delta vision

Alexander Pfister társasjátéka
2 - 4 játékosnak, 12 éves kortól
Fejlesztés: Viktor Kobilke

Illusztrátor: Andreas Resch

Amerika a XIX. században: Farmerként újra és újra Texasból Kansas Citybe
tereled marháidat, ahonnan vonat szállítja őket tovább. Ezzel pénzt és győzelmi
pontokat szerzel. Mondanom sem kell: azt szeretnéd, hogy akárhányszor
megérkezel Kansas Citybe a te marháid lennének a város legértékesebb marhái.
Ehhez nem csak a csordádat kell jó állapotban tartanod, hanem az út menti
különböző épületeket is hatékonyan ki kell használnod. A siker érdekében megfelelő
embereket kell felfogadnod: csordádat felügyelő cowboyokat, saját épületeidet
felépítő mesterembereket és a fontos vasútvonalat irányító mérnököket.
Ha okosan irányítod csordádat, élsz a lehetőségekkel és megbirkózol a
marhaútvonal buktatóival, akkor biztos lehetsz benne, hogy a legtöbb győzelmi
pontot összegyűjtve megnyered a játékot.

játékelemek
1 játéktábla

54 munkáslapka
18-18 darab:

• cowboy

• mesterember

• mérnök

• áradás

• szárazság

• kőomlás

18 veszélylapka
6-6 darab:

22 wigwamlapka (indián sátor)
11-11 darab:

• kék wigwamlapka

• zöld wigwamlapka

Megjegyzés: A fent említett lapkák hátoldalán 1-es, 2-es vagy 3-as szám látható.
Ez biztosítja azt, hogy a lapkák játékba lépése nagyjából kiegyensúlyozottan történjen.

4 játékostábla
játékosonként 1

4 játékosszám kiegészítő lapka
játékosonként 1, kétoldalú

4 marhahajcsár
játékosonként 1

56 játékoskorong
játékosonként 14

4 mozdony
játékosonként 1

4 tanúsítványjelző
játékosonként 1

előlap: 3 játékos
hátlap: 4 játékos
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92 marhakártya
56 játékos marhakártya
játékosonként 14: • 5 Jersey (szürke)

36 piaci marhakártya
• 7 Holstein (sárga)

• 3 Dutch Belt (zöld)

• 3 Black Angus (fekete)

• 3 Guernsey (fehér)

hátlap
• 7 Brown Swiss (piros)

• 7 Ayrshire (kék)

• 9 West Highland (barna)

• 6 Texas Longhorn (lila)

hátlap

24 célkártya

47 épületlapka
7 semlegesépület-lapka

Minden semlegesépület-lapkát nagy betűvel (A-G) jelöltünk.
előlap

hátlap

4 kezdő célkártya

40 magánépület-lapka
játékosonként 10, kétoldalú
a oldal
Minden magánépület-lapkát számokkal (1-10), és az oldaluktól függően a vagy b betűvel jelöltünk.
b oldal

előlap

hátlap

5 állomásfőnök-lapka

55 érme

1 munkaerőpiac-jelző

• 35 db
1 dolláros
értékű

1 pontozótömb

• 20 db
5 dolláros
értékű
=

hátlap
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előkészületek
1.

2.

Tegyétek
a játéktáblát
az asztal
közepére.

Keverjétek meg az 5 állomásfőnök-lapkát, és
véletlenszerűen tegyetek 1-1-et képpel felfelé az
5 állomásfőnökmezőre.

4.

3.

Válogassátok ki a 7 semlegesépület-lapkát, és tegyetek 1-1-et a játéktábla 7 semleges
mezőjére.
Az első játék alkalmával az egyes lapkákat a rajtuk lévő betűvel megegyező betűvel
(A-G) jelölt mezőkre tegyétek.
A későbbi játékok alkalmával keverjétek meg és véletlenszerűen tegyétek le a lapkákat.

5.

Tegyétek a
munkaerőpiacjelzőt a
munkaerőpiac
szaggatott
körrel jelölt
felső mezőjére.

Vegyétek elő és fordítsátok képpel lefelé az
54 munkáslapkát, a 22 wigwamlapkát és a
18 veszélylapkát. A hátlapjukon lévő számok
szerint (1, 2 és 3) rendezzétek paklikba. Ezután
a paklikat külön-külön keverjétek meg, és tegyétek a játéktábla bal felső részére (Kansas City
mellé) három képpel lefelé néző pakliként. Ezeket a paklikat nevezzük Kansas City készletnek.

Vasútvonal
Kansas City
Állomásfőnök-mezők
Veszélyes
terület
(kőomlás)

Előrejelzésmezők
Semleges mezők

6.

Kezdésként fedjétek fel a Kansas City készletből a hátlapján
és tegyétek le egymás után a játéktáblára.
A felfedett lapkát a típusától függően tegyétek le:
• Ha ez egy wigwamlapka (zöld vagy kék), akkor
tegyétek az indián kereskedés terület azon üres
mezőjére, ami fölött a legkisebb pénzérték látható
(kezdésnél -3).

-sel jelölt lapkákat,
Munkaerőpiac

• Ha ez egy veszélylapka, akkor tegyétek
a megfelelő veszélyes területen (áradás,
szárazság vagy sziklaomlás) a legkisebb
számmal jelölt üres
mezőre (1-4). Ha már
nincs több üres mező, akkor
fordítsátok a lapkát képpel
lefelé és tegyétek vissza a
Kansas City készletbe.

Veszélyes
terület
(szárazság)

Indián kereskedés terület

Veszélyes terület
(áradás)
Marhapiac

Addig folytassátok az
a játéktáblára.

-sel jelölt lapkák felfedését, amíg mind a 7 lapkát fel nem teszitek

7.

Kezdjétek el felfedni a hátlapjukon
-sel jelölt lapkákat (ezek csak
munkáslapkák). Ezeket a lapkákat egymás után tegyétek a munkaerőpiacra a következők szerint:
3-fős játék példa:
Kezdjétek a felső sorral, és az elsőként
felfedett lapkát tegyétek le közvetlenül
az aktuális játékosszámnak megfelelő
játékosszám-ikon alatt található
mezőre.
A következő lapkát ezen lapkától jobbra
tegyétek le, és így haladjatok tovább
jobbra.
Miután a felső sor jobb szélső mezőjére
is letettetek egy lapkát, folytassátok a
második sorral, itt az első lapkát megint
a játékosszámnak megfelelő oszlopba
tegyétek le. Ezután jobbra haladva
folytassátok a lapkák lerakását, amíg
el nem értek a munkaerőpiac-jelző
mezőjétől balra lévő mezőig. Ez az utolsó
lapka. Így a játékosok számától függően
3-7 munkáslapka lesz a munkaerőpiacon.

8.

Most töltsétek fel lapkákkal
Kansas City 6 előrejelzés-mezőit a Kansas City készletből:
• Húzzatok 2, a hátlapján
-sel jelölt lapkát, és tegyétek
képpel felfelé a 1-sel jelölt
két előrejelzés-mezőre.
• Húzzatok 2, a hátlapján
-sel jelölt lapkát, és tegyétek
képpel felfelé a 2-sel jelölt
két előrejelzés-mezőre.
• Húzzatok 2, a hátlapján
-sal jelölt lapkát, és tegyétek
képpel felfelé a 3-sal jelölt
két előrejelzés-mezőre.
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9.

Keverjétek meg a 36 piaci marhakártyát
és tegyétek le piaci marha pakliként a
játéktábla bal oldala alá.
A játékosszámtól függően húzzatok
marhakártyákat a pakliból:
• 2-fős játékban: 7 kártyát húzzatok.
• 3-fős játékban: 10 kártyát húzzatok.
• 4-fős játékban: 13 kártyát húzzatok.
A felhúzott kártyákat csoportosítsátok
színük szerint, és úgy tegyétek képpel
felfelé a játéktábla alá marhapiacnak,
hogy a sorban lévő kártyák egymást
részben fedjék, de a kártyák bal oldala
látható legyen. Az egyértelműség
kedvéért, a sorban lévő kártyákat balról
jobbra a következő sorrendben tegyétek
le: sárga, piros, kék, barna, lila (persze
lehet, hogy nem lesz minden színből).

10.

Keverjétek meg a 24 célkártyát, és tegyétek képpel
lefelé néző pakliként a
játéktábla jobb oldalára.
Fedjetek fel a pakliból
4 kártyát, és képpel felfelé
tegyétek egy oszlopba a
pakli alá.
Ez a közös célkínálat.

11.
Az érméket egy közös
készletbe tegyétek úgy,
hogy minden játékos elérje.
Ez a készlet a bank.

13.

12.

Ez után minden játékos megkapja a színének megfelelő 10 magánépületlapkáját. Ezek az épületlapkák kétoldalúak, mindegyiket egy (1 és 10 közötti)
szám, valamint egyik oldalán egy a, a másik oldalán egy b betű jelöli.

Minden játékos válasszon egy színt.
Mindenki megkapja a színének megfelelő játékostáblát
(a 14 kör alakú színes mező mutatja a színét), és maga
elé teszi.

Az első néhány játék alkalmával minden játékos fordítsa magánépület-lapkáit
az A oldalára, és tegye növekvő sorrendben játékostáblája fölé.

Ha 3 vagy 4 játékos játszik, akkor minden játékos
kap még egy, a színének megfelelő kiegészítő
lapkát is. Ezt fordítsák a játékosszámnak megfelelő oldalára, és takarják le vele a játékostáblájuk A fázisát.

Ha már kicsit jobban megismertétek a játékot, kipróbálhatjátok a következőket: Válasszatok egy
játékost, aki véletlenszerűen eldönti, hogy egy-egy magánépület-lapkája melyik oldalát mutassa
(például levegőbe feldobva), majd a játéktáblája fölé teszi ezeket emelkedő sorrendben. Ezután a
többi játékos másolja le ezt az elrendezést, azaz a saját lapkáit a megfelelő oldalra fordítva tegye le.
Így a játék hátralévő részében az egyes épületlapkák minden játékosnál ugyanazzal az oldalukkal
néznek felfelé. Szándékosan senki sem fordíthat át egy épületlapkát a másik oldalára.

14.
Majd minden játékos megkapja a következő tartozékokat a saját színében:
saját
ját
dobópakli
dobó
bópa
p i
helye
h
he
lyye

14 játékoskorong - amiket a játékostáblájára tesz, mindegyikkel lefedve egy-egy színes
korongmezőt (Csak a bal felső 2 szürke mező marad üresen).
1 mozdony - amit a játéktáblán a vasútvonal
kezdőmezőjére (piros épület) tesz.

saját
húzópakli

1 tanúsítványjelző - amit a tanúsítványsáv felső mezőjére
(a 0 mellé) tesz.

