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A Few Acres 
of Snow

Bocsánat a cikk címéért, nem az anglomán beszél belőlem, egyszerűen a játéknak még nincs magyar 
fordítása. Viszont ha lesz, akkor fontos, hogy majd megőrizze szöveghűen azt, amire a cím utal, és 
amilyen anekdota fűződik ehhez a kijelentéshez. De ne szaladjunk előre, hanem inkább e sejtelmes 
bevezető után ugorjunk fejest a játék kerettörténetének ismertetésébe! 

Történt hajdanán, hogy az amerikai kontinens felfedezése után számos európai nemzet képviselői in-
dultak útnak, hogy bejelentsék igényüket az „új” földrész egyes területeire. Közöttük voltak az angolok 
és a franciák is, akiknek az érdekkörei – mit ad isten – a mai Kanada területén kerültek összeütközésbe. 
Míg a két nemzet közti konfliktusok folyamatosak voltak, kenyértörésre csak a XVIII. század második fe-
lében került sor, amikor is az 1750-es és 1760-as években katonai összecsapások döntötték el a terület 
hovatartozását, és alakították ki a mai brit uralmat Kanada felett. 

Amikor a terület a franciák számára elveszett, 
állítólag megkérdezték Voltaire-t, hogy miként 
vélekedik a veszteségről, aki az anekdota sze-
rint a játék címét is adó mondattal válaszolt, 
mondván hogy nem kár Kanadáért, hisz az 
nem más, mint pár hektár hómező...

A játék tehát ezt a több éves időszakot öleli 
fel, és játszatja újra a játékosokkal a történe-
lemben már egyszer lezajlott ostromokat és 
területfoglalásokat. Ki tudja, hátha most épp 
a franciák kezén marad Kanada?

A játék szerzője az a jó öreg Martin Wallace, 
aki sok-sok felejthetetlen játékkal írta be ma-
gát a társasjáték-történelembe. Le sem tagad-
hatná, hogy szereti a történelmi jellegű játékokat készíteni, kedvenc korszaka a XVIII-XIX. század (Liber-
té, A Few Acres of Snow, A Study in Emerald), kedvenc témája az ipari forradalom (Age of Steam, Age 
of Industry), és több játéka szól a világ nagy történelmi folyamatairól, főként a birodalmak felemelke-
déséről és bukásáról (Struggle of Empires, Byzantium, Rise of Empires).

A játék menete
Őszintén bevallom, hogy a szabály megértése 
nekem okozott egy kis fejtörést, amit egyfe-
lől indokol az, hogy a szabálykönyv mindennel 
együtt 20 oldal, másfelől pedig finoman szól-
va sem sorolnám a legáttekinthetőbben és lé-
nyegre törően megírt szabályok közé. Nekem 
egy olyan áttekintő segédlet segített (miután 
megnéztem egy majdnem 25 perces videót is 
a neten a szabálymagyarázatról), amit egy ra-
jongó készített, és tette sokkal átláthatóbbá a 
játék menetét. 
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A játékot egy olyan térképes táblán játsz-
szuk, ami az észak-amerikai kontinens 
keleti partját ábrázolja. Első ránézésre 
feltűnik a furcsaság, miszerint a térkép 
tájolása nem a jól megszokott észak-déli 
irányú, hanem sokkal inkább a kialakult 
frontvonalakhoz igazodik, így kerül pl. 
New York a brit oldal bal alsó sarkába.

Mindkét oldalon 7-7 hely van a kártyáinknak, így külön paklit ké-
peznek a még felhúzható ún. Birodalomkártyák és Helyszínkár-
tyák, a tartalék, a húzópakli, a dobópakli és két hely az ostromok 
erőviszonyainak alakítására. 

A játékot ketten játszhatják; értelemszerűen egyikük az angolo-
kat, másikuk a franciákat irányítja a játék során. Kezdéskor mind-
egyik félnek van pár saját városa, ami alapból a fennhatósága 
alatt áll. 

Nagyon röviden és leegyszerűsítve a játék lényege, hogy sorra 
kerülve két akciót hajthatunk végre, amikkel megpróbálunk még 
szabad települést elfoglalni vagy már meglévő településeket fel-
fejleszteni, vagy megpróbáljuk a másik által már elfoglalt városo-
kat ostrommal bevenni. Minden más csak ezt variálja és nehezíti/
könnyíti, viszont nem kell lebecsülni ezt sem: ez a „minden más” 
bizony csak a szabálykönyvben kitesz vagy 15 oldalt, persze szép 
részletesen leírva és illusztrálva.

A játék mechanizmusa a pakliépítés, miszerint (az elsőre még csak hét kártyát tartalmazó) húzópakliból 
felhúzott öt kártyából a felhasználtakat eldobjuk, majd a kör végén ötre egészítjük ki a kézben lévő 

lapok számát. A húzópakli kimerülésekor az egyre méretesebb dobópakliból képezünk új húzópaklit. 

