
ÉPÍTÉS (ipari épület) 

Hálózatod = helyszín (város vagy farm) az ipari épületeddel ÉS helyszínek az útjaid (vizi/vasúti) mellett  

BRASS: Birmingham
Játékos segédlet v1.0

Kapcsolat = ha a helyszínek össze vannak kötve saját vagy a atöbbi játékos útjai által

By Daniel Moura (datimo) / hungarian version by Módos Gergő

1.) dobj el egy megfelelő kártyát:
 • ipar kártyával csak a hálózatodba tartozó városba építkezhetsz
 • helyszín kártyával az adott városba (a hálózatodon kívül is)
2.) vedd el a kiválasztott típusú épület legkisebb szintű lapkáját
3.) helyezd le a városba, ha lehet az önálló ikonra
4.) %zesd ki a pénzt és használd fel a szükséges erőforrásokat
5.) helyezd fel a szén, vas vagy sör jelölőket

Csatorna kor: 1 ipari épület / játékos / helyszín
Vasút kor: nincs korlátozás a helyszín épületekre

Ha SZÉN BÁNYÁT építesz:
1.) ha nem vagy összekötve a kereskedővel, tedd a lapkára a szenet
2.) ha össze vagy kötve kereskedővel:
2a.) töltsd fel a piacot fentről lefelé és szedd be a pénzt
2b.) ha lefogy a szén a lapkáról, fordítsd meg és növeld a bevételed

Ha VASMŰVET építesz:
1.) töltsd fel a piacot fentről lefelé és szedd be a pénzt
2.) ha lefogy a vas a lapkáról, fordítsd meg és növeld a bevételed

Lapka átépítés: 
Ha sajátod a lapka: bármely típust cserélheted, a rajta lévő erőforrások elvesznek
Ha ellenfeled lapkája:  csak szénbánya vagy vasmű, ha nincs  szén/vas az egész játéktáblán
1.) cseréld ki a  típusnak megfelelő magasabb szintű ipari lapkára
2.) %zesd meg a költségeket (pénz, erőforrás felhasználás)

ÉRTÉKESÍTÉS
Szövöde, kézműves üzem vagy fazekas üzem
1.) dobj el egy tetszőleges kártyát
2.) legyél összeköttetésben egy megfelelő típusú kereskedővel
3.) fordíts át egy lapkát, növeld a bevételed
4.) használj sört, ha szükséges
5.) ha a sört a kereskedőtől használtad el, megkapot a bónuszt
6.) több épületednél is végrehajthatod a 2. lépéssel kezdve

KÖLCSÖN
1.) dobj el egy tetszőleges kártyát
2.) vegyél el 30 fontot a bankból
3.) mozgasd 3 szinttel (nem pozícióval!) lejjebb a bevétel jelződet

FELDERÍTÉS
Nem használhatod, ha van joker kártya a kezedben
1.) dobj el HÁROM tetszőleges kártyát
2.) vegyél el egy-egy helyszín és ipari joker kártyát

FEJLESZTÉS
1.) dobj el egy tetszőleges kártyát
2.) dobj ki 1 vagy 2 ipari épületed 1 vagy 2 épület típus legalsó szintjéről
3.) költsél egy-egy vasat minden kidobott épületed után

ÖSSZEKÖTTETÉS
A kornak megfelelő típus építhető
1.) dobj el egy tetszőleges kártyát
2.) helyezz fel egy összeköttetés lapkát a hálózatod egy helyszíne mellé, egy üres helyre
3a.) CSATORNA: csak egyet építhetsz, %zess 3 fontot
3b.) VASÚT: egy építése: 5 font + 1 szén / kettő építése: 15 font + 2 szén + 1 sör (csak sörfőzdéből)

PASSZOLÁS
1.) dobj el egy tetszőleges kártyát

SZÉN FELHASZNÁLÁS
1.) a legközelebbi összeköttetésben lévő szénbányából
2.) a piacról, ha a helyszín összeköttetésben van egy kereskedővel - %zess érte

VAS FELHASZNÁLÁS
1.) vasműből
2.) a picaról (nem szükséges összeköttetés) - %zess érte

SÖR FELHASZNÁLÁS
• bármely saját sörfőzdéből
• egy ellenfél összeköttetésben lévő sörfőzdéjéből
• összeköttetésben lévő kereskedőtől