Saját célterület

1 marhahajcsár - amit egyelőre játékostáblája mellé tesz.

15.

16.

Minden játékos megkapja a 14 játékosmarha-kártyáját,
ami a színével azonos színű csillaggal van megjelölve.
Ebből a 14 kártyából áll a csordapakli.
Mindenki keverje meg saját pakliját, és tegye képpel
lefelé saját húzópaklijaként a játékostáblája bal oldalára.
Ezután minden játékos húzzon fel 4 kártyát saját húzópaklijából, és vegye őket a kezébe.

Keverjétek meg a 4 kezdőcélkártyát,
és véletlenszerűen osszatok egy-egy
kártyát minden játékosnak, amit mindenki képpel felfelé játékostáblája alá
tesz. Ez a saját célterület első kártyája.
A megmaradt kezdőkártyákat tegyétek vissza a dobozba.

17.

Végül válasszatok kezdőjátékost. Ez a játékos
6 dollárt kap a bankból kezdőtőkének, amit maga elé
tesz. Az óramutató járása szerinti következő játékos
7 dollárt, a harmadik (ha van) 8 dollárt, a negyedik
(ha van) 9 dollárt kap kezdőtőkének.

a játék célja
A körödben a marhahajcsároddal a marhaútvonal mentén mozogsz, ami a játéktábla jobb
alsó sarkától kanyarog (és elágazik) a bal felső sarokban lévő Kansas City felé. Az út során
akciókat hajtasz végre, amik számos módon juttathatnak győzelmi pontokhoz, például:
magánépület-lapkák lerakásával, marhák vásárlásával a marhapiacról, vasútállomások
fejlesztésével és a veszélyek kiküszöbölésével.
Minden alkalommal, amikor marhatenyésztőd eléri Kansas Cityt, marháidat a vasúttal
Mi az a csordapakli?
A csordapakli a játékos marhaútvonal
mentén terelt csordáját jelképezi. Az adott
csorda minden marhakártyája egy adott
marhafajta egy egyedét jelképezi, amit
Tenyészértékek
egyértelműen meghatároz a kártya színe
és tenyészértéke.
Minden játékos azonos, meglehetősen
alacsony tenyészértékű csordapaklival kezd.
De a játék során magasabb tenyészértékű
piacimarha-kártyák valamint célkártyák
hozzáadásával javíthatja a játékos pakliját.

kell tovább küldened egy másik városba, amivel szintén győzelmi pontokat szerzel. Ezután
marhatenyésztőd a mozgását ismét a játéktábla jobb alsó sarkából folytatja, így a játék
során marhatenyésztőd körülbelül 5-7 alkalommal éri el Kansas Cityt.
Minden győzelmi pont a játék végén kerül kiosztásra. Ekkor összeadod az előtted lévő
tartozékokon látható, valamint a játékostáblán a játékosszíneddel jelölt győzelmi pont
jeleket. A legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos megnyeri a játékot.

A játékos csordapaklija a következő részekből épül fel:
• Játékostáblája bal oldalán lévő, képpel lefelé fordított saját húzópaklijából.
• A játékos kezében lévő kártyáiból amit a kézlimitjének megfelelően ebből a
húzópakliból húzott (4 kártyás kézlimittel kezdtek).
• Képpel felfelé lévő saját dobópaklijából, amibe a játékos a kezéből eldobott
kártyákat, valamint a játék alatt eldobott kártyákat teszi.
Fontos: Amikor a saját húzópaklijából kellene a játékosnak kártyákat húznia,
de a pakli elfogyott, akkor (és csak akkor) veheti fel saját dobópakliját,
amit alaposan megkeverve tesz le a játékos az új képpel lefelé fordított
saját húzópaklijaként játékostáblája bal oldalára. Ezután a szokásos módon
folytatja a kártyák húzását.
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Mire használhatóak a marhakártyák?
A marhaútvonal helyszínein többféle
olyan akció is végrehajtható, aminél adott
marhakártyákat kell eldobnia a játékosnak a kezéből a jutalomért cserébe.
Valamint minden alkalommal, amikor
játékos elér Kansas Citybe, az szeretné,
hogy minél több, magas tenyészértékű,
különböző fajtájú marha legyen a kezében:
minél változatosabbak, és minél értékesebbek, annál több pénzt és győzelmi pontot
hoznak neki (részletesen lásd, 8-9. oldal).

a játék menete
A kezdőjátékostól kezdve (aki kezdőtőkeként csak 6 dollárt kapott), a játékosok az óramutató járása szerint hajtják végre a körüket.
A játékosnak a körében a következő fázisokat kell sorban végrehajtania:

A fázis) Másik helyszínre lépés a saját marhahajcsárral az útvonal mentén
B fázis) Az elért helyszín akciójának/akcióinak használata
C fázis) Kártyahúzás a kézlimitig
Megjegyzés: A játékostáblák felső három mezője összefoglalja a három fázist.

Ezután a következő játékos köre jön.

A fázis) Másik helyszínre lépés a saját marhahajcsárral az útvonal mentén
Mi tekinthető helyszínnek?
Az útvonal fő helyszíne Kansas City, továbbá az útvonal mentén lerakott minden lapka egy-egy helyszínnek számít
(épületlapkák, veszélylapkák, wigwamlapkák).
A lapka nélküli mezők az útvonal szabad területei, és NEM helyszínek!
Ebben a fázisban a játékosnak a marhahajcsárával annak jelenlegi helyszínéről egy másik helyszínre kell lépnie az útvonal mentén.
Ilyenkor a következő szabályokra figyeljetek:
• A marhahajcsár mozgását lépésekben mérjük: Minden helyszín, ami
mellett elhalad 1-1 lépés (emlékeztető: a marhaútvonal melletti üres
mezők nem számítanak helyszínnek).

A játék legelső körében tedd a marhahajcsárodat
bármelyik, semlegesépület-lapkára, és egyből térj rá a
B fázisra.
Kezdhetsz egy másik játékossal azonos épületlapkán is.

Példa: Ha Móni kék marhahajcsára erre a
semlegesépület-lapkára szeretne lépni, akkor vagy 2 lépést tesz a piros magánépületlapkán keresztül, vagy 3 lépést tesz a 2 áradás veszélylapkán keresztül.

• A marhahajcsárnak legalább 1 lépést lépnie kell, és nem tehet
több lépést a játékostábláján látható aktuális lépéslimitjénél.
(A játékosszámtól függően 3-as vagy 4-es lépéslimittel kezdenek a játékosok, ami a játék során később emelkedhet.)

Ebben az esetben
KÉK játékosnak
a lépéslimitje 3,

1
2

míg a PIROS
játékosé 5.

3
2

1

(Hogy hogyan kerülhetnek le a
korongok ezekről a mezőkről,
később elmagyarázzuk.)

• A marhahajcsárnak mindig az útvonal irányát követve előrefelé kell lépnie (ahogy a nyilak mutatják).
• Ha az útvonal elágazik, akkor a játékosnak választani kell a lehetséges útvonalak közül, amin tovább megy.
• Az a helyszín, ahol a játékos marhahajcsára befejezi mozgását (vagy mert itt akar megállni a játékos vagy mert elérte a lépéslimitjét), lesz a B fázisban használt helyszín.
• A játékos nem léphet túl Kansas Cityn. Így ha a játékos marhahajcsára eléri Kansas Cityt, ott be kell fejeznie mozgását.
• A többi játékos marhahajcsára semmilyen módon sem befolyásolja a saját marhahajcsárt. Több marhahajcsár lehet ugyanazon a helyszínen.
Figyelem: Több helyszínen látható zöld vagy fekete kéz (vagy mindkettő). Ha a játékos marhahajcsára rálép vagy átmegy egy ilyen helyszínen, akkor azonnal illetéket kell fizetnie:
Ha ez egy veszély- vagy egy wigwamlapka, akkor az illetéket a bankba kell befizetni.
Ha ez egy másik játékos magánépület-lapkája, akkor az illetéket az adott játékosnak kell fizetni.
Az illeték a játékosok számától és a kéz/kezek színétől függ:
2-fős játékban:
• minden zöld kéz
költsége 2 dollár
• minden fekete kéz
költsége 2 dollár

3-fős játékban:
• minden zöld kéz
költsége 2 dollár
• minden fekete kéz
költsége 1 dollár

4-fős játékban:
• minden zöld kéz
költsége 1 dollár
• minden fekete kéz
költsége 2 dollár

Nagyon fontos: Ha a játékos az útjába eső valamelyik kezet, vagy egyik kezet sem tudja kifizetni,
attól még léphet. Ez azt jelenti, ha a marhahajcsára rálép vagy átmegy egy helyszínen, aminek díját
nem tudja kifizetni, akkor annyit fizet, amennyit tud, és halad tovább a szokásos módon.
A játékosnak soha sem kell visszamenőleg kifizetnie az illetéket, még akkor sem, ha olyan helyszínen tartózkodva jut pénzhez, aminek az illetékét korábban nem tudta kifizetni.
Ez csak a kezek által meghatározott illetékekre érvényes. A játék összes többi költségét és előfeltételét teljes egészében ki kell fizetni/teljesíteni kell.
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Példa: Egy 4-fős játékban Móninak 2 dollárja maradt. Ha a marhahajcsárával a felső
úton (piros nyilak) haladna, 2 dollárt kellene Benedeknek fizetnie, mivel Benedek magánépületlapkája lenne az első helyszín Móni útján, és ezen van egy fekete kéz. Ez után ha
rálépne Péter zöld kezes magánépület-lapkájára, Móninak már nem lenne pénze, hogy
ezt is kifizesse. Ez nem jelent számára problémát, ettől még mehetne.
De Móni ehelyett az alsó utat választja (kék nyilak): 1 dollárt kell fizetnie a banknak az
első zöld kezes áradás veszélylapka miatt, és utolsó dollárját a második, fekete kezes áradás veszélylapkára költi. Ezután a szokásos módon folytathatja mozgását. Azért döntött
az alsó út mellett, mert utolsó 2 dollárját mindenképp elvesztené, és az alsó úton legalább
megússza, hogy azt közvetlen az ellenfelének adja.

