
  

A játék célja  Egy lapkatervező és -lehelyező játék 

Paul Sottosantitól 1-5 játékos részére 

10 éves kor felett. 

Játékidő: 45 perc. 
 

A NEOM játékban a játékostábládon építesz fel egy futurisztikus várost a lapkák lehelyezésével három generáción keresztül. 
Ezek a lapkák különféle árukat és pénzt biztosítanak, amikre azért lesz szükséged, hogy további lapkákat tudj lehelyezni és 
győzelmi pontokat szerezz. Minden városnak van egy bizonyos szerkezeti elvárása, különben a pontozás során pontokat 
veszítesz. A játék végén a legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos lesz a nyertes.   
 Tartozékok 

150 lapka a következő felosztásban: 

40 lapka az 1., 2. és 3. generációból 30 sarokkőlapka 

65 érmejelölő: A játék pénzneme az „L-érme”. 
Ebben a játék-

szabályban a £-ot 
használjuk az  

L-érmére.  
Reméljük, hogy 

Őfelsége sem bánja. 
 

29 £1 18 £5 12 £20 6 £50 

1 pontozótömb 

6 várostábla 
85 árujelölő, játékosonként: 
 

6 nyersárujelölő:  8 feldolgozott árujelölő: 

3 luxusárujelölő: 
érc földgáz fa 

olaj szén kő 

acél gerenda üveg réz 

beton gyémánt műanyag arany sportautó ékszer elektronika 



 

 Előkészítés 
Mindenki véletlenszerűen vegyen el egy várostáblát és tegye maga elé.  
 Vegyétek el a készletből azt a nyersárujelölőt, amit a városközpontotok 
ábrázol, és tegyétek azt a várostáblátok fölé úgy, hogy minden játékos jól 
lássa.  
 

 

 

Vegyetek el 6 L-érmét (£6) és rakjátok a várostáblátok mellé.  
 

 

 A megmaradt L-érmék és árujelölők képezik az általános készletet.  
 
Különítsétek el a sarokkőlapkákat a generációlapkáktól, keverd össze azokat 
és tedd a játéktér közelébe képpel lefelé fordítva.   
 

 

 Válogasd szét a generációlapkákat a hátoldalukon 
szereplő számok alapján, és képezz belőlük három 
paklit (a generációkat képviselik). Minden pakliból 
távolítsd el azokat a lapkákat, amik nem felelnek meg 
a játékosok számának, azaz a lapkák bal alsó sarkában 
található ikonok alapján: „1+”, „4+”, „5+”.  
 Keverd össze a paklikat külön-külön és tedd a játéktér közelébe, képpel 
lefelé fordítva. A maradék lapkákat tedd vissza a játék dobozába, ezekre már 
nem lesz szükségetek a játékban.  
 Megjegyzés: A szóló játékváltozatban ugyanúgy hozzáadod a „4+” és az „5+” 
jelzésű lapkákat is, ahogy egy 4-5 fős játékban. (Lásd a 7. oldalon a szóló 
játékváltozat leírását.) 
 

Játékmenet  

Előzetes játékkör 

A játék három generáción (játékkörökön) keresztül zajlik, amit megelőz egy előzetes 
játékkör, amelyben kiválasztjátok a sarokkőlapkákat, hogy később felhasználhassátok 
azokat. Minden játékforduló hét fordulóból áll, így az egész játékmenet összesen 21 
játékfordulót tartalmaz. Minden fordulóban válassz egy lapkát és hajtsd azzal végre a 
három akció egyikét. Miután a 21 forduló befejeződött, pontozzátok a városaitokat 
és határozzátok meg a nyertest. 

Megjegyzés: Ez minden játékosszámra igaz. Azonban, 3 és 5 játékos esetében egy 
forduló jelentősen különbözik attól, amikor 1, vagy 2 játékos játszik. A következő 
oldalakon leírt szabályok 3-5 játékosra vonatkoznak, míg az 1, vagy 2 játékos 
szabályismertetőt a 7. oldalon találjátok meg.  
 

A játék aktuális kezdete előtt, minden játékosnak ossz ki 4-4 sarokkőlapkát és a 
maradékot tedd vissza a játék dobozába. Ezután, mindannyian egyszerre hajtsátok 
végre a következő lépéseket, egészen addig ismételve, amíg minden játékosnak 3 
sarokkőlapkája lesz.  
 
1. Válassz egy sarokkőlapkát a 
kezedben lévő négyből, és tedd azt 
magad elé képpel lefelé.  
 

2. Add át a nálad maradt három lapkát a bal 
oldaladon ülő játékosnak. 
 

3. Vedd el a jobb oldaladon ülő 
játékostól azt a három lapkát, 
amit ő ad át neked. 
 

4. Ismételjétek ezt a folyamatot egészen addig, 
amíg 3-3 sarokkőlapka lesz mindenki előtt.       
A kezetekben maradt sarokkőlapkát tegyétek 
egy közös dobópakliba.   
 

5. Végül, fedjétek fel a kiválasztott sarokkőlapkáitokat 
úgy, hogy képpel felfelé helyezitek el magatok előtt.  
 

A sarokkőlapkáitokat nagy odafigyeléssel válasszátok ki! A játék végén sok 
győzelmi pontot tudnak hozni, vagy jelentős előnyöket tudnak nyújtani.           
Ez csak egy tipp az alapstratégiára a játékmenet folyamatában.   
 

Megjegyzés: A kiválasztott sarokkőlapkák még nincsenek játékban. A 21 forduló 
alatt lesz meg az esélyed rá, hogy kijátszd azokat.  
 

Fontos! Az előzetes kör alatt semmilyen akciót nem végeztek a sarokkőlapkákkal. 
A kiválasztott lapkákat később fogjátok felhasználni.  
 

Kezdők változata: Ha ez az első játékotok, akkor kihagyhatjátok az előzetes kört 
és ossz minden játékosnak véletlenszerűen egy sarokkőlapkát. Ha ezt választjátok, 
akkor az első generáció lapkái közül a SZERZŐDÉSES HIVATAL (elérhető 4, vagy 
több játékos esetében) lehetővé teszi, hogy kicseréld a még le nem helyezett 
sarokkőlapkát egy másik, véletlenszerűen választott sarokkőlapkára.  
 



 

Környezetszennyezés-szimbólum 
  

Közúti összeköttetések 
  

 

Egy generáció lejátszása 
A generációk lejátszása sorrendben történik, kezdve az elsővel, majd ezt követi a 2. és a 
3. generáció. Minden generáció kezdetén, vedd el a megfelelő generációlapkák pakliját és 
ossz belőle minden játékosnak 8-8 lapkát a kezébe. (Ha helyesen végzed a játék 
előkészítését, akkor a lapkák kiosztása után már nem marad lapka a játékterületen az 
adott generációból.) A kézben lévő lapkákkal játssz le 7 fordulót az alábbiak szerint: 
 

A. Lapkaválasztás 

B. Egy akció végrehajtása 
C. Lapkafelvétel 

A generáció befejeződik a 7. forduló után, amikor a kezedben lévő két lapka közül 
választasz. A megmaradt lapkát tedd vissza a játék dobozába, ezt már nem használod 
tovább. Majd megkapod a városlapkáid után járó bevételt, mielőtt a következő generáció 
lejátszása elkezdődne ugyanilyen módon. Miután a 3. generáció bevételének a 
megszerzése befejeződik, a játék véget ér és a pontok összeszámolása következik.  
 
A. Lapkaválasztás 

Egy lapka felépítése 

(ha elérhető) 
 

 

Lapkatípus 
  

Energiaszimbólum 
  

Győzelmi pont 
  
Lapkanév 
  

Minden játékos egyszerre értékelje ki a kezében lévő lapkákat úgy, hogy a többi 
játékosnak ne mutassa meg. Ezután válassz belőlük egy lapkát és tedd azt magad elé 
képpel lefelé fordítva. A kezedben maradt lapkákat rakd félre, a bal oldaladon ülő játékos 
és magad közé (hacsak nem egy lapka maradt).  
 

Megjegyzés: A játékban mindig a bal oldalra adod át a lapkákat.  
 

Mindegyik generáció 7. fordulójára a kezedben csak két lapka marad. Miután 
kiválasztottál a kettő közül egyet, ne add tovább a bal oldali játékosnak a megmaradt 
lapkát, hanem tedd vissza a játék dobozába használat nélkül.  
 

A háttérszín megfelel a lapkatípusnak 
(lásd a „Lapkatípusok” részt az 5. 
oldalon). 

(ha elérhető) 
 

(ha elérhető) 
 

 
(legfeljebb négy) 
 

Követelmények 
a lapkalehelyezéshez 
  

Játékosok száma 
a lapkahasználathoz 
  Egy sarokkőlapka 
esetében a szimbóluma 
látható. 

Lapkaszám 
  (nem releváns) 
 

Hatás 
  (nem releváns; ezen a lapkán nincs hatás) 

 

A környezetszennyező 
lapkákon szintén egy  
„füstös” keret látható. 

B. Egy akció végrehajtása 
Miután mindenki kiválasztott egy lapkát, amit a kezében tart, fedjétek fel azt és hajtsatok 
végre egy akciót. Ezt a lépést egyszerre végezzétek el (javasoljuk), vagy egymást felváltva. 
Függetlenül attól, hogy mi a döntés, az összes lapkát fel kell fedni, ami a kezetekben van, 
mielőtt folytatnátok ezt a lépést.  
Normális esetben, a három akció egyikét hajtod végre: 
 

 Helyezd le a kiválasztott lapkát. 
 

 Helyezz le egy sarokkőlapkát. 
 

 Adj el egy lapkát pénzért. 
 

Ha egy katasztrófalapkát választottál, akkor ebben a 
fordulóban nem hajtasz végre akciót. Ehelyett, a katasztrófát a 
forduló végén a többi játékos szenvedi el (lásd az 5. oldalon „Egy 
katasztrófa végrehajtása” részt). Megjegyzés: Az „A” lépésben 
mindig ki kell választanod egy lapkát a kezedből, még akkor is, ha 
nem akarod a lapkát használni; például azért, mert egy 
sarokkőlapkát teszel le, vagy pénzre van szükséged.  

AKCIÓ: A kiválasztott lapka lehelyezése 

Helyezd le a kiválasztott lapkádat, de meg kell felelned a lapka bal felső sarkában 
található követelményeknek (lásd „Egy lapka felépítése” részt). Ha nincs követelmény a 
lapkán, rögtön leteheted (az alábbiakban részletezett lehelyezési szabályok szerint). Ha 
nem felelsz meg a követelményeknek, akkor helyette egy másik akciót kell választanod.  
 

Egy lapka követelménye a következő egy, vagy három dolog lehet:  
 
 Egy L-érme költség, amit az általános 

készletbe kell fizetned. Ha nem tudod 
kifizetni a pontos összeget, akkor váltsd 
fel.   

 

 Egy vagy több áru, amit a városod termel, 
és amit a várostáblád felett lévő 
árujelölők is mutatnak, vagy amit egy 
másik játékostól vásároltál (lásd a 
„Hiányzó áruk vásárlása” részt).  

 
 Bizonyos lapkák a városodban, amiket 

egy korábbi fordulóban kellett lehelyez-
ned. (Ez a fajta követelmény csak néhány 
3. generációs lapkán található.) 

 

Például:  
Az első generációs 
BÉRHÁZAK lapka £1-ba 
kerül, hogy lehelyezhesd.  
 

Például:  
Az első generációs ANTIK 
BOLT lapkához egy 
aranytermék szükséges.   
 
Például: A 3. generációs 
ÉRTÉKTŐZSDE lapka 
esetében három, vagy több 
kereskedelmi lapkára van 
szükség a városodban. 

Vannak olyan lapkák, amelyek mindkettőt, árukat és pénzt is igényelhetnek, és néha még 
választási lehetőséget is adnak.  
 Például:  

 A 2. generációs ACÉLÖNTÖDE lapkához szénre és 
ércre van szükség.  

 A 2. generációs KINCSTÁR lapkához acélra van 
szükség. Alternatív megoldásként az általános 
készletbe befizethetsz £5-ot, hogy letehesd a 
KINCSTÁRAT. 

 Ha megfelelsz a kiválasztott lapka követelményeinek (bármelyiknek), akkor a következő 
szabályok szerint helyezheted le a városodba: 
  Egy lapkát kell lehelyezned a városrács egyik üres mezőjére, vagy lecserélsz egy 

lehelyezett lapkát (lásd az „Egy lehelyezett lapka cseréje” részt).  
  Az újonnan lehelyezett lapkának a közúton keresztül kell csatlakoznia a 

városközponthoz (vagy a lapka helyéhez, ha lecseréled a városközpontod).  
 

