
Egy szenvedélyes társasjátékosnak és társasjátékgyűjtőnek a karácsony nagyszerű alkalom arra, hogy 
újabb játékkal lepje meg párját (és nem utolsósorban magát is). Nem volt ez velem sem másként, hiszen az 
idei karácsonyfa alatt olyan játékok lapultak, mint a Caverna: The Cave Farmers Uwe Rosenbergtől (JEM 
magazin 20. szám), az Istanbul Rüdiger Dorntól (JEM magazin 17. szám), a Brügge Stefan Feldtől (JEM 
magazin 5. szám) vagy a szintén nagysikerű Russian Railroads (JEM magazin 11. szám). Lenyűgöző lista, 
de a mostani karácsony egyértelmű slágere nálunk mégis Uwe Rosenberg új játéka, a Fields of Arle lett. 

Ketten játszva
A társasjátékok nagy része általában három vagy 
négy fővel játszva a legélvezetesebb. Akik gyakran 
játszanak kettesben, tudják, hogy nem sok játék van, 
ami kellő nehézségű, és ketten is ugyanazt a játékél-
ményt nyújtja. Szerencsére ezt a játéktervezők is fel-
ismerték, és egyre több színvonalas, komoly, gamer 
játék kerül a piacra kifejezetten két játékos részére. 
Ezek közül is kitűnik Uwe Rosenberg esseni újdonsá-
ga, a Fields of Arle. 

Uwe Rosenberg egyértelműen az egyik legsikere-
sebb társasjáték-tervező, játékai igen előkelő he-
lyet foglalnak el a BoardGameGeek toplistáján. 
Játéktémája gyakran a gazdálkodás, földművelés, 
elég, ha csak a legsikeresebb játékára, az Agricolára 
(JEM magazin 12. szám) gondolunk. Most végre megtudhattuk, hogy miért ilyen tematikájú játékokat ter-
vez Rosenberg. Arle egy valós helyszín Kelet-Fríziában, amelynek közelében, Beemoorban született és 
nőtt fel egy farmon Rosenberg édesapja, illetve a szülei itt is házasodtak össze. Az arle-i vidék híres volt 
kitűnő természeti adottságairól, így a legjobb mezőgazdasági területnek számított Észak-Németországban. 
A társasjátékban szereplő textilházat az aurichi Kanngießer textilház ihlette, amelyet egykoron Rosenberg 
nagyapja, majd 1989 óta édesanyja vezet. 

A szerző eddig is több kétszemélyes játékot tervezett, de ez az első, amelyik nagydobozos. Méghozzá mek-
kora dobozos! Rémlik, hogy mekkora az Agricola tele alkatrészekkel? Na, a Fields of Arle kétszer akkora. 
Természetesen ez is tele van alkatrészekkel, lapkákkal, játéktáblákkal, amely által a játék ára igen borsosnak 
tekinthető, de Rosenberg már van annyira neves tervező, hogy megengedheti magának, mert a játéka így is 
biztos piacra lel a korábbi játékait kedvelők körében, mint például nálam. 

A bőség zavara, de tényleg
A játék alkatrészei elég sok helyet foglalnak, ezért a sza-
bályban fel is tüntetik, hogy kisebb asztal esetén nem kell 
minden alkatrészt kirakni. Először is van egy közös tábla, 
ahol az akcióhelyek és a megvásárolható épületek van-
nak. A második közös táblán sorakoznak a járművek és 
az istállók. Ezen kívül mindkét játékosnak van két-két sa-
ját táblája. Az egyiken vannak a mezők, egyik oldalán egy 
útvonalszámláló, a másik oldalán pedig a nyersanyagjel-
ző-számlálók (2 élelem, 1-1 gyapjú, búza, len, bőr). A fát 
és az agyagot külön lapkák jelzik, a lapkák túloldalán van 
feltüntetve a gerenda és az agyag, a tőzeget pedig fekete 
fakockák szimbolizálják. A másik táblánk egy csűr, ahol a 
megszerzett járműveinket tároljuk. 