A dobópakli vagy úgy hízik, hogy az elfoglalt települések Helyszínkártyáit azonnal felvesszük a 
megfelelő pakliból és eldobjuk, vagy úgy, hogy Birodalomkártyát húzunk fel és dobunk azon-

nal a dobópaklira. Martin Wallace úgy indokolta ezt a megoldást, tehát, 
hogy egy kiválasztott kártya csak késleltetéssel (a dobópaklit megjárva 
és a húzópakli kimerülése után újrakeverve) jut el a húzópakliba, azaz 
a kezünkbe, hogy bár a csaták Kanada területén zajlottak, a döntéseket 
Londonban és Párizsban hozták, így mire egy utánpótlás iránti kérés el-

jutott az anyaországba, majd maga az utánpótlás a tengerentúlra, bizony 

A gamerek – főként az angol nyelvterületen 
– szívesen adnak rövid neveket a játékoknak, 
amit aztán könnyebb és gyorsabb használni, 
mint a teljes elnevezéseket. Így lett a Tic-
ket to Ride-ból TTR, a Memoir ‘44-ből M44, 
a Magic: The Gatheringből MtG stb. Ebben 
a keresztségben a most elemzett játék az 
AFAOS nevet kapta, egyszerűen az összes 
szó kezdőbetűjéből képezve ezt a magyar fül 
számára elég fura kódnevet.
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Érdekesség, hogy a játék-
táblán olyan helységneve-
ket olvashatunk, amiket ma 
már nem találunk a térké-
pen. Számos településnek 
ma már más neve van, így pl. 
a Google Maps sem találja 
meg őket. Ennek oka, hogy 
a korábban erődítményként 
szolgáló helyek a tartós béke 
beköszöntével elvesztették 
stratégiai jelentőségüket, és 
polgári városoknak adták 
át a helyüket. Ilyen sorsra 
jutott Fort Beausejour (ma 
Aulac, New Brunswick) vagy 
Fort Frontenac (ma Kingston, 
Ontario), de még mindig job-
ban jártak, mint Fort William 
Henry, amit leromboltak, és 
sosem építették újjá.

eltelt egy kis idő…

Érdekes, hogy nincs kézlimit, bár érdemes vagy lapot dobni, vagy tartalék-
ba tenni (amit aztán egy akcióként felvehetünk megint egyszerre), külön-
ben ugyanazokkal a kártyákkal kell manipulálnunk, és amíg kézben tartott 
lapjaink száma nem kevesebb, mint öt, nem húzhatunk újat a pakliból.

A válaszható akciók és végrehajtásuk módja az alábbiak:

»» A területszerző akciók közé tartozik egy még szabad település elfog-
lalása, ennek várossá fejlesztése, vagy a város megerődítése. Itt olyan 
kártyákat játszunk ki, amik a településre való eljutást teszik lehetővé 
(kiindulási hely és közlekedési eszköz), vagy amelyek fejlesztést tesz-
nek lehetővé (telepesek vagy erőd). Az elfoglalt helyeket megfelelő 
színű kis kockákkal (falu) vagy korongokkal (város) jelöljük. Az erődö-
ket plusz egy fekete korong jelzi.

»» A támadó akciók egy település ostrom alá vétele, egy ostromhoz 
utánpótlás küldése, portyázás, lesállás és az indiánok áttérítése a mi 
oldalunkra (beszédes, hogy ez utóbbihoz a hagyományosan katolikus 
franciákat alakító játékos a Pap kártyát használhatja fel). A felhasz-
nált kártyák a katonakártyák vagy az ostromágyú, illetve indiánkár-
tyák és egyéb harcosok. 

•» Az ostrom során kiválasztunk egy nekünk tetsző ellenséges 
települést, majd mellé tesszük ostromjelzőnket, és lerakjuk a 
tábla felénk eső oldalára az ostromban részt vevő katonáin-
kat. Erre válaszul a másik fél is kirakja a maga oldalán a saját 
katonáit, majd a rá következő körben megerősíthetjük az ost-
romot, de hagyhatjuk úgy  is, ahogy van. A lényeg, hogy min-
den kör elején megnézzük, hogy nyertünk-e ostromot (tehát 
nem azt nézzük, hogy vesztettünk-e, hanem hogy nyertünk-
e). Ez azért fontos, mert az ostromra adott válaszként lehet, 
hogy az ellenfél időlegesen előnybe kerül, és így, amint me-
gint ránk kerül a sor, azonnal észlelnénk, hogy vesztettünk, 
azonban pont ekkor jön el a mi időnk, hogy megerősítsük az 
ostromot. Az ostrom állását egy pontozósávon vezetjük, ahol 
is csak az számít győzelemnek, ha egy kör elején két ponttal 
erősebb az ostromunk, mint a megtámadott ellenfél védeke-
zése (ez kevésnek hangzik, de a játékban kiderül, hogy nem 
is olyan könnyű ezt elérni). Ha sikeres volt az ostrom, a tele-
pülést elfoglaljuk, és ráhelyezzük kis kockánkat.

