REGRAS

É primavera! É hora de restaurar sua fazenda à sua antiga
glória! Para sua sorte, há uma competição agrícola regional
acontecendo! O troféu de fazenda mais bonita deste ano será
dado ao fazendeiro que tiver mais Animais e Milharais!
Você vai ganhar a competição?

Conteúdo

4 Cartas de

15 Fichas de Animais

Fazenda

6 Cartas de Lobo
12 Cartas de Animais
32 cartas de Cerca,
incluindo 4 cartas
Iniciais

1 Curral

Objetivo do jogo
Expanda sua fazenda, cultive seus Milharais e adote o máximo de
Animais possível para vencer a competição! Mas ﬁque atento ao
Lobo, que pode afugentar seus Animais. E cuidado, seus próprios
Animais podem causar estragos em seus Milharais.

1º jogador

O jogador que viu um trator mais recentemente joga primeiro.
Se houver empate, o jogador mais jovem joga primeiro.
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Preparação
1 Cada jogador escolhe uma carta de Fazenda e a coloca na sua frente.
2 Coloque as quatro cartas Iniciais (com o verso único) no centro da
mesa, viradas para cima.

3 Embaralhe as cartas de Cerca e as cartas restantes de Fazenda

formando um baralho virado para baixo e coloque-o próximo às
quatro cartas Iniciais.

4 Coloque as ﬁchas de Animal no Curral.
Jogador 1

nimais
Jogador 2

Jogador 3

Andamento da Partida
Os jogadores se revezam um após o outro, no sentido horário,
até que não haja mais cartas disponíveis, seja no baralho ou
viradas para cima na mesa. Na sua vez, escolha uma das quatro
cartas viradas para cima e, dependendo do tipo, expanda suas
Cercas ou adote um novo Animal. Depois de jogar uma carta, é a
vez do próximo jogador.
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Revele a carta do topo do baralho para que o próximo jogador
tenha quatro cartas para escolher.
Então, é a vez de ele jogar.

Observação

Você deve pegar uma carta na sua vez. Entretanto, no caso
especial em que você não possa jogar nenhuma carta virada para
cima (exemplo: não há espaços disponíveis em seus Cercados
e você só pode escolher cartas de Animais), você ainda deve
escolher uma carta e descartá-la imediatamente.
Existem três tipos de cartas:

Cartas de Cerca

As cartas de Cerca expandem sua Fazenda.
Se você escolher uma carta de Cerca, coloque-a
imediatamente em sua Fazenda.
Como posicionar? Os lados das cartas que se tocam devem
combinar. Uma cerca deve se conectar à outra cerca e as pastagens com grama devem tocar outras pastagens:

Observação
Você pode deixar espaços vazios enquanto expande sua Fazenda, mas
perderá 1 ponto por cada um deles na pontuação ﬁnal.

Milharal
Certas cartas de Cerca terão milharais.
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Os Milharais darão pontos a você
se estiverem protegidos dentro
de um Cercado, que são espaços
completamente fechados por Cercas.
Em cada Cercado, você ganhará 1
ponto por milharal.

!

Se seu Cercado também abriga um ou mais Animais, os
Milharais irão alimentá-los e você não ganhará pontos!
Tome cuidado!

Carta de Animais

As cartas de Animais permitem que você adote
1 ou 2 Animais. Se você escolher uma carta de
Animal, você pode pegar a quantidade de ﬁchas
de Animal do Curral mostrada na carta.Você
deve colocar as ﬁchas imediatamente em um espaço de Animal em sua Fazenda. Este espaço não
deve conter nenhum Animal. Diferentes tipos de
Animais podem estar no mesmo Cercado.
Depois de colocar a ﬁcha, descarte a carta de Animal. Para cada
Animal em sua Fazenda você ganhará 1 ponto no ﬁnal do jogo.
Tente proteger seus Animais fechando os Cercados antes que um
Lobo apareça!

Cartas de Lobo

Assim que uma carta de Lobo aparece, o jogo é
momentaneamente pausado. Não escolha nenhuma
carta até resolver a carta do Lobo. Os efeitos da
carta de Lobo se aplicam a todos os jogadores.
O Lobo assusta os Animais mostrados na carta. Cada jogador
com o mesmo tipo de Animal (que não estiver em um Cercado)
deverá devolver as ﬁchas correspondentes ao Curral.
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Em seguida, descarte
a carta de Lobo.
Revele uma nova
carta do baralho e
retome o jogo.

Fim da Partida
A partida termina assim que o baralho ﬁcar vazio e não houver
mais cartas disponíveis. Os jogadores contam os pontos ganhos
em sua fazenda. O jogador com mais pontos é o vencedor!

Como marco pontos?
Animais: Cada ﬁcha de Animal em sua Fazenda dá a você
1 ponto.
Milharal: Cada Milharal dentro de um Cercado em sua
fazenda dá a você 1 ponto.
Os Milharais que não estão
em um Cercado ou que estão
em Cercados com Animais não
rendem pontos.
Subtraia 1 ponto de sua
pontuação por Cercas
incompletas, ou seja, onde
houver um espaço vazio
no meio.
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Se houver empate: O
vencedor é o jogador
com mais Animais
(nesta ordem):

2

1

3

Para um
desaﬁo maior...

Variante: depois de se familiarizar com o jogo, você pode tentar
esta variante para incrementar suas partidas. Nesta variante,
um prêmio especial é dado ao agricultor que melhor organizou
sua Fazenda. Dessa forma, cada Cercado que abriga apenas
Animais do mesmo tipo dará a você o dobro de pontos.

2 pontos

6 pontos

Regra especial para jogo solo
Se você está jogando sozinho, o jogo se desenrola conforme
descrito anteriormente, mas com uma pequena mudança: quando
o Lobo aparece, ele assusta quase todos os Animais.
Portanto, você deve descartar todas as cartas de Animal entre
as quatro cartas viradas para cima (se houver) e, em seguida,
aplicar o efeito do Lobo conforme descrito anteriormente (pág.
5). Em seguida, revele cartas do baralho até que haja quatro cartas
voltadas para cima novamente. Se um lobo aparecer novamente,
repita essas ações com os Animais afetados.
Quando não houver mais cartas disponíveis, conte o número de
pontos que você ganhou.
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Veriﬁque o seu nível

Número de Pontos

Descrição

Regras básicas
para jogador solo

Variantes

35

50

30-34

40-49

Você conseguiu subir no pódio!
Você estará de volta no próximo
ano para receber aquele troféu!

20-29

30-39

Seus pôneis não resistiram a mastigar
espigas de milho frescas.

10-19

20-29

Muito perto! O Lobo assustou
seus animais muitas vezes!

0-9

0-19

Parabéns! Você venceu
a competição!

Os juízes pensaram que você tinha
um chiqueiro, em vez de uma fazenda.
Tente novamente no próximo ano!
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