Menu principal
En aquí bàsicament podreu escollir si començar una nova partida o carregar una partida ja
començada. No hi ha gairebé res especial a comentar al respecte.

Començant una nova partida
El primer que ocurrirà quan comenceu una nova partida serà veure el primer menú tutorial
del joc. Aquest tutorial intenta explicar com jugar, i com funciona tot el sistema, però aquí
faré una explicació “extra” per ajudar-vos a aprendre a jugar. En aquest tutorial aniré
explicant les diferents parts del joc (tant de la pantalla com de funcionament).

Amb la fletxa cap a la dreta segueixes llegint el tutorial. Si cliques “Passa” desactives el
tutorial i pots passar a jugar directament (és útil quan ja saps jugar i no vols llegir-ho tot de
nou).
Pantalla principal
A continuació explicaré els elements bàsics de la pantalla principal.

Els nombres vermells són el següent:
1- Botó de velocitat. Al clicar-ho podeu fer que el temps avanci més o menys ràpid.
2- Botó de pausa. Al clicar-lo, es posa el temps en pausa. Quan estan les barres verdes,
significa que està en pausa (com a la imatge).
3- Botó de Zoom. Al clicar-ho es pot canviar el zoom a què es veu el mapa.
4- Indicador de puntuació (Kg d’arròs). T’indica quants Kg d’arròs portes produïts. El teu
objectiu és maximitzar aquest valor.
5- Botó de calendari. Si fas clic sobre el calendari, podràs veure una explicació de la fase en
la què es troba la collita, i t’indicarà quines accions estan disponibles durant aquesta fase. A
la dreta del botó s’indica el dia actual.
6- Indicador de monedes. T’indica de quantes monedes disposes actualment. Si el nombre
de monedes està en vermell significa que tens deutes.
7- Menú de treballadors. Clicant a sobre obrirà el menú de treballadors (que explicaré més
endavant)
8- Menú lateral. Clicant a sobre obrirà el menú lateral, on es podran fer diverses coses.
Informació de fase
Com podeu veure a la següent imatge, al clicar el botó 5 de l’apartat anterior, et dóna
informació sobre la fase actual, i t’indica les accions disponibles durant aquest fase.

Menú de treballadors
Al fer clic sobre el botó de treballadors (botó 7 de l’apartat d’abans), s’obre la finestra del
menú de treballadors:

En aquest finestra tens la següent informació:
- Treballadors lliures (és a dir que no estan fent cap tasca en aquest moment)
- Treballadors ocupats (és a dir, que estan fent alguna tasca en aquest moment)
- Limitació de treballadors: Això t’indica el número actual de treballadors contractats
en comparació a l’espai que té la casa. En aquest cas, “2 / 5” significa que tenim 2
treballadors contractats, i que a la casa actualment caben 5 treballadors. A mesura
que milloris la casa, podrás contractar-ne més (ja parlarem d’això quan arribem als
edificis).
- Despeses mensuals: t’indica quantes monedes gastes al mes per pagar els
treballadors.
- Botó “Contractar”: et permet contractar un nou treballador, sempre i quan no superis
el màxim de treballadors que caben a la casa.
- Botó “Acomiadar”: et permet acomiadar un treballador. Útil quan veus que tens
treballadors que no tenen feina, o quan vas malament de diners.

Menú lateral
Al clicar el botó 8 s’obre el menú lateral:

A continuació explicaré de què tracta cadascun dels botons del menú lateral
Menú Botiga
El menú de botiga serveix per comprar, tant edificis, com einas, com terreny. A continuació
explicaré breument cadascuna de las pestanyes de la finestra de compra:
Edificis:

En aquest pestanya es poden comprar els diferents edificis que necessitis per al teu conreu.
Els edificis més bàsics són els següents:
- Casa: És on viuen els treballadors. És necessària per a poder contractar treballadors
- Estable: És on viuen els animals, i també determina quants hi poden viure.
- Planter: És on es planten les plantes abans de plantar-les als camps.
- Trill, era, sitja: Aquests edificis són imprescindibles per a tractar i enmagatzemar
l’arròs de la collita.

A mesura que avanci la partida i desbloquegis investigacions, apareixeran més edificis per
construir. La descripció de cada edifici us permetrà saber per a què serveix cada un.
Quan facis clic sobre comprar, al seleccionar un edifici, el joc et demanarà on el vols
col·locar:

Senzillament heu de fer clic sobre qualsevol zona lliure del mapa, i executar la construcció
(lliure vol dir que no hi hagi vegetació, ni res construit).
Objectes:

Similar al menú d’edificis, aquí pots comprar tant les eines com els animals necessaris per a
fer les diverses accions disponibles al camp. A diferència dels edificis, al clicar “Comprar” no
els hauràs de col·locar, simplement s’afegiran a la llista d’objectes disponibles. Quan
arribem a la part d’accions, veurem com s’utilitzen aquests objectes.
Terreny:
La primera vegada que obriu aquesta pestanya us apareixerà un tutorial que us guiarà
sobre com manipular el terreny.

