemhez nélkülözhetetlen kikötőket. A
britek attól is féltek, hogy a franciák átkarol-
ják őket, a Nagy Tavakon és a Mississippi
mentén összekötve Kanadát és Louisianát.

A kölcsönös gyanakvás és irigység azonban
nem vezetett állandó harcokhoz, inkább csak
indián szövetségeseiket uszították rá a védtelen
tanyákra és településekre. Habár mindkét fél
rendelkezett milíciákkal, ezeket csak akkor ve-
tették be egymás ellen, amikor Európában is
háborúba kezdett Franciaország és Nagy-Bri-
tannia. Csak ekkor követelték meg az anya-
országok, hogy gyarmataik is kapcsolódjanak
be a harcba, ekkor küldtek tengeri és száraz-
földi támogatást, habár sosem elegendőt.

Az európai háborúk négy hullámban érték el
az észak-amerikai gyarmatokat:

•   1687-1697 – Pfalzi örökösödési háború, 
Amerikában “Vilmos király háborúja”.

A birodalmi rivalizálás már az ókorban hosszú háborúkat okozott. A XVIII. század 
elejére ezek a háborúk globálisakká váltak. A korszak két világhatalma, Franciaország
és Nagy-Britannia hosszú küzdelmet folytatott a gyarmatokon: Indiában, a Nyugat-
Indiai szigetvilágban és Észak-Aemrikában. Mindkét birodalom azon igyekezett, hogy
megszerezze az ellenőrzést az olyan értékes áruk és nyersanyagok előállítása és kereske-
delme felett, mint amilyen a cukor, a dohány, a gyapot, a szőrme, a selyem és a tea.

Néhány holdnyi hóborította föld  
John Ellis történelmi megjegyzései

•   1701-1714 – Spanyol örökösödési háború,
Amerikában “Anna királynő háborúja”.

•   1739-1748 – “Jenkins füle” háború és osztrák
örökösödési háború, Amerikában “György 
király háborúja”.
 

•   1754-1763 – Hétéves háború*, Amerikában
“francia és indián háború”.

* Amerikában két évvel korábban kezdődött.

Csak az utolsó háborúban sikerült a briteknek
döntő katonai előnybe kerülniük, amikor jelentős
erősítéseket kaptak, és a Szent Lőrinc-folyó mentén
előretörve elfoglalták Québecet (1759) és Montré-
alt (1760). A párizsi béke (1763) értelmében a 
franciák feladták mindazok a területeket, amelye-
ket korábban Új-Franciaországnak neveztek.

E háborúk hadűveleti számos tényezőtől függtek,
de ezek közül is kiemelkedtek a földrajzi adottsá-
gok. Elsőként ott volt az Atlanti-óceán, ami el-
választotta a gyarmatokat anyaországaiktól: már
csak ez a távolság borzalmasan megnehezítette az
utánpótlást és az erősítések átdobását. A helyi
milíciák alkalmasak voltak ugyan saját települé-
seik védelmére, a helyi ipar képtelen volt a há-
borús anyagszükséglet fedezésére. Francia és 
angol kikötőkben gyűjtötték össze az utánpót-
lással megrakodott konvojokat, nagy költséggel
és fáradsággal, hogy azután azok még hosszú
heteket várjanak a kedvező szélre. Az óceánon 
a �ották útját a kezdetleges navigációs eszközök 
és az atlanti viharok nehezítették; a konvojokat
- ha egyáltalán megtépázva bár, de megérkeztek



15

- lehetetlen volt összehangolni az aktuális straté-
giai igényekkel. 

De még az itteni hadjáratokat is megnehezítette
a geográ�a. A téli időjárás keménysége, az olva-
dást követő rettenetes sár miatt hadjáratokra
csak májustól szeptemberig kerülhetett sor. A
tábornokoknak korlátozott célokat kellett ma-
guk elé tűzniük, hogy utána még időben visz-
szavonhassák csapataikat téli szállásaikra.