Például: A zöld lapka jól van lehelyezve, 
mivel az egy közúttal kapcsolódik a 
városközponthoz (zöld). Nem számít, 
hogy a bal alsó lapkából érkező út nem 
folytatódik. A kék lapka viszont nem 
kapcsolódik a városközponthoz, ezért 
nem helyezhető le.  
 

 Nem forgathatod (vagy fordíthatod) meg a lapkákat. Az összes lapkát úgy kell 
letenned, hogy a lapkanév elolvasva egyenesen álljon.  

 



 

Hiányzó áruk vásárlása 
Ha a városod nem termeli meg egy lapka lehelyezéséhez szükséges összes 
terméket, akkor a hiányzó árukat, egy vagy több terméket a többi játékostól kell 
megvásárolnod.  
  Az alapköltség a hiányzó áru

típusától függ: minden nyersáru 
költsége £2, a feldolgozott árué £4 és 
a luxusárué £10. (Szintén ez az 
információ van nyomtatva a 
várostáblák tetejére.) 

  Szállítási díj: A költség közted és az eladó között minden játékos esetében £1-
tal növekszik. Azt te döntöd el, hogy a költséget az óramutató járásával 
megegyező, vagy ellentétes irányba számítod.  
Például: Ha közvetlenül a jobb vagy bal 
oldalodon ülő játékostól vásárolsz, akkor 
csak az áru alapköltségét kell kifizetned. Ha 
az asztalnál egy távolabb ülő játékostól 
vásárolsz, további £1-ot kell fizetned az áru 
alapköltségén felül. Például, így egy 
feldolgozott áru £5-ba kerül egy játékostól.  
 

 Kereskedelmi útvonalak: A költség £1-tal csökken, ha kiépítettél a 
megfelelő irányba egy kereskedelmi útvonalat (lásd „Egy kereskedelmi 
útvonal kiépítése” részt). Mindkét kereskedelmi útvonalad megléte 
nem csökkenti tovább a költségeket.  

 Például: Szükséged van egy feldolgozott árura. Eddig, csak bal oldalra 
van kiépítve egy kereskedelmi útvonalad. Négy játékos esetében így 
alakulnak a költségek: 

 £4-£1 = £3, ha a baloldalon ülő játékostól vásároltál. 
 £4+£1 (szállítási díj) -£1 = £4, ha egy távolabb ülő játékostól 

vásároltál. 
 £4 (alapköltség), ha a jobb oldali játékostól vásároltál. 

 Fizesd ki az eladónak a költséged. Szükség esetén váltsd fel a pénzt az általános 
készletből. Az eladó nem utasíthatja el a fizetséget, és ebben a fordulóban ezt a 
pénzt még nem használhatja. (Tedd félre azt a pénzt addig, amíg a fordulód be 
nem fejeződik.) Megjegyzés: Az árujelölők nem kerülnek eltávolításra, ha azokat 
egy másik játékos használja vagy megvásárolja. Egyszerűen csak azt jelzik, hogy 
mit termel a városod (lásd az „Árujelölők” részt).  
 

Egy lehelyezett lapka cseréje 
Nem muszáj minden lapkát a várostáblád egyik üres mezőjére letenned. Helyette 
választhatod, hogy a már lehelyezett lapkádat lecseréled. Lapkákkal akkor 
cserélhetsz le egy másik lapkát, ha az erőforráslapka (zöld), vagy ha az új lapka a 
meglévő lapka típusával osztozik. (Lásd a „Lapkatípusok” részt, ami a különböző 
lapkatípusok leírását tartalmazza.) 
 Például: A 3. generációs ÖRÖKLAKÁS ÉS ÉTTEREM helyettesítheti bármelyik 
lakóhely-, kereskedelem-, vagy erőforrás- 
lapkát (beleértve a városközpontot is). 
 Amikor lecserélsz egy lapkát, távolítsd el 
a várostábládról és tedd vissza a játék 
dobozába. Helyezd az új lapkát ugyanarra 
a mezőre, ahonnan elvetted a lecseréltet. 
(Lásd „A lapkák eltávolítása a városról” 
részt, a következmények részleteiért.) 
 

A lapkák eltávolítása a városról 
Amikor eltávolítasz egy lapkát a városodról, azzal elveszted a lapka összes előnyét 
(pl. hozzáférést bizonyos árukhoz). Amikor elveszítesz egy vagy több áruhoz (az 
utolsó lapka eltávolításával, ami biztosítja azt) való hozzáférést, azok árujelölőit 
azonnal tedd vissza az általános készletbe (lásd az „Árujelölők” leírását).  
 Előfordul, hogy egy lapka eltávolításával levágsz 
egy, vagy több lapkát a városközpontról. Ennek 
nincs következménye rád nézve, mert elvárható 
dolog lenne, hogy az újonnan lehelyezett lapkák 
a városközpontra kapcsolódjanak vissza, de így 
lehet, hogy képes sem leszel, hogy új lapkákat 
adj a levágott részekhez. Nem veszíted el a 
levágott lapkák hatásait vagy győzelmi pontjait! 
 

A kereskedelmi útvonalak egészen addig aktívak 
maradnak, amíg azok egy úthoz kapcsolódnak 
még akkor is, ha az az út a városközponttól nem 
vezet tovább (lásd „Egy kereskedelmi útvonal 
kiépítése” részt).  
 

A lapkák eltávolítása a városról 
A várostábládon két kereskedelmi útvonal látható, amit kiépíthetsz: az egyik a 
bal, a másik a tábla jobb szélén. Az egyik kiépítéséhez, egyszerűen csak 
csatlakoztass egy közutat a megfelelő kereskedelmi útvonalra. Az nem számít, 
hogy mennyi lapkából építetted ki a kapcsolódást. Egy kereskedelmi útvonal 
kiépítéséhez a minimum lapkaszám kettő, mivel a várostáblád szélei és a 
városközpont között két-két mező van. (Emlékezz, az újonnan lehelyezett 
lapkáknak mindig vissza kell térniük a városközpontba!) 
 

Például: Kiépítesz egy kereskedelmi útvonalat már a 2. fordulódban.  
 

2. forduló 1. forduló 

Miután kiépült a kereskedelmi útvonal, az egészen addig aktív marad, amíg a 
közvetlenül mellette futó közúthoz kapcsolódik (egy katasztrófa miatt), vagy 
lecseréled egy másik lapkára, ami nem rendelkezik közúti kapcsolattal a 
kereskedelmi útvonal felé.  
 

Például: Lecseréled a városközpontod egy lapkával, elvesztve ezzel a bal oldali 
kereskedelmi útvonalat. A kereskedelmi útvonal aktív marad, mivel még mindig 
egy úthoz csatlakozik.  
 

Az újonnan lehelyezett lapka azonnali hatást vált ki. Van néhány lapka, amelynek a 
hatása akkor aktiválódik, amikor egy másik lapkát teszel a városodra.  
 

Például: A KERESKEDŐK SZÖVETSÉGE sarokkőlapka £1-ot ad, amikor 
egy kereskedelemlapkát teszel a városodra.  
 

Megjegyzés: A legtöbbet használt szimbólumok listája, valamint az összes lapkahatás 
részletes leírása megtalálható a függelékben, a 8. oldaltól kezdődően.  
 



 

Egy lapkahatás általában korrelál a lapka típusával. Hatféle lapkatípus van: 
 

A lakóhelylapkák (zöld) általában győzelmi pontértékkel rendelkeznek és 
nincs több hatásuk. A célod mindig az legyen, hogy ezekkel egy olyan 
csoportot alakíts ki (a közúti kapcsolódásokon keresztül), amit 
szomszédságnak hívunk. Minél nagyobb egy szomszédság, annál több  

A kereskedelemlapkáknak (kék) nincs győzelmi pontértékük. Helyette, 
minden generáció, és/vagy egy egyszeri pénzügyi fellendülés után 
bevételhez jutsz, amikor lehelyezel egy ilyen lapkát.  
 Megjegyzés: A 3. generációs ÖRÖKLAKÁS ÉS 
 

bónuszpontot kapsz a pontozás során. A kevesebb, mint két lakóhelylapkával 
rendelkező városok Szellemvárosok, és a pontozás során büntetést kapsz értük. 
Szintén pontveszteség, ha a lakóhelylapkák közelében környezetszennyező lapka van. 
 

ÉTTEREM, az APARTMANOK és KISKERESKEDELEM 
lapkák, egyszerre lakóhely- és kereskedelemlapkák is.  
 

Az iparlapkáknak (sárga) nincs győzelmi pontértékük. Helyette, feldolgozott 
és luxusárukat termelnek– a 3. generációban, amiket a várostáblád felett 
lehelyezett árujelölők jelölnek (lásd az „Árujelölők” részt). Az iparlapkák 
mindig környezetszennyezők, ezért kerüld azt, hogy egy lakóhelylapka 
közelébe tedd le.  
 Az általános lapkák (narancssárga) általában jelentős győzelmi ponttal 
rendelkeznek. Néhány általános lapka a városod másik lapkájától függően, 
változó győzelmi ponttal rendelkezik. Számos általános lapka különleges 
előnyöket nyújt a játékban, mint például az energia, ami a pontozás során  

segítséget ad, hogy elkerüld a büntetést (lásd „A játék vége és pontozás” részt).  
A legtöbb sarokkőlapka általános lapka. 

Az erőforráslapkáknak (szürke) nincs győzelmi pontértékük. Helyette, 
nyersárukat termelnek, amiket a várostáblád felett lehelyezett árujelölők 
jelölnek. Az erőforráslapkákat lecserélheted más lapkákra (lásd az „Egy 
lehelyezett lapka cseréje” részt).  
 A katasztrófalapkák a városodra nem kerülnek lehelyezésre. Amikor egy 

katasztrófalapkát választasz, a katasztrófa a többi játékosra lesz hatással, és nem rád. 
A többi játékos ezzel a városáról pénzt vagy lapkákat veszíthet. Ha a katasztrófát 
választod, akkor nem hajthatsz végre akciót (lásd az „Egy katasztrófa végrehajtása”).  

Az erőforrások és az iparlapkák árukat termelnek a városodban, amely azért szükséges, 
hogy bizonyos lapkákat letehess a városodra, ugyanakkor a pontozás során győzelmi 
pontokat érnek.  
 

Lapkatípusok 

Árujelölők 
Az árujelölőket a városod által termelt áruk jelölésére használod:  
  A nyersárukat (ötszögletű) az erőforráslapkák (szürke) termelik:  

szén földgáz olaj érc kő fa 

 A feldolgozott árukat (hatszögletű) az iparlapkák (sárga) termelik:  

beton réz gyémánt üveg arany gerenda műanyag acél 

elektronika ékszer sportautó 

 A luxusárukat (nyolcszögletű) a 3. generációs iparlapkák termelik:  

Amikor egy olyan lapkát adsz a városodhoz, amely egy vagy több árut termel, és még a 
városodban ilyen termelés nincs, vedd el az általános készletből az annak megfelelő 
árujelölőt és tedd a várostáblád fölé, hogy a többi játékos is jól láthassa. Ilyen módon, 
gyorsan áttekintheted, hogy a másik játékosnak milyen árujelölői vannak, ha 
vásárolnál tőle. Soha nem lehet nálad egy jelölőnél több az egyes árutípusokból.  
 

Ha lecserélsz, vagy elveszítesz egy árutermelő-lapkát, azonnal tedd vissza az annak 
megfelelő jelölőt az általános készletbe, kivéve, ha van egy másik lapkád is a 
városodban, ami az adott árujelölő típusának megfelelő.  
 

AKCIÓ: Egy sarokkőlapka lehelyezése 

AKCIÓ: Egy lapka eladása pénzért 

A FORDULÓ VÉGE: Egy katasztrófa végrehajtása 

A sarokkőlapkák nagyon hasonlítanak a generációlapkákra. Egy sarokkőlapka 
lehelyezéséhez vissza kell tenned egy fel nem használt generációlapkát a játék dobozába. 
Azután válassz egyet az előtted lévő sarokkőlapkákból és tedd azt a városodra, 
részletesebben „A kiválasztott lapka lehelyezése” részben.  
 

Fontos! Nem lehet több sarokkőlapkád a városodban, mint az aktuális generáció!  
 

(A lehelyezési szabályok mindkettőre, a generáció- és sarokkőlapkákra is vonatkoznak.)  
Más szavakkal, az első generációban nem lehet több mint 1 sarokkőlapka a városodon, a 2. 
generációban kettőnél több, és csak a 3. generációban lehet 3 sarokkőlapka a városodon. 
Nem kötelező generációként lehelyezned egy sarokkőlapkát. Például, ha nem teszel le egy 
sarokkőlapkát az első generációban, akkor a 2. generációban kettőt tudsz lehelyezni.  
 