B fázis) Az elért helyszín akciójának/akcióinak használata
Miután a játékos lépett a marhahajcsárával, azt a helyszínt használja, ahol az befejezte mozgását.
De a helyszínek lehetőségei a helyszín típusától függően különbözőek:

a) Egy semlegesépület-lapka vagy egy saját színű magánépület-lapka
b) Egy másik játékos magánépület-lapkája, egy veszélylapka vagy egy wigwamlapka
c) Kansas City
a) Egy semlegesépület-lapkán vagy egy saját színű magánépület-lapkán két lehetősége van a játékosnak:
Vagy

az adott lapka helyszínakcióit
használja

vagy

egy egyszerű segédakciót használ

A helyszínakciók használata
A legtöbb épületlapka alsó felén két különböző helyszínakció látható.
Ezek az akciók teljesen különálló mezőkben szerepelnek.
(Csak néhány épületlapkán van egy vagy kettőnél több helyszínakció.)
• A játékos egyszer végrehajthatja a lapka minden helyszínakcióját.
2 helyszínakció 1 helyszínakció 3 helyszínakció
• A helyszínakciókat tetszőleges sorrendben lehet végrehajtani.
• A játékosnak nem kell végrehajtania az összes lehetséges helyszínakciót. De ha egy akciónak van költsége vagy előfeltétele,
azt teljes egészében ki kell fizetnie/teljesítenie kell, hogy megkapja az akció jutalmát.
• Néhány lapkán ugyanannál a helyszínakciónál két akció is szerepel (egy fehér perjellel
elválasztva). Ezekből az akciókból csak az egyiket lehet végrehajtani.
• Az útvonal néhány mezőjéhez veszélyakció kapcsolódik. Ha egy épületlapka egy ilyen mezőre kerül, akkor
a veszélyakció a lapka helyszínakciójának részévé válik, és így a tulajdonosa minden alkalommal, amikor
veszélyakció
az adott helyszínre ér végrehajthatja.
Az egyes helyszínakciókat részletesen a 11-14. oldalon írjuk le.

Egy egyszerű segédakció használata
Ha az elért lapka egyik helyszínakcióját sem hajtja végre a játékos, akkor és csak akkor végrehajthat
helyette egy egyszerű segédakciót.
A játékos segédakciói a játékostáblája bal oldalán láthatók, a segédakció részen.
A játék kezdetén ezekből csak 2 érhető el. A többi segédakcióból akkor válik egy-egy elérhetővé,
miután a két korongmező közül legalább az egyikről a játékos levette a korongot (hamarosan
olvashatsz arról, hogyan kell csinálni). Az egyes segédakciókat részletesen a 13. oldalon írjuk le.
b) Egy másik játékos magánépület-lapkájánál, egy veszélylapkánál vagy egy wigwamlapkánál
csak egy lehetősége van a játékosnak:
Végrehajt egy egyszerű segédakciót (lásd fentebb).
Megjegyzés: Ez azt jelenti, hogy általában egy semlegesépület-lapkát vagy egy saját színű épületlapkát igyekeznek a játékosok elérni, mert csak ezeken tudnak helyszínakciókat végrehajtani.

Példa: Móni egy
saját színű magánépület-lapkán fejezi
3
be mozgását.
Egyszer végrehajthatja az adott lapka
minden helyszín1
2
akcióját (bármilyen
sorrendben):
1 Eldobhat a kezéből egy „Guernsey” marhakártyát a saját dobópaklijába, hogy kapjon
4 dollárt a bankból.
2 Vásárolhat marhát a marhapiacról.
3 Használhatja a hozzákapcsolt veszélyakciót, hogy eldobjon a kezéből egy marhakártyát a saját dobópaklijába, és a
tanúsítványjelzőjével egy mezőt előrelépjen
a tanúsítványsávon.
Ha ezen akciók közül nem tud, vagy nem
akar egyet vagy többet végrehajtani, akkor
ezek elvesznek. De csak ha mindegyiket
hagyja elveszni, akkor hajthat végre helyette
egy segédakciót.

Példa: Ha Móni marhahajcsára a
mozgását ezen lapkák valamelyikén
fejezné be,
akkor csak egy szimpla segédakciót
hajthatna végre.

c) Ha a játékos eléri Kansas Cityt, akkor sorban végre kell hajtania mind az 5 Kansas City alfázist.
Azért, hogy a játékos egyetlen alfázist se hagyjon ki, a marhahajcsárával lépjen a számozott pontokra, és mindegyiknél hajtsa végre a hozzátartozó alfázist, mielőtt a következőre továbblépne.
Az 5 Kansas City alfázis a következő:
1 előrejelzés:
A játékos válasszon egyet az
1-es előrejelzésmező alatt lévő
2 lapkából, és
tegye a megfelelő helyre.

2 előrejelzés:
A játékos válasszon egyet az
2-es előrejelzésmező alatt lévő
2 lapkából, és
tegye a megfelelő helyre.

3 előrejelzés:
A játékos válasszon egyet az
3-as előrejelzésmező alatt lévő
2 lapkából, és
tegye a megfelelő helyre.

Bevétel:
A játékos feddje fel a kezében lévő
kártyákat, számolja ki a bevételét, ezt az
összeget kapja a bankból.
Ezután tegye
a dobópaklijára a kezében lévő kártyákat.
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Szállítás:
A játékos tegye át az egyik
játékoskorongját a játéktáblájáról
egy városcímerre, és
fizesse be
az ebből
eredő szállítási díjat.

Az

,

és

alfázisban választott mindhárom lapkát azonnal át kell tenni a megfelelő területre:

Ha ez egy wigwamlapka (zöld vagy
kék), akkor az indián kereskedés terület
azon üres mezőjére kell tenni, ami
fölött a legkisebb pénzérték látható. Ha
nincs üres mező, akkor a wigwamlapka
kikerül a játékból, vissza a dobozba.

Ha ez egy munkáslapka, akkor a munkaerőpiac következő üres mezőjére kell tenni. Az üres mező meghatározásánál vegyétek figyelembe az alábbiakat:

Ha ez egy veszélylapka, akkor a megfelelő
veszélyes területen (áradás, szárazság vagy
sziklaomlás) a legkisebb számmal jelölt üres
mezőre (1-4) kell tenni. Ha nincs üres mező,
akkor a veszélylapka kikerül a játékból, vissza
a dobozba.

3-fős játék példa:

Általában semmi különös nem történik, amikor a munkaerőpiac-jelző a következő
sorra lép. De a munkaerőpiac-jelző különleges helyzetet idéz elő, amikor egy színes nyíl
mentén mozdul el:

• A lapkát mindig abba a sorba kell tenni, amiben
a munkaerőpiac-jelző van.
• Az adott sor mezőit mindig balról jobbra kell
feltölteni.
• Ha 4 játékosnál kevesebben játszotok, akkor a
következőket is vegyétek figyelembe:
3 játékos esetén minden sor csak 3 mezőből áll
(a 3 játékost ábrázoló ikontól kezdve), a teljes
bal oldali oszlop üres marad.
2 játékos esetén minden sor csak 2 mezőből áll
(a 2 játékost ábrázoló ikontól kezdve), a két bal
oldali oszlop üres marad.
• Minden sorban mindig az az utolsóként feltölthető
mező, amin a munkaerőpiac-jelző van. Amint erre
a mezőre tesz egy játékos egy munkáslapkát,
a munkaerőpiac-jelző a nyilat követve a következő sor szaggatott körrel jelölt mezőjére lép.

Ha a munkaerőpiac-jelző sárga nyíl mentén mozog, akkor azonnal fel kell tölteni
a marhapiacot. Ilyenkor húzzatok a piaci marhapakliból annyi kártyát, hogy a
marhapiacon lévő kártyák száma a kártyák kezdeti számával egyezzen meg:
2-fős játékban: Úgy töltsétek fel a marhapiacot, hogy 7 kártyából álljon.
3-fős játékban: Úgy töltsétek fel a marhapiacot, hogy 10 kártyából álljon.
4-fős játékban: Úgy töltsétek fel a marhapiacot, hogy 13 kártyából álljon.
Ahogy azt az előkészületeknél tettétek, rendezzétek a kártyákat szín szerint, és képpel felfelé tegyétek
le őket, részben egymást fedve egy sorba úgy, hogy minden kártya bal oldala látható legyen. A kártyák
ebben a sorban a szokásos sorrend szerint legyenek balról jobbra: sárga, piros, kék, barna, lila.
• Ha fel kéne töltenetek a piacot, de a piacon lévő kártyák száma már egyenlő (vagy több, mint)
a játékosszámhoz tartozó mennyiség, akkor ne adjatok kártyákat a marhapiachoz.
• Ha a marhapiacpakli elfogy, akkor nem lehet több kártyát tenni a marhapiachoz.
Ha a munkaerőpiac-jelző az alsó sorról a piros nyíl mentén lelép, akkor
következik a játék vége (lásd a 15. oldalon).

Bevétel:
A játékos mutassa meg a kezében lévő összes kártyát a többi játékosnak, és számolja ki annak teljes tenyészértékét:
Ehhez össze kell adnia a kezében lévő minden különböző fajtájú marha tenyészértékét, Ez azt jelenti, hogy minden fajta csak egyszer számít, nem számít, hogy az
adott fajtából mennyi kártyája van a játékosnak. (A marhakártyákon és a célkártyákon lévő győzelmi pontokat egyelőre hagyjátok figyelmen kívül.)
Ezután ha lehetséges, és ha szeretné a játékos, akkor növelheti a teljes tenyészértéket tanúsítványok hozzáadásával. A játékban tanúsítványnak 2 típusa van: ideiglenes tanúsítvány és állandó tanúsítvány.
Az ideiglenes tanúsítványok azok, amik a játékos tanúsítványsávján vannak: A tanúsítványjelzője aktuális mezője mellett lévő szám megadja, hogy mennyi ideiglenes tanúsítványa lehet. Ezekből annyit használhat, amennyit szeretne, ilyenkor a
tanúsítványjelzőjével ennek megfelelően lépjen vissza.
Az állandó tanúsítványok azok, amik a játékos előtt lévő állomásfőnöklapkák felső részén láthatóak. Ezek mindegyike 1-gyel növeli a játékos
teljes tenyészértékét a játék hátralévő részében. (Hogyan kaphatsz állomásfőnök-lapkákat? Lásd a „Vasútállomások fejlesztése” részt a 12. oldalon.).
Amint a játékos a teljes tenyészértéket megállapította (beleértve a tanúsítványokat),
vegyen el ennyi dollárt a bankból. Ezt a pénzt átmenetileg a többi pénzétől külön
tegye, hogy az 5. alfázisban a teljes tenyészértékét követni tudja.

