
 
 
 
 „Tényleg megcsináltuk!” A két tudós még mindig nem 

 akarta elhinni... de a bizonyíték ott lebegett előttük. 
  

 Az óriási akna tele volt gömbökkel! Az aljától a tetejéig, 

 egészen az erkélyig, ott lebegett 504 kicsiny világ, pontosan 

 annyi, amennyit a Világok Könyvében feltételeztek. 
  

 Olyan egyszerűnek tűnt ebben a pillanatban, a sok-sok kemény,  

 fejlesztéssel és kutatással eltöltött év után. Egy könyv 9 lapja, 

 minden lapja 3-3 részre osztva... csak így lehet a sok száznyi 

 világ alaptörvényeit papírra vetni. 
  

 Természetesen a két tudós papírra vetette az utasításokat,  

 miként is használd egyszerűen a Világok Könyvét. 

 Eljött hát az ideje, hogy elkezd végre 

 tanulmányozni a megfigyeléseiket! 

 

fordította: Beorn (2016) 
 

A SZABÁLYOK 
 

A szabálykönyvet és a Világok Könyvét tartod most a kezedben. Vesd be magad bátran a kalandba, fedezd fel az 504 különböző világ 
lehetőségeit, azaz játssz 504 különböző játékot, mely mindegyikét ebben a dobozban találod meg! 
 

Kilenc modult fejlesztettünk ki, melyek közül tetszés szerint hármat-hármat kiválasztva alkothatod meg a különböző világokat (játékokat). 
Egyszerűen csak nyisd ki a Világok Könyvét tetszőleges módon, és pillanat alatt egy teljes világ komplett szabályai tárulnak eléd! 
 

Az 504 elsajátításának szépségei abban rejlenek, hogy az egyes játékokhoz csak néhány szabályt kell megismerned, mint ahogyan azt 
hamarosan látni is fogod a szabálykönyv elején szereplő példavilág, „Az utazó pionírok világa az önállóság előítéleteivel” kapcsán. Ez a világ 
az 1-es, 2-es és 3-as modulokból áll, amit mi egyszerűen csak 123. Világnak nevezünk. Ha azonnal el szeretnéd kezdeni a játékot, lapozz a 4. 
oldalra! 
 

Ha meg akarod érteni az 504 játék koncepcióját, akkor a 6. oldalon kezd az olvasást! Ezeken az oldalakon megismertetünk az általános 
játékszabályokkal, amelyek az 504 világ alapvető kereteit adják meg. 
 

Kívánunk nektek sok kellemes percet az 504 felfedezése közben! 
 

Friedemann Friese és Henning Kröpke 
 
 
 

Tartalomjegyzék: 
 

Az 504 játékszabályát több fejezetre bontottuk, hogy minél könnyebb legyen megérteni azokat, és a legegyszerűbb módon felfedezhesd fel, 
hogy miként is kell játszani ezt a játékot. 
 
 

 2-3. o. Játékösszetevők 
 

 4-5. o. Az első játék - a 123. Világ 
 

 6-7. o. Az 504 általános játékszabályai 
 

 8-9. o. A Világok könyvének ismertetése 
 

 10-11. o. I. modul: rakd fel és szállítsd el! 
 

 12-13. o. 2. modul: verseny 
 

 14-15. o. 3. modul: kiváltságok 
 

 16-17. o. 4. modul: katonaság 
 

 18-19. o. 5. modul: felfedezés 

 

 20-21. o. 6. modul: utak 
 

 22-23. o. 7. modul: többség 
 

 24-25. o. 8. modul: termelés 
 

 26-27. o. 9. modul: részvények 
 

 28. o. 1. melléklet: a térképek 
 

 29. o. 2. melléklet: egy teljes kör áttekintése 
 

 30-31. o. 3. melléklet: a 3. modul kiváltság kártyáinak ismertetése 
 

 32. o. a Ludosophers 
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Játékösszetevők áttekintése 
 

 

61 db térkép lapka (11 víz, 10 város, 
10 legelő, 9 erdő, 8 szántó, 
7 hegy, 6 sivatag) 
(szükséges a játékok 100%-ban) 
 

 
 
 
 
 
 

66 db kiváltság kártya 
(2-2 minden típusból) 
(szükséges a játékok 33,3%-ban, bizonyos 
 kártyákra csak 2,8%-ban van szükség) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
135 db lakos figura (30-30 minden játékos színben 
+ 15 db narancssárga az 5. részvénytársaság jelölésére) 
(szükséges a játékok 95,2%-ban, a narancssárga figurákra a játékok 
 19,8%-ban van csak szükség) 
 
 
 
 
 
 
 
3 db dobókocka 
(szükséges a játékok 50%-ban) 
 
 
 
 
 
 

8 milicista figura 
(szükséges a játékok 30,6%-ban) 
 
 
 
 
 
8 laktanya jelölő 
(szükséges a játékok 33,3%-ban) 
 
 
 
 

 
5 részvénytársasági tábla 
(szükséges a játékok 22-,2%-ban) 

 
 
 
 
 
 
 

48 db árucikk jelző (11 szarvas-
marha, 10 fa, 10 hal, 9 búza, 8 érc) 
(szükséges a játékok 41,7%-ban) 

5 db főparancsnokság (1-1 minden 
játékos színből + 1 narancssárga 
az 5. részvénytársaság jelölésére) 
(szükséges a játékok 100%-ban, a narancs- 
 sárgára a játékok 22,2%-ban van csak szükség) 

 

30 db takaró jelző 
(szükséges a játékok 22,2%-ban) 

100 db győzelmi pont jelző 
10×10GyP, 20×20GyP, 25×2GyP, 
45×1GyP (szükséges a játékok 38,9%-ban) 

90 db út jelölő (19-19 minden játékos 
színből + 14 narancssárga az 5. 
részvénytársaság jelölésére) 
(szükséges a játékok 33,3%-ban, a narancs- 
 sárgára a játékok 8,3%-ban van csak szükség) 

45 db részvény kártya (9-9 minden 
játékos színből + 9 narancssárga az 5. 
részvénytársaság jelölésére) 
(szükséges a játékok 33,3%-ban, a narancs- 
 sárgára a játékok 22,2%-ban van csak szükség) 

1 db részvény / árucikk érték jelző tábla 
(szükséges a játékok 41,7%-ban) 

5 felfedező lapka 
(szükséges a játékok 33,3%-ban) 30 db jövedelem jelző 

(10×20/50, 20×5/10) 
(szükséges a játékok 11,1%-ban) 

5 db részvény érték jelző (1-1 minden 
játékos színből + 1 narancssárga az 5. 
részvénytársaság jelölésére) 
(szükséges a játékok 33,3%-ban, a narancs- 
 sárgára a játékok 22,2%-ban van csak szükség) 

hátoldala 

hátoldala 

hátoldala 
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10 db városkártya 
(szükséges a játékok 22,2%-ban) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 db teherszállító (1-1 minden 
játékos színből + 1 narancssárga 
az 5. részvénytársaság jelölésére) 
(szükséges a játékok 33,3%-ban, a narancs- 
 sárgára 5,6%-ban van csak szükség) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 db többség tábla (első oldal: mind a 
6 típus, hátsó oldal: sivatag nélkül) 
(szükséges a játékok 52%-ban) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 db áttekintő lapka 
(szükséges a játékok 63,7%-ban) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 db árfolyam jelző 
(szükséges a játékok 
 33,3%-ban) 

1 db kezdőjátékos kártya 
(szükséges a játékok 53,8%-ban) 120 db játékpénz (30-30 db $1, $5, $10, $50) 

(szükséges a játékok 100%-ban) 

5 db raktér kártya 
(szükséges a játékok 33,3%-ban, 
 az 5. részvénytársaságéra csak 
 5,6%-ban van szükség) 10 db mozgáspont jelző 