A part del tutorial, la finestra de compra es bastant similar a la d’edificis, ja que quan escullis
una opció et demanarà que col·loquis el mapa les coses, és a dir:
- Si crees canals d’aigua nous et demanarà que escullis les caselles del mapa a on
crear els canals nous.
- Si crees un nou camp d’arròs, has d’assegurar-te que li arribin canals d’aigua, i que
on el vagis a crear no hi hagi res (ni vegetació ni edificació)
- La opció de netejar el terreny serveix per eliminar obstacles per la construcció, com
la mateixa vegetació.
I això és tot sobre la botiga. Anem a veure un altre menú.
Menú Millores

En aquest menú tindràs la opció de millorar els edificis que hagis comprat. Per exemple,
com es veu a la imatge, millorar la casa et permet incrementar el nombre màxim de
treballadors que pots contractar. No dubtis a anar revisant aquesta finestra a mesura que
vagin passant els anys, ja que poc a poc necessitaràs aquestes millores.
Menú investigació
Quan obris aquest menú per primera vegada, se’t presentarà un tutorial que pots seguir per
tal d’entendre millor com funcionen les investigacions.

La finestra d’investigació funciona similar a la finestra de botiga. La diferència és que les
investigacions funcionen diferents a les compres.
Les investigacions solen ser cares, i et permeten desbloquejar algun tipus d’avantatge, com
ara bé poder comprar nous objectes o edificis, o simplement millores sobre el propi conreu.
Una vegada les “compres”, és a dir, si fas clic sobre el botó “Investigar”, la investigació
passarà a estar a la pestanya “En procés”, i no serà fins l’any següent que la investigació en
qüestió serà completada. Una vegada completada (és a dir, quan apareixi a la pestanya
“Completat”), els seus efectes seran permanents. Per això les investigacions són clau per a
millorar el teu conreu.
Menú cooperativa
Quan arribi el moment, us apareixerà una investigació especial, que us desbloquejarà
l’accés al menú de la cooperativa. En aquest menú veureu coses com els punts d’ecologia i
els avantatges que us aporta. Quan arribi el moment un tutorial us avisarà de què la podeu
desbloquejar, i us explicarà com funciona pas per pas.
Menú opcions
No té gaire misteri, són les opcions del joc, com volum de la música, crèdits i rankings.

Accions
Hi ha diverses accions que es poden realitzar. Primer fem un cop d’ull a les accions del
terreny i la collita:
Collita

Com podeu veure, la primera i única acció que es pot fer a l’inici de la collita, és dessecar el
camp. Per a obrir la finestra d’accions, heu de fer clic sobre el propi camp de conreu, i així
apareixerà. En aquesta finestra es poden veure dues parts importants:
- Esquerra - requisits: Aquí s’indiquen els requisits, tant de treballadors com d’eines,
necessaris per a realitzar l’acció.
- Dreta - Informació: Aquí s’explica la informació de l’acció, i el temps que trigarà en
realitzar-se. Si tots els requisits es compleixen, el botó de “Fer” estarà disponible, i
fent-hi clic s’iniciarà l’acció.
Heu de tenir en compte que mentre s’està realitzant una acció en un camp, no es podrà
realitzar cap altra acció al mateix temps, així que organitzeu-vos bé el temps.
A més, si s’acaba una fase de la collita, i no has fet les accions mínimes indispensables al
camp durant la fase (com per exemple, dessecar), el camp es quedarà deshabilitat fins la
següent collita, així que aneu amb compte!
Quan una acció no compleix alguns requisits, es veurà com a la següent imatge:

Com podeu veure, al no tenir ni xaruga ni cavall, surten amb una creu. La part bona és que
els podeu comprar, i el botó de “Fer” es converteix en “Botiga” ja que us redirecciona

directament a la botiga per a què podeu comprar-los. Una vegada els teniu, es veurà de la
següent manera:

Això és tot per les accions del camp. Esteu atents a cada nova fase, per les noves accions
que podeu utilitzar sobre els camps!
Edificis
També hi ha accions per a realitzar als edificis, per exemple:

Fent clic sobre el trill veurem aquest finestra, que ens dóna informació de la collita, i ens
permet enviar l’arròs tractar a l’era. Cada edifici té la seva pròpia informació i accions, i
recomano fer-lis un cop d’ull a tots per veure què ofereixen!
Informació del joc
Ara que ja hem vist com funcionen els aspectes bàsics del joc, anem a parlar sobre
informació més específica.
Objectius
L’objectiu del joc és conrear la màxima quantitat d’arròs possible, sense quedar-te sense
monedes

Funcionament general
Cada collita dura aproximadament un any. Durant la collita hi ha diverses fases durant les
quals podràs fer diverses accions als camps. Al final de la collita podreu veure un resum de
l’any, amb els beneficis i les pèrdues de la collita.
Pèrdues
Al llarg de la collita aniran apareixent males herbes i plagues, que s’hauran de tractar amb
les accions adequades al camp. Quan apareixen males herbes o plagues, apareixerà una
nova acció als camps que et permetrà tractar-les. Si les deixes sense tractar durant massa
temps, et generaran pèrdues respecte la collita total al final de l’any.
Final
Si passes massa temps sent insolvent (monedes en negatiu), s’acabarà la partida, així que
ves amb compte amb els diners!