Emlékeztető: Egy katasztrófalapkát nem dobhatsz el, hogy lehelyezz egy sarokkőlapkát! 
Emlékszel, amikor egy katasztrófalapkát választasz, akkor nem végezhetsz akciót. 
 

Ahelyett, hogy lehelyeznél egy generáció- vagy sarokkőlapkát, egyszerűen tedd vissza a fel 
nem használt generációlapkát a játék dobozába, és vegyél el az általános készletből 5 L-
érmét. (Általában ez egy kétségbeesett lépés, ha kevés a pénzed.)  
 

Emlékeztető: Katasztrófalapkát nem adhatsz el! Emlékszel, amikor egy 
katasztrófalapkát választasz, akkor nem végezhetsz akciót. 

Minden generációban van egy lapka, amely különbözik az összes többitől.  
Katasztrófák: az első generációban az ÁRVÍZ, a 2. generációban a TŰZ, és a 3. generációban a 
BŰNCSELEKMÉNY.  
Ha egy játékos kiválaszt egy katasztrófát, akkor az az aktuális forduló végén a többi játékosra
nézve negatív hatású (miután az összes többi játékos elvégezte a saját akcióját), aminek a 
következtében pénzt vagy lapkát veszítenek a városukról. A katasztrófa kiválasztása megvéd 
annak hatásától, de abban a fordulóban akciót nem végezhetsz. 
Megjegyzés: Ha senki sem választ katasztrófát egy adott generációban, akkor nem történik 
semmi.  
Minden játékos, aki érintett egy katasztrófa negatív hatásában, az alábbiakat kell végrehajtsa:  
 

Minden játékos válasszon egyénileg, hogy büntetést fizet, vagy feláldozza-e a lapkáit. Akkor 
is áldozhatsz fel lapkákat, ha van elég pénzed kifizetni a büntetést. Ha nem tudod 
eltávolítani az összes lapkát, még akkor is választhatod helyette a fizetést. (Ha hiányzik az 
eltávolítandó lapka megfelelő típusa, nem kell feláldoznod helyette egy másik típusú 
lapkát.) 
 

Például: Nincs semmilyen kereskedelemlapkád a városodban. A bűncselekmény során 
feláldozol egy választott lakóhely- és egy iparlapkát, még ha hiányzik is egy 
kereskedelemlapkád. Az nem számít, hogy van-e elég pénzed a büntetés kifizetéséhez.  
 

Árvíz Tűz Bűncselekmény 

Fizess £1-ot mindegyik 
lakóhely-, kereskedelem-, 

ipar- és nyilvános lapkádért 
(de nem erőforráslapkáért), 

amely a városodon van, 
VAGY 

áldozz fel egy lakóhely-,  
kereskedelem-, iparlapkát 
vagy nyilvános lapkát (de 

nem erőforráslapkát). 

Fizess £1-ot mindegyik 
védtelen lakóhely-, 

kereskedelem-, ipar- és 
nyilvános lapkádért (de 
nem erőforráslapkáért),
amely a városodon van, 

VAGY 
áldozz fel 2 választott 

lapkát (bármelyik típusból).  

Fizess £2-ot mindegyik 
védtelen lakóhely-, 

kereskedelem-, 
iparlapkádért, amely a 

városodon van, 
VAGY 

áldozz fel 1 lakóhely-, 
kereskedelem- és egy 
választott iparlapkát. 



 

 

Ha lapkát áldozol fel, akkor távolítsd el a várostábládról és tedd vissza azokat a játék 
dobozába. (lásd „A lapkák eltávolítása a városról” részt).  
 

Bizonyos általános lapkák felépítésével megvédhetitek a városotokon lévő lapkáitokat a 
tűz és a bűncselekménnyel szemben. (Az árvíz ellen nincs védelem.) A védelem alatt álló 
lapkákat ne számoljátok a büntetési költségbe, amikor egy katasztrófa áll fenn. A lapkák 
soha nincsenek védve az eltávolítással szemben, különösen akkor, ha te döntesz, hogy a 
büntetés helyett az eltávolítást választod.  
 

Tűzvédelem Rendőrségi védelem 

Az első és a 2. generációban a tűzoltó-
osztag áll rendelkezésre. Ezek magukat 
védik és megóvnak minden közelükben 
(azaz, legfeljebb 8 környező) lévő lapkát a 
tűztől. (Ne feledd, hogy az erőforrás-
lapkákra a tűz nincs hatással.)  
A tűz okozta katasztrófa büntetésének 
kiszámolásakor, egyszerűen hagyd 
figyelmen kívül a tűzoltóosztagra átlósan 
vagy derékszögben szomszédos lapkákat 
(beleértve a tűzoltóosztagot is). Még 
mindig választhatod azt, hogy lapkákat 
áldozol fel (beleértve a védetteket is), a 
(csökkentett) büntetés kifizetése helyett. 

A rendőrség a 2. és a 3 generációban 
érhető el. Ezek megvédik az összes 
közelükben lévő lapkát (azaz, legfeljebb 8 
környező) a bűncselekménytől. (Ne 
feledd, hogy az általános és az 
erőforráslapkákra a bűncselekmény nincs 
hatással.) A bűncselekmény okozta 
katasztrófa büntetésének kiszámolá-
sakor, egyszerűen hagyd figyelmen kívül 
a rendőrségi védelemre átlósan vagy 
derékszögben szomszédos lapkákat. Még 
mindig választhatod azt, hogy lapkákat 
áldozol fel (beleértve a védetteket is), a 
(csökkentett) büntetés kifizetése helyett.  
 

  

Egynél több tűzoltóosztag és/vagy rendőrségi védelem is lehet a városodban, hogy minél 
több lapkát védjen.  
 

C. Lapkafelvétel 
 Vedd magadhoz az „A” lépésben, a másik játékostól átadott lapkákat a jobb oldaladról. Ez 

lesz a kezedben a következő fordulóra. Ha már nincs lapka, amit felvehetnél, akkor 
befejezted az aktuális generációt. A jövedelem összegyűjtését a következő részben leírtak 
szerint végezzétek el.  
 A GENERÁCIÓ VÉGE: A jövedelem összegyűjtése 
 Minden generáció végére, mire végeztél a 7 fordulóddal, mindenki 

összegyűjti a bevételét a kereskedelemlapkájáról (és másról is), amit egy 
jövedelemszimbólum jelöl.  
 Megjegyzés: A 2. generáció POSTAI SZOLGÁLTATÁS 
általános lapkája és a MODULÁRIS GYÁR iparlapkája 
szintén bevételt ad.  
Ha nincs semmilyen jövedelemgeneráló lapkád a 
városodban, akkor pénzt sem kapsz. (Ebben a játékban 
nincs feltétlen alapjövedelem.)  
 Miután összegyűjtöttétek a bevételt, folytassátok a játékot a következő generációval, 
hacsak nem ez volt az utolsó, a 3. generáció. Ebben az esetben a városok pontozása 
következik.  
 

Fontos! Annak ellenére, hogy a játék a 3. generáció után befejeződik, még a bevételt a 
3. generáció lejátszása után is összegyűjtitek.  
 

A játék vége és a pontozás 
A játék befejeződik, miután mindenki begyűjtötte az utolsó bevételét a 3. generáció 
végén. Vedd a pontozótömböt, ami segít a játék során szerzett pontok össze-
számolásában. Ne tegyetek különbséget a sarokkő- és a generációlapkák között, amikor a 
pontszámokat számoljátok. A következő kategóriákért jár győzelmi pont (GYP): 
  Lapkák: Add össze a városodon lévő lapkák (a lakóhely- és az általános 

lapkákon) győzelmi pontértékét, amik a jobb felső sarkukra van nyomtatva. 
Egy változó számú győzelmi ponttal rendelkező lapka esetében, először meg 
kell határozni az aktuális értékét.  

  Szomszédság: A lakóhelylapkák önmagukban, vagy más lakóhelylapkákkal együtt 
automatikusan hoznak létre szomszédságokat, ha azok közvetlenül közutakkal vannak 
összekötve. Egy szomszédság értéke függ a méretétől, azaz a szomszédságban lévő 
lakóhelylapkák számától. (Ne a szóban forgó lakóhelylapkák értékét add össze, mert 
azok már a „Lapkák” alatt összeadásra kerültek.) 

Méret 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 
GYP 1 3 6 10 15 21 28 36 40 44 … 

 A 8. méreten túl minden lapka szomszédságában lévő 
lapka értéke 4 győzelmi ponttal növekszik.  
 

 Például: Az illusztráció két szomszédságot 
ábrázol, amelyben a bal 1 GYP, a jobb oldali 
lapka pedig 6 GYP-t ér.  
 
 Áruk: Mint ahogy a várostáblád tetején is láthatod, minden nyersáru 1, minden 

feldolgozott áru 2, és minden luxusáru 10 győzelmi pontot ér. Minden árujelölőt csak 
egyszer kell pontozni, függetlenül attól, hogy hány lapka van a városodon. (Más szóval, 
csak a várostáblád feletti árujelölőket pontozod.) 

 Pénz: Minden nálad maradt £2-ért 
(lefelé kerekítve) 1 győzelmi pontot 
kapsz. (Ezért kapsz jövedelmet a 3. 
generáció végén.) 

  Környezetszennyezés: Minden lakóhelylapka esetében ellenőrizd le, hogy egy 
környezetszennyező-lapka közelében van-e. Minden merőlegesen szomszédos 
környezetszennyező-lapkáért 2, és minden átlósan szomszédos lapkáért 1 győzelmi 
pontot veszítesz. (Egy környezetszennyező-lapka miatt többször is veszíthetsz 
pontokat, ha az több lakóhelylapka közelében van.)  

Például: Három lakóhelylapkád van egy 
iparlapkád közelében. Ebből kettő átlósan 
szomszédos az iparlapkával (a felső bal és 
jobb), és a harmadik (bal alsó) 
merőlegesen szomszédos. Ezekért 1+1+2 
győzelmi pontot veszítesz.  
 

 Szellemváros: 10 győzelmi pontot veszítesz, ha 
nem tettél le semmilyen lakóhelylapkát a 
városodra. Ha csak egy lakóhelylapkád van a 
várostábládon, akkor 4 pontot veszítesz.  

  Energia: 5 győzelmi pontot veszítesz, ha nincs 
legalább egy energiatermelő-lapkád  
a városodon (az energia szimbóluma).  

Összességében ezek az értékek számítanak a 
végső pontszám meghatározásához. A legtöbb 
győzelmi ponttal rendelkező játékos a nyertes. 
Döntetlen esetén, örüljetek együtt a közös 
győzelemnek! 
 



 

A kétjátékos változat 

A szóló változat 

Készítők 

Ha külön rendelkezést nem találtok rá, akkor a többjátékos változat összes szabálya 
ugyanúgy érvényes a kétjátékos változatra is.  
 

A 2 játékos változatban a játékosok egymást felváltva játszanak, nem pedig egyidejűleg.            
A kezdőjátékos személye minden fordulóban változik, azaz, aki elsőként kezd a fordulóban, az a 
következőben másodikként játszik, és így tovább. (Sorrendben a játékosok ténylegesen két 
akciót végeznek el.)  
 

A lapkák nem kerülnek leosztásra a kezetekbe. Ehelyett, minden fordulóban egy képpel felfelé 
fordított lapkaválasztékból választhatsz. Miután már mindketten rendelkeztek egy választott 
lapkával, a megmaradt lapkákat dobjátok el.  
 

Előzetes játékkör: Keverd össze a sarokkőlapkákat és tegyél az asztalra egy 3 lapkából álló, 3 
sarokkőlapka halmot képpel lefelé fordítva. A megmaradt sarokkőlapkákat tedd vissza a játék 
dobozába. Az aktuális kezdőjátékos fordítsa meg az egyik sarokkőlapka halmot, majd mindenki 
válasszon egy lapkát magának, a harmadikat pedig dobjátok el. Ismételjétek meg ugyanezt a 
folyamatot a másik kettő halommal is.  