Példa:
Móni kezében 4 kártya van.
Mivel 2 „Dutch Belt” kártyája van, ezért
csak 3 különböző marhafajtája van:
• „Dutch Belt”
(tenyészértéke: 2)
• „Brown Swiss” (tenyészértéke: 3)
• „Holstein”
(tenyészértéke: 3)
Így a teljes tenyészértéke 8.
A példa folytatása:
Móni tanúsítványjelzője azt mutatja, hogy 3 ideiglenes tanúsítványa van. Úgy dönt, hogy ezekből az ideiglenes tanúsítványokból
felhasznál 2-t, ennek megfelelően visszalép a tanúsítványjelzőjével. Hozzáadja ezt a 2 tanúsítványt a 8-as teljes tenyészértékéhez,
ami így 10-re nő.
Ha lenne a tulajdonában egy állomásfőnöklapka egy állandó tanúsítvánnyal, akkor a
kezdeti teljes tenyészértéke 8 helyett 9 lenne.
A példa folytatása:
Mivel Móni teljes tenyészértéke 10 lett, elvesz 10 dollárt a bankból,
amit maga elé tesz.
Ezután saját dobópaklijába dobja a kezében lévő mind a 4 kártyát.

Ezután dobja el a kezében lévő összes kártyát a saját dobópaklijába.
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Szállítás:
Azokat a marhákat, amikért éppen most kapta meg a játékos a bevételt, el kell szállítani az egyik városba a vasút
mentén. Minden város címere mutatja a város értékét, ami megfelel az adott marha összesített tenyészértékének.
A magasabb összesített tenyészértékűt a vasúttal tovább lehet szállítani.
Ennek végrehajtásához a játékos válasszon egy várost, aminek városértéke egyenlő vagy kisebb, mint marhái összesített tenyészértéke.
De figyeljen arra, hogy nem választhat olyan várost, ahova korábban már szállított (amelyik városmezőjén van már egy korongja).
Az egyetlen kivétel ezen szabály alól:
• a kezdő város, Kansas City és
• az utolsó város, San Francisco.
A játékos akkor is szállíthat ezen városok bármelyikébe, ha van már rajta egy vagy több korongja.
Amint a játékos kiválasztotta a várost, tegye egyik játékoskorongját annak városmezőjére (ha vannak már ott más korongok, tegye azok tetejére). Fogja bármelyik
játékoskorongját a játékostáblája korongmezőiről, de figyeljen arra, hogy a korongmezőknek 2 típusa van: a fehér sarkokkal és a sötét sarkokkal rendelkezők.

A segédakció területen
bármelyik korongmező
felszabadítása növeli a
játékos lehetőségeit a
segédakció végrehajtásakor
(lásd 13. oldal).

Egy fehér sarkú mezőről
elvett korong
bármelyik városmezőre
letehető.

Ezen mezők bármelyikének
felszabadítása növeli a játékos
lépéslimitjét. Ha erről a
mezőről vesz el korongot,
azonnal kap 3 dollárt a bankból. Ezen mező felszabadításáért járó 3 győzelmi pontot csak a játék végén kapja meg.

Ha a korongot a játékos Kansas City-re teszi, akkor azonnal kap 6 dollárt a bankból. A játék
végén emiatt a korong miatt 6 győzelmi pontot veszít majd.
Ez a szállítási akció akkor aktiválódik ha a játékos egy korongot tesz az egyik szomszédos
városcímerre úgy, hogy a másik szomszédos városcímeren már van egy korongja. Azonnal
választania kell a játékosnak egy célkártyát a közös célkínálatból, amit képpel felfelé a saját
dobópaklijára tesz, ha szükséges fel kell tölteni a kínálatot. (A részletesebb leírást lásd a
„Akció: Egy célkártya megszerzése a közös célkártyakínálatból” a 12. oldalon). Ha a játékos
által letett korong mindkét szomszédos zöld nyílnál kiváltja ezt az akciót, akkor kétszer kell
végrehajtania a játékosnak az akciót. (A közös célkínálatot fel kell tölteni a második előtt.)

Példa folytatása:
Móni a 10-es összesített
tenyészértékével legfeljebb
Albuquerqueig szállíthat.
Ha ezt a lehetőséget választja, akkor játékostáblájáról az egyik korongját
átteszi Albuquerque városmezőjére. Ezzel nem aktivál akciót, és győzelmi pontok sem válnak elérhetővé, mivel egyik
szomszédos városon sincs még korongja. Végül 3 dollár szállítási költséget kell fizetnie, mivel mozdonyának orra és
Albuquerque között 3 vasúti kereszt van.
Albuquerque helyett választhatná a szállításnál Santa Fet, Wichitat vagy Kansas Cityt (de Colorado Springs és Topeka
nem jöhet szóba, mert korábban már szállított nekik). Csakhogy ezen városmezőkre csak fehér sarkú korongmezőkről
tehet korongot. Míg Wichita és Kansas City nem ró ki szállítási költséget, a Santa Febe való szállítás költsége 2 dollár
lenne.

A szállítás alfázis befejezése után végre kell hajtania a játékosnak ezt a két befejező lépést:
1) Lépjen a marhahajcsárával a marhaútvonal
elejéhez, vagyis tegye a játéktábla jobb alsó
sarkában lévő lovas mezőre. A következő
körében a marhahajcsára innen fog indulni.

városértékek

Ezen mezők felszabadításával a játékos növeli az ideiglenestanúsítvány-korlátját
(3-as korláttal kezdtek). De ha a 6-os tanúsítványmezőt a 4-es tanúsítványmező
előtt szabadítja fel a játékos, akkor az ideiglenestanúsítvány-korlátja 3 marad, amíg
fel nem szabadítja a 4-es tanúsítványmezőt is.

Ezzel felszabadítva a korong korongmezőjét elérhető lesz a mező képessége.
Megjegyzés: néhány sötét sarkú mezőnél további előfeltétele is van, vagy
jutalmat ad a felszabadítása. Részletesen lásd a jobb oldali szövegdobozban.

Végül a játékos ellenőrizze, hogy kell-e
szállítási költséget fizetnie a szállításért.
Ez attól függ, hogy a mozdonya hol áll
a vasútvonalon:
Ha játékos mozdonyának az orra pont alatta vagy távolabb van
a vasútvonalon, mint annak a városnak a címere, ahova éppen
letette korongját, akkor nem kell szállítási díjat fizetnie.
Ha mozdonya orra lentebb van a sávon, mint az adott város címere, akkor a következők szerint kell szállítási költséget fizetnie:
Minden vasúti keresztért, ami a mozdonya orra és az adott
címer városértéke között van 1 dollárt kell a bankba fizetnie.
Megjegyzés: Mivel korábban már megkapta a bevételét a játékos, mindig ki tudja fizetni a felmerülő szállítási költséget.
(Hogyan mozog a mozdony, lásd 12. oldal.)

városcímerek

Ezen mezők bármelyikének felszabadítása növeli a játékos kézlimitjét.
Ha ezen mezők bármelyikéről vesz el egy korongot a játékos, akkor azonnal
5 dollárt kell fizetnie a banknak. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor másik
mezőt kell választania a felszabadításra.

Az egy sötét sarkú
mezőről azonban csak
olyan városmezőre tehető, aminek szintén sötét sarkai vannak.

A játékos városmezőre tett korongja győzelmi pontot ad
vagy vesz el a játék végén, és szállításakciókat aktivál, amiket azonnal végre kell hajtani.
Figyelem: A zöld nyilaknál lévő akció addig nem aktiválódik, amíg nincs mindkét szomszédos címeren egy-egy
korongja a játékosnak. Ugyanez igaz a zöld nyilakon
lévő győzelmi pontokra is: csak, ha mindkét szomszédos
címeren van egy-egy korongja a játékosnak, akkor válik
elérhetővé a köztük lévő győzelmi pont.

Városmezők a játékoskorongoknak

2) Töltse fel Kansas City 3 előrejelzés-mezőjét a
Kansas City készletből húzott lapkákkal. Figyeljen
arra, hogy a mezőkre olyan lapkát tegyen, amelyik
hátlapjának száma megegyezik a mező számával.
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C fázis) Kártyahúzás a kézlimitig
Példa: Móni kézlimitje 5 kártya (mivel már szabaddá tette játékostáblája erre vonatkozó korongmezőjét). A B fázisban eldobott 2 kártyát a kezéből, hogy végrehajtson egy helyszínakciót. Így 3 kártya
maradt a kezében, ezért most 2 kártyát kell húznia, hogy újra elérje
az 5 kártyás kézlimitjét. 2 kártya maradt saját húzópaklijában,
felhúzza ezt a 2 kártyát. Megjegyzés: Annak ellenére, hogy saját
húzópaklija elfogyott, még nem készíti el az újat saját húzópaklijából.
Ezt közvetlenül az előtt kell megtennie, mielőtt a következő kártyát fel
kellene húznia.

Minden játékos 4-es kézlimittel kezd, ami legfeljebb 6-ra emelkedhet. Ha most kevesebb kártya van a játékos kezében, mint a játékostábláján látható aktuális kézlimitje,
akkor töltse fel kezét a limitig, tehát húzzon annyi kártyát saját húzópaklijából, amenynyi a kézlimitjéhez hiányzik. (Ha szükséges, akkor a játékos keverje meg a dobópakliját, és tegye az elfogyott húzópaklija helyére, ahogy azt az 5. oldal alján leírtuk.)
Megjegyzés: Ha a játékos épp Kansas City alfázisain ment keresztül, akkor természetesen a teljesen újra kell töltenie a kezét.
Ezután a következő játékos köre jön.

az akciók
A játékban szereplő akciók legnagyobb részét a semlegesépület-lapkák és a saját magánépület-lapkák helyszínakciói adják, de van
néhány egyéb helyzet, ami akciókat aktivál (szállításakciók, segédakciók, stb).
Magukat az akciókat mindig ugyanaz az ikon jelöli, függetlenül az akció végrehajtásának helyzetétől. Egy adott ikon, mindig egy adott
akcióra utal.
Néhány általános megjegyzéssel és magyarázattal kezdjük. Ezután részletezzük a semlegesépület-lapkák helyszínakcióit (a lapkák angol
ábécé szerinti sorrendjében). Ezek a leírások majd hivatkozásul szolgálnak a magánépület-lapkák helyszínakcióinál és a célkártyáknál.

