
First Class - Raktár és gyár
Helmut Ohley minikiegészítője a First Class játékhoz.

Tartozékok: 24 modul kártya (8 mindhárom pakli színében), 1 szerszámosláda-kártya
Modulkártyák: A raktárban találsz mindenféle hasznos dolgot. A gyárak segítenek 
fejleszteni a vasúti kocsiaidat.

Előkészítés: A modulkártyákat és az alapjáték kártyáit keverjétek össze a szokásos 
módon. A szerszámosláda-kártyát (a továbbiakban “szerszámosláda”) tegyétek a 3 
akciókártya pakli mellé.

Raktár

Modulkártyák:
Pénzkártyák és 
Játék vége kártyák

• A szerszámosláda mindig a négy elérhető kártya egyike. Ha a szerszámosládát választod, fejlesztheted egy 
választásod szerinti vasúti kocsidat.

• Ha nincs használható akciókártya, csak a szerszámosládát használhatod.
• Az általad választott két akciókártya között teljesíthetsz egy szerződést, vagy pénz költhetsz.  (l. az alapjáték
függelék S8. oldalán a Különleges helyzetek részt).

Ezután keverd vissza az összes húzott akciókártyát az aktuális pakliba, és tedd a szerszámosládát a paklik mellé.
Megj: Csak a raktár helyezhető a játékostáblád mellé.

Amikor kiválasztasz egy raktárt, húzz 3 akciókártyát az aktuális pakliból (        ,        vagy        ) és 
ezután vedd el a szerszámosládát. Ezeket a kártyákat (3 akciókártya, 1 szerszámosláda) tedd képpel 
felfelé magad elé.
Válassz ezek közül a kártyák közül legfeljebb kettőt, és azonnal hajtsd végre az akciójukat.

FIGYELJ A KÖVETKEZŐKRE:

• Csak az alábbi (fajtájú) kártyákat használhatod:

Alapkártyák:
Mozdonyok
Kalauzok és 
Vasúti kocsik

Szerszámosláda:
előlap és hátlap

Gyár
Itt a vonataid közötti hely lesz fontos, mint az E Modulban (l. az alapjáték függelék S6-S8.
oldalán).

AMIKOR LEHELYEZED A GYÁRAT, FIGYELJ A KÖVETKEZŐKRE:

• A gyár csak két saját vonatod közé helyezhető le.

• A képessége vagy a fölötte vagy az alatta lévő vonatra hat.

• Ha le akarsz helyezni egy gyárat, az 1. gyáradat mindig a két vonatod 1. és 2. vasúti 
kocsija közé rakd le. A 2. gyáradat a 3. és 4. kocsi közé, stb. Nem számít, hogy a megfelelő 
vasúti kocsikat letetted-e mindkét vonatodba vagy sem.

• Ha egy új gyárat veszel el, lefedhetsz vele egy előzőleg lerakott gyárat. Innentől csak a felül lévő gyár számít. 
Legfeljebb 4 gyárat tehetsz le egy sorba. Az 5. gyárnak le kell fednie egy régebbit.
Megj: Nem fedhetsz le egy gyárat csak részben.

A gyárak - a helyzetüktől függően - 1-4 fejlesztést adnak a vasúti kocsiaidnak. Amikor leraksz egy új gyárat, azonnal 
aktiváld az összes gyáradat, amit addig leraktál. Így egy gyár többször is adhat fejlesztés Neked.



Figyelj a következőkre:
• A gyáraidat mindig jobbról balra hajtsd vége!

• A gyár által adott fejlesztés mindig a gyár helyzetétől függ: az 1. helyen lévő gyár 1 
fejlesztést ad, a 2. helyen lévő kettőt, stb.

• A gyáron  baloldalon van két nyíl (!-lel megjelölve), amik  a gyár felé mutatnak egy 
vasúti kocsitól a felső vonaton, és egy vasúti kocsitól az alsón (1., 3., 5., vagy 7. vagon).
A nagyobb értékű vagon meghatározza, hogy legfeljebb melyik lépéssel fejlesztheted a 
választásod szerinti vasúti kocsidat. A fejlesztést a normál szabályok szerint hajtsd vég-
re. Ha nincs vagon a gyár mellett, ettől a gyártól nem kapsz fejlesztési lehetőséget.

• Minden fejlesztést, amit kapsz választásod szerinti helyen használhatsz fel. Minden fej-
lesztésnél külön eldöntheted, hogy az alsó vagy felső vonaton használod fel.

• Mielőtt vagy miután felhasználtad egy gyár összes fejlesztését, teljesíthetsz egy szerződést, 
és/vagy pénz költhetsz. (l. az alapjáték függelék S8. oldal “Különleges helyzetek” rész).

• Megj: Felhúzhatsz egy 0 értékű vasúti kocsit, ahelyett, hogy egy másikat fejlesztenél l. alapjáték szabálya 7. l.

Példa:
Lerakod a 2. gyáradat. Jobbról kezded. Kapsz 2 
fejlesztést, mivel a gyárad a 2. helyen van. A 
legmagasabb értékű vasúti kocsi, amelyik felől 
nyíl mutat a gyár felé, egy 1 értékű vagon. 
Mindegyik fejlesztésedet legfeljebb egy 1 értékű 
vasúti kocsira fejlesztéshez használhatod.

Leraksz egy 1 
értékű vagont 
a felső vonat-
ba és egy 0 
értékűt az 
alsóba.

Most aktiválod az 1. he-
lyen lévő gyáradat. A leg-
magasabb értékű vasúti 
kocsi, amelyik felől nyíl 
mutat a gyár felé, egy 4 
értékű vagon.

Fejleszted egy 2 értékű
vasúti kocsidat egy
lépéssel 4 értékűre.

Megjegyzések az E és F modulhoz
Ha az E modult és az  F modult együtt használod, vedd figyelembe az alábbiakat:

• Az összes “köztes kártyát” két saját vonatod közé kell helyezned. Lefedheted az egyiket egy másikkal - csak a felső 
számít.

• Ha mind a két modult használod, akkor sem lehet üres hely két “köztes kártya” között.

• Megj: A gyárak helyzete határozza meg, hogy hány fejlesztést kapsz, nem a már lerakott gyárak száma. Vagyis, az 1.
helyen manufaktúrád van, a 2. helyen szerelőd. Ha leraksz egy gyárat a 3. helyre, kapsz 3 fejlesztést ettől a gyártól. 
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