Generációk: Mindegyik generáció 24 lapkáját keverd össze és készíts belőlük 3 lapkahalmot 4 
lapkával, majd 3 halmot 3 lapkával. Ezeket a lapkahalmokat úgy tedd le egy sorba képpel 
lefelé fordítva, hogy a 4 lapkás halmok legyenek elől.  
Mindegyik fordulóban fedd fel a következő lapkahalmot. Kezdve azzal a játékossal, aki 
legutoljára választott egy lapkát, mindenki pontosan egy lapkát választ a felfedett lapkákból és 
elvégez egy akciót a többjátékos változat szabályai szerint. A maradék lapkákat dobjátok el. 
Addig ismételjétek ezt a folyamatot, amíg a 7 lapkahalmot nem játszottátok ki.  
 

Katasztrófák: A katasztrófák csak akkor kerülnek végrehajtásra, miután mindkét játékos 
kiválasztott egy lapkát és a másik játékos már elvégezte az akcióját a választott lapkájával. 
 

Hiányzó áruk vásárlása: Ha egy vagy több áru hiányzik, amit a másik játékos nem termel, akkor 
megvásárolhatod az általános készletből azon az áron, amit a másik játékosnak fizetnél érte. 
(Nem vásárolhatsz árujelölőt! A többjátékos változathoz hasonlóan, csak a hiányzó árut 
veheted meg.) Ha az ellenfeled megtermel egy árut, azt tőle kell megvásárolnod, nem az 
általános készletből.  
 

Kereskedelmi útvonalak: Egy aktív kereskedelmi útvonal £1-tal csökkenti a költséget, attól 
függetlenül, hogy az ellenfeledtől, vagy az általános készletből vásároltad. Két aktív 
kereskedelmi útvonallal, a költség £2-vel csökken, minimum £1-re. (Áruvásárlásnál soha nincs 
ingyenes áru.)  
 

A megszerzett pontjaitokat a játék végén a normál szabályok szerint összegezzétek és 
határozzátok meg a nyertest.  
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Ha külön rendelkezést nem találsz rá, akkor a többjátékos változat összes szabálya ugyanúgy 
érvényes a szóló játékváltozatra is.  
Előzetes játékkör: Keverd össze a sarokkőlapkákat és készíts 3 lapkahalmot képpel lefelé 
fordítva. Az egyik 4, a másik 3, a harmadik pedig 2 sarokkőlapkát tartalmazzon. A megmaradt 
lapkákat tedd vissza a játék dobozába. Fordítsd át a 4 sarokkőlapkát tartalmazó lapkahalmot, 
válassz egyet belőlük és a többit dobd el. Ismételd meg ezt a folyamatot a következő 
lapkahalmokkal is.  
 

Ezután válaszd ki, hogy melyik generációlapkákat 
szeretnéd használni: 
 Csak az „1+” generációlapkákat használhatod, 
 vagy az „1+” és a „4+” lapkákat, 
 vagy az összes generációlapkát („1+”, a „4+”és az „5+”). 
 

Megjegyzés: A pontszámok 
általában magasabbak, ha 
magasabb számú lapkákkal 
játszol. 
 

Generációk: Mindegyik generáció összes lapkáját keverd össze (24, 32 vagy 40) és készíts 
belőlük 8 azonos méretű halmot (mindegyik tartalmazzon 3, 4 vagy 5 lapkát). Helyezd egy 
sorba képpel lefelé fordítva a lapkahalmokat, és az alábbiak szerint tedd át a lapkákat az egyik 
halomról a másikra: 
 Tegyél át a sorban két lapkát a 8. halomról az elsőre.  
 Tegyél át a sorban egy lapkát a 7. halomról a másodikra. 
 Tegyél át a sorban egy lapkát a 6. halomról az harmadikra. 
 Végül, tedd vissza a játék dobozába a 8. lapkahalmot anélkül, hogy megnéznéd azokat. 
 

Például: Ha úgy döntesz, hogy az összes lapkát használod, akkor a lapkahalmoknak így 
kell kinézni: 
 Halom 1 2 3 4 5 6 7 

Lapkák 7 6 6 5 5 4 4 
 

Katasztrófák: Megelőzheted csak azzal, hogy aktívan kiválasztod azt az 1-es, 2-es vagy 3-as 
halomból. (Ezért emlékeztetőül, hagyj egy rést az első három és a többi négy lapkahalom 
között.) Ha egy katasztrófa a későbbi halomban bukkan fel, előfordulhat, hogy nem
választod ki. Hacsak nem választasz ki az első három fordulóban katasztrófát, a katasztrófa 
megtörténik a forduló végén, ahogy felbukkan. Ha egyik halomban sem jelenik meg, akkor 
a 7. forduló végén következik be.  
 

Hiányzó áruk vásárlása: Ha egy vagy több áru hiányzik, megvásárolhatod azokat az 
általános készletből a szokásos költségért (mintha egy szomszédos játékostól vásárolnál).  
 

Az áru, amiket vásárolhatsz, függ az aktuális generációtól: 
 Az 1. generációban csak nyersárut vásárolhatsz. 
 A 2. generációban csak nyers- és feldolgozott árut vásárolhatsz. 
 A 3. generációban az áruk összes típusát megveheted.  

 

Kereskedelmi útvonalak: Generációként egyszer, minden aktív kereskedelmi útvonal 
csökkenti a költséged £1-tal. (Mindkettőt használhatod a költségek £2-ről £1-re való 
csökkentésére.) 
 

A játék végén számold össze a pontszámaidat a normál szabályok szerint. Értékeld ki a 
szerzett pontszámod az alábbi táblázat alapján: 
  Gyakornok Tanonc Bajtárs Művezető Mester Főnök 

1+ 0-79 8-89 100-109 110-119 120-124 125+ 
4+ 0-84 85-104 105-114 115-124 125-129 130+ 
5+ 0-89 90-109 110-119 120-129 130-134 135+ 

 

Iroda: 
Elsheimer Straße 23 
55270 Schwabenheim 
Germany 
www.lookout-games.de 
 

Ha bármilyen sérült vagy hiányzó 
játéktartozékod van, kérjük, vedd fel 
velünk a kapcsolatot:  
parts.asmodeena.com 

Kérdésed, javaslatod vagy kritikád van? 
Keress bennünket: 
buero@lookout-games.de 

Minden fordulódban a lapkahalmok közül a balszélsőt vedd el (amelyik a legtöbb lapkát 
tartalmazza) és fedd fel azokat. Ezekből a felfedett lapkákból válassz ki pontosan egy 
lapkát, végezz el vele egy akciót a többjátékos változat szabályai szerint. A halom maradék 
lapkáit dobd el. Ismételd addig ezt a folyamatot, amíg az összes lapkahalom kijátszásra 
került.  



 

Függelék 
I. rész: A játékhoz tartozó kifejezések szószedete 
 

Városközpont: A várostáblád 5x5-ös rácsának a központi mezője, amely a nyersáru egyikét ábrázolja, 
mint kezdő árut. A városközpont erőforráslapkának tekinthető és lecserélhető bármilyen lapkára. 
Mivel ez nem egy valóságos lapka, ezért a városközpont nem lehet egy katasztrófa áldozata. Az összes 
újonnan lehelyezett lapkának egy nyomvonalon kell visszatérnie a városközponthoz, vagy a lapka 
helyére. (ha lecserélted a városközpontod).  
Csoportosulás: A közvetlenül összekapcsolódott, azonos típusú lapkák csoportját csoportosulásnak 
nevezzük. A lakóhelylapkák csoportosulása szomszédságokat hoznak létre és a játék végén 
bónuszpontokat kapsz érte. Más csoportosulások nem adnak bónuszpontokat, kivéve, ha egy lapka 
(pl.: HATÉKONYSÁGI IRODA) megváltoztatja azt.  
Kereskedelemlapkák: A lapkák jobb felső sarkában egy kékszínű    szimbólum látható. Minden 
generáció végén egy egyszeri pénzügyi fellendülést és/vagy bevétel nyújtanak.  
A kereskedelemlapkákkal nem szerzel győzelmi pontokat (lásd a „Lapkatípusok” részt az 5. oldalon).  
Csatlakozás: A lapkák akkor tekinthetők egymással összekötve, ha végig lehet követni egy közút 
nyomvonalát közöttük (ha szükséges, más lapkákon keresztül).   
Sarokkőlapkák: A sarokkőlapkák bal alsó sarkában és a hátoldalukon egy        szimbólum van. Ezeket a 
lapkákat az előzetes kör (lásd a 2. oldalon) alatt húzzátok fel és a játék stratégiai irányát adják. 
Lehelyezheted azokat a generációlapkák helyett is, de generációként egy sarokkőlapkád lehet.  
A legtöbb sarokkőlapka általános lapka.  
Bűncselekmény: A 3. generáció katasztrófája a bűncselekmény. Amikor kiválasztod, azzal az összes 
játékos elveszít £2-ot a városán lévő minden védtelen lakóhely-, kereskedelem- és iparlapkája után, 
vagy feláldoz egy-egy lapkát azokból a lapkatípusokból (így, legfeljebb 3 lapkát veszítesz). A lapkákat 
csak a közelében lévő rendőrségi védelmen keresztül tudod megóvni, ami azt jelenti, hogy a büntetés 
kiszámításakor ezek a védett lapkák kimaradnak. A lapkák védtelenek az eltávolítástól.  
Levágás: A lapkák levághatók, azaz a városközpontról leválaszthatók egy katasztrófa áldozataként, 
vagy egy másik lapkacserével, aminek egészen más közút elrendezése van. A levágott lapkák tovább 
biztosítják még az előnyeiket (GYP-vel együtt), de nem adhatod hozzá új lapkaként azokat, kivéve, ha 
visszaállítod a kapcsolatot a városközponttal.  
Pakli: Egy generációhoz tartozó lapkákat együttesen paklinak nevezzük. Ezért összesen három 
generáció-pakli van, generációként egy. Minden generáció-pakli 8-8 lapkát tartalmaz játékosonként (3 
játékosnál 24; 4 játékosnál 32; 5 játékosnál 40 lapka).  
Közvetlen csatlakozás: Két merőlegesen szomszédos lapka csatlakozhat, ha ez a kapcsolat nem igényel 
más lapkákat (azaz, van egy közút kapcsolat közöttük).  
Katasztrófa: Mindegyik pakliban van egy különleges katasztrófalapka. Amikor kiválasztod, akciót nem 
végezhetsz, de helyette megbünteted a többi játékost: ÁRVÍZ (1. generáció), TŰZ (2. generáció) és a 
BŰNCSELEKMÉNY (3. generáció). (Nézd meg a „Lapkatípusok” és „Egy katasztrófa végrehajtása” részt 
az 5. oldalon.) 
Utolsó bevétel: lásd, Bevétel.  
Tűz: A 2. generáció katasztrófája a tűz. Amikor kiválasztod, azzal az összes játékos elveszít £1-ot a 
városán lévő minden védtelen lakóhely-, kereskedelem-, ipar és általános lapkája után, vagy feláldoz 
bármilyen két lapkát (erőforráslapkából is lehet). A lapkákat csak a közelében lévő tűzoltóosztag 
védelmen (tűzvédelmen) keresztül tudod megóvni, ami azt jelenti, hogy a büntetés kiszámításakor 
ezek a védett lapkák kimaradnak. A lapkák védtelenek az eltávolítástól.  
Árvíz: A 1. generáció katasztrófája az árvíz. Amikor kiválasztod, azzal az összes játékos elveszít £1-ot a 
városán lévő minden lakóhely-, kereskedelem-, ipar és általános lapkája után, vagy feláldoz 1 lapkát 
ezekből. A lapkák védtelenek az eltávolítástól.  
Generáció: Egy 7 fordulóból álló sorozat alkot egy generációt, és a 3 generációval (az azt megelőző 
előzetes játékkörrel) lesz teljes a játék. Minden generációnak egy egyedi lapkakészlete van, amivel 
több erőteljes lapka válik elérhetővé a későbbi generációkban. A generációk elején, 8-8 lapka kerül 
leosztásra mindenkinek. A generációk végén már csak két lapka marad a kezedben, amelyből 
választanod kell.  
Szellemváros: A játék végére, ha a városod kevesebb, mint 2 lakóhelylapkát tartalmaz. A szellemváros 
miatt elveszítesz 4, vagy 10 győzelmi pontot.  
Áru: A játékban 17 különböző típusú áru van, ebből 6 nyersáru, 8 feldolgozott és 3 luxusáru. Az árukat 
az ipar- és az erőforráslapkák termelik, és a várostáblád fölött az árujelölők ábrázolják (lásd az 5. 
oldalon az „Árujelölők” részt). 
Bevétel: Minden generáció végén, a harmadikat is beleértve (utolsó bevétel), összegyűjtöd a pénzt a 
lapkák bevételi mezőjéről, amit egy     szimbólum jelöl. A bevételt általában a kereskedelemlapkák 
generálják. Nincs alapjövedelem: ha nincs bevételt generáló lapkád, akkor nem szerzel pénzt.  
Iparlapka: A lapkák jobb felső sarkában egy sárgaszínű      szimbólum látható. Ezek a lapkák 
feldolgozott és luxusárukhoz jutatnak. Az iparlapkáknak nincs győzelmi pontértékük, de mindig 
környezetszennyezők (lásd a „Lapkatípusok” részt az 5. oldalon).   
L-érme: A játék pénzneme az L-érme. Az L-érméket általában a kereskedelemlapkák generálják és a 
lapkákért fizetünk vele, amikor hiányzó árut vásárolunk vagy katasztrófa történik. A játék végén, 
minden nálad maradt második L-érme 1-1 győzelmi pontot ér. Bármikor válthatsz L-érmét az általános 
készletből.  
Luxusáruk: A harmadik árutípus szint, amit mindig a 3. generáció iparlapkái termelnek. Amikor egy 
másik játékos vásárol tőled, a luxusáru alapköltsége £10. A játék végén, minden luxusárujelölő, ami  
 