(5-5 db 3/4 és 5/7) 
(szükséges a játékok 33,3%-ban, az 5. 
 részvénytársaságéra csak 5,6%-ban) 

135 db település (30-30 minden 
játékos színből + 15 narancssárga 
az 5. részvénytársaság jelölésére) 
(szükséges a játékok 100%-ban, a narancs- 
 sárgára a játékok 22,2%-ban van csak szükség) 

30 db nyom jelző (6-6 minden 
játékos színből + 6 narancssárga 
az 5. részvénytársaság jelölésére) 
(szükséges a játékok 56,7%-ban, a 
 narancssárgára a játékok 12,3%-ban 
 van csak szükség) 

3 db körsorrend kártya 
(szükséges a játékok 57,1%-ban) 

30 db gyár jelölő 
(szükséges a játékok 
 22,2%-ban) 

17 db pontozókártya (szükséges a játékok 11,1%-ban) 

4 db kezdőkártya 
(szükséges a játékok 11,1%-ban) 

40 db üzem jelölő 
(szükséges a játékok 
 33,3%-ban) 

9 db modulkártya 
(szükséges a játékok 100%-ban) 

1 db Világok Könyve 
(szükséges a játékok 100%-ban) 

hátoldala 

hátoldala 

hátoldala 

hátoldala 

hátoldala 
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Az első játék: „Az utazó pionírok világa az önállóság előítéleteivel” (a 123. Világ) 
 

Ha úgy érzed, készen állsz fejest ugrani az első játékodba, akkor az 
alábbiakban elmagyarázzuk a 123. Világ szabályait. Ezt az első 3 modulból 
álló világot javasoljuk kezdőjátéknak, mellyel jól be tudjuk mutatni az 504 
játék különböző világainak szabályait. Ha szeretnéd elkezdeni a játékot, 
akkor nyisd ki a Világok Könyvét (felülről lefelé) az 1., 2. és 3. modulnál! 
 

Ha többet szeretnél megtudni a játék rendszeréről, akkor ugord át ezt a 
fejezetet, és folytasd az olvasást a 6. oldalnál, ahol megismerheted a játék 
általános szabályait! 
 

Az utazó kereskedők világszerte nagy megbecsülésnek örvendenek, így 
minden törzs felbérelt egyet, a saját jóléte reményében. Ezek a kereskedők 
szekereikkel bejárják az egész vidéket, miközben árgus szemekkel figyelik, 
hogy mely árucikkre van éppen kereslet, illetve mikor érdemes vásárolni, 
 
 

Játékösszetevők 
A következő játékösszetevőkre lesz szükségetek ebben a világban: 
 61 térképlapka, 40 árucikk (mind az 5 féléből 8-8), 30 takaró jelző, 10 

városkártya, 1 árfolyam jelző, 1 kezdőjátékos kártya, játékpénzek 
 18 kiváltság kártya, mindegyikből 2-2 db: I (2), I (5), I (8), I (11), II (5),  

II (7), II (9), II (12), III (1) 
 minden játékosnak: 1 főparancsnokság, 1 teherszállító, 1 raktér kártya, 2 

mozgáspont jelző (1-1 3/4 és 5/7), 20 település, 9 lakos figura 
 

Játék előkészítése 
Készítsd el a térképet az alábbi módon! Tedd a város- és víz lapkákat a 
megfelelő helyekre! Ügyelj arra, hogy a számozott helyekre a megfelelő 
városok kerüljenek, az árucikkes oldalukkal felfelé! Keverd meg képpel lefelé 
a maradék lapkákat és töltsd ki a fehér helyeket fentről lefelé! Egy dologra 
kell ügyelned: egy új víz lapka nem kapcsolódhat egy már lent lévőhöz, csak 
önálló tóként teheted le őket (húzz ez esetben új lapkát helyette)! 
 
 
 
 
 
 
 

Tegyél a kis kör szimbólumoknak 
megfelelő 4-4 árucikket minden 
városra! 
 
 
 
 
 

Készítsd el a kiváltság kártya paklit! 4 játékosnál mind a 18 lapot használ-
játok. 3 játékosnál vegyél ki minden típusból 1-1 kártyát, keverd meg őket 
képpel lefelé, majd dobj el belőlük 4-et! A maradék 5-öt keverd vissza a 
pakliba. 2 játékosnál minden kártyatípusból csak 1-1 lapot használjatok! 
Keverd össze a kiváltság kártyákat az I, II és III. hátlapok szerint külön-külön, 
képpel lefelé, majd tedd őket (szintén képpel lefelé) egy pakliba úgy, hogy a 
III. hátlapúak legyenek legalul! 
 

Helyezd az árfolyam jelzőt a térkép mellé! Húzz 
1 kiváltság kártyát játékosonként (2 játékosnál is 
3 lapot húzz), majd tedd le őket egy sorban az 
árfolyam jelző mellé jobbra, ami azt jelképezi, 
hogy minden kiváltság kártya ára $20! 
 

Tedd a 10 városkártyát képpel felfelé a 
térkép mellé! 
 

Egy játékos lesz a bank, aki kezeli a 
játékpénz tartalékot. Minden játékos $80 
kezdőtőkét kap. 
 

Válasszatok egy kezdőjátékot, aki megkapja, és tartsa az egész játék során 
maga előtt a kezdőjátékos kártyát, emlékeztetőül! 
 

Fordított játékos sorrendben mindenki válasszon magának egy város lapkát, 
ahová rakja le a főparancsnokság jelölőjét (mint fővárosát)! Minden 
játékosnak egymástól különböző árucikket termelő várost kell választania! Ez 
után minden játékos a fővárosán kívüli minden már város lapkájára rakja le 
1-1 lakos figuráját! 
 

Minden játékos rakja le a főváros lapkájának száma szerinti városkártyára 1-1 
település jelölőjét! 
 

 

és ennek tudatában frissítik árukészletüket. 
 

Ezen felül a törzsek kedvelik a városokat, hiszen ott lehet igazán sok pénzt 
keresni. Az előbb érkező és letelepülő törzsek természetesen több pénzhez 
juthatnak, mint azok, akik később keverednek oda. A törzsek arra használják a 
tudásukat, hogy a később meglátogatott városokból még magasabb jövedelem-
hez juthassanak.  
 

A törzsek ezen felül meg akarnak szerezni különböző kiváltságokat is, hogy 
ezek segítségével újabb előnyöket élvezhessenek. A többi törzs irigysége miatt a 
kiváltságok ára általában stabil marad. Amint valaki passzol, és nem vásárol 
magának kiváltságot, a többi törzs néhány nagyon szép ajándékhoz jut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: Kamilla és Ráhel különböző városokra rakta le a főparancsnokság 
jelölőjét. A fővárosuk számának megfelelő városkártyára ráteszik 1-1 település 
jelölőjüket. 
 

Minden játékos tegye maga elé a 
raktér kártyáját (az 1 raktérrel fel-
felé), valamint tegye a 2 mozgáspont 
jelzőjét egymás tetejére a raktér 
kártyája mellé úgy, hogy a 3-as oldal 
legyen legfelül! A teherszállító 
figuráját tegye a fővárosa lapkájára, 
majd vegyen el a lapkáról 1 árucikk 
jelzőt és tegye azt a raktér kártyájára! 
 

Most már kezdődhet a játék! 
 
 
 

Játékszabályok 
 

A kezdőjátékostól kezdve a játék több fordulón keresztül zajlik. Minden 
fordulóban minden játékos egyszer kerül sorra. Egy játékos a saját körében 3 
különböző fázist hajt végre, majd a következő játékos jön. 
 
1. fázis: Vásárlás 
 

Az 1. fázisban vehetsz egy kiváltság kártyát. 
 