14

Fields of Arle

http://jemmagazin.hu/magazin/20-2014-november/
http://jemmagazin.hu/magazin/20-2014-november/
http://jemmagazin.hu/magazin/17-2014-augusztus/
http://jemmagazin.hu/magazin/05-2013augusztus/
http://jemmagazin.hu/magazin/05-2013augusztus/
http://jemmagazin.hu/magazin/11-2014-februar/
http://jemmagazin.hu/magazin/12-2014-marcius/


Az évszakok körforgása
A játék 9 fordulón keresztül tart, ez a játék tematiká-
ja szerint 9 félév (5 nyári és 4 téli félév). A játékosok 
felváltva kezdenek az évszakokban, azaz valaki nyá-
ron lesz kezdő, a másik fél pedig télen. 4 emberünk 
van, akiket minden félévben elküldhetünk dolgozni, 
így összesen 36 akciót hajthatunk végre a játék so-
rán. Ebben a játékban, ellentétben az Agricolával 
vagy Cavernával, nem növelhető az akciók száma, 
legfeljebb a megépített épületeket használhatjuk az 
akciólehetőségeink bővítésére. Tehát ezt a 36 akciót 
kell kihasználnunk minél jobban, ami nem könnyű.

Minden évszakban csak az adott évszakhoz kapcsoló-
dó akciókat lehet használni, illetve egyetlen játékos 
egyetlen embere használhat egy olyan akciót, amely 

nem az adott évszakhoz tartozik, azaz nyáron téli vagy télen nyári akciót. Ennek viszont következménye van, 
mégpedig a következő évszakban az a játékos lesz a kezdő, akinek nem ment át embere a másik évszakra. 
Tehát a kezdőjátékos szerepét itt nem lehet elvenni a másiktól, legfeljebb csak lemondani róla valami fonto-
sabb akcióért.

Ha ránézünk a táblára egyből 30 akcióhelyet és 18 épületet látunk. Egészen megdermeszti az embert ez a 
nagy választási lehetőség. 15 nyári és 15 téli akciólehetőség van, de mint már említettem, egy valaki egy em-
berével át tud menni, így tényleg 30 akciólehetőség áll előttünk. 

De mi is a cél?
Itt is növényeket termesztünk és állatokat nevelünk, 
de a gazdálkodás tovább megy, mert a cél, hogy a 
megszerzett nyersanyagokból ruhaalapanyagokat 
készítsünk, amelyekből aztán ruhákat kell varratni a 
városban. 

Kezdetben igen szegényes farmunkat kell felfej-
lesztenünk hatékony kis gazdasággá. Mocsarak le-
csapolásával és a tőzeg kinyerésével több földhöz 
jutunk, ahol aztán lent és búzát termesztünk, vagy 
erdőt telepítünk fáért illetve legeltetjük állatainkat. 
Figyelnünk kell rá, hogy gátak védik földjeinket, így 
ha újabb területekhez akarunk jutni, akkor gátakat is 
fel kell húznunk. Nem mellékesen, ha nem tudjuk az 
egész területünket megvédeni, akkor még mínusz-
pontokat is kapunk. Istállók építésével elérhetjük, 
hogy állataink szaporodjanak is. A birkáink gyapját, 
marháink bőrét és a lent ruhaanyagokká alakítjuk. 
Lovainkat pedig befogjuk majd a járműveink elé.

Ezekhez az akciókhoz különféle szerszámok állnak a rendelkezésünkre. Egyik lehetséges akció a szerszámok 
fejlesztése, ezáltal a többi akciónk válik erősebbé, hatékonyabbá. Például több fát kapunk a fakitermelésnél, 
több mocsarat tudunk lecsapolni, több állatot levágni, több anyagot előállítani, több kenyeret sütni. Több 

akcióhelyen juthatunk állatokhoz, illetve egy-egy darab nyers-
anyaghoz, ami időnként, ha csak kevés hiányzik, jó pótlékot jelent, 
de természetesen sokkal gazdaságosabb, ha az alapfeltételeket 
megteremtve sokat tudunk termelni/termeszteni − pont, mint az 
életben. Több búza-, illetve lenföld több növényt hoz a nyár végi 
aratáskor. Több állat több ételt ad nyár végén, és a birkáink gyapjút 
adnak tél végén. 