nálad van, 10 győzelmi pontot ér. A luxusáruk: elektronika, ékszer, sportautó.  
Pénz: lásd az L-érmét.      
Közeli: A merőlegesen vagy átlósan egymással szomszédos mezőket és lapkákat tekintjük közelinek. 
Összességében ez legfeljebb 8 közeli lapka lehet.  
Szomszédság: lásd a csoportosulásnál.  
Halom: A halom minden olyan lapkakészlet, amit a tervezési folyamat kezdetén kapsz kézhez. Az 
előzetes játékkörben a halom 4 sarokkőlapkát tartalmaz. A generációkban, minden lapkahalom 8 lapka 
van. (A lapkahalom mérete a 2 játékos és a szólómódban változik.) 
Környezetszennyező lapkák: Mindegyiknek van egy „füstös” szegélye, amelynek a       szimbóluma a 
lapka jobb felső sarkában található. A játék végén győzelmi pontot veszítesz, ha egy lakóhelylapka 
közelében van.  
Energia: Energiát bizonyos lapkák generálnak, amelynek a       szimbóluma a lapka jobb felső sarkában 
van. Azok a városok, amelyek nem rendelkeznek legalább egy energiát termelő lapkával, a játék végén 
5 győzelmi pontot vesztenek.  
Feldolgozott áruk: A második árutípus szint, amit mindig iparlapkák termelnek. Amikor egy másik 
játékos vásárol tőled, a feldolgozott áru alapköltsége £4. A játék végén, minden feldolgozott árujelölő, 
ami nálad van, 2 győzelmi pontot ér. A feldolgozott áruk: beton, réz, gyémánt, üveg, arany, gerenda, 
műanyag és az acél.  
Védelem: Megvédheted a városod lapkáit, ha tűz vagy bűncselekmény katasztrófája történne, mindezt 
a tűz- és rendőrségi védelemlapkák lehelyezésével. A lapkák soha nincsenek védve az eltávolítástól, 
csak a pénzbüntetéstől. (Lásd az „Egy katasztrófa végrehajtása” részt az 5. oldalon.) 
Általános lapkák: A lapkák jobb felső sarkában egy narancssárga színű        szimbólum látható. A lapkák 
különböző játékhatásokat idéznek elő és sok győzelmi ponttal járnak (lásd a „Lapkatípusok” részt az 5. 
oldalon).   
Nyersáruk: Az első árutípus szint, amit mindig erőforráslapkák termelnek (beleértve a városközpontod 
is). Amikor egy másik játékos vásárol tőled, a nyersáru alapköltsége £2. A játék végén, minden 
nyersárujelölő, ami nálad van, 1 győzelmi pontot ér. Hat nyersárutípus van: szén, földgáz, olaj, érc, kő 
és fa.  
Lakóhelylapkák: A lapkák jobb felső sarkában egy zöldszínű    szimbólum látható. Ha a 
lakóhelylapkákat csoportokban helyezed a várostábládra, szomszédságokat hoznak létre, amik 
bónuszpontokat adnak. Tartsd távol őket a környezetszennyező lapkáktól, mert pontokat veszítesz 
vele (lásd a „Lapkatípusok” részt az 5. oldalon).   
Közutak: Minden lapka (kivéve a katasztrófa) egytől négyig tartalmaz egy közúti kapcsolódást. Minden 
újonnan lehelyezett lapkádnak a városközponthoz kell csatlakoznia a közutakon keresztül (ha 
szükséges, más lapkákon keresztül). A közutak szintén fontosak a kereskedelmi útvonalak és a 
szomszédságok kialakításban. Az utak véget érhetnek egy másik lapkába, vagy a várostábla szélére 
érkezve.  
Mező: Minden várostábla egy központi mezővel a közepén, egy 5x5-ös rácsmezőt ábrázol. A város 
központja a játék kezdeti helyszíne, amit 24 mező fog körbe. A játék során, legalább 21 ilyen mezőt 
fogsz feltölteni lapkákkal.  
Kereskedelmi útvonal: Minden várostábla jobb és baloldalán van egy városból kivezető út, amely a 
többi városhoz vezető utat képviseli. A kereskedelmi útvonal létrehozása csökkenti a hiányzó áruk 
beszerzési költségét £1-tal a megfelelő irányba. A kétjátékos és szóló játékváltozatban a 
kedvezmények nem halmozódnak.   
Forduló: Egy játékforduló minden játékos számára tartalmazza az egyszerre történő lapkaválasztást a 
saját halomból (vagy kétjátékos esetében egymást felváltva), és az akció végrehajtást (kivéve a 
katasztrófáknál). Minden generáció 7 fordulóból áll. 
Védtelen: Egy lakóhely-, kereskedelem-, ipar-, vagy általános lapka védtelen a tűztől, amikor nincs a 
közelében egy tűzvédelmi lapka. Egy lakóhely-, kereskedelem-, iparlapka védtelen a 
bűncselekménytől, amikor nincs a közelében egy rendőrségi védelemlapka. 
Győzelmi pont (GYP): Számos kategória jutalma (vagy vesztesége). A lakóhely- és az általános lapkákon 
van egy nyomtatott számérték, ami a lapka jobb felső sarkában lévő        ikon is mutat. Ha egy kérdő-
jelet (egy szám helyett) találsz, az azt jelenti, hogy a lapkának változó értékű győzelmi pontja van, a 
lapka jobb alsó sarkában leírtak szerint. (Lásd „A játék vége és a pontozás” részt az 6. oldalon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. rész: Gyakori szimbólumok 
 

          A fekete villámjel egy azonnali és egyszeri L-érme nyereséget jelöl.  
          Például: Az ÉLELMISZERBOLT lehelyezésekor £3-ot kapsz.  
          Az ezüstalapon lévő két egymásba ívelő nyíl a generációk végén a bevételt jelentik.  
          Például: Az ÉLELMISZERBOLT minden generáció végén £1-ot ad.  
          A hasíték (ferde vonal) azt jelzi, hogy választanod kell egy vagy több lehetőség közül. Ez esetben  
          jelent egy „vagy” szót is.  
          Például: A FOSSZILIS TÜZELŐANYAG ÜZEM lehelyezéséhez szénre vagy olajra van szükséged. 
          A vessző egymástól különálló, független választási lehetőségeket jelez, amelyek közül a lehető 
          legtöbbet kell alkalmaznod. Ez esetben jelent egy „és” szót is. 
          A szorzás jele az jelenti, hogy „mindegyikért”. 
          Például: Az árvízi katasztrófa esetében mindegyik felsorolt lapkáért £1-ot kell fizetned.  
 

 

 

 

 

 



 

Egy kereszttel áthúzott lapka azt jelenti, hogy a városodról el kell távolítanod egy lapkát. Ha az 
ábrázolt lapka üres (fehér), akkor bármelyik lapkád eltávolíthatod. Viszont, ha az üres lapkát egy 
korlátozás követ, távolítsd el a felsorolt típusok egyikét. Ha az ábrázolt lapka bizonyos típusú, akkor, 
ha lehetséges, távolítsd el egy adott lapka típusát. 
Például: Az árvíz katasztrófalapka megköveteli, hogy melyik lapkát távolíthatod el: bármelyik 
lakóhely, kereskedelem-, ipar-, vagy általános lapkát.  
Egy pajzs nyolc nyíllal körülvéve azt jelzi, hogy a lapka védelmet nyújt egy bizonyos katasztrófa ellen, 
amint a szimbólum a lapka jobb alsó sarkában látható.  
Például: Egy tűzoltóosztag tűzvédelmet nyújt. 
Egy lapka egy lefelé mutató nyíllal azt jelenti, hogy „amikor egy lapka lehelyezett”. Egy üres lapka 
(fehér) „bármilyen lapkát” jelenthet. Ha a leírás egy adott típusú lapkára vonatkozik, akkor a hatást 
arra az adott lapkára alkalmazd.  
A kettőspont azt jelenti, hogy a hatás „elindul”. Ha a kettőspont baloldalán van, az kijelentés, ha a 
jobb oldalán, az a hatás aktiválódik.  
Például: A POSTAI SZOLGÁLTATÁS minden alkalommal aktiválódik egy lapka lehelyezésekor, 
függetlenül a típusától, csökkenti a lapka lehelyezéséhez szükséges nyersáru követelményét eggyel.  
Lapkalehelyezési szimbólummal kombinálva azt jelenti, hogy a lapka lehelyezéséhez szükséges 
követelmény az adott számú áruval csökken (ebben az esetben a nyersárut te választod).  
Egy lapka nyolc nyíllal körülvéve, azt jelenti, hogy „a lapka közelében”. Kivéve, ha egy adott lapkát 
ábrázol, mert akkor az „adott lapka közelében” jelentéssel bír. Az a dolog, ami a közelben van, a 
szimbólum jobb oldalán van.  
Például: A PARK 2 GYP-t ér minden egyes környezetszennyező lapka közelében. 
Egy fekete vonallal körülvett lakóhelylapka jelenti a szomszédságot. A szomszédságnak pontos 
méretűnek kell lennie; egy ellipszis (…) egy minimális méretet mutatott.   
Például: A KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT minden szomszédságért 4 GYP-t ad.  
A lapkák készletét pluszjelek jelzik.  
Például: A VÁROSHÁZA a lakóhely-, kereskedelem- és iparlapkák készletére számít.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. rész: Generáció- és sarokkőlapka útmutató 
 

Ez a rész a játékban szereplő lapkákat (150) mutatja be. A lapkákra vonatkozó információk az alábbi 
formátumban vannak feltüntetve: 
 

A címsáv a lapka típusának megfelelően színes, amely a következőket tartalmazza: 
A lapka neve (félkövér) 

A halom, amelyhez a lapka tartozik, római számokat használva a 
generáció- és „C” sarokkőlapkákhoz. 

Ruhaüzlet  III, 1+ (Kereskedelem; 0*GYP;        ; műanyag) 092  

A játékosok minimális száma, amivel a lapka 
használható, kivéve a sarokkőlapka. 

Lapkaszám 

Nyomtatott győzelmi pont 
(GYP) 

Közútalakzat Építési költség 
és zárójelben: 

A lapka típusa, 
kiemelve, ha egy lapka 
környezetszennyező vagy 
energiatermelő A lapkák hatásai a színes sáv alatti leírásban található. 

Megjegyzés a lakóhelylapkához: A legtöbb lakóhelylapka nem igényel magyarázatot, és 
ezért a listában csak hivatkozásként szerepel. Ne feledd, hogy a lakóhelylapka sokkal 
többet ér, mint amennyi rá van nyomtatva: 
 

 Az első lakóhelylapka, amit a városodra teszel további 7 GYP-t ér, ugyanis 1 GYP az 
egyik szomszédságból, és 6 GYP a szellemváros (10-ből 4-re csökkentve) büntetésből.  

 A második lakóhelylapka további 5-6 GYP-t ér, ugyanis 1 vagy 2 GYP a szomszédsági 
bónuszból, és 4 GYP a szellemváros büntetésének a megakadályozásából ered.  

Elhagyott kőfejtő II, 1+ (Erőforrás; 0*GYP;      ; nincs)                062  
Ez a lapka követ és fát termel. (*Minden kő és a fa a pontozás során 1 GYP-t ér.) 