Ha a fázis elején kevesebb kiváltság kártya van felcsapva, mint ahány játékos 
van, akkor csapj fel egyet, és tedd a sor végére jobbra!      : ha 3-nál kevesebb 
kártya van felcsapva, csapj fel egyet! Minden újonnan felcsapott kártya ára $20. 
Ha már egy magasabb számú hátlapú lapot csapsz fel, mint az addigiak, akkor 
az árfolyamjelzőt tedd ez az új felcsapott lap mellé balra, és így a régi (kisebb 
típusú) lapok ingyen ($0-ért) lesznek megvásárolhatók! 
 

A fentiek alapján, ha egy kiváltság kártyát veszel, vagy $20-t fizetsz a banknak, 
vagy ingyen juthatsz hozzá. 
 

Ha nem veszel 1 kiváltság kártyát sem, tedd az árfolyam jelzőt a kártyasor jobb 
oldalára, így minden kártya $0-ba fog kerülni (a következő játékosok ingyenes 
választási lehetőséghez jutnak így általad)! 
 

Egy fajta kiváltság kártyából csak egyet vehetsz. A megvásárlás után rögtön 
használhatod őket. Olvasd át részletesen a kiváltság kártyák részletes leírását a 
30-31. oldalon! 
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Ez után vásárolhatsz a teherszállítódnak 1 fejlesztést, ha akarsz. 
 

Fejlesztheted a rakteret 2-es méretűre, vagy 
megnövelheted a mozgáspontját (MP). A fejlesztés 
a játék végéig megmarad. A fejlesztés árát a 
banknak kell megfizetned: 
 
 457 MP mindegyik $50 
 

 2-es raktér $80 
 
Például: Kamilla gyorsabb teherszállítót szeretne, 
ezért az első körében a mozgáspontját 3-ról 4-re 
növeli $50-ért. 
 
2. fázis: Szállítás 
 

Ebben a fázisban a teherszállító figurádat térkép lapkáról lapkára mozgathatod. 
Mozoghat bármelyik terep típusra és városra, de soha nem mozoghat víz 
lapkára! A célod az, hogy egy olyan városba mozgasd, ahol az adott árucikkedre 
kereslet van. 
 

1-1 árucikket tudsz szállítani minden rakteredben (a játék elején már 
feltöltötted a rakteredet a fővárosod 1 árucikkével). Ha a teherszállítód 2-es 
rakterű lesz, akkor 2 azonos, vagy 2 különböző árucikket is szállíthatsz. Egy 
körödben bármennyiszer ki- és berakodhatsz a teherszállítódba. Ha simán 
kirakodsz egy árucikk jelzőt egy város-, vagy terep lapkán (anélkül, hogy 
eladnád), az mindaddig ottmarad, amíg valaki azt be nem rakodja újra. 
 

A játék kezdetén a teherszállítód 3-as mozgásponttal (MP) kezd. Egy térkép 
lapkára való mozgáshoz 1 mozgáspontra van szükséged, kivéve a hegy lapkára, 
mert arra csak 2 mozgáspontért léphetsz. Vehetsz további mozgáspontokat a 
teherszállítódnak, hogy tovább tudjon mozogni ebben a körödben (lásd az 
alábbi táblázatot). 5 MP-nál többet is vehetsz, ennek ára mindig $10-al több, 
mint az előző extra MP. A pénzt a banknak kell kifizetned. A megmaradt 
mozgáspontokat nem viheted át a következő körre! 
 
 

 extra MP 1 2 3 4 5 
 
 összes ár $20 $50 $90 $140 $200 
 
Mikor a teherszállítód a térképen mozog, 2 lehetőséged van, amivel 
megnövelheted a 3. fázisban megkapott bevételedet. 
 

Amikor bármelyik térkép lapkára lépsz a 
teherszállítóddal (akár város lapkára is), 
amin még nincs településed, akkor 
leteheted rá az egyik település jelölődet. 
Minden játékos ugyanazon a térkép 
lapkán elhelyezheti 1-1 települését, de 
csak a legelső kap érte extra bevételt. 
Mivel a település jelölőid száma 
korlátozott, ezért ez az akció nem 
kötelező, így passzolhatod is, ha akarod. 
 

Első alkalommal, mikor a teherszállítód 
elér egy városba, az azon lévő lakos 
figurádat át KELL tenned a város saját 
kártyájának tetejére! 
 

Ha a teherszállítód egy olyan városba 
mozog, amiben kereslet mutatkozik arra 
az árucikkre, amid éppen a rakteredben 
található (a város lapkáján még szerepel 
az éppen szállított árucikked szimbó-
luma), akkor eladhatod ott azt az 
árucikket. Ilyenkor tedd képpel felfelé 
magad elé a leszállított árucikket, a város 
megfelelő keresletét pedig fedd le egy 
takaró jelzővel! Hasonló módon leszállít-
hatsz a városba minden keresletnek 
megfelelő árucikket, amíg még van a 
lapkáján le nem takart árucikk szimbó- 
 

lum. Ehhez egyszerűen csak gyorsabban kell odaérned, mint az 
ellenfeleidnek! Ha a 2-es rakterű teherszállítóddal 2 különböző 
árucikket szállítasz le egy városba, ahol mind a kettőre szükség 
van, akkor mindegyiket eladhatod ott (így mind a 2 kereslet 
szimbólumot le kell takarnod). Az áru eladása után, ha még van 
árucikk jelző a város lapkáján, akár fel is pakolhatsz az 
áruszállítódra 1, vagy 2 jelzőt belőle. 
 

Ha még maradt az teherszállítódnak mozgáspontja, akkor ez után akár tovább 
is mozoghat, más városokba szállíthatsz árut, vagy akár ebbe a városba is 
visszatérhetsz többször árucikket szállítva egy körödben. 

 
3. fázis: Bevételek 
 

Ebben a fázisban hozzájuthatsz végre bevételeidhez. 
 

Megkapod az alapbevételedet, ami minden fordulóban $20, valamint minden 
olyan térkép lapka után kapsz még pénzt, amire te helyeztél el elsőként 
települést. Így $5-t kapsz minden                     térképlapkáért, és $10-t 
kapsz minden             térképlapkáért. 
 

Mindezen felül minden város kártyára ebben a körben átrakott lakos 
figurádért is kapsz bevételt (azokért, melyek jelenleg a városkártyák tetején 
találhatók). Az első figurádért, amit bármelyik városkártyára tettél $10-t, a 
másodikért $20-t, stb. (Ebbe a korábban a városkártyákra tett figuráid is 
beleszámítanak!) Ez után mozgasd át az összes lakos figurádat a város 
kártyák aljára! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: Pali teherszállítója belép a 4-es városba, majd elhelyezi ott 1 
település jelölőjét. Tovább mozogva a szomszédos sivatag és erdő lapkákra is 
tesz településeket (ez utóbbiakra elsőként), majd megérkezik az 1-es városba. 
Pali 2 lakos figuráját az 1-es és 4-es városok kártyáinak tetejére teszi. Pali 
bevétele: $20 (alapbevétel) +$10 (4-es városra elsőként letett település) +2×$5 
(sivatagra és erdőre elsőként letett település) +$20 (a 4-es város lakos 
figurája már a 2. volt) +$30 (az 1-es város lakos figurája már a 3. volt), azaz 
összesen $90. A 2 új lakos figuráját a városkártyák aljára mozgatja. 
 

A játék vége 
 

Miután egy komplett forduló véget ér, számold össze, hogy a játékosok 
leszállítottak-e már összesen 23 árucikket! Ha igen, a játék azonnal véget ér. 
Ez ebben a játékban már a 4-5. körben bekövetkezhet, így nem árt egy kicsit 
sietni! Ha nincs meg a 23 árucikk, új forduló kezdődik. 
 

