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«««« . ‰ «̂««««
«««

«««««
«««ˆ _̂̂

===============================? bbb

Copyright © 2008 Vincent Lo. Completed December 10, 2008. This piano arrangement is licensed under the Creative Commons Attribute-Noncommercial-

No Derivative Works 2.5 Canada License. The incidental music piece Blue Fields is copyrighted by its respective copyright holder.

œ»»»»»»
»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»œ__
œ_œ œ____ œ_»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»» »»»»»»
œ____ œ__œ œœ œ__»»»»»»

»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»œ œœ_ œ____œ_ œ_œ____»»»»»»»J ‰ ‰ œ»»»»»»
»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»œ__
œ_œ œ_œ____ œ____»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»» »»»»»»
œ__œ œœ œ»»»»»»

»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»»»œ__

œœ_ œ____œ_ œ____»»»»»»»Jœ_ ‰ ‰l

llll l

llll

 15 

l

llll l

llll l

llll

Blue Fields
Final Fantasy VIII

Nobuo Uematsu

Arr. Vincent Lo



ß
Í
===============================& bbb ˆ̂_«««««

«««j ˆ̂___«««««
«« «««««

««p
ˆ̂__ «««««

«« «««««« «««««
««ˆ̂___ _̂_̂ ˆ̂___

‰ œ
P»»»»»»

»»»»»»œ œœ »»»»»»
»»»»»»» »»»»»»œœ œœ œœ

F
«̂««« «̂«««j «̂««« «̂«««j «̂««« «̂«««j- «««« ««««« «««««ˆ _̂ _̂ _̇«««« .

===============================? bbb œ__»»»»»»
»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»œ œ
œ____ œ____»»»»»»»»»»»

»»»»»»»» »»»»»»
œ œœ »»»»»

»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»œ__œ

œ œ__ »»»»»»»»»
»»»»»»»» »»»»»»

œ__ œ œœ œœ__»»»»»»
»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»
œœ_ œ____ œ_œ____»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»» »»»»»»
œœ__ œœ œ__œ»»»»»»

»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»
œœ_ œ_œ____ œ_œ____»»»»»»»J ‰ ‰ œ__œ»»»»»»

»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»»»

œœ_ œ_œ____ »»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»» »»»»»»

œ_œ____ œ__œ œœl

llll l

llll

 19 

l

llll l

llll l

llll l

llll

ß
Í
===============================& bbb _̇«««« . «̂««« «̂«««j «̂««« «̂«««j «̂««« œ»»»»J- nœ œ œ_.œ»»»»» .«̇««« . œ»»»»» .œ .

cresc.

ˆ .«̂«««« . «̂«««« .nˆ .

===============================? bbb »»»»»»
»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»œœ__
œ_œ œ____œ_ œ_œ____»»»»»»»J ‰ ‰ œ__œ»»»»»»

»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»»»

œœ_ œ____ œ____œ_»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»» »»»»»»
œ__œ œœ œ__œ»»»»»»

»»»»»»»»»»»
»»»»»»»»»»»

œ_œ œ_ œ_»»»»Ĵ___
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