Általános megjegyzések
Elég sok akciónál szerepel különleges előfeltétel és különleges jutalom. Csak, ha teljesíti a játékos az előfeltételt, akkor kaphatja meg a
jutalmat. Az előfeltételeket általában a piros szín jelzi (piros nyilak vagy piros számok), míg a jutalmakat általában zölddel vagy fehérrel
jelöljük (zöld nyilak és/vagy fehér számok).
Fontos: A játékosnak elvileg lehetősége van arra, hogy a jutalmát csak részben vegye át, vagy akár az egészet ott hagyja, annak ellenére,
hogy az előfeltétel teljesül. Azonban ha dollárt kap jutalomként, akkor a teljes összeget el kell vennie.

Jutalom
Előfeltétel

A leggyakoribb előfeltétel kártyák eldobása. Amikor egy akciónál egy vagy több piros nyíllal jelölt kártya látható, akkor pontosan a
megadott kártyát (kártyákat) kell eldobni a játékosnak a kezéből a képpel felfelé néző saját dobópaklijába, hogy megkaphassa a mellette
látható jutalmat. (Ahogy azt korábban említettük, az akciót csak egyszer lehet végrehajtani, nem számít hányszor tudja teljesíteni az
előfeltételt a játékos.)
Figyelem: Ha egy adott marhakártyára utalunk, akkor azt a színével és a tenyészértékével adjuk meg.

=

Íme néhány példa a kártyák eldobását kérő akciókra:
Előfeltétel:

Jutalom:
A szabály további részéhez a következő kifejezéseket kell ismernetek:

Dobj el pontosan egy fekete marhakártyát („Black Angus”).

2 dollárt kapsz.

• Amikor azt mondjuk, DOBJ EL EGY KÁRTYÁT, akkor az mindig azt jelenti, hogy a
kártyát át kell tenned a kezedből képpel felfelé a saját dobópaklidba.
• Amikor azt mondjuk, hogy KAPSZ ADOTT MENNYISÉGŰ DOLLÁRT, akkor az
mindig azt jelenti, hogy a pontoson a megadott összeget kell elvenned a bankból.

Dobj le pontosan két, azonos
fajtájú marhakártyát.
4 dollárt kapsz.

Dobj el pontosan egy, bármilyen
fajtájú marhakártyát.

Lépj előre egy mezőt a
tanúsítványjelződdel.

Dobj el pontosan egy szürke
marhakártyát („Jersey”).

Lépj előre egy mezőt a
tanúsítványjelződdel, ÉS
kapsz 2 dollárt.

Dobj el pontosan egy szürke marhakártyát
(„Jersey”).
Lépj előre egy mezőt a
mozdonyoddal.

• Amikor azt mondjuk, hogy FIZESS ADOTT MENNYISÉGŰ DOLLÁRT, akkor az
mindig azt jelenti, hogy a pontosan a megadott összeget kell visszatenned a bankba.
• Amikor azt mondjuk, hogy
LÉPJ ELŐRE A TANÚSÍTVÁNYJELZŐDDEL, akkor az mindig azt
jelenti, hogy a tanúsítványjelződ előrelép
a saját tanúsítványsávodon. Annyi
mezőt léphetsz vele előre, amennyit az
adott akció ikonja jelez. De soha nem
lépheted túl a tanúsítványjelződdel
az ideiglenes tanúsítványlimitedet
(ami a játék kezdetén 3).

Ennél az akcióikonnál
tanúsítványjelződdel
egy mezőt léphetsz
előre.
Ennél az akcióikonnál
tanúsítványjelződdel
legfeljebb 2 mezőt
léphetsz előre.

• Amikor azt mondjuk, hogy LÉPJ A MOZDONYODDAL ADOTT SZÁMÚ
MEZŐT, akkor az mindig azt jelenti, hogy a mozdonyod a vasútvonal mentén mozog
(lásd részletesen a 12. oldalon).
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A semlegesépület-lapkák helyszínakciói
Akció: Egy munkás felfogadása
Amikor ezt az akciót hajtja végre a játékos, akkor pontosan egy munkáslapkát válasszon a munkaerőpiacról,
fizesse ki az adott munkás felfogadási költségét, és tegye a játékostáblája munkás területére.
Figyeljetek oda a következő szabályokra:
• Nem lehet munkást felfogadni abból a sorból, amiben a munkaerőpiac-jelző jelenleg van.
Ezek a munkások nem bérelhetőek fel, amíg a munkaerőpiac-jelző el nem mozdul innen.
• A munkaerőpiac bármelyik munkásának felfogadási költsége a sora jobb oldalán látható ár. De a felfogadási
költség módosul magán az akció ikonján látható érték szerint:
Dobj el pontosan
egy „Guernsey”
marhakártyát, és
kapsz 2 dollárt.

= A felfogadási költség nem módosul.

Hajts végre egy
„Munkás
felfogadása” akciót.
Hajts végre még egy
„Munkás felfogadása” akciót.

= A költség 2 dollárral több.

= A költség 1 dollárral kevesebb.

Miután a játékos kifizette a felfogadási költséget, tegye a munkást a munkásterületére
a munkás típusának megfelelő sor bal szélső üres mezőjére. Megjegyzés: Minden játékosnak
a játék kezdetén már van egy-egy munkása mind a 3 típusból (cowboy, mesterember, mérnök), tehát minden sor első mezője már foglalt.
Ha a mező, amire a felfogadott munkást teszi a játékos, azonnali akciót jelöl, akkor el kell
döntenie a játékosnak, hogy azonnal végrehajtja az akciót vagy az akció elveszik. (Ezen akciók
ikonjai maguktól értetődőek lesznek, amint végigolvastátok a szabályokat.)
• Ha egy sor már megtelt, akkor a játékos nem fogadhat fel többet az adott munkástípusból.
• A játék végén minden munkás, ami valamelyik sor ötödik és hatodik helyére került le,
4 győzelmi pontot ér.

Példa: A B fázisban Móni az „A” semleges épületet használja.
Az első felfogadás akcióval felfogad egy mérnököt. Mivel nem fogadhat fel a munkaerőpiac-jelző sorából mérnö1
köt, 7 dollárt fizet az előző sorban lévő mérnökért. Leteszi a mérnöksor bal szélső mezőjére, aktiválva ezzel egy
azonnali akciót. Úgy dönt, hogy használja az azonnali akciót, és eldob egy „Jersey” marhakártyát, és amiért kap
2 dollárt.
2

Az „A” semleges épület második felfogadás akciójával felfogad egy cowboyt a 6 dolláros felfogadási költségű sorból.
Mivel a második felfogadás akció ikonja emeli a költséget 2 dollárral, így összesen 8 dollárt kell a bankba
befizetnie. Ezután a cowboyt cowboysor bal szélső mezőjére helyezi.

Cowboysor
Mesterembersor
Mérnöksor
Azonnali akciók

2
1

Sajnos nincs a kezében „Guernsey” marhakártya, így elveszik ez az épület eldobása akció.

Akció: Egy saját magánépület-lapka lerakása a marhaútvonal egyik épületmezőjére
Az akció végrehajtásakor a játékos válasszon egy magánépület-lapkát a játékostáblája felett lévők közül, és vagy:
• tegye az útvonal egyik üres épületmezőjére, VAGY
• cserélje le vele egy, már a marhaútvonal egyik épületmezőjére tett saját magánépület-lapkáját.
Emlékeztető: Minden épületlapka oldala minden játékosnál azonos. Nem szabad átfordítani a másik oldalára.
Mielőtt kiválasztana az akcióhoz egy épületlapkát, ellenőriznie kell:

épületmezők

a) hogy van-e elég mesterembere hozzá, ÉS
b) hogy ki tudja-e fizetni az épületlapka költségét.

Minden magánépület-lapka bal felső sarkában látható, hogy mennyi mesterember szükséges hozzá. Ha a játékos munkásterületének mesterember sorában lévő mesteremberek száma egyenlő vagy nagyobb, mint ez a szám, akkor
Dobj el
Tedd az
leteheti a lapkát az útvonal bármelyik szabad épületmezőjére, feltéve, hogy a
pontosan egy
egyik saját
„Dutch Belt” magánépület- költségét azonnal ki tudja fizetni:
Az adott épületlapkához szükséges minden
marhakártyát, lapkádat az
mesteremberért 2 dollárt kell fizetni.
útvonal egyik
és kapsz
2 dollárt.
épületmező- Vagy a játékos ehelyett használhatja ezt az akciót arra, hogy lecserélje az útvonalon lévő
jére.
egyik saját magánépület-lapkáját egy a játékostáblája fölött lévő magasabb értékű magánépület-lapkára. Ehhez csak a két épületlapka közti mesterember-különbségre van
szüksége, és befizetnie is csak a különbözetet kell. Ezután teheti az új épületlapkát a régi
helyére, a régi épületlapka végleg kikerül a játékból, kerüljön vissza a dobozba. Csak így
lehet olyan épületet lehelyezni, amihez több mint 6 munkás kell.

Példa:
Móninak ahhoz, hogy ezt az épületlapkát az
útvonal egyik üres mezőjére tegye, legalább 2 mesteremberének kell lennie a mesterembersorban, és
fizetnie kell 4 dollárt.
Ha lecseréli az útvonalon ezt
az épületlapkát erre,
akkor legalább 3 mesteremberének
kell lennie a mesterembersorban, és
6 dollárt kell fizetnie.

Megjegyzés: A „B” semlegesépület-lapka az egyetlen egy olyan, amivel saját épületlapkát tehet a játékos a játéktáblára. Más módon ezt megtenni
csak a mesterembersor azonnali akcióival lehet. Ezeknek egy további előnye, hogy mesteremberekként 2 dollár helyett csak 1-et kell fizetni.

- 11 -

VAGY lépj egy mezőt előre a
tanúsítványjelződdel, VAGY kapsz egy
célkártyát a közös célkínálatból.
Lépj előre a mozdonyoddal
annyi mezőt, amennyi mérnököd van.

Akció: Egy célkártya megszerzése a közös célkártyakínálatból
Az akció végrehajtásakor a játékos vagy válasszon egy célkártyát a játéktábla jobb oldalán lévő
közös célkártyakínálatból, vagy húzza fel a célpakli felső kártyáját. Tegye ezt a kártyát képpel
felfelé saját dobópaklijára. Ha a célkínálatból vett el egy kártyát, akkor azonnal töltse fel az üres
helyet egy, a célpakliból húzott képpel felfelé fordított új kártyával.
(Lásd a 15. oldalon a célkártyák rendeltetését.)