Végső pontozás 
 

A pontszámodat az általad leszállított áruk és a kiváltság kártyáid adják. 
 

Elsőként ellenőrizd, hogy melyik fajta árucikkből hány darabot szállítottál le 
sikeresen! 
 
 1 típusból leszállított áru száma 1 2 3 4 5+ 
 

 érte kapott győzelmi pontok 5 9 12 14 15 
 

Továbbá +2 győzelmi pontot kapsz minden 5-5 különböző árucikket 
tartalmazó sorozatodért. Az I (11) és II (9) kiváltság kártya is adhat neked 2, 
illetve 3 győzelmi pontot. 
 
 
 
 
 
Például: Kamilla összesen 3 búza, 2 szarvasmarha, 2 fa, 
1 hal és 1 érc árucikk jelzőt gyűjtött össze, valamint a 
II (9) kiváltság kártyát. Ő mindezekért 12 (búza) +9 
(szarvasmarha) +9 (fa) +5 (hal) +5 (kő) +2 (egy teljes 
5-ös sorozat) +3 (kiváltság kártya), azaz összesen 45 
győzelmi pontot kap. 
 
A legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos megnyeri a játékot! Ha 
döntetlen, a magasabb szállítókapacitással rendelkező játékos nyer. Ha még 
így is döntetlen, akkor az utolsó fordulóban magasabb bevételre szert tevő 
játékos győz. 
 

Tipp az első játékhoz 
 

A I (11) kiváltság kártya már a legelső fordulóban felbukkanhat 
és 2 győzelmi pontot érhet neked a játék végén. Viszont a játék 
elején $20-ért megszerezni még nem igazán éri meg. Várj arra 
a pillanatra, amikor ingyen hozzájuthatsz, vagy tarts magad 
távol ettől a kártyától! 

BÁRMELYIK 
 
 
 
 

VAGY 
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Az 504 játék általános szabályai 
 

Alapjaiban el tudjuk magyarázni az 504 általános játékszabályait ezen a 2 
oldalon. Viszont nem akarjuk és nem is tudjuk minden világ szabályát több, 
mint 1000 oldalban leírni, ezért csak a 123. Világot, mint kezdőjátékot 
mutattuk be az előbbiekben ily módon. 
 

Minden játék az általános szabályok keretrendszerét követi, amit az alábbi 2 
oldalon fogunk bemutatni. Ezen dupla oldalon megismertetünk a Világok 
Könyvének használatával, hogy miként tudod majd létrehozni az 504
különböző világot. 
 

Még ha egy kicsit türelmetlen is vagy, és már játszottál egyszer a 123. 
Világgal, akkor is érdemes elolvasnod az általános szabályokról és a Világok 
Könyvének használatáról az alábbi oldalakat. Ez után javasoljuk, hogy a 456. 
Világgal folytasd az ismerkedést, amihez a 4-es, 5-ös és 6-os modulokat kell 
majd használnod, és azon modulok szabályait elolvasnod! 
 

Játék előkészítése 
 

(1) Ahhoz, hogy játszani tudjatok az 504 egyik világával, a 9 modulkártyát 
kell használnotok. Keverd meg a kártyákat, és rakj 3-3 kártyát 3 
oszlopba! A felső 3 kártyából kell kiválasztani a világ TOP I részét, a 
középsőkből a TOP II-t, míg az alsókból a TOP III-at. Közösen 
döntsétek el, hogy melyik kombinációt választjátok! Természetesen 
dönthettek közvetlenül is, egy tetszőleges világról. 

 

 Minden alkalommal, amikor egy modulra utalunk 
akár a szabálykönyvben, akár a Világok Könyvében, 
kis színes dobozzal jelezzük azt, és néha azt is 
odaírjuk, hogy a TOP I-III-ból melyikhez tartozik. 
Pl.:        = 1-es modul,     = a 4-es modul a TOP II, 
       = a 9-es modul a TOP I helyen. 

 

(2) A legtöbb világban használtok lakos figurákat. Csak néhány világban (az 
összes 7,3%-ban) nincs szükség lakosokra, amiket aktív lakos figura 
nélküli világoknak, vagy röviden lakos nélküli játéknak nevezünk, és így 
jelölünk:   . Az ilyen világokon csak egy teherszállító figurával rendel-
keztek, amivel beutazzátok az egész térképet. 

 

 Emiatt a legtöbb világ szabályai közt szerepelnek a lakosok szabályai is.
Ha lakos nélküli világot választotok, ezek a szabályok nem vonatkoznak 
arra a játékra, így hagyjátok figyelmen kívül! 

 

(3) Minden világ használ valamilyen térképet. Majd a 8-9. oldalon elmagya-
rázzuk, hogyan építsd meg helyesen a Világok Könyvében leírtak szerint 
az adott világhoz tartozót. Nézd meg az 1. mellékletet (28. o.), ahol 
részletesen bemutatjuk az egyes térképeket! Néhány világ nem engedi 
meg a szabad főváros választást (ezt is a Világok Könyvében találod 
meg). 

 

(4) Minden világban megkapjátok a saját főhadiszállás 
jelölőiteket, mint a fővárosotok jelölőjét. 

 

(5) Minden játékban használjátok a játékpénzeket, így ki kell választanotok, 
hogy ki lesz a bank, aki a közös kasszát kezeli majd. 

 

(6a) Minden lakosokat használó világban a játékosok számától függően 
kaptok lakos figurákat és település jelölőket: 

 
  5. részvénytárs. 
 

  lakos 
 

  település 
 
(6b) Minden lakos nélküli világban a településeket használjátok, hogy egyes 

térkép lapkákat és kártyákat megjelöljetek. Ezen világokban a 
települések száma független a játékosok számától. A 2-es (verseny) 
modul használ lakos figurákat, de azok csak passzív jelölőként kerülnek 
fel egyes térkép lapkákra, vagy kártyákra: 

 
  5. részvénytárs. 
 

  település 
 
(7) Minden további játékelem, mely az adott játékhoz szükséges, a Világok 

Könyvében szerepel, hiszen ezek világról világra változnak. 

 

A játék menete 
 

(8) Ezt a játékot bizonyos sorrend alapján játsszátok, ami fordulóról fordulóra 
változik (I-III. prioritás), vagy simán az óramutató járása szerint követitek 
egymást (IV. prioritás). Ha eltérő fővárosokkal kezdetek, akkor ezek a 
prioritások meghatározzák azokat a követelményeket is, hogy miként 
választhattok magatoknak fővárost. Illetve a TOP I-nek választott modul 
előnyt élvez a TOP II modullal szemben. Az ezen szabály alóli kivételeket 
a „kivételek” fejezetben soroljuk fel. 

 

(9) A legtöbb játék bizonyos számú fordulóig tart. Az utolsó forduló letelte 
után ellenőriznetek kell, hogy ki nyerte meg közületek a játékot. Csak a 
4-es (katonaság) és 7-es (többség) modulok esetén fordulhat elő, hogy 
amint valamilyen követelménynek eleget teszel, a játék azonnal véget is ér. 

 

(10) Egy fordulón belül meghatározott sorrendben kell végrehajtanotok az 
egyes játékfázisaitokat. A 29. oldalon részletezzük az összes fázist, amiből 
1-1 játék csak néhányat használ természetesen. Az 1, 2, 4 és 5. fázisokat 
egyszerre is végrehajthatjátok, míg a 3. fázist külön-külön, játékossorrend-
ben kell végrehajtani, minden egyes fordulóban (vásárlás, lakosok, stb.) 

 

(11) A lakos figuráid és településeid (beleértve a 
főhadiszállásodat is) alkotják a népességedet. A 
lakos figuráidat különböző akciók végrehajtására 
használhatod, míg a település jelölőiddel meg tudod 
jelölni azokat a térkép lapkákat, ahová új lakosokat 
tudsz majd telepíteni. 