•» A portyázást saját vagy felbérelt indiánjainkkal tudjuk végre-
hajtani, aminek az eredményként nem foglaljuk el a telepü-
lést, de legalább felégetjük, és elvesszük az ellenfél kockáját/
korongját. Ez fontos, mivel ez az egyik lehetőség győzelmi 
pont szerzésére (a települések elfoglalása mellett).

•» A lesállással (vagy csapdába ejtéssel) csak egy kártyát tu-
dunk elszedni az ellenféltől, de jól időzítve az is jól jöhet.

»» A pénzügyi akciók közé tartozik a pénzszerzés (egy kártya eldobása 
pénzért), a kereskedés (több kártya eldobása pénzért), a szőrmeárus 
(több szőrmekártya eldobása pénzért) és a kalózkodás (ez csak a fran-
ciák számára megengedett akció). Le se tagadhatná a szerző, hogy 
lélekben a britekkel van, és megvan a véleménye a franciákról …
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»» A kártyával végezhető akciók a kiválasztott Birodalomkártya felhúzása (és eldobása rögtön a 
dobópaklira), kártya eldobása (hogy helyet csináljunk új és jobb kártyáknak), kártyák tarta-
lékba helyezése (pl. katonai erő tartalékolása egy ostromra felkészülésként), ennek felvétele 
(mint egy mozgósítás) stb. A tartalékba lerakott katonakártyák szép példái a valóság imitáci-
ójának, hiszen annak idején is nehéz volt titokban fegyverkezni. Itt a játékban egy tartalékba 
lerakott katonakártya felkiáltójelként hívja fel az ellenfél figyelmét, hogy ébredjen, és kezdjen 
ő is fegyverkezésbe, ha nem akarja, hogy egy ostromnál menthetetlenül lemaradjon katonai 
erőben. Kicsit olyan ez, mint a hidegháború kölcsönös elrettentési doktrínája a XVIII. századi 
Kanadába átültetve.

»» A játékos még passzolhat is, ha végképp nem kedvező neki a kártyajárás.

Fontos megjegyzés, hogy vannak pénzbe kerülő és ingyenes kártyák, illetve míg mindkét félnek vannak 
saját Birodalomkártyái, amikből válogathat, vannak közös (zöld színű) kártyák is, amikből mindkét fél 

vehet fel. Ezekből érdemes minél előbb bespájzolni a le-
hető legtöbb indiánt, hogy aztán legyen kiket ráuszítani 
az ellenség falvaira, hadd pusztítsák őket.

A játéknak többféleképpen lehet vége, így pl. a franci-
ák elfoglalják Bostont vagy New Yorkot, illetve az ango-
lok Quebecet, vagy valakinek elfogy az összes kockája/
korongja, vagy adott értékű kockát vagy korongot zsák-
mányol az ellenfelétől. A pontozás pofonegyszerű: annyi 
pont jár egy birtokunkban lévő faluért, ahány a táblán 
fel van tüntetve, illetve ha városunk van, akkor annak a 
duplája. A megszerzett kockák két pontot hoznak, a ko-
rongok négyet. Az nyer, akinek több pontja van. 
Ha esetleg döntetlen lenne az eredmény, akkor a 
francia fél nyer, ami kompenzálja azt, hogy a játé-
kot mindig a brit játékos kezdi.
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Egy későbbi kiadásban már egy kicsit jobban „cifráz-
ták”, és a falu és város már mint kis épületek kerültek 
megformázásra. A kártyák szépek, a grafika egyedi, a 
ruhák és alakok korhűek. 
Maga a játék elég hosszú (előfordult, hogy 2,5 óra 
alatt jutottunk a végére), és a játék végét kiváltó 
feltételeket sem olyan egyszerű teljesíteni. Mi ezért 
néha egyszerűen időkorlátot adunk meg a befejezés-
re – nem elegáns megoldás, de muszáj, ha az ember 
időben akarja ágyba parancsolni fiúgyermekét még 
a hétvégén is. 

Az elhúzódó játékmenet oka lehet az egyfajta, főleg 
területfoglalásra és építkezésre koncentráló játék-
stílus. Ezzel szemben egyesek szerint egy gyors, fő-
leg portyákra, ostromra és agresszív akciókra építő 
játék fél-háromnegyed óra alatt „lezavarható”. Ne-
künk ezt még ki kell próbálnunk; lehet, hogy még 
nem tartunk ott a játék ismeretében.

A játék vérbeli gamer játék, így csak annak ajánlom, 
aki nemcsak a történelmi témákat szereti, de a pak-
liépítéssel járó agyalást és bosszankodást is. Érde-
kessége, hogy a játék online is játszható a www.yu-
cata.de honlapon.

drkiss

A játék értékelése
Sok mindent le lehetne írni a játékról, kezdve 
azzal, hogy a tartozékok szempontjából igen 
minimalista: van néhány piros és kék kocka és 
korong, pár fekete korong, kártyák és műanyag 
pénzek. 
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