Akció: Előrelépés a saját mozdonnyal a vasútvonalon

Kitérőmező
Ha ezzel az akcióikonnal mozgatja a játékos a mozdonyát,
Vasútakkor annyi mezőt léphet vele előre, amennyi mérnöke van
vonalmezők
a mérnöksorában.
Vasútállomás
A mozdonnyal lépéskor a következő szabályokat kell betartani:
• A kezdőmezőt leszámítva a vasútvonalon nincs olyan mező, amin egyszerre egynél több mozdony állhat. Ez azt jelenti, hogy
amikor a játékos lép a mozdonyával, figyelmen kívül kell hagynia azokat a mezőket, amiken másik mozdony tartózkodik (mintha
azok a mezők ott sem lennének).
• A vasútvonalon több kitérőmező van, amik mindegyike egy-egy vasútállomáshoz tartozik. Minden kitérőmező olyan, mintha egy plusz
mező lenne aközött a két mező között, amikkel kapcsolatban van. Azaz ha egy váltós mezőről indul, akkor a játékos a mozdonyával
vagy a következő számozott mezőre lép, vagy a vasútállomás kitérőmezőjére áll (ha ezt nem akadályozza egy másik mozdony).
• A játékosnak a mozdonyával nem kell lelépnie az összes mezőt, amit léphetne. De ha eldöntötte, hogy megáll egy mezőn, akkor
azonnal elveszti az összes többi lépést, ami az akcióból még megmaradt. Tehát, ha egy kitérőmezőre lép, hogy fejlessze ennek
vasútállomását (lásd lentebb), az adott akció befejeződik, akkor is, ha kevesebb mezőt tett meg, mint amennyire lehetősége volt.
Állomások fejlesztése
Fejlesztési költség
Ha a játékos mozdonya egy vasútállomás kitérőmezőjén fejezi
be a mozgását, akkor azonnal el kell döntenie, hogy szeretné-e
fejleszteni az adott vasútállomást vagy sem.
Figyelem: Csak akkor fejleszthet egy adott vasútállomást a
játékos, ha azt korábban még nem fejlesztette (erre emlékezni
fog, hiszen már lesz rajta egy korongja). Az nem számít, hogy
ellenfeleinek van-e rajta korongja.
Állomásmező
A vasútállomás fejlesztéséhez a játékos fizesse be az állomás
jobbján látható fejlesztési költséget. Ezután tegye egyik játékos- Állomásfőnök-lapka
korongját erre az állomásmezőre (ha már van itt másik korong,
akkor tegye annak tetejére). A játékoskorongot játékostáblája bármelyik korongmezőjéről
elveheti, de figyeljen arra, hogy az állomásmező is vagy fekete sarkú vagy fehér sarkú.
Ahogy a szállítás során a városmezőknél, a világos sarkú korongmezőkről elvett korong
bármely állomásmezőre letehető. A sötét sarkú mezőről elvett korong csak sötét sarkú
állomásmezőre tehető. (További részletek a korongmezők felszabadításáról a 9. oldal arany
színű szövegdobozában olvashatóak.)
Miután letette a korongját a vasútállomásra, nézze meg,
van-e mellette állomásfőnök-lapka. Ha van, akkor
állomásfőnökké kinevezve egyik felfogadott munkását
megszerezheti az állomásfőnök-lapkát. Ehhez válassza
ki bármelyik felfogadott munkását a munkásterületéről, ami az adott sor jobb szélső mezőjére lett téve.
Vegye le az adott munkáslapkát a játékostáblájáról,
tegye az állomásfőnök-lapka helyére, és végül tegye
az állomásfőnök-lapkát képpel felfelé a játékostáblája
mellé.

VAGY hajtsd végre a „Kereskedés az Indiánokkal” akciót, VAGY fizess 2 dollárt, hogy
legfeljebb 2 mezőt előrelépj a mozdonyoddal.
Hajts végre szimpla vagy egy dupla segédakciót.

Példa: Mivel Móninak 3 mérnöke van a
mérnöksorban, így mozdonyával legfeljebb
3 mezőt léphet előre. Ezért a mozdonyával
az 1-es mezőről az 5-ös mezőre lép (a 3-as
mezőn a piros mozdony áll, ezért az a mező,
egyáltalán nem számít).
Az 5-ös mező helyett ugyanúgy léphetne
mozdonyával a 4-es mezőről leágazó
kitérőmezőre.

2
1

3

• Csak az állomás fejlesztésekor van lehetőség az állomásfőnök-lapka megszerzésére. Ha
elszalasztja a lehetőséget, később már nem szerezheti meg a lapkát.
• Ha levesz a játékos egy munkást a munkásterületéről, és így újra szabaddá válik az
azonnali akció, akkor végrehajthatja az adott akciót, ha legközelebb felfogad egy másik
munkást erre a mezőre.
• Ha egy munkáslapka az állomásfőnök-lapka mezőre került, akkor a játék végéig ott is marad.
Minden állomásfőnök-lapka két részből áll:
A felső részén vagy egy azonnali akció vagy egy állandó tanúsítvány
van. Ha egy azonnali akciót ábrázoló lapkát kap a játékos, akkor vagy
azonnal végrehajtja az akciót vagy az akció elveszik. Az állandó tanúsítvány használatát lásd a 8. oldalon.
Az alsó fele olyan egyedi lehetőséget kínál, amivel a játék végén győzelmi
pontok szerezhetők (lásd a 16. oldalon).
Az állomásfőnök-lapkák azonnali akciói:
Hajts végre vagy egy ingyenes „Egy veszély eltávolítása” akciót (lásd következő oldal) VAGY egy „Kereskedés az indiánokkal” akciót (lásd alább).
Kapsz 2 dollárt.
A vasútvonal utolsó mezője (a 39-es mező) különleges. Ha a játékos
mozdonya eléri ezt a mezőt, akkor a mozgása véget ér (a vasútállomást
a szokásos módon lehet fejleszteni). Ezután a mozdonyával hátrafelé
kell haladnia a játékosnak. Legalább egy mezőt hátra kell lépnie a
mozdonyával, a vonal bármelyik szabad mezőjére léphet vele (akár kitérőmezőre is). Miután
ezt megtette, azonnal kap 3 dollárt. Ha egy kitérőmezőre lépett, akkor azonnal fejlesztheti a
vasútállomást a szokásos módon (és még a most kapott pénzt is felhasználhatja).

Akció: Kereskedés az indiánokkal
Amikor ezt az akciót hajtja végre a játékos,
akkor vegyen el egy általa választott wigwamot
az indiánkereskedelem területről, és tegye képpel felfelé
maga elé. A wigwam felett látható pénzösszegtől függően,
vagy azonnal pénzt kap a játékos vagy pénzt kell fizetnie.
• Ha az indiánkereskedés területe üres, akkor nem
kaphat wigwamlapkát.
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Például, ha ezt a lapkát veszed
el, 2 dollárt kell fizetned.

Ha ezt a lapkát
veszed el, kapsz
6 dollárt.

Akció: Egy szimpla vagy egy dupla segédakció végrehajtása
A játékosok játékostáblájának segédakció-területén 5 különböző segédakció látható.
Minden segédakcióhoz 2 korongmező tartozik, ami közvetlen mellette van. Amíg egy
segédakció mindkét korongmezőjét egy-egy
korong foglalja el, addig a hozzátartozó
akció zárolt, tehát nem használható. Ha már
az egyik korongmező felszabadul, akkor az
akció már nem zárolt, így végrehajtható.
Amikor ezt az akcióikont használja a játékos,
akkor válasszon ki és hajtson végre egy elérhető
segédakciót. Ha az adott akció korongmezői
közül még csak az egyik vált szabaddá, akkor
az akciót egyszer használhatja (szimpla segédakció). Ha az
adott akció mindkét korongmezője szabaddá vált, akkor azt
dupla segédakcióként használhatja. Ez azt jelenti, hogy az
előfeltétele (ha van) és a jutalma is duplázódik.

Szimpla segédakció
Kapsz 1 dollárt.
Húzz 1 kártyát a saját
húzópaklidból.
Ezután dobj el 1 kártyát.
Fizess 1 dollárt, és lépj vissza
egy mezőt a mozdonyoddal.
Ezután lépj előre egy mezőt a
tanúsítványjelződdel.

Fizess 1 dollárt, és lépj előre
egy mezőt a mozdonyoddal.

Lépj vissza egy mezőt a mozHa ezt az ikont használja a játékos, hogy egy helyszínen
donyoddal. Ezután a kezedben
végrehajtson egy szimpla segédakciót (a helyszínakció
lévő kártyákból egyet vegyél ki
helyett), akkor azt soha sem duplázhatja meg a játékos
véglegesen a játékból (és ezáltal a
(még akkor sem, ha az adott akciónál mindkét korong- paklidból), tedd vissza a dobozba.
mező szabad).

Dupla segédakció
Kapsz 2 dollárt.
Húzz 2 kártyát a saját
húzópaklidból.
Ezután dobj el 2 kártyát.
Fizess 2 dollárt, és lépj vissza
2 mezőt a mozdonyoddal.
Ezután lépj előre legfeljebb
2 mezőt a tanúsítványjelződdel.

Fizess 2 dollárt, és lépj előre
2 mezőt a mozdonyoddal.
Lépj vissza 2 mezőt a mozdonyoddal. Ezután a kezedben
lévő kártyákból kettőt vegyél ki
véglegesen a játékból (és ezáltal a
paklidból), tedd vissza a dobozba.

Amikor a játékos mozdonyának a visszaléptetése
az előfeltétel, akkor azt az előre haladó
mozgással azonos módon kell végrehajtania: Ha egy mezőn egy másik
mozdony áll, akkor azt a mezőt ne vegye figyelembe (lépjen még hátrébb).
Hátrafelé is rá lehet lépni egy kitérőmezőre, és ha itt megáll a játékos,
akkor a szokásos módon fejlesztheti
a hozzá tartozó állomást.
• De mivel ez egy előfeltétel, a játékos
soha nem léphet az előfeltételnél
kevesebb mezőt vissza.
• Ha játékos mozdonya a vasútvonal
kezdőmezőjén van, akkor nem hajthat végre olyan akciót, aminek előfeltétele a mozdonya visszaléptetése.
• Megjegyzés: A mozdony soha sem
fordul meg. Az orrának akkor is
előre fel kell állnia, ha visszafelé
mozog.