 

(12) Ha nem használjátok a 4-es (katonaság) 
modult, akkor a törzseitek békében élnek 
egymás mellett. Ez esetben nyugodtan 
mozgathatod a lakosaidat és leteheted a 
településeidet bármelyik térkép lapkára, 
függetlenül attól, hogy van-e már rajta egy 
másik törzs lakos figurája, vagy települése. 
Az akcióid során figyelmen kívül hagyhatod 
a többi törzset, csak a saját figuráid és 
jelölőid a fontosak ebben az esetben. 

 

(13) Ha lerakod a főhadiszállásodat, vagy egy településedet egy térkép lapkára, 
az ott is marad a játék végéig. Csak a lakosaid mozoghatnak a térképen. 

 

(14) A játék során csak korlátozott számú lakos 
figurád lehet egy időben egy térkép lapkán. A 
főhadiszállás jelölős lapkán maximum 9, az 
összes többi térkép lapkán (településen, vagy 
terep lapkán) maximum 7 lakos figurád lehet. 

 

(15) A lakos figuráid vagy álló (aktív), vagy fekvő 
(kimerült) helyzetben lehetnek egy térkép 
 

 lapkán. Miután befejezted a 3D (lakosok) fázisban minden tevékenysé-
gedet, az összes lakos figurádat el kell fektetned a térkép lapkákon, vagy 
városokban. Csak mikor ismét rád kerül a sor, a következő köröd 3C 
(vásárlás) fázisában állíthatod talpra őket, ezzel jelezve, hogy ismét aktívvá 
váltak és készek akciók végrehajtására. 

 

(16) Néhány modulban gyárakat, üzemeket, vagy utakat építhetsz. A felépített 
épületeidet egy, a jelzőjükre tett település jelölőddel tudod megjelölni, 
hogy a te tulajdonodban vannak. Az útjaid a saját színedben épülnek meg, 
így jelölve, hogy a te tulajdonod. Ha elveszíted akár önként, akár 
erőszakkal az irányításodat ezen terület lapka felett, az építményeid 
semlegesek lesznek (nem állnak egyik játékos irányítása alatt sem). Ha egy 
játékostársad elfoglalja az adott terület lapkát, és megfelel a feltételeknek, 
az irányítása alá vonhatja az építményeidet és útjaidat. 

 
3C fázis: Vásárlás 
 

(17) Ebben a fázisban új lakos figurákat vásárolhatsz, 
darabját $10-ért, amit a banknak kell megfizet-
ned. 

 

(18) Az újonnan vásárolt lakos figurádat álló (aktív) helyzetben egy olyan 
térkép lapkára teheted le, ahol van már település jelölőd és esetleg fekvő 
(kimerült) lakos figurád. A fővárosodba bármikor letehetsz új lakos 
figurákat, amíg nem lesz rajta 9-nél több lakos. Minden más terület 
lapkára csak annyi új lakos figurát tehetsz le, amennyi épp megduplázza 
az adott lapka aktuális népesség számát (település jelölő és kimerült lakos 
figura összege), de maximum csak 7 lakos lehet egy ilyen lapkán. 

 

 Például: ha csak 1 település jelölőd van egy térkép lapkán, oda csak 1 új 
lakos figurát tehetsz. Ha 1 településed és 2 kimerült lakos figurád van egy 
térkép lapkán, oda már 3 új lakos figurát tehetsz. 

 

 Minden esetben hagyd figyelmen kívül a többi játékos népességét! 
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 a 7 lakos 
 határig 
 
 
 
 
 a megengedett 
 maximum: 9 
 

Például: Pali erdő terep lapkáján egy település jelölője és egy kimerül lakos 
figurája van. Ide maximum 2 új lakos figurát tehet, mivel ennek a lapkának 
2-es a népessége. Egy másik legelő területén egy települése és 4 kimerült lakosa 
van. Ide maximum 3 új lakos figurát tehet (hiába 5-ös jelenleg a lapka 
népessége), mert ezzel éri el a maximális 7 lakos figura határt. Pali fővárosában 
(a főhadiszállás jelölője lapkáján) 3 kimerült lakosa van. Ide a megengedett 
maximum 9 lakos figura határig még 6 új lakos figurát helyezhet el (hiába csak 
4-es jelenleg a fővárosa népessége). Bármelyik területen lehetne játékostársa-
inak bármennyi települése, vagy lakos figurája: azok egyáltalán nem befolyásol-
nák a fenti limiteket. 
 

(19) Az új figurák vásárlása befejeztével állítsd talpra az összes lakos figurádat, 
hogy használni tudd majd őket a következő, 3D (lakosok) fázisban! 

 
3D fázis: Lakosok 
 

(20) Minden aktív lakos figuráddal 1-1 akciót hajthatsz végre, majd el kell őket 
fektetned! Ez a nyomom követésben segít, hiszen a még aktív lakosaid 
állnak, a fekvő lakosaid már kimerültek (tehát már nem hajthatnak végre 
akciót). 

 
 
 
 
 
 
 
(21) Egy lakosod az akciója során bármelyik szomszédos térkép lapkára, vagy 

városra átmozoghat, de soha nem léphet víz lapkára! A mozgás után a 
lakos figurádat el kell fektetned! Azt is megteheted, ha egy lakos figurád 
egy üres térkép lapkára mozog, akkor lecseréled őt egy település jelződre. 
Tedd a település jelződet arra a lapkára, ahol a lakosod befejezte a 
mozgását, a lakos figurádat meg tedd vissza a készletedbe! 

 

(22) A különböző modulok különböző más akciókat is megengednek a lakos 
figuráidnak: pl. gyárépület felépítése, ismeretlen térkép lapka felfedezése, 
vagy útépítés. 

 

(23) Miután befejezted az összes tervezett akciódat, és még maradt a térképen 
aktív (álló) lakos figurád, egyszerűen csak fektesd el mindet, hogy a 
következő forduló 3C (vásárlás) fázisában nehogy összekeverd a újonnan 
vásárolt lakosokat a már térképen lévő régiekkel. 

 
3H fázis: Bevételek 
 

(24) Minden játékban alapbevételként $20-t kapsz. Mivel ez a bevételed a 
fővárosodhoz kapcsolódik, az összes modul emlékeztetőül meg is jegyzi, 
hogy „$20 alapbevétel a fővárosod után”. 

 

További játékszabályok 
 

(25) Ha egyes játékok speciális szabályai ellentmondanak a fenti alapszabályok-
nak, minden esetben a speciális szabályok lesznek az érvényesek. 

 

(26) NEM kereskedhettek egymással, sem árucikkekkel, sem pénzzel, sem más 
dolgokkal! Mindenkinek egyedül kell játszania. Ha a 9-es modul 
(részvények) is része az adott világnak, akkor mindazok a játékosok, akik 
részvényesei egy adott részvénytársaságnak, adhatnak tippeket, tanácsokat 
a részvénytársaság elnökének, így közösen egyengethetik a társaság sorsát. 
A részvény nélküli játékosok nem szólhatnak bele egy adott részvénytársa-
ság ügyeibe! A tanácsokat meghallgatva, azonban minden esetben a 
részvénytársaság elnöke hozza meg a végső döntéseket. 

 

(27) Ha a 3-as (kiváltságok) modul is része az adott világnak, akkor 
mindegyikőtök vásárolhat kiváltság kártyákat magának, amik némi 
előnyhöz juttatnak titeket a többiekkel szemben. Ha az adott kiváltság 
kártya szabályai ellentmond az alapszabályoknak, minden esetben a 
kiváltság kártya szabálya lesz az érvényes. 