A háborúskodás jórészt az Ontario-tó és a Szent
Lőrinc-folyó, a tengerpart, illetve a Potomac és
az Allegheny határolta háromszögben zajlott. 
E hegyes vidéket szinte mindenütt sűrű, jórészt
lakatlan erdősségek borították, ahol a logisztika-
ilag nélkülözhetetlen katonai utak kiépítése le-
foglalta a hadjáratra szánható teljes időt. Néha
mégis kénytelen voltak erre fanyalodni, de ál-
talában igyekeztek a vizek nyújtotta lehetősége-
ket kihasználni. A négy nagy háborús időszak
harcait az olyan víziutak mentén zajlottak, mint
a Szent Lőrinc-folyó, az Ontario-tó, a Mohawk,
a Hudson, a Champlain-tó, a Richelieu.

Ez persze jelentősen behatárolta a stratégiai le-
hetőségeket, és mindkét fél sejthette, hol szá-
míthat ellenséges támadásokra. A kedvezőnek
ítélt pontokat erődöket emeltek, hogy azok
szétbombázhassák az ellenséges naszádokat.
Ennek következtében a hadjáratok csak úgy
folyhattak, ha beveszik a víziutakat blokkoló
erődöket, ami tényleges ostromtevékenységet
jelentett. Ezek az ostromok rendkívül hossza-
dalmasak voltak, és még a sikeres ostromok is
igénybe vették a hadjáratokra fordítható teljes
időt, így a háborúskodás még jobban lelassult.
Így hát a XVIII. századi Észak-Amerika törté-
netének a csomópontjai olyan erődök, mint 
a Ticonderoga, a William Henry, a Cumber-
land, a Duquesne, a Niagara, az Oswego vagy
a Frontenac. A harminckilenc évnyi komoly
háborúskodás során összesen három nagyon
összecsapás nem kapcsolódott ostromokhoz,
erődökhöz: a két québeci csata (1759 és 1760),
valamint a monongahelai csapda (1755), és 
még ezek is egy-egy erőd közelében zajlottak.

A franciák erős központi hatalmat építettek ki Kanadá-
ban, így intendánsaik könnyen tudták átcsoportosítani
csapataikat. A brit kormányzóknak folyamatosan 
együtt kellett működni a gyarmatok parlamentjeivel.
Ezek alsóházait dekokratikusan választották, és ezek
döntöttek az adókról, az aranyhelyettesítő papírpén-
zek elfogadásáról. Gyanakvással tekintettel a britekre,
és vonakodtak saját erőiket átengedni, márpedig
azok nélkül a britek saját erői elégtelenek voltak. Rá-
adásul a gyarmatok még egymással sem voltak túl jó
kapcsolatban, és vonakodtak összehangolni akciókat.

Hosszú ideig ezek segítettek kiegyensúlyozni azt a
hatalmas stratégia különbséget, amit a lakosság
különbsége jelentett: 1755-ben körülbelül 55000
kanadai lakosra másfél millói amerikai jutott. A 
hétéves háborúban azonban Nagy-Britannia rászán-
ta magát, hogy jelentős csapatokat csoportosítson át
ide. A harcok végére, az 1760-as évek elejére harminc
ezredet dobtak át, szenben tizenkét franciával. Ilyen
létszámú reguláris erők mellett a helyi milíciákat 
helyőrségi, logisztikai, felderítési feladatokra rendel-
hették, amelyeket azok sokkal szívesebben láttak el.

A jelentősebb észak-amerikai szerepvállalás a minisz-
terelnök, William Pitt elgondolása volt, aki úgy vél-
te, Franciaország sebezhetőbb a gyarmatokon, mint
az európai hadszíntereken. A transzatlanti hadjárat
fontos támogatást kapott a britt �ottától, amely 
blokád alá vonta a francia kikötőket, így lényegé-
ben elvágva Kanada minden utánpótlási vonalát. 
1763-ig Nagy-Britannia közel négymillió fontot
költött erre a hadszíntérre, Franciaország csak mint-
egy a tizedét, ami persze teljesen elégtelennek bizo-
nyult.