Akció: Marha vásárlása a marhapiacról
Az akció végrehajtásával új marhakártyákat szerezhet
a játékos a marhapiacról, amiket képpel felfelé saját
dobópaklijára kell tegyen. Az akció során megszerezhető marhakártyák száma és fajtája nincs megadva. Ehelyett a játékos lehetőségei a cowboysorában
lévő cowboyainak a számától függ, valamint hogy mennyi pénzt szán rá.
Ha csak egy cowboy van a cowboysorában, akkor csak ezek a lehetőségei vannak:
VAGY egy 3-as tenyészértékű
VAGY egy „West Highland”
marhakártyát vásárol 6 dollárért
marhakártyát vásárol 12 dollárért.
Ha 2 cowboya van, akkor már több lehetősége van:
Dobj el
pontosan egy
„Black Angus”
marhakártyát,
és kapsz
2 dollárt.

Hajtsd
végre a
„Marha
vásárlása
a marhapiacról”
akciót.

Például a játékos vásárolhat 2 marhaVAGY vásárolhat egy
kártyát: például 2 db 3-as tenyészértékű
3-as tenyészértékű
+
marhakártyát egyenként 6 dollárért.
marhakártyát 3 dollárért
Tehát minél több cowboya van, annál jobbak a lehetőségei. A játékostól függ, hogy osztja el cowboyait
ezen lehetőségek között, de oda kell figyelni, hogy minden cowboyt csak egyszer használhat ezen akcióhoz.

VAGY egy „Texas
Longhorn” marhakártyát 12 dollárért.

• Bármelyik cowboy, akit ezen akció során nem bízott meg a játékos marhakártya vásárlásával, a vásárlás helyett
húzhat 2 kártyát a piacimarha-pakliból, amiket képpel felfelé a marhapiacra kell tennie.
• Ez azt jelenti: Ha 3 cowboyt használ a játékos és elkölt 5 dollárt, akkor pontosan 2 db 3-as tenyészértékű marhakártyát kap.
• Ez a lehetőség azt jelenti: Ha 5 cowboyt használ fel és elkölt 8 dollárt a játékos, akkor pontosan 2 „West Highland” marhakártyát kap.
• Csak olyan marhakártyát vásárolhat a játékos, ami éppen a marhapiacon van.
• A játékos mindig vehet kevesebb marhakártyát annál, mint amennyire lehetősége van.
• Az akció alatt megszerzett marhakártyákat képpel felfelé a saját dobópaklijára kell tennie.

Hajtsd
végre az
„Egy veszély
eltávolítása”
akciót.
Dobj el pontosan 2 azonos fajtájú
marhakártyát, és kapsz 4 dollárt.

Akció: Egy veszély eltávolítása
Ezen akció végrehajtásakor a játékos vegyen le egy általa választott veszélylapkát
bármelyik veszélyes területről, és tegye képpel felfelé maga elé.
Ha az ikonon költség szerepel, akkor azonnal ennyi dollárt kell a bankba
befizetnie (különben nem veheti el a veszélylapkát).
Ha az ikonon nincs költség, akkor a veszélylapka ingyen elvehető.
• Minden veszélylapkára 2, 3 vagy 4 győzelmi pont van nyomtatva.
Természetesen ezeket megkapja a játékos a játék végén.
• Ha mind a 3 veszélyes terület kiürül, akkor több veszélylapka nem vehető el.
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Lépj előre
a mozdonyoddal
legfeljebb
annyi
mezőt,
amennyi
mérnököd
van.

Hajts
végre egy
szimpla
vagy egy
dupla
segédakciót.

A saját magánépület-lapkák helyszínakciói
Kapsz 2 dollárt minden olyan saját magánépületlapkádért, ami erdőben van.
Az épületlapka akkor van
erdőben, ha legalább az egyik
széle a játéktábla egyik erdőjével
érintkezik. (Ha ez az „1a”
magánépületlapka is az erdőben
van, akkor ez is beleszámít.)

Például
ez a 3 kék
épületlapka
erdőben van.
Ez nincs.

a marhapiacról” akciót.

Lépj előre legfeljebb
2 lépést a marhahajcsároddal az
útvonal mentén.
Az így elért helyszínen újra hajtsd
végre a B fázist.
Hajtsd végre az „Egy veszély
eltávolítása” akciót.

Hajts
végre egy
szimpla
vagy egy
dupla
segédakciót.

Lépj előre a
mozdonyoddal
legfeljebb annyi
mezőt, amennyi
mérnököd van.

Hajtsd végre az „Egy munkás felfogadása”
akciót. (A felfogadás költsége 1-gyel csökken.)
Minden egy zöld és egy kék
wigwamlapkából álló párodért 2 mezőt
előreléphetsz a tanúsítványjelződdel,
ÉS kapsz 2 dollárt. (Tartsd meg a
wigwamlapkáidat.)

Lépj előre legfeljebb
3 mezőt a mozdonyoddal.

Dobj el
egyetlen egy
„Guernsey”
marhakártyát,
és kapsz
4 dollárt. Hajtsd végre a „Marha vásárlása

Dobj el egyetlen egy „Holstein”
marhakártyát, és kapsz 10 dollárt.

VAGY hajtsd végre
a „Kereskedés az
indiánokkal” akciót,
VAGY hajts végre egy
szimpla vagy egy dupla
segédakciót.

Lépj előre
legfeljebb
2 mezőt a
mozdonyoddal.

Hajts végre egy soron kívüli szállítást. Először lépj vissza egy vagy több mezőt a mozdonyoddal. Ezután válassz egy olyan városcímert, aminek városértéke egyenlő vagy kisebb, mint a
mozdonyoddal éppen hátralépett mezők száma (de a foglalt mezőket és a kitérőmezőket ne
számold bele). A szokásos módon, most sem választhatsz olyan városcímert, amin van már
korongod (kivéve Kansas City és San Francisco). Majd a normál szabályok szerint tedd át
a játékostábládon lévő egyik korongodat a kiválasztott város címerére. Ha ez szállításakciót
aktivál, akkor hajtsd végre a szokásos módon. De egyáltalán nem kell szállítási díjat fizetned.
Ha a mozdonyod egy kitérőmezőre érkezik, akkor a szabályok szerint fejlesztheted annak
vasútállomását. Ezzel ez a helyszínakció véget ér.

Dobj el pontosan
egy célkártyát,
és lépj előre
legfeljebb 2 mezőt
a tanúsítványjelződdel.

Lépj vissza
1 mezőt a
mozdonyoddal, és kapsz
3 dollárt.

Húzz legfeljebb
annyi kártyát
a saját
húzópaklidból,
amennyi
cowboy van a
cowboysorodban.
Ezután dobj el
annyi kártyát,
amennyit húztál.

Lépj előre
legfeljebb
3 lépést a
marhahajcsároddal
az útvonal
mentén. Az így
elért helyszínen
újra hajtsd
végre a B fázist.

Dobj el pontosan
egy „Jersey”
marhakártyát,
és lépj előre
egy mezőt a
mozdonyoddal.

Lépj előre a
tanúsítványjelződdel
annyit, amennyit
csak tudsz (vagyis
amíg el nem éred
az ideiglenes
tanúsítványlimitedet).

Dobj el
pontosan egy
„Dutch Belt”
marhakártyát,
és kapsz
3 dollárt.
Annyi dollárt
kapsz, amennyi
mérnök van
a mérnöksorodban.

Dobj el pontosan egy „Black Angus”
marhakártyát, és lépj előre legfeljebb
2 mezőt a tanúsítványjelződdel.

Dobj el egy
bármilyen fajtájú
marhakártyát,
kapsz 3 dollárt
ÉS kapsz egy
célkártyát a közös
kártyakínálatból. Ezt
a célkártyát egyből a
kezedbe vedd.

A szokásos
szabályok szerint
fejlessz egy
vasútállomást a
mozdonyod mögött
lévő vasútvonalon
bárhol.

Másold le egy szomszédos épületlapka
helyszínakcióját. Nem számít, hogy az
épületlapka semleges, vagy a tiéd vagy
egy másik játékos tulajdona. Ebben az
esetben azt jelenti a szomszédosság,
hogy sem másik helyszín, sem üres
mező nincs közöttük.
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Hajts
végre egy
szimpla
vagy egy
dupla
segédakciót.

Kapsz 4 dollárt.
Lépj előre
legfeljebb
4 mezőt a
mozdonyoddal.

Lépj előre
a marhahajcsároddal
1 lépést az
útvonal
mentén. Az így
elért helyszínen
újra hajtsd
Dobj el pontosan 2 azonos fajtájú
marhakártyát, és kapsz 3 dollárt. végre a B fázist.

Akció: A marhahajcsár előrelép
az útvonal mentén
Ezzel az akcióval a játékos
marhahajcsára előreléphet egy másik
helyszínre az útvonal mentén.
Ezt az akciót választva legalább 1 lépést lépnie
kell vele, de nem léphet többet az ikonon
látható számnál.
Azon a helyszínen,
ahol megáll, a teljes
B fázist még egyszer
végre kell hajtania a játékosnak. Megjegyzés:
Mielőtt újra végrehajtja a B fázist, nem töltheti
újra a játékos a kezében lévő kártyákat. Ezt
csak a köre végén teheti meg.
Lépj előre legfeljebb
5 lépést
a marhahajcsároddal
az útvonal mentén.
Az így elért helyszínen
újrahajtsd végre
a B fázist.

Lépj előre a
marhahajcsároddal
1 lépést az útvonal
mentén. Az így elért
helyszínen újrahajtsd
végre a B fázist.

Lépj előre legfeljebb annyi mezőt
mozdonyoddal, amennyi erdőben
lévő épületlapkád van.
Lépj előre
legfeljebb 4 lépést a
marhahajcsároddal
az útvonal mentén.
Az így elért helyszínen
újrahajtsd végre
a B fázist.

A célkártyák
A játék során több akcióval is szerezhet a
játékos célkártyát. Ezeket általában a saját
dobópaklijára teszi, amik így csak egy
későbbi időpontban fognak a kezébe kerülni.
Ha a játékos köre során úgy alakul, hogy a kezébe kerül
egy vagy több célkártya, akkor bármelyiket kijátszhatja
közülük, vagy: • az A fázis végrehajtása előtt vagy
• a B fázis bármelyik akciójának
végrehajtása előtt vagy után.
Ez azt jelenti, hogy nem játszhat ki a játékos
célkártyát sem egy akció közben, sem miután
belekezdett a C fázisba.

Azonnali
akció

Minden egyes célkártya megad egy feladatsort, ami a játék végéig teljesíthető. Ha addigra a célkártya
minden feladatát teljesíti a játékos, akkor megkapja a kártyán látható győzelmi pontokat. Ha a feladatsor
nem teljesen készül el, akkor a játékos a célkártyán látható negatív pontot veszti el. (Csak a
kezdő célkártyának nincs negatív győzelmi pont értéke.)
Fontos: Minden teljesített feladat csak egy célkártyába számít bele. Tehát, ha több célkártyán
is ugyanaz a feladat látható, akkor ezen feladatok mindegyikét egyenként kell teljesíteni.
A következő feladatok találhatók a célkártyákon:
• Legyen 1 épületlapkád a játéktáblán.