 

 Tipp: A I (11) kiváltság kártya már a legelső fordulóban felbukkanhat és 2 
győzelmi pontot érhet neked a játék végén. Viszont a játék elején $20-ért 
megszerezni még nem igazán éri meg. Várj arra a pillanatra, amikor 
ingyen hozzájuthatsz, vagy tarts magad távol ettől a kártyától! 

 
 
(28) A játékpénzeidet tarthatod egy kupacban, és nem vagy köteles 

tájékoztatást adni róla, hogy éppen mennyi pénz van nálad. Ha a 9-es 
modul (részvények) is része az adott világnak, akkor viszont minden 
részvénytársaság vagyona nyilvános, még a 100%-ban a te társaságodé 
is, a TOP III esetén! 

 

(29) Az 504 minden egyes játéka teljesen új játékélményt nyújt! Úgy 
gondoljuk, hogy az lesz a legjobb, ha engedélyezzük, hogy a saját 
körödön belül (vagy a köröd egy részén belül) korrigálni tudd 
valamilyen hibás lépésedet. Ez igen nagy segítséget jelenthet a 
koncentrációban, a betanulás folyamatában, és megszünteti azt a 
félelmedet, hogy valamilyen hibás lépésedet soha nem tudod már 
korrigálni. Ez különösen igaz a 2-es és 8-as modulok használata esetén, 
amikor a lakos figuráid sokat mozognak, és az első pár játékban 
bizonyára nehézséget jelent neked, hogy pontosan annyi lakos figurádat 
mozgasd, és pont oda, amennyi az adott tereplapkán a vágyott cél 
eléréséhez szükséges. Épp ezért nyugodtan javítsd ki a saját fordulódon 
belül az esetleg elkövetett hibáidat! 

 
 
 
A következő 2 oldalon elmagyarázzuk neked, hogyan is használd pontosan a 
Világok Könyvét. 
 
Ez után az 504 építőköveinek, a 9 modul részletes leírása következik, majd a 
mellékletek, a játékban előforduló térkép lapkák ismertetése, egy komplett 
játékkör leírása, és a kiváltság kártyák részletes bemutatása. 
 
Bármikor elolvashatod ezeket a fejezeteket, amikor csak a Világok Könyve 
használata során szükséged lesz rá. 
 
Ez a szabálykönyv tisztázza és részletezi az egyes szabályokat. Ha már 
tapasztalt játékos leszel, a későbbiekben bizonyára már elegendő lesz csak a 
Világok Könyvét forgatnod. 
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Bevezetés a Világok Könyvébe - a könyv bal oldala 
 

 

Ez a könyv az összes 504 világ szíve és lelke! 
 

A Világok Könyvében felsoroljuk az összes szükséges 
játéktartozékot, valamint a kulcselemei érthetővé teszik 
az adott 504 játékot. 
 

Bármikor, amikor kinyitod a Világok Könyvét úgy, hogy 
a 3 oldalrészen 3 különböző modulelem szerepeljen, 
megtalálod benne az összes, adott világra vonatkozó 
speciális szabályt. Miután elolvastad a 4-5. oldalakon a 
123. Világ ismertetését, ha kinyitod a Világok Könyvét 
ezeken az oldalakon, minden szükséges szabályt meg 
kell találnod benne az első játékodhoz, amit már 
korábban részletesen elmagyaráztunk neked. 
 

Az 504-ben a fő hangsúly az egyes prioritásokon van, 
így nagyon gyakran kell ellenőrizned a legfontosabbakat 
közülük. Ezek azonosítására római számokat haszná-
lunk (I, II, III, stb.), és minden esetben a kisebb 
számhoz tartozik a nagyobb (fontosabb) prioritás. 

 
 

1. A játék térképének meghatározása 
 

Minden esetben az 5 lehetséges játéktérkép egyikén 
játszotok. Nézd meg a legfontosabb (legkisebb számú) 
térképre vonatkozó prioritás utasítását: ez lesz az adott 
világ térképe! (A 28. oldalon az 1. mellékletben találsz a 
térképekről részletes, főleg képi információkat.) 
 

Ezen felül itt olvashatod el, hogy mindenki saját-, vagy 
mindenki egy közös fővárossal kezd-e. 
 

Például: a 123. Világ TOP I modulban III-as prioritással 
a „Map 3” (3. térkép) szerepel, míg a TOP II és TOP III 
modulban csak IV-es prioritással szerepel az 5. térkép. 
Így a 123. Világ a 3. térképen játszódik, és mindenki 
egy olyan önálló fővárossal kezd, amelynek egymástól 
eltérő árucikket kell kínálnia (ez szintén a TOP I 
modul térképre vonatkozó mezőjében olvasható). 

 
 

2. Játékos sorrend meghatározása 
 

Itt tudhatod meg, hogy a játékos 
sorrend meghatározása az óramuta-
tó járása irányába történik-e, vagy 
minden fordulóban külön-külön kell 
meghatározni a játékos sorrendet. 
 

Ha különböző fővárosokkal kezdetek, 
ez a mező leírja azt is, hogy milyen 
sorrendben választhatjátok ki őket. 
 

Például: a 123. Világ mindhárom 
moduljában az óramutató járása 
szerinti játékos sorrend meghatáro-
zás szerepel (IV-es prioritásokkal), 
így ezt is kell alkalmaznotok. A 
főváros kiválasztása fordított sor-
rendben történik (TOP I modul). 

 
 

3. A kezdeti pénzmennyiség meghatározása 
 

Attól függően, hogy melyik világot választottátok, minden esetben 
le kell ellenőrizned a kezdő pénz mennyiségét! Egyes világokban 
azonos pénzmennyiséggel kezdenek a játékosok, míg másokban a 
kezdő játékos kevesebb pénzt kap, mint a sorban utána jövők. 
 

Például: A 123. világ TOP I-es moduljában (V-ös prioritás) 
mindenki $60-al kezd (ez fontosabb prioritás, mint a TOP II-es 
modul VI-osa) és ehhez jön hozzá a TOP III-as modul minden 
esetben használatod kiegészítése: +$20 minden játékosnak. Így 
mindenki $80-al kezdi a játékot. 
 
 

4. lakosokkal és lakosok nélküli játék 
 

Több modulelem jobb oldalán találhatsz egy vastag fekete vonalat, 
ami az 1-es modulon egy „Without Residents” szöveggel is 
kiegészül. Ha ez a vonal NEM szerepel mind a 3 modulelemen, 
akkor a játékot lakosokkal kell játszani!  
 

Ha az aktuális világ része az 1-es modul, és a fekete vonal végigfut 
a másik 2 modulelemen is, akkor lakosok nélkül játszotok. 
Lakosok helyett csak a teherszállító figuráitokkal fogtok a 
térképen mozogni. (A 2-es modul a jobb áttekinthetőség miatt 
használ néhány lakos figurát, de csak jelzésre.) 
 

A lakosok nélküli világok szabályai minden esetben a     szimbó-
lummal kezdődnek. 
 

Például: a 123. Világot lakosok nélkül játsszátok, mert szerepel 
közte az 1-es modul, és mind a 3 modulelemen végighúzódik a 
vastag fekete vonal. 
 
 
5. Speciális játékösszetevők 
 

Eltekintve az olyan alap játéktartozékoktól, mint a térkép lapkák, vagy 
a lakos figurák, minden egyes modulelemhez szükségetek lesz jó pár 
speciális összetevőre is. Az egyes tartozékok előtt szereplő, körbe írt 
szám segít ezek beazonosításában, mert a számozás megegyezik a 2-3. 
oldalon szereplő játékösszetevők áttekintése fejezetben lévő számozás-
sal. 
 

Például: a 123. Világban ilyen összetevők a TOP I-es modulban 
szereplő  árucikk jelzők, a TOP II-es modulban a  városkártyák, 
vagy a TOP III-as modulban az  árfolyamjelző. 