Végül meg kell emlékeznünk az indiánok szerepéről.
Az ő nézőpontjukból megvolt a maga előnye mind-
két fél támogatásának. A britek a szőrmékért jobb
minőségű árukat adtak cserébe, és a brit rum jóval
olcsóbb volt a francia brandynél. A franciák viszont
szívesebben adtak lőfegyvereket szövetségeseiknek, 
és még a fegyverművesség alapjait is megtanították
az indiánoknak. Persze sok törzs és falu esetében 
az volt a legfontosabb, hogy melyik harcoló fél
volt közelebb, így az északi Abnaki szövetség a 
franciák, a délebbi Irokéz szövetség az angolok 
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mellé állt. 1700 körül a franciáknak sikerül rábír-
niuk az irokézeket, hogy jobbára legyenek semle-
gesek, az irokézek pedig hamar kitanulták, ho-
gyan használják ki mindkét felet semlegességük
feladásának fenyegetésével. Ám mikor Pitt csa-
paterősítései kezdtek megjelenni, az irokézek, 
ahogy sok abenaki is, hamar megérezték, merről
fúj a szél, és a britek oldalán kapcsolódtak be a
harcokba.

A legtöbb hadjáratban a csapatok jelentős ré-
szét indiánok alkották, de nehéz felbecsülni 
katonai erejüket. Gyakran dezertáltak, a kato-
nai fegyelmet nem viselték el, a fosztogatás, az
alkohol és a skalpolás érdekelte csak őket. Vi-
tatható, melyik fél pro�tált többet az indiá-
nokból, de talán a franciák: az abenaki portyák
miatt az ameriaki milicisták vonakodtak véd-
telenül hagyni otthonaikat.

1760 szeptembere, Montréal elfoglalása volt a
csúcspontja a brit hadisikereknek. Most már biz-
tonságban voltak a gyarmatok a francia bekerí-
téstől, elsajátították a gyarmati hadviselést, kié-
pítették és biztosították utánpótlási útvonalai-
kat.

Győzelmük azonban rövid életű volt. Húsz év
sem telt el, és a gyarmatok megelégelték a brit
uralmat, az adóztatást. Felkeltek hát, létrehoz-
ták saját haderejüket, és végül fegyverletételre
kényszerítették Yorktownnál korábbi uraikat.
A britek számára súlyos tehertétel lehetett, hogy 
ezt jelentős részben a francia �otta támogatása 
tette lehetővé, azé a francia �ottá, amit a hétéves 
háborúban lényegében kisöpörtek a tengerekről. 

Az új szerzemény, a ritkán lakott Kanada nem 
jelentett már veszélyt a volt gyarmatokra, így 
megmaradhatott Nagy-Britannai birtokában, 
és az itteni nyersanyagok, az erre alapozott 
kereskedelem jelentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy Nagy-Britannia a XIX. század legjelen-
tősebb hatalmává váljon.



Körödben

1) Ellenőrizd, megnyertél-e ostromot.

2)  Hajts végre két akciót (legelső körödben csak egyet).

3)  Annyi lapot húzz, hogy öt legyen a kezedben (ha kifogy a húzópaklid, keverd meg a dobott lapjaidat).

Megtelepedés: Kell egy összeköttetésben lévő helyszínkártya és egy
utazáskártya (plusz alkalmasint egy telepesszimbólumos kártya). Rakj 
egy kockát a helyszínre, a kártyáját rakd a dobott lapjaidhoz.

Fejlesztés: Kell az adott helyszínkártya és egy telepesszimbólumos
kártya. A településkockát cseréld ki városkorongra. 

Erődítés: Kell az adott helyszínkártya és egy erődítéskártya, plusz 3
pénz. Rakj oda egy erődkorongot.

 

 Terjeszkedéses akciók

 Támadóakciók

 Gazdasági akciók

 Kártyamenedzselési akciókOstron alá vétel: Kell egy összeköttetésben lévő helyszínkártya, egy
utazáskártya és egy katonai erős szimbólumos kártya (hajószimbólu-
mos helyszínnél ez lehet hajószimbólumos lap is).