138 

009 

043 

Levegőminőség C (Nyilvános; lásd lent;      ; nincs)                
Ez a lapka a pontozás során 2 GYP-t ér a várostáblád mind a négy szélén és sarok-
mezőkön lévő iparlapkákért. (Ez 16 mező lehet.) 
Antikvitás I, 1+ (Kereskedelem; 0*GYP;  ; arany)               
Ennek a lapkának a lehelyezéséért £4-ot kapsz és minden generáció végén egy £2-os 
bevételt. (*Ez a lapka a játék folyamán összesen £10-ot ad, ami egyenértékű 5 GYP-vel.) 
Apartmanok II, 1+ (Lakóhely; 3GYP;     ; £2)                 

Apartmanok és kiskereskedelem III, 1+ (Lakóhely-Kereskedelem; 2*GYP;      ; gerenda, acél)               087  
Ez a lapka egyszerre mindkettő lehet, lakóhely- és kereskedelemlapka. A lehelyezéséért £4-
ot kapsz és minden generáció végén egy £4-os bevételt. (*Ez a lapka a játék folyamán 
összesen £8-ot ad, ami egyenértékű további 4 GYP-vel.) 
 Gépjármű üzem III, 1+ (Ipar-Szennyező; 0*GYP;      ; üveg, műanyag, acél)        
Gépjármű üzem III, 4+ (Ipar-Szennyező; 0*GYP;      ; üveg, műanyag, acél)                
         

096 
108 

 
 

Ez a lapka sportautót gyárt. (*A sportautó 10 GYP a pontozás során.) 
 Bank II, 5+ (Kereskedelem; 0*GYP;      ; arany)                 
A lapka lehelyezéséért £1-ot kapsz és minden generáció végén egy £6-os bevételt. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £13-ot ad, ami egyenértékű 6,5 GYP-vel.) 
 Téglaházak III, 1+ (Lakóhely; 4 GYP;      ; beton)                 

Bungalók II, 1+ (Lakóhely; 2 GYP;      ; nincs)                 

075 

082 

044 

142 Buszállomás C (Nyilvános; lásd alább;      ; nincs)                 
A pontozás során ez a lapka 3 VP-t ér a városod minden olyan iparlapkájáért, amely két 
lakóhelylapka mezőjén belül van. A távolságot merőlegesen számoljuk, az iparlapkának a 
lakóhelylapka közelében kell lennie, vagy két mezővel távolabb egyenes vonalban.  
 

Például: A jobb alsó részen lévő iparlapkák két mezőre vannak a 
lakóhelylapkától, ezért mindegyik 3 GYP-t kap a buszállomás miatt.  

Autókereskedés III , 1+ (Kereskedelem; 0*GYP;      ; sportautó)          
Autókereskedés III , 5+ (Kereskedelem; 0*GYP;      ; sportautó)                

 
 

088 
115 

121 Kaszinó C (Kereskedelem; 0 GYP;      ; nincs)          
       

 

Kastély III, 5+ (Lakóhely; 6 GYP;      ; beton, gerenda)                 113 

127 

148 

125 

129 

092 

040 

021 

061 

095 

002 

058 
079 

Kereskedelmi Kamara C (Nyilvános; lásd alább;      ; nincs)                 

Városi Tanács C (Nyilvános; lásd alább;      ; nincs)                

Városháza C (Nyilvános; lásd alább;      ; nincs)                

Polgári Központ C (Nyilvános; lásd alább;      ; £8)                

 

 

 

Szénréteg I, 5+ (Erőforrás; 0* GYP;      ; nincs)                

Ruhaüzlet III, 1+ (Kereskedelem; 0*GYP;       ; műanyag)  

Szénbánya I, 1+ (Erőforrás; 0* GYP;      ; nincs)                

Szénlelőhely II, 1+ (Erőforrás; 0* GYP;      ; nincs)                

 

 

 

Adósságbehajtó III, 1+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; nincs)                

Gyarmatházak I, 1+ (Lakóhely; 1 GYP;      ; £1)                

Kombinált ciklusú erőmű II, 1+ (Nyilvános - K.szennyező - Energia; 7*GYP;      ; földgáz)          
Kombinált ciklusú erőmű II, 5+ (Nyilvános - K.szennyező - Energia; 7*GYP;      ; £2, földgáz)          

 

 

 
 

A lapka lehelyezéséért £12-ot kapsz és minden generáció végén egy £12-os bevételt. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £24-ot ad, ami egyenértékű 12 GYP-vel.) 
 

A lapka lehelyezéséért £1-ot kapsz. Minden generáció végén számold össze a városodban 
lévő lakóhelylapkákat és annyi bevételt kapsz, amely megegyezik a számukkal.  
 

A pontozás során, ez a lapka 2 GYP-t ér minden lakóhelylapkáért a városodon, amely kettő vagy több 
kereskedelemlapka közelében van. A kereskedelemlapkákat nem kell az ábrázolt módon elrendezni.  
 

A pontozás során, ez a lapka 3 GYP-t ér minden 1-es méretű szomszédságért, 6 GYP-t minden 2-es 
méretűért és 9 GYP-t minden nagyobb szomszédságért a városodon.  
 

A pontozás során, ez a lapka 3 GYP-t ér minden lakóhely-, kereskedelem- és iparlapka készletéért 
a városodon. A lapkáknak nem szükséges készletben csatlakozniuk. Minden lapka csak egy készlet 
része. (Más szóval, határozd meg, hogy mennyi lakóhely-, kereskedelem- és iparlapkád van és 
szorozd meg ezek legkisebb számát hárommal. 

A pontozás során, ez a lapka 2 GYP-t ér minden nyilvános lapkáért a városodon, ezt is beleértve. 
 

A lapka lehelyezéséért £3-ot kapsz és minden generáció végén egy £13-os bevételt. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £16-ot ad, ami egyenértékű 8 GYP-vel.) 
 
Ez a lapka szenet és követ termel. (*Minden szén a pontozás során 1 GYP-t ér.) 
 
Ez a lapka szenet termel. (*Minden szén és kő a pontozás során 1 GYP-t ér.) 
 
Ez a lapka szenet és ércet termel. (*Minden szén és érc a pontozás során 1 GYP-t ér.) 
 
A lapka lehelyezéséért £13-ot kapsz. (*Ez a pénz egyenértékű 6,5 GYP-vel.) 
 

Ez a lapka energiát termel. (*Az első energiatermelő lapka további 5 GYP-t ér, mert meg-
akadályozza a büntetést.) 
 



 

Kommunikációs Központ C (Nyilvános; lásd alább;      ; nincs)                 124 

Számítógép üzlet III, 1+ (Kereskedelem; 0*GYP;      ; elektronika) 
Számítógép üzlet III, 5+ (Kereskedelem; 0*GYP;      ; elektronika)                
                

090 
117 

Betonházak II, 5+ (Lakóhely; 3 GYP;      ; £2,beton)                074 

Betongyár II, 5+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;      ; kő)                012 

 

 

 

A pontozás során ez a lapka 4 GYP-t ér minden szomszédságért a városodon, mérettől függetlenül. 

Minden generáció végén egy £24-os bevételt kapsz. (*Ez a pénz egyenértékű 12 GYP-vel.) 

Ez a lapka betont állít elő. (*A beton a pontozás során 2 GYP-t ér.) 
 Társasházak II, 4+ (Lakóhely; 2 GYP;      ; £2)                 

Öröklakás és Étterem III, 1+ (Lakóhely - Kereskedelem; 3* GYP;      ; beton, üveg)                 

066 

086 

Szerződéses Hivatal I, 4+ (Nyilvános; 2 GYP;      ; nincs)                 031 

Rézfinomító II, 1+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;      ; érc)                 053 

Ez lapka lakóhely- és kereskedelemlapka is egyben. A lehelyezéséért £3-ot kapsz és egy £3-
os bevételt a generáció végén. (*Ez a lapka a játék folyamán összesen £6-ot ad, ami 
egyenértékű további 3 GYP-vel.) 
 
Amikor lehelyezed ezt a lapkát, azonnal eldobhatsz bármennyi lehelyezetlen (csak egyszer) 
sarokkőlapkádat, és vegyél ki ugyanannyi számú sarokkőlapkát a dobópakliból (nem a játék 
dobozából). Csak az előzetes kör után eldobott sarokkőlapkákból választhatsz.  
 

Ez a lapka rezet állít elő. (*A réz a pontozás során 2 GYP-t ér.) 
 Vendégházak I, 4+ (Lakóhely; 1 VP;      ; nincs)                 025 

Bűncselekmény III, 1+ (Katasztrófa)                104 
Lásd „Egy katasztrófa végrehajtása” részt az 5. oldalon. 
 
Ez a lapka ércet és követ termel. (*Minden érc és kő a pontozás során 1 GYP-t ér.) 
Mély-tó kőbánya I, 4+ (Erőforrás; 0* GYP;      ; nincs)                 072 

Áruház II, 1+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; gyémánt)                

Hatékonysági Hivatal C (Nyilvános; lásd alább;      ; nincs)                

047 

144  

Elektromos alállomás C (Nyilvános; lásd alább;      ; nincs)                 147 

Elektronikai gyár III, 1+ (Ipar - Környezetszennyező; 0GYVP;      ; réz, gyémánt, acél) 
Elektronikai gyár III, 4+ (Ipar - Környezetszennyező; 0*GYP;      ; réz, gyémánt, acél) 

098 
110 

Pénzügyi Osztály C (Nyilvános; lásd alább;      ; nincs)                 149 

Tűz II, 1+ (Katasztrófa)                064 
Lásd „Egy katasztrófa végrehajtása” részt az 5. oldalon. 
 Tűzoltóság I, 1+ (Nyilvános; 3 GYP;      ; nincs) 
Tűzoltóság I, 5+ (Nyilvános; 4 GYP;      ; nincs) 
Tűzoltóság II, 1+ (Nyilvános; 5 GYP;      ; nincs) 
Tűzoltóság II, 4+ (Nyilvános; 4 GYP;      ; nincs) 

 
 
 
 

017 
038 
056 
070 

Árvíz I, 1+ (Katasztrófa)                024 
Lásd „Egy katasztrófa végrehajtása” részt az 5. oldalon. 
 Ételudvar II, 1+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; műanyag)                

 

 

Fórum II, 5+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; nincs)                 

Fosszilis tüzelőanyag-üzem I, 1+ (Nyilvános - K.szennyező  - Energia; 4* GYP;      ; szén, érc)               016 

050 

076 

 

A lapka lehelyezéséért £6-ot kapsz és minden generáció végén egy £4-os bevételt. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £14-ot ad, ami egyenértékű 7 GYP-vel.) 
 

A pontozás során, ez a lapka 4 VP-t ad a városod minden energiatermelő lapkájáért. 

A pontozás során ez a lapka 3 VP-t ér a városod minden olyan iparlapkájáért, amely az iparlapkák 
legnagyobb csoportján belül van. 

Ez a lapka elektronikai árut gyárt. (*Az elektronikai áru a pontozás során 10 GYP-t ér.) 
 
Ez a lapka 1 GYP-t ad minden megszerzett £5 után, amit a 3. generáció végén kapsz meg utolsó 
bevételként.  

 
 

Ez a lapka tűzvédelmet biztosít magának és a közelében lévő lapkáknak. 
 

A lapka lehelyezéséért £4-ot kapsz és minden generáció végén egy £5-os bevételt. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £14-ot ad, ami egyenértékű 7 GYP-vel.) 
 
A lapka lehelyezéséért £5-ot kapsz és minden generáció végén egy £2-os bevételt. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £9-ot ad, ami egyenértékű 4,5 GYP-vel.) 
 
Ez a lapka energiát termel. (*Az első energiatermelő lapka további 5 GYP-t ér, mert meg-
akadályozza a büntetést.) 
 

Benzinkút I, 1+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; olaj)                 
A lapka lehelyezéséért £3-ot kapsz és minden generáció végén egy £3-os bevételt. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £12-ot ad, ami egyenértékű 6 GYP-vel.) 
 