 
 

6. A játék előkészítése 
 

Az összes szükséges információt megtalálod a 3 modulelem 
ezen rovataiban! 
 

Például: a 123. Világban itt többek közt a következők 
szerepelnek. TOP I: a város lapkákat az árus oldalukkal fölfelé 
kell elhelyezni, és rájuk kell tenni 4-4 megfelelő árucikk jelzőt. 
TOP II: a városkártyákat a térkép mellé kell fektetni, képpel 
felfelé, és ezeken kell jelölni a választott fővárosok helyét 1-1 
település jelölővel. TOP III: ezen felül ismertetésre kerül, hogy 
a játékos számtól függően hogyan kell előkészíteni a kiváltság 
kártyákat, ami a legnagyobb előny ezen a világon! 

 
 

7. A világ története 
 

Ebben a színesítő részben elolvas-
hatod a választott világ történetét, 
mely gondolatokat ébreszt a 
törzsek és szabályok értelmezésé-
hez. Ezen felül itt találod az adott 
világ nevét is. 
 

Például: a 123. Világ neve angolul 
(összeolvasva a 3 modulelem 
nevét): „The World of Traveling 
Pioneers with a Bias for Individu-
alism”. Csodálatos!  

8. Táblázatok és példák 
 

Annak érdekében, hogy könnyen megtalálha-
tó legyen minden játékszabály, ezekbe a 
rovatokba rendeztük az összes táblázatot 
(árak, győzelmi pontok, stb.) és a szükséges 
példákat (bevétel meghatározása, vagy a 
végső pontozás, stb.). 
 

Például: a 123. Világ modulelemeinek ezen 
rovataiban megtalálod az összes szükséges 
táblázatot (pl. a fejlesztések költségei, extra 
mozgáspontok vásárlásának ára, stb.), illetve 
egy részletes példát a jövedelem meghatáro-
zásáról. Ezek a táblázatok és a példa amúgy 
a 4-5. oldalon is szerepel. 
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 Bevezetés a Világok Könyvébe - a könyv jobb oldala 
 

 

9. A kiválasztott modulok játékszabályai 
 

A Világok Könyvének jobb oldalainak nagy része a kiválasztott modulok játékszabályait taglalja részletesen. 
 

Minden oldal bal felén az adott modul fázisai szerepelnek a megfelelő sorrendben. Azaz a játék során ellenőrizni kell az összes modulnál, hogy nem említi-e 
egynél többször ugyan azt a fázist. (9a) 
 

Egyes modulkombinációk megkövetelik az alapszabályok bizonyos mértékű módosítását. Ezen bekezdések előtt mindig szerepel egy színes dobozba írva az 
adott modul hivatkozási száma (lásd 10. és 13. pont), vagy a     szimbólum és a világosszürke hátterű szöveg utal rá (9b).  
 

Hagyj figyelmen kívül minden olyan szöveget, amely előtti doboz színe és modul száma nem egyezik meg az egyik kiválasztott modul színével és számával 
sem! (9c) 
 

Például: a 123. Világ Top I (1-es) és TOP II-es (2-es) moduljában is szerepel a teherszállító figura. (9a) 
 

Továbbá ebben a világkombinációban alkalmaznotok kell a lakosok nélküli világ játékszabály módosításokat, illetve a 2-es (verseny) modul lakos figurák 
jelzésre való használatára vonatkozó szabályait, ami az 1-es modul (rakd fel és szállítsd el!) együttes használatakor lép érvénybe. (9b) 
 

Hagyd figyelmen kívül a 4-es, vagy 8-as modulra vonatkozó szabálymódosításokat ebben a világban! (9c) 
 
 
 

 
10. TOP I, TOP II vagy TOP III 
 

Miután eldöntöttétek, hogy melyik 3 modullal akartok 
játszani, nyisd ki a Világok Könyvét a 3 modulnál! Attól 
függően, hogy egy választott modulnak a TOP I (felső), vagy 
TOP II (középső), esetleg a TOP III (alsó) elemét nyitod ki 
és használod azt a világodban, befolyással lesz a játékszabá-
lyokra, ahogy az alább is olvasható. 
 
 
 
11. TOP I modulelem: a játék vége és a győzelmi feltételek 
 

A legfelső helyre kerülő modulelem határozza meg azt, hogy 
mikor ér véget a játék, illetve, hogy mik a játék győzelmi 
feltételei (legalábbis, hogy miként lehet a győzelmi pontok 
döntő részét összegyűjteni). 
 

Például: az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modul akkor ér 
véget, amikor a játékosok összesen eladnak legalább 23 
árucikket a városokban. Ez után győzelmi pontokat kapnak 
az elszállított árucikkek után. 
 

 
12. TOP II modulelem: a bevételek 
 

A középső helyre kerülő modulelem határozza meg, az 
adott játék bevételeit. 
 

Például: a 2-es (verseny) modulban akkor jutsz bevételhez, 
ha egy terület lapkára elsőként helyezel le egy települést, 
illetve ha minél több városba látogatsz el. 
 
 
 
13. TOP III modulelem: „további zamatok” 
 

A legalsó helyre kerülő modulelem jelenti a változatosságot, 
és minden esetben további kihívásokat ad az adott játékhoz. 
 

Például: a 3-as (kiváltságok) modul kiváltság kártyái révén a 
teherszállító figurád új képességekhez juthat, így még 
gyorsabban tud majd mozogni. 
 
 

 
Minden kombináció más és más játékot eredményez! 
 

Mind az 504 kombináció teljesen új kihívást ad. Nem mindegy, hogy a 3 modul milyen pozícióban szerepel, így például a 123. Világ teljesen más 
játékélményt nyújt, mint a 213. Világ, vagy a 321. Világ! 
 

Miután játszottál a 123. Világ szabályai alapján, és elsajátítottad a játék alapszabályait, valamint a Világok Könyvének szerkezetét, a következő 
oldalakon megismerheted mind a 9 modul összes részletét. 
 

Ahelyett, hogy mindezeket az oldalakat végigolvasnád egyszer, ajánljuk, hogy játszatok egyet a 456. Világ („The World of Combative Explorers 
with Connections” - „A harcias felfedezők kapcsolatainak világa”), majd a 789. Világ („The World of the Mightiest Businessmen via External 
Financing” - A külsőleg finanszírozott hatalmas üzletemberek világa) szabályai alapján és csak a szükséges fejezeteket olvasd el az aktuális 
modulokból! Így elsajátíthatod mind a 9 modul alapját, és egy kitűnő áttekintést kaphatsz arról, hogy mire is számíthatsz az 504 játékai során. 
 

Ahhoz, hogy mind a 9 modult kipróbáld, mind a 3 pozícióban, csak 9 játékot kell játszanotok... 
 

... és azután még 495 bámulatos játékélmény vár rátok! 
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1-es modul: rakd fel és szállítsd el! 
Bevezetés 

 

A „Rakd fel és szállítsd el!” modulban mindnyájan 1-1 saját teherszállító 
figurával rendelkeztek. Ezek segítségével próbálod meg a városok áruszük-
ségleteit kielégíteni, illetve a lakos figuráiddal benépesíteni a térkép lapkákat, 
mielőtt ellenfeleid tennék azt meg. 
 

Ha lakosok nélkül akarsz játszani, akkor ezt a modult tartalmaznia KELL a 
világnak. Ha úgy döntesz, hogy lakosok nélküli játékot akarsz, akkor keress 
mellé a Világok Könyvéből 2 másik olyan modulelemet, amelyek jobb 
szélén ott húzódik a lakosok nélküli világot jelölő fekete csík. 
 

