
ÉPÍT
1. Dobja el a megfelel� kártyát.
2. Válassza a legalacsonyabb szint� Ipari csempét.
3. A helyszínen belül el�ször használjon egyetlen ikonú réseket.
4. Fizesse a játéktáblán feltüntetett költségeket, és emelje fel a szükséges er�forrásokat.
5. Készítsen új szén-, vas- vagy sörjelz�ket.

Az Ön hálózata
Ha egy iparág vagy egy kapcsolat 
csempe van mellette, akkor van egy 
hely a hálózatban.

Szén fogyasztása
Els� eltávolítás innen:
1. A legközelebb csatlakozó 
szénbánya.
2. Piac, ha kapcsolódik a 
Keresked�höz. Fizetési költség.

Fogyasszon vasat
Els� eltávolítás innen:
1. Minden kibontott vasm�.
2. Piac. Fizetési költség.
Nincs szükség kapcsolatra.

Sörfogyasztás
Törlés a választás közül:
• Bármely saját sörf�zde
• bármelyik ellenfél sörf�zdéje
• A csatlakoztatott keresked�i sörnyílás, 
amelynek értékesít 
(csak eladási m�veletben)

Csatlakozások
A hely akkor kapcsolódik, ha egy 
útvonal bármely játékos kapcsolat 
paneljein követhet� nyomon.

ELAD
1. Dobjon el minden kártyát.
2. Fordítsa meg a Keresked�höz csatlakoztatott 1 csempét megfelel� ikonnal:
3. Fogyasszon a csempén feltüntetett     sört.
4. Ha a sört a keresked�t�l fogyasztják, szerezze meg a keresked� sör bónuszt.
5. Emelje meg a megfordított csempe bevételét
6. Megismételheti a 2. lépést�l a lépést más nem átlapolt épületeknél is.

Ipari kártyáks
A hálózatán belül kell építenie.
Építsen megfelel� iparágat, 
vagy bármilyen vadat.

HITEL
1. Dobjon el minden kártyát.
2. Vegyen    30 fontot a bankból.
3. Mozgassa a jövedelemjelz�t 3 szinttel lejjebb, a szint legmagasabb helyére.
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CSERKÉSZ
1. Dobjon el 3 kártyát.
2. Vegyen 1 vad helyet és 1 vad ipar kártyát.

Nem megengedett, ha már van egy vadkártya a kezében.

FEJLESZTENI
1. Dobjon el minden kártyát.
2. Távolítson el 1 vagy 2 játékos szőnyeget az 1 vagy 2 iparág legalacsonyabb szintjéről.
3. Fogyasszon 1 Vas       minden eltávolított csempéhez.

Az     villanykörte szimbólummal ellátott kerámia burkolólapokon tilos.

Hálózat
1. Dobjon el minden kártyát.
2. Helyezze a Link csempét az üres sorra a hálózat következ� helyén.
3. Fizetni a költségeket és fogyasztani a szükséges er�forrásokat, az aktuális kortól 

2 vasúti összeköttetés kiépítése esetén az elfogyasztott sörnek 
sörf�zdéb�l kell származnia, nem pedig keresked�nek.

Túlépítés saját csempék felett:
• Bármilyen megengedett.
• Minden kocka elveszett. 

Csatorna korszak
Játékosonként csak 1 lapka 
engedélyezett minden helyszínen.

Vasúti korszak
Játékosonként több lapka 
engedélyezett minden helyszínen.

Helykártyák
Nem kell, hogy része legyen a hálózatának.
Építsen meghatározott helyen, vagy bármilyen 
vadon (nem mezőgazdasági sörf�zde).

Túlépítés az ellenfél lapkáin:
• Csak szénbányához vagy vasműhöz.
• A fedélzeten nem lehet     /     kocka.

Építés után ellenőrizze a piacot:
• Adja el az újonnan gyártott szén    , ha kapcsolatban áll keresked�vel.
• Csatlakoztatástól függetlenül adja el az újonnan gyártott vas    .

 
 