010 

Gázturbinaüzem I, 1+ (Nyilvános - K.szennyező  - Energia; 4* GYP;      ; földgáz)                015 
Ez a lapka energiát termel. (*Az első energiatermelő lapka további 5 GYP-t ér, mert meg-
akadályozza a büntetést.) 
 Üvegfújó II, 1+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;      ; kő)                054 

 

 
Ez a lapka üveget gyárt. (*Az üveg a pontozás során 2 GYP-t ér.) 
 Aranykivonó I, 1+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;      ; érc) 
Aranykivonó I, 4+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;      ; £1, érc)                
                

013 
029 

Ez a lapka aranyat termel. (*Az arany a pontozás során 2 GYP-t ér.) 
 Élelmiszerbolt I, 1+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; nincs)                006  

 
 

A lapka lehelyezéséért £3-ot kapsz és minden generáció végén egy £1-os bevételt. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £6-ot ad, ami egyenértékű 3 GYP-vel.) 
 Toronyházlakások III, 1+ (Lakóhely; 4 GYP;      ; £2)                

Toronyházi luxuslakások III, 4+ (Lakóhely; 10 GYP;      ; beton, üveg, gerenda, acél)                

085 

105 

Kórház III, 5+ (Nyilvános; lásd alább;      ; fa)                118  

 

 

A pontozás során ez a lapka 2 GYP-t ad minden közelében lévő lakóhelylapkáért, és 1 GYP-t 
minden más lakóhelylapkáért a városodon. 
 Hotel II, 1+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; nincs)                 048 
A lapka lehelyezéséért £1-ot kapsz és minden generáció végén egy £5-os bevételt. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £11-ot ad, ami egyenértékű 5,5 GYP-vel.) 
 Hidroelektronikus energia C (Nyilvános - Energia; lásd alább;      ; £1)                140  
Ez a lapka energiát termel. A pontozás során ez a lapka 11 GYP-t ad, mínusz 1 GYP minden 
olyan lakóhely-, kereskedelem-, ipar- és nyilvános lapkáért, ami a közelében van. 
(Összegezve, ezzel a lapkával legalább 3 GY-d és legfeljebb 11 GYP-d lehet. Az első 
energiatermelő lapka további 5 GYP-t ér, mert megakadályozza a büntetést.) 
 
 
Importiroda III, 4+ (Nyilvános; 2 GYP;      ; nincs)                 111 
Ha a városodra egy lapka kerül, az importiroda bármilyen típusú nyers- vagy feldolgozott 
áruként funkcionál. Azaz, a lapka követelményét a választásod szerint, egy nyers- vagy 
feldolgozott áruval csökkenti. Nem kell mindig ugyanazt az árut választanod. Ez a lapka nincs 
hatással arra a lapkákra, amiknek nincs szükségük nyers- vagy feldolgozott árura.    
 
 
Biztosítási Iroda C (Nyilvános; lásd alább;      ; nincs)                 133 

Befektetési vállalkozás C (Nyilvános; 0* GYP;      ; £5)                141  

A lapka lehelyezéséért £1-ot kapsz. Minden alkalommal, amikor katasztrófahatás érint, csak 
a büntetés felét kell kifizetned (ha nem dobsz el lapkákat), lefelé kerekítve. Ha nem tudod, 
vagy nem akarod megfizetni a büntetést, akkor lapkákat kell eldobnod a szokásos módon. 

Amikor kiválasztasz egy lapkát és mielőtt egy akciót végeznél vele, az általános készletből £1-
ot kapsz. Ezt a pénzt használhatod a választott lapka kifizetésére. A befektetési vállalkozás 
lapka lehelyezésére ez nem vonatkozik. . (*Ez a lapka a játék folyamán összesen £20-ot ad, 
ami egyenértékű 10 GYP-vel.) 
 Ékszergyártó III, 1+ (Ipar - Környezetszennyező; 0*GYP;      ; gyémánt, üveg, arany) 
Ékszergyártó III, 4+ (Ipar - Környezetszennyező; 0*GYP;      ; gyémánt, üveg, arany) 

 
 

097 
109 

Ez a lapka ékszert gyárt. (*Az ékszer a pontozás során 10 GYP-t ér.) 
 Ékszerüzlet III, 1+ (Kereskedelem; 0*GYP;      ; ékszer) 
Ékszerüzlet III, 5+ (Kereskedelem; 0*GYP;      ; ékszer) 
 

 
 

089 
116 

A lapka lehelyezéséért £6-ot kapsz és minden generáció végén egy £18-os bevételt. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £24-ot ad, ami egyenértékű 12 GYP-vel.) 
 Önkiszolgáló mosoda I, 1+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; nincs)                 008 

Mészkő I, 1+ (Erőforrás; 0* GYP;      ; nincs)                019 

Hitel II, 1+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; arany)                046 

Faházak II, 1+ (Lakóhely; 4 GYP;      ; gerenda)                

Rönkházak II, 5+ (Lakóhely; 3 GYP;      ; gerenda)                

041 

073 

 

 

 

 

Ez a lapka követ termel. (*A kő a pontozás során 1 GYP-t ér.) 
 

Minden generáció végén egy £3-os bevételt kapsz. (*Ez a lapka a játék folyamán összesen 
£9-ot ad, ami egyenértékű 4,5 GYP-vel.) 

A lapka lehelyezéséért £8-ot kapsz és minden generáció végén egy £2-os bevételt. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £12-ot ad, ami egyenértékű 6  GYP-vel.) 
 



  

Fűrésztelep I, 1+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;     ; fa) 
Fűrésztelep I, 5+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;     ; £1, fa)        
Fűrésztelep II, 1+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;     ;  fa)                
         

011 
037 
055 

 
 
 

Kastély III, 5+ (Lakóhely; 5 GYP;      ; £5)                114  
Ez a lapka gerendát gyárt. (*A gerenda a pontozás során 2 GYP-t ér.) 
 

Kereskedők Szövetsége C (Nyilvános; lásd alább;      ; £1)                

Metróállomás C (Nyilvános; lásd alább;      ; nincs)                

Ásványi véna I, 1+ (Erőforrás; 0* GYP;      ; nincs)                

Modern Gyár III, 1+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;     ; lásd alább) 

Modern Öntöde III, 1+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;     ; £2, érc, kő) 

Moduláris Gyár C (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;     ; nincs) 

Modern házak III, 5+ (Lakóhely; 3 GYP;      ; nincs)                

Motel I, 5+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; £2)                

Éjszakai szórakozóhely II, 1+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; £4)                

Földgázmező I, 1+ (Erőforrás; 0* GYP;      ; nincs)                

Atomerőmű II, 1+ (Nyilvános - Energia; 10* GYP;      ; £8)       

Idősotthonok III, 1+ (Lakóhely; 4 GYP;      ; lásd alább)                

Olajmezők II, 1+ (Erőforrás; 0* GYP;      ; nincs)                

Olajkút I, 1+ (Erőforrás; 0* GYP;      ; nincs)                

Park C (Nyilvános; lásd alább;      ; nincs)                

Parkolási engedély C (Nyilvános; lásd alább;      ; nincs)                

Zálogház I, 1+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; nincs)                

Tőzegláp II, 5+ (Erőforrás; 0* GYP;      ; nincs)                

Előtető C (Lakóhely; lásd alább;      ; £6)                

Gyógyszertár I, 5+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; nincs)                

Vízvezeték-kellékek III, 4+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; réz)                

Műanyag gyár II, 1+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;     ; földgáz, olaj) 
Műanyag gyár II, 5+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;     ; £2, földgáz vagy olaj) 

Rendőrség II, 1+ (Nyilvános; 4 GYP;      ; £2) 
Rendőrség II, 4+ (Nyilvános; 3 GYP;      ; nincs) 
Rendőrség III, 1+ (Nyilvános; 6 GYP;      ; £2) 
Rendőrség III, 5+ (Nyilvános; 5 GYP;      ; nincs) 

Postai szolgáltatás II, 1+ (Nyilvános; 4 GYP;      ; nincs) 

Előgyártott házak II, 1+ (Lakóhely; 2 GYP;      ; beton)                

Kazán I, 1+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;     ; szén) 
Kazán I, 4+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;     ; £1, szén) 

Nagynyomású öntöde II, 5+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;     ; £2, szén, érc) 

Börtön C (Nyilvános; lásd alább;      ; £4) 

Közbiztonság C (Nyilvános; 3 GYP;      ; nincs) 

Esőerdő I, 1+ (Erőforrás; 0* GYP;      ; nincs)                

Sorház I, 5+ (Lakóhely; 0 GYP;      ; nincs)                

Bevásárlóközpont C (Kereskedelem; 0 GYP;      ; nincs) 

Tanya I, 1+ (Lakóhely; 1 GYP;      ; gerenda)                

Erőforrás ügynökség C (Nyilvános; lásd alább;      ; nincs) 

Étterem II, 4+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; földgáz) 

Tetőfedő-kellékek III, 1+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; réz) 

Nyomornegyed I, 1+ (Lakóhely; 0 GYP;      ; nincs)                

Kohó II, 4+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;     ; £2, érc) 
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Minden alkalommal, miután lehelyeztél a városodra egy kereskedelemlapkát, £2-ot kapsz az 
általános készletből. Ezt a pénzt ne arra használd arra, hogy kifizesd a kereskedelemlapkát.          
A pontozás alatt minden kereskedelemlapka 1 GYP-t ér.  

A pontozás alatt, ez a lapka 3 GYP-t ér a városod mind a négy sarkában lévő lakóhely-, 
kereskedelem-, ipar- és nyilvános lapkáért. (Összességében, 12 GYP-t szerezhetsz ezzel a 
lapkával.) A lapkáknak nem kell egyformának vagy különbözőnek lenniük.  

Ez a lapka ércet termel. (*Az érc a pontozás során 1 GYP-t ér.) 
 

Ez a lapka földgázt termel. (*A földgáz a pontozás során 1 GYP-t ér.) 
 

Ez a lapka földgázt és olajat termel. (*A földgáz és az olaj a pontozás során 1-1 GYP-t ér.) 
 

Ez a lapka olajat termel. (*Az olaj a pontozás során 1 GYP-t ér.) 
 

Ez a lapka fát termel. (*A fa a pontozás során 1 GYP-t ér.) 
 

Ez a lapka szenet és földgázt termel. (*A szén és a földgáz a pontozás során 1-1 GYP-t ér.) 
 

Ahhoz, hogy letehesd ezt a lapkát a városodra, 3 vagy több iparlapkádnak a városodon kell lennie. 
Ezeknek az iparlapkáknak nem szükséges csatlakozni. Ez a lapka gyémántot, gerendát, műanyagot 
és acélt állít elő. (*A gyémánt, a gerenda, a műanyag és az acél a pontozás során 1-1 GYP-t ér.) 
 
Ez a lapka téglát, rezet, üveget és aranyat állít elő. (*A beton, a réz, az üveg és az arany a 
pontozás során 2-2 GYP-t ér.) 
 

Ez a lapka egy általad választott feldolgozott árut állít elő. (Kiválaszthatsz egy olyan árut, ami 
már van neked, de nem kapsz egy második jelölőt ugyanabból.) Továbbá, minden generáció 
végén egy £2-os bevételt kapsz. (*Ez a lapka a játék folyamán összesen £6-ot ad, ami 
egyenértékű 3 GYP-vel. A feldolgozott áru a pontozás alatt 2 GYP-t ér.) 
 
Minden generáció végén egy £4-os bevételt kapsz. (*Ez a lapka a játék folyamán összesen 
£12-ot biztosít, amely egyenértékű 6 GYP-vel.) 
 

Minden generáció végén egy £8-os bevételt kapsz. (*Ez a lapka a játék folyamán összesen 
£16-ot biztosít, amely egyenértékű 8 GYP-vel.) 
 
Ez a lapka energiát termel. (*Az első energiatermelő lapka további 5 GYP-t ér, mert meg-
akadályozza a büntetést. Ellentétben a többi energiatermelővel, ez nem környezet-
szennyező.) 
 
Ahhoz, hogy letehesd ezt a lapkát a városodra, 3 vagy több lakóhelylapkádnak a városodon 
kell lennie. Ezeknek a lakóhelylapkáknak nem szükséges csatlakozni.  
 

A lapka lehelyezéséért £5-ot kapsz. (*Ez a pénz 2,5 GYP-vel egyenértékű.) 
 

Ez a lapka rezet és aranyat állít elő. (*Minden réz és arany a pontozás során 2 GYP-t ér.) 
 

A pontozás során, ez a lapka 2 GYP-t ér minden környezetszennyező lapka közelében. 
(Összességében, ez a lapka legalább 16 GYP-t képes adni.) 
 
A pontozás során, ez a lapka 2 GYP-t ér a városodban lévő minden 
közútblokkért. Egy közútblokk egy négyes 2x2-es lapkákból áll, 
amikor minden jelenlegi út csatlakozik. (A nagyobb közútblokk, mint 
a 3x3-as, nem számít.) Egyetlen lapka több közútblokk része lehet. 
(Pl., a Parkolási engedély-lapka négy közútblokk része is lehet.)  
A többi útnak nem szükséges úgy kinézni, mint a képen.  
 

közútblokk Ez nem egy 
közútblokk. 

Ez a lapka műanyagot gyárt. (*A műanyag a pontozás során 2 GYP-t ér.) 
 

Ez a lapka rendőrségi védelmet nyújt magának és a közelében lapkáknak.  
 

Ez a lapka gyémántot állít elő. (*A gyémánt a pontozás során 2 GYP-t ér.) 
 