Játékösszetevők 
 

Az alábbi játékösszetevőkre lesz szükségetek: 
 (2) 48 db árucikk jelző, (3) 30 db takaró jelző, (33) 1 áttekintő lapka 
 TOP II: (15) 1 db árucikk érték jelző tábla 
 Játékosonként: (10) 1 db teherszállító figura, (11) 1 db raktér kártya,  

(12) 2 db mozgáspont jelző 
Lakos nélküli világban: (13) 20 db település jelölő (                 ), vagy 
(13) 15 db település jelölő (az 5. részvénytársaságnak) 

 

Játék előkészítése 
 

A személyes játékelemek előkészítése: 
 

Mindegyikőtök kap 1-1 teherszállító figurát, 1-1 raktér kártyát és 2-2 
mozgáspont jelzőt. 
 

Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az óramutató járása 
szerinti sorrendben követitek egymást (IV-es prioritás). Válasszatok magatok 
közül egy kezdő játékost, aki tegye maga elé a kezdőjátékos kártyát! 
 

Mindegyikőtök az alábbi kezdő pénzmennyiséget kapja a banktól: 
TOP I és TOP II: mindegyikőtök $60-t kap (V-ös prioritás) 
TOP III      : a kezdőjátékos $60-t, a másik játékos $80-t kap. 
            : a kezdőjátékostól kezdve $60, $70, $80, illetve $90-t kaptok 
sorban (V-ös prioritás). 
 

Mint lakos nélküli világban a fenti számú település jelölőket kapjátok. Az 
egyes modulokban elmagyarázzuk majd ezek pontos használatát. 
 

TOP III: 
A lakos nélküli világokban a teherszállítóknak nincs raktere. 
 

A térkép előkészítése: 
 

TOP I és TOP II: ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor a 
3-as jelű térképet használjátok (III-as prioritás). 
 

MINDEN ESETBEN a város lapkákat az áru szimbólumos oldalukkal felfele 
kell elhelyezni, és 4-4 megfelelő árucikk jelzőt kell rájuk tenni. 
 

Az 5-ös (felfedezés) modul használata esetén a város lapkákat 
emelkedő számsorrendben kell elhelyezni úgy, hogy az 1-es város 
legyen a térkép tetején, a 10-es pedig a legalján. Minden alkalommal, 
amikor valaki felfedez egy új várost, a lapkájára kell tenni a megfelelő 
árucikk jelzőből 4-4 darabot. 
 

A 8-as (termelés) modul használata esetén a város lapkák üresek 
maradnak, nem kell rájuk árucikk jelzőket tenned. Tedd az összes 
árucikk jelzőt egy közös készletbe, a térkép mellé! 
 

Fordított játékos sorrendben mindegyikőtök válasszon magának egy olyan 
várost, amelyik eltérő árucikket termel, és rakja le ide a főparancsnokság 
jelölőjét (IV-es prioritás)! 

 
 

Például: Ráhel úgy dönt, hogy a 7-es, követ termelő várost választja fővárosául, 
majd elhelyezi a város lapkáján a főhadiszállás jelölőjét, a 7-es városkártyán 
pedig az egyik település jelölőjét. Tánya a 3-as, fát termelő várost választja, míg 
Pali a 10-es, halat termelő várost. Kamilla, mint kezdő játékos, választhat 
utoljára főváros helyet, és már csak a szarvasmarhát, vagy búzát termelő 
városok közül válogathat (azaz az 1-es, 4-es, 6-os, vagy 9-es városok közül). 
 

TOP III: ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az 
5-ös jelű térképet használjátok a játékban (IV-es prioritás). 
 

A városokban nincs árukereslet, így a lapkákat az üres oldalukkal fölfelé kell 
elhelyezned! 
 

Mindegyikőtök az 1-es, közös fővárosban kezd, és erre a város lapkára kell 
letennetek a főhadiszállás jelölőiteket! 
 
Teherszállító figurák előkészítése: 
 

Mindegyikőtök tegye a teherszállítóját a 
fővárosa lapkájára! A raktér kártyákat 
tegyétek magatok elé, az 1-es raktér 
oldalával felfelé! A 2 mozgáspont 
jelzőtöket egy oszlopban tegyétek a kártya 
mellé úgy, hogy a 3-as oldal legyen felül! 
 

TOP I és TOP II: mindegyikőtök vegyen el 
egy árucikk jelzőt a fővárosa lapkájáról és 
tegye azt a raktér kártyájára! 
 

A 8-as (termelés) modul használata esetén ne vegyetek el árucikket! 
 

Az általános játékösszetevők előkészítése: 
 

TOP I és TOP II: tedd a takaró jelzőket és az áttekintő lapkát a térkép mellé! 
 

TOP II: tedd az árucikk érték jelző táblát a térkép mellé, és 
tegyél minden fajta árucikk jelzőből 1-1 darabot a 20-as 
mezőjére, ezzel jelezve, hogy minden árucikk kezdő ára 
egységesen $20! 
 

Játékszabályok 
 

Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az óramutató járásával 
megegyező irányban követitek egymást. Egy teljes forduló során mindegyikőtök 
végrehajthatja a 3. fázis alábbi lépéseit egymás után, mielőtt egy új játékosra 
kerülne a sor. 
 
3C fázis: Vásárlás 
 

Ebben a fázisban körönként 1 fejlesztést vehetsz a 
teherszállítódnak, még az új lakosok vásárlása előtt. A 
fejlesztés jelenthet nagyobb rakteret, vagy több 
mozgáspontot (MP). A fejlesztés árát a banknak kell 
kifizetned (lásd az alábbi táblázatot és az áttekintő 
lapkát!). 
 
TOP III: 

Lakos nélküli világokban a mozgáspont bővítésért  
$50-t kell kifizetned! 

 
 a teherszállító fejleszté- TOP I TOP III 
 sének ára: TOP II 
 

 4, 5, 7 mozgáspont (MP) mind $50 mind $30  mind $50 
 

 2-es raktér $80 $40 - 
 
Például: Kamilla gyorsabb teherszállítót szeretne, ezért az első körében $50-ért 
4-esre fejleszti annak mozgáspontját. 
 
3E fázis: Teherszállítás 
 

Ebben a fázisban a teherszállító jelölődet térkép 
lapkáról lapkára mozgathatod. Mozoghat bárme-
lyik terep típusra és városra, de soha nem 
mozoghat víz lapkára! A célod az, hogy egy 
olyan városba mozgasd, ahol az adott 
árucikkedre kereslet van. Másik célod, hogy a 
lakos figuráidat szállítsd vele, így segítve nekik, 
hogy gyorsabban elérjenek bizonyos térkép 
lapkákat. 
 

1 raktérben 1 tetszőleges árucikk jelzőt, vagy 2 
kimerült lakos figurát szállíthatsz. 

BÁRMELYIK 
 
 
 

VAGY 
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Ha a teherszállítód 2-es raktérrel rendelkezik, akkor ugyan az igaz, mint az 1 
raktérre, azaz szállíthatsz a segítségével 2 különböző árucikket, vagy 4 kimerült 
lakos figurát, vagy 2 kimerült lakost és 1 árucikket. A saját köröd ezen 
fázisában tetszőleges számban feltöltheted és ürítheted a raktereidet, ez nem 
vesz el mozgáspontot a teherszállítódtól. 
 

1 mozgáspontodba kerül, hogy a teherszállító figurádat az egyik térkép lapkáról 
a másikra mozgasd. Kivételt képez a hegy lapka, mert erre a lapkára csak 2 
mozgáspontért lehet bemozogni. 
 
TOP I és TOP III: A célod az, hogy olyan árucikket szállíts a városokba, amire 
abban a városban még kereslet mutatkozik. Minden város csak 1-1 árucikket 
keres a lapkáján feltüntetett árucikk fajták közül, ezért célszerű minél 
gyorsabban