Feladatok

• Legyen előtted 1 zöld wigwamlapka.

Amikor a játékos kijátszik egy célkártyát, akkor tegye
azt a saját célterületére (a játékostáblája alá). Majd vagy végrehajtja a
kártya bal felső sarkában látható azonnali akciót vagy az akció elveszik.

• Legyen 1 db 3-as tenyészértékű
marhakártya a paklidban.
• Legyen 1 „West Highland”
marhakártya a paklidban.

• Legyen előtted 1 kék wigwamlapka.
• Legyen 1 „Texas Longhorn”
marhakártya a paklidban.

A következő azonnali akciók találhatók a célkártyákon:
• Legyen előtted 1 veszélylapka (bármilyen típusú).
Lépj előre legfeljebb 4 lépést a marhahajcsároddal az útvonal
mentén a zöld és fekete kezeket figyelmen kívül hagyva. De
nem használhatod azt a helyszínt, amin megállsz. Tehát, ha
a marhahajcsároddal az A fázis előtt lépsz, akkor ő ez után
erről a helyszínről fogja kezdeni az A fázis szokásos mozgását. Ha a
marhahajcsároddal a B fázis helyszínhasználata után lépsz, akkor közvetlenül azután hajtod végre a C fázist, hogy a marhatenyésztőd az új
helyszínre ért. Nem léphetsz ezzel az azonnali akcióval Kansas Cityre.
Húzz legfeljebb 3 kártyát saját húzópaklidból. Ezután dobj el
annyi kártyát, amennyit húztál.

Lépj előre legfeljebb 2 vagy 3 mezőt a
mozdonyoddal.
Kapsz 2 dollárt.

Hajts végre egy szimpla vagy egy dupla segédakciót.

• Legyen 1 korongod egy vasútállomáson.

• Legyen 1 korongod
San Francisco városmezőjén.

Móninak, hogy ezen kártyák összes feladatát
Példa: Móninak
teljesítse a játék végére, ezekkel kell rendelkeznie:
• legalább 3 saját magánépület-lapkájának kell
lennie a játéktáblán,
• legalább 3 veszélylapka kell legyen előtte,
• legalább 1 kék wigwamlapka kell legyen előtte és
• legalább 2 korongjának San Francisco
városmezőjén kell lennie.
Ha sikerül mindezeket összegyűjtenie, 18 győzelmi pontot fog kapni. Ha például 1 koronggal kevesebbje
lenne San Francisco városmezőjén, akkor 10 győzelmi pontot kapna (mivel a San Francisco feladatot adó
egyik célkártya mínusz 3 győzelmi pontnak számítana).
Megjegyzés: A játékosnak nem kötelező kijátszania a célkártyáit. Ha szeretné, akkor belőlük néhányat vagy
akár mindet a paklijában tarthatja a szokásos felhasználásra (például eldobhatja a ) ikonnál). A játék végén
még a játékos, a paklijában lévő minden egyes célkártyáról dönthet, hogy szeretné-e lepontozni vagy nem.
A saját célterületére tett kártyáknál nincs meg ez a választási lehetősége. Azokat mindenképpen pontozni kell.

A JÁTÉK VÉGE
A játék végét az váltja ki, amikor egy játékos letesz egy munkáslapkát a munkaerőpiac
utolsó mezőjére Kansas City 2. vagy 3. alfázisának végrehajtásakor. Ennek hatására
a munkaerőpiac-jelző a piros nyíl mentén lekerül a munkaerőpiacról, az aktív játékos
azonnal elveszi, és maga elé teszi a munkaerőpiac-jelzőt. Ha ez a 2. alfázis során történik,
akkor még végrehajtja a 3. alfázist, de nem választhat másik munkáslapkát (mivel már
nem maradt mező a munkaerőpiacon). Ha már csak munkáslapkák maradtak, akkor a
3. fázis teljes egészében kimarad. Ezután végrehajtja a 4. és az 5. alfázist a szokásos módon, és még az üres előrejelzés-mezőket is újratölti a köre végén. Ez volt az ő utolsó köre.
Ezután az összes többi játékosnak van még egy utolsó köre, amiben a szokásos módon léphetnek marhahajcsáraikkal, és használhatják
az elért helyszínt. Azok a játékosok, akik az utolsó körükben Kansas Citybe érnek, szintén végrehajtják az 5 alfázist a szokásos módon. De
nem választhatnak munkáslapkákat az előrejelzés-mezőkről a 2. és 3. alfázis végrehajtása során (ezeket teljesen hagyjátok ki, ha már csak
munkáslapkák maradtak). A köre végén mindenkinek újra kell töltenie az üres előrejelzés-mezőket.
Miután az utolsó játékos is befejezte az utolsó körét, a játék véget ér. Következzék a végső pontozás.
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A VÉGSŐ PONTOZÁS
Fogjátok a pontozótömböt, és haladjatok végig ezen a 11 kategórián.
Minden kategóriánál írjátok le az egyes játékosok győzelmi pontjait a következők szerint:

1

A játékos 1 győzelmi pontot kap a tulajdonában lévő minden 5 dollár után.

2

A játékos megkapja a játéktáblára
tett magánépület-lapkáin látható győzelmi
pontokat.

3

A játékos megkapja
a városcímerekre tett
korongjaival felszabadított
győzelmi pontokat.
A negatív győzelmi
pontokat természetesen
vonjátok le.
(Így negatív eredmény is
lehetséges.)
Lásd részletesen a 9. oldalon.

A játékos megkapja minden olyan vasútállomás
jobb oldalára nyomtatott győzelmi pontot, amin
van korongja.

5

A játékos megkapja minden előtte lévő,
megszerzett veszélykártyára nyomtatott
győzelmi pontot.

6

7

9

Példa: Móni szabaddá tette Sacramento
6 győzelmi pontját, valamint a Sacramento
és San Diego közötti 4 győzelmi pontot. Mivel
El Paso városmezőjén nincs korongja, így az a
8 győzelmi pont nem szabadul fel.

4

8

A játékos keresse ki paklijából (saját húzópakli,
kézben lévő kártyák és saját dobópakli) az összes,
győzelmi ponttal rendelkező marhakártyát.
Megkapja ezen győzelmi pontok összegét.
A játékosnak ki kell keresnie a még a paklijában lévő összes célkártyát.
Minden célkártyánál el kell döntenie, hogy ki szeretné-e venni a játékból vagy
szeretné- e most odatenni saját célterületére (az azonnali akciója végrehajtása
nélkül). Ezután megnézi a saját célterületén lévő minden célkártyáját, hogy
teljesítette-e külön-külön azok minden egyes célját. Összeszámolja az összes
teljesen teljesített kártyára nyomtatott pozitív győzelmi pontokat. Kivonja
belőle az összes nem teljesen teljesített kártyára nyomtatott negatív győzelmi
pontokat. Ezt a győzelmi pont értéket kapja meg (az eredmény lehet negatív).
Lásd részletesen a 15. oldalon.

A játékos megkapja
az előtte lévő
állomásfőnöklapkák
egyedi feladataiért járó
győzelmi pontokat. (Ezek
az egyedi feladatok teljesen
függetlenek a célkártyák
feladataitól.)

A játékos 4 győzelmi
pontot kap a munkásterületének ötödik és hatodik
mezőjén
lévő
minden
egyes
munkásáért.

Az állomásfőnök-lapkák
egyedi feladatai
1 győzelmi pontot kapsz
a munkásterületeden lévő
minden munkásodért
(beleértve a játékostáblára
nyomtatottakat is).
3 győzelmi pontot kapsz a
célterületeden lévő minden
2 célkártyádért (akár
teljesítetted akár nem).
3 győzelmi pontot
kapsz minden előtted
lévő 2 veszélylapkádért
(bármilyen típusú).
3 győzelmi pontot kapsz
minden előtted lévő
1 zöld wigwamlapkából
és 1 kék wigwamlapkából
álló párért.

10

A játékos 3 győzelmi pontot kap,
ha sikerül felszabadítania ezt a
korongmezőt a játék során.

11

A játékos 2 győzelmi pontot kap, ha előtte van a
munkaerőpiac-jelző.

3 győzelmi pontot kapsz
minden 2 tanúsítványodért (mindegy, hogy
állandó vagy ideiglenes).

Aki összességében a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte, megnyeri a játékot.
Holtverseny esetén osztoznak a győzelmen.
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Általános megjegyzések és különleges esetek:
• A pénz mennyisége korlátlan. Ha a bank kifogyna, akkor használjatok valami
helyettesítőt.
• Ha a célpakli elfogy, akkor a továbbiakban nem töltitek újra a közös célkínálatot.
Ha a közös célkínálat kiürül, akkor újabb célkártyák már nem szerezhetők.
• Bármikor átnézheted saját dobópaklid kártyáit. Saját húzópaklid kártyáit nem
nézheted meg.
• Mivel segédakcióval kártyák vehetők ki a játékból, így csökkentheted a paklid
méretét. Nincs korlátozva, hogy milyen kicsi lehet a paklid. Ha eléred azt a pontot,
hogy nincs elég kártya a paklidban, a kézlimitet elérő feltöltéshez, akkor egyszerűen
kevesebb kártyával játszol (de ezt nem tanácsoljuk).
• Ha korongot kell egy városmezőre tenned a szállítás során, vagy egy vasútállomásra
annak fejlesztése során, akkor kialakulhatnak különleges helyzetek: Ha egy világos
sarkú mezőre kellene korongot tenned, de már csak sötét sarkú korongmezőkön
maradtak korongjaid, akkor letehetsz egy korongot egy sötét sarkú korongmezőről
egy világos sarkú mezőre. Ha korongot kellene letenned, de nem tudod megtenni
(mert egy sem maradt, vagy mert nem tudsz érte fizetni), akkor elveheted egyik
korongodat egy általad választott vasútállomásról, hogy azt tedd le helyette.
• Ha azt az épületet cseréled le, amelyiken a marhahajcsárod tartózkodik, azonnal még
nem használhatod az épület helyszínakcióit.
• Ha olyan veszély- vagy wigwamlapkát távolítasz el, amelyiken marhahajcsár(ok)
tartózkodnak, ők az üres mezőn maradnak, és a szokásos módon folytatják a
mozgásukat.