Adj enni
Igen, itt is minden kör végén etetni kell, nyár végén pedig a téli 
fűtésről is gondoskodni kell tőzeg formájában. A betakarítás 
különböző a két félév végén: nyár végén ételt kapunk az állataink 
után, és aratunk; tél végén szaporodnak az állataink, és ekkor van 
a birkanyírás is.
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Utazás
Nagyon fontos és hasznos, hogy rendelkezzünk járművekkel. Az egészen 
egyszerű taligától kezdve a hintóig sokféle közül választhatunk − persze 
nem kevés fa szükséges a megépítésükhöz, illetve állatok is, amik húz-
zák majd. Ezek segítségével egyrészt ételhez juthatunk, ha mindenfélét 
eladunk a városban; és így pontokat is szerezhetünk külhoni barangolá-
sainkért. Másrészt alapanyagainkból termékek lesznek, ha járműveinken 
elszállítjuk a városba, már „fejlesztett” formában kerül le a kocsinkról 
az adott kör végén: fából gerenda, agyagból tégla, lenvászonból ing, 
gyapjúszövetből gyapjúkabát, bőrből csizma. Ezek sok pontot hoznak 
nekünk a játék végén. 

Építkezés
18 épület kerül fel a játéktáblára. Ezek között vannak olyanok, 
amelyek csak a játék tanulási szakaszában használatosak, 
hogy segítséget nyújtsanak a játékkal ismerkedőknek. Ha 
már kicsit rutinosabbak vagyunk, akkor ezeket lecserélhet-
jük. Vannak minden játékban megjelenő fix épületek és 
véletlenszerűen megjelenők is: 9 fix és 9 változó épületünk 
van. Miután összesen 18 változó épületből 9 jön fel min-
den játékban, így gyakran ismétlődnek. Az újrajátszható-
ságát nem is igazán ezek biztosítják, hanem az, hogy a 
játék nagyon összetett, sok játék kell a kiismeréséhez, 
illetve hogy a győzelemhez sokféle út vezet. 

A játék csak nagyon kicsit nyelvfüggő, egyrészt az épü-
leteken található kisebb szöveg, másrészt az akcióhe-
lyeken vannak szövegek, de egyik sem igényel túlzott 
nyelvtudást. A Fields of Arle-t a megszokott szép 
grafika, ici-pici vicces rajzocskák, millió fa alkatrész jel-
lemzi. És még valami: hosszú előkészület, sok agyalás, 
mégis túl gyorsan bekövetkező játékvég, és állandó 
„jaj, annyi mindent kéne még csinálnom” érzés. 

Ha van játék, ahol könnyű meghatározni, hogy ki-
nek ajánljuk, az ez a játék. Akinek ugyanis tetszik az 
Agricola és a Caverna, vagy legalábbis az egyik a ket-
tő közül, azoknak jó eséllyel tetszeni fog ez a remekmű 
is. Aki viszont azokat nem szerette, biztos, hogy nem 
ezzel a játékkal fogja megszeretni a gazdálkodós játé-
kokat. Mi és még sok más Uwe Rosenberg-rajongó 
ezt a játékot is jól sikerültnek értékeljük, ezt mutatja, 
hogy a BoardGameGeek ranglistáján egyre magasabb-
ra emelkedik. Igazi élmény két fő részére, gamereknek, 
akik szeretik a kihívást, és az olyan játékokat, amelye-
ket nem lehet egy-két parti után kiismerni.

maat & mandala
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