Ez a lapka gyémántot és acélt állít elő. (*A gyémánt és az acél a pontozás során 2 GYP-t ér.) 
 

A lapka lehelyezéséért £4-ot kapsz és minden generáció végén egy £12-os bevételt kapsz. 
(*Ez a lapka a játék folyamán összesen £16-ot biztosít, amely egyenértékű 8 GYP-vel.) 

A pontozás során, ez a lapka 6 GYP-t ér és további 1 GYP jár minden közelében lévő 
kereskedelemlapkáért. (Tehát legalább 6 GYP-t, de legfeljebb 14 GYP-t ad.) 
 
A lapka lehelyezéséért £3-ot kapsz és további £1, £2 és £3-os bevételt az 1-ső, 2.-dik és 3. 
generáció végén. (*Ez a lapka a játék folyamán összesen £9-ot biztosít, amely egyenértékű 
4,5 GYP-vel.) 
 

A pontozás során, ez a lapka 2 GYP-t ad minden lakóhelylapkáért, amely a városodon van és 
a 0, az 1-es vagy a 2-es GYP érték van nyomtatva.  
 

Ez a lapka tűz és rendőrségi védelmet nyújt magának a és a közelében lévő lapkáknak.  
 

Minden generáció végén számold össze a városodon lévő kereskedelemlapkákat és annyi 
bevételt kapsz utána, amely egyezik a lapkák számával.  

A lapka lehelyezéséért £5-ot kapsz és minden generáció végén egy 10-os bevételt kapsz. (*Ez 
a lapka a játék folyamán összesen £15-ot biztosít, amely egyenértékű 7,5 GYP-vel.) 
 

A lapka lehelyezéséért £3-ot kapsz és minden generáció végén egy £4-os bevételt kapsz. (*Ez 
a lapka a játék folyamán összesen £11-ot biztosít, amely egyenértékű 5,5 GYP-vel.) 
 

A pontozás során, ez a lapka 2 GYP-t ad minden lakóhelylapkáért a városodon (tartalmazva a 
városközpontot is, ha nem cserélted le), és 1 GYP-t minden nyersáruért, ami a városod felett van.  

Bármikor, amikor lapkát helyezel a városodra, a Postai szolgáltatás lapka (virtuálisan) bármilyen 
típusú nyersáruként funkcionál, tehát 1-gyel csökkenti a választott nyersáru követelményét. Nem 
kell mindig ugyanazt a nyersárut választanod. Ez a lapka nincs hatással azokra a lapkákra, amiknek 
nincs szükségük nyersárura. Továbbá, minden generáció végén egy £2-os bevételt kapsz. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £4-ot ad, ami egyenértékű 2 GYP-vel.) 
 



 

Stadion III, 4+ (Nyilvános; 25 GYP;      ; £25)                112  

Gőzturbina III, 5+ (Nyilvános – Környezetszennyező - Energia; 8* GYP;      ; szén, olaj)                120 

Acélöntöde II, 1+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;     ; szén, érc) 

Kőaprító II, 4+ (Ipar – Környezetszennyező; 0* GYP;     ; £25, kő) 

Tőzsde III, 1+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; lásd alább)                

Kocsma I, 4+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; nincs)                

Túraszervező C (Kereskedelem; 0 GYP;      ; nincs)                

Játékbolt III, 4+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; műanyag)                

Kereskedés C (Kereskedelem; 0 GYP;      ; nincs)                

Kamionos pihenő I, 4+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; nincs)                

Turisztikai fórum C (Nyilvános; 0 GYP;      ; nincs)                

Kereskedelmi iroda C (Nyilvános; lásd alább;      ; nincs)                

Kincstár II, 1+ (Nyilvános; lásd alább;      ; acél vagy £5)                

Egyetem C (Nyilvános; lásd alább;      ; £1)                

Raktár III, 1+ (Nyilvános; lásd alább;      ; tégla)                

Zónaengedély C (Nyilvános; 0 GYP;      ; nincs)                

Külvárosok II, 1+ (Lakóhely; 3 GYP;      ; £1)                

Bérházak I, 1+ (Lakóhely; 1 GYP;      ; £1)                

Kisházak I, 4+ (Lakóhely; 3 GYP;      ; £3)                

Városi házak I, 1+ (Lakóhely; 2 GYP;      ; £2)                

Traktusházak I, 5+ (Lakóhely; 2 GYP;      ; £1)                

Hármas ikerház II, 4+ (Lakóhely; 3 GYP;      ; £3)                

Viktoriánus ház III, 1+ (Lakóhely; 4 GYP;      ; gerenda)                

Órabolt III, 1+ (Kereskedelem; 0* GYP;      ; arany)                

Ingoványos I, 5+ (Erőforrás; 0* GYP;      ; nincs)                

Szélmalmok I, 4+ (Erőforrás - Energia; 0* GYP;      ; nincs)                

IV. rész: Alárendelt áruk 

V. rész: Stratégiai ötletek 

Ez a lapka acélt gyárt. (*Az acél a pontozás során 2 GYP-t ér.) 
 

Ennek a lapkának nincs hatása, csak jó sok GYP-t szerezhetsz vele.  
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Ez a lapka energiát termel. (*Az első energiatermelő lapka további 5 GYP-t ér, mert meg-
akadályozza a büntetést.) 
 

Ez a lapka betont és üveget állít elő. (*A beton és az üveg a pontozás során 2-2 GYP-t ér.) 
 

Ez a lapka földgázt és fát termel. (*A pontozás során minden földgáz és a fa 1-1 GYP-t ér.) 
 

A lapka lehelyezéséért £2-ot és minden generáció végén egy £2-os bevételt kapsz. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £8-ot biztosít, amely egyenértékű 4 GYP-vel.) 
 

A lapka lehelyezéséért £2-ot kapsz. Minden generáció végén számold össze a városodon lévő 
erőforráslapkákat (a városközpontot is, ha nem cserélted le), és a vele egyező számú bevételt kapod.  

Bármikor, amikor lapkát teszel a városodra, £2-ot kapsz minden kereskedelmi lapkáért, amelyik az újonnan 
lehelyezett lapkára csatlakozik. Ezt a pénzt nem használhatod az éppen lehelyezett lapka kifizetésére.   

A lapka lehelyezéséért £2-ot és minden generáció végén egy £15-os bevételt kapsz. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £17-ot biztosít, ami 8,5 GYP-vel egyenértékű.) 
 

Amikor lehelyezed azt a lapkát, £2-ot kapsz minden olyan kereskedelem- és egy iparlapka 
párjáért, amely merőlegesen szomszédos egymással. A párban lévő lapkáknak nem kell 
kapcsolódniuk. Egy lapka, akár négy pár része is lehet.  
 

Legalább 3 vagy több kereskedelemlapkával kell rendelkezned a városodon, hogy letehesd 
ezt a lapkát. Ezeknek a kereskedelemlapkáknak nem szükséges csatlakozniuk. A lapka 
lehelyezéséért £6-ot kapsz és minden generáció végén egy £9-os bevételt. (*Ez a lapka a 
játék folyamán összesen £15-ot biztosít, amely egyenértékű 7,5 GYP-vel.) 
 

A lapka lehelyezéséért £1-ot és minden generáció végén egy £3-os bevételt kapsz. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £10-ot biztosít, ami 5 GYP-vel egyenértékű.) 
 
A pontozás során ez a lapka minden lakóhely- és iparlapka után, ami a városodon van 1-1 
GYP-t ad. 

A lapka lehelyezéséért £4-ot kapsz. Minden generáció végén számold össze a városodon lévő 
iparlapkák számát és megkapod a vele egyező értékű bevételt.  

Például: Három alkalmas lapkapár van. Az APARTMANOK ÉS 
KISKERESKEDELEM ezeknek a pároknak a két részéhez is 
hozzátartozik.  AK 

A pontozás során ez a lapka 1GYP-t ér minden £5-ért, amely a saját készletedben van, kivéve 
azt a jövedelmet, amit a 3. generáció végén kapsz. (Ezt a lapkát még az utolsó kifizetés előtt 
értékeld, vagy vond le a kifizetett összegből a lapka értékét.) 
Megjegyzés: Ehhez a lapkához acél kell. Ha nem termelsz acélt, a szokásos módon 
vásárolhatsz egy másik játékostól, vagy befizetsz £5-ot a készletedből. 
 

A lapka lehelyezéséért £12-ot és minden generáció végén egy £2-os bevételt kapsz. (*Ez a 
lapka a játék folyamán összesen £14-ot biztosít, amely egyenértékű 7 GYP-vel.) 
 
Ez a lapka energiát termel. Annak ellenére, hogy nem termel nyersárut, erőforráslapkának 
számít. (*Az első energiatermelő lapka további 5 GYP-t ér, mert megakadályozza a 
büntetést. Nem mint a legtöbb energiatermelő lapka, mert ez nem környezetszennyező.) 

A pontozás során ez a lapka 1-1 GYP-t ér minden nyersárujelölőd után, ami a városod felett 
van. (Összességében, ezzel a lapkával legalább 17 GYP-t tudsz szerezni.) 
 

A pontozás során ez a lapka ½ GYP-t ér a városodon lévő lapkák esetében, amely 
merőlegesen szomszédosan osztozik egy lapkatípussal. (Lakóhely-, kereskedelem-, ipar-, 
nyilvános- és erőforráslapka.) Kerekítsd lefelé az összeget és a lapkáknak nem kell 
kapcsolódniuk. 
 
 

Például: 7 ilyen lapka van: a 2 kereskedelemlapka felül, jobbra 
lent a 3 nyilvános lapka, az APARTMANOK ÉS 
KISKERESKEDELEM (AK) és balra, de szigorúan csak a 
lakóhelylapka (Köszi AK!). Ezek összesen 3 GYP-t érnek.   

AK 

Három áruszint van: a nyers-, a feldolgozott és a luxusáru. A feldolgozott és luxusárut 
előállító iparlapkák bizonyos nyers- és feldolgozott árut igényelnek. Ha nincs egy adott áruból 
nálad, akkor azt meg kell vásárolnod egy másik játékostól. A következőkben bemutatjuk, 
hogy melyik alacsonyabb szintű árura van szükség egy magasabb szintű elérésére.  
 

 Ha van egy terved, van itt néhány stratégiai ötlet, hogy sikerüljön:  
o Fókuszálj egy nagy szomszédság felépítésére, lehetőleg betonnal vagy gerendával. De 

légy óvatos, hogy legyen elég pénzed a katasztrófákra! 
o próbál meg elvenni azokat az iparlapkákat, amelyek egy vagy kettő luxusáruhoz 

szükséges árut termelik. Csak egy vagy két lakóhelylapkát vegyél el és tartsd távol a 
környezetszennyezéstől. 

o A duplázás sok pénzt generál, majd találd meg a módját, hogy a 2. generációban acélt 
tudj előállítani vagy vásárolni, hogy felépítsd a KINCSTÁRAT. 

 A lapkák mindig balra kerülnek át, ezért próbáld meg elkerülni a hasonló játékstratégiát, mint 
a jobb oldalon ülő játékosoké. 

 Lehet, hogy nem mindig szeretnél katasztrófát kifizetni, még akkor is, ha képes vagy rá.     A 
lapkák feláldozása és a pénz megtakarítása hosszútávon jobb lehet, csak figyelj a lapka 
levágására a városközpontról. 

 Amikor egy átfogó stratégiát tervezel, tekintsd át jól a kezdeti nyersárukészleted. A kő vagy a 
fa, megfelelő a lakóhelyhez, a szén és az érc az ipari stratégiához. 

 Próbáld meg elkerülni a pontozási büntetéseket, ha már van legalább két lakóhely- és egy 
energiatermelő lapkád, valamint tartsd távol a lakóhelylapkákat a környezetszennyezéstől.  

 Azok a kereskedelemlapkák, amelyek feldolgozott árut igényelnek (pl. aranyat) nagyon erősek, 
még akkor is, ha közvetlenül nem támogatják a stratégiádat. Ezek általában sok pénzt érnek, a 
és a készpénz sok rugalmasságot, hogy megvédjen a katasztrófáktól.  

 
Köszönet 
A játék tervezője és kiadója szeretné köszönetét kifejezni az összes játéktesztelőnek azt a 
felbecsülhetetlen értékű visszajelzést és időt, amit a játékra szántak: David Novati, Mark 
Sottosanti, Aaron Vanderbeek, Heather Jones, Jason Cohen, Davin Pavlas, Andy Korzik, Brooks 
Bouchard, Jane Jeffers, Kacee Granke és sokan mások, akik az online prototípust tesztelték.  