 

Ostromlott helyszín megerősítése: Kell egy katonai erős szimbólu-
mos lap (hajószimbólumos helyszínnél a hajószimbólumos lap is
ilyennek számít). Ostromtüzérség kijátszásánál 3 pénzt kell �zetned.
A lap az adott ostrom mezőjére kerül. Parancsnok szabad akcióként
játszható ki.

 

 

Portya: Játssz ki egy portyaképes lapot. Egy helyszíneddel összeköt-
tetésben (folyón, tó, út, indián ösvény) lévő helyszínt támadsz. Ha
még egy portyaképes lapot kijátszol (vagy papot, indiánparancsno-
kot), eggyel messzebbi helyszínt támadhatsz. Ellenfeled erre képes
lap vagy a támadott helyszín kártyájának kijátszásával megállíthatja
a portyát. Erődkorongos helyszín és azon túli helyszín nem támad-
ható. Ha sikerült a portya, vedd le a megtámadott településkockát
vagy városkorongot; a városkorong helyére ellenfeled felrakja egy
településkockáját.

Csapda: Játssz ki egy csapdaképes lapot. Ellenfeled erre képes lap-
pal felfedheti a csapdát. Ha a csapda sikeres, ellenfelednek kezéből
vagy tartalékából egy csapdaszimbólumos lapját vissza kell raknia
birodalompaklijába. Ha nincs ilyen lapja, ennek bizonyítására meg
kell mutatnia a kezében lévő lapokat.

 
 

Pap, indiánparancsnok: Ellenfelednek át kell adnia neked kezéből
vagy tartalékából egy semleges indiánokkártyát. A lapot rakd dobott
lapjaid tetejére. Ha nincs ilyen lapja, ennek bizonyítására meg kell
mutatnia a kezében lévő lapokat.

 

Pénz elvétele: Játssz ki egy helyszínkártyát, és ennyi pénzt kapsz a
bankból.

 

Tengeri kereskedelem: Játssz ki egy hajószimbólumos lapot és egy
vagy két kártyát, az utóbbiakért pénzt kapsz.

 

Kereskedő: Minden kijátszott szőrmeszimbólumos lapodért kapsz
2 pénzt.

 

Kalózkodás (csak a francia játékos): Játsszd ki Louisbourg kártyáját
és egy hajószimbólumos lapot. Vegyél el az angolok játékosától 2
pénzt (ha nincs annyija, a maradékot a bankból kapod meg).

Birodalomkártya toborzása: Birodalompaklidból vagy a semleges
birodalomkártyák közül egyet rakj dobott lapjaid tetejére. Ha van
a lapnak toborzási költsége, azt meg kell �zetned.

Kártyák eldobása: A kezedből egy vagy több kártyát dobott lapjaid
tetejére raksz. Egy kártyát ingyen dobhatsz el, minden további eldo-
bott lapért 1 pénzt kell be�zetned a bankba.

 

Kártya tartalékba rakása: Egy kártyádat rakd le tartalékodba. Tarta-
lékodban legfeljebb öt lap lehet.

A tartalék felvétele (szabad akció): Tartalékodból vedd fel az összes
lapot a kezedbe, de minden lapért 1 pénzt kell be�zetned a bankba 
(ha nem tudod a teljes költséget meg�zetni, nem hajthatod végre az
akciót). 

 

Kormányzó: A kezedből rakj vissza két lapot helyszín- és/vagy biro-
dalompaklidba.

Intendáns (csak a francia játékos): Fizess 2 pénzt, hogy a dobott lap-
jaid közül kiválassz és a kezedbe vegyél egyet.

Otthoni támogatás (szabad akció): Vedd a kezedbe húzópaklid leg-
felső három lapját.

 Egyéb akciók

Visszavonulás ostromlott helyszínről (szabad akció): Mint amikor
elveszítesz egy ostromot, csak szándékosan.

 

Passzolás: Nem csinálsz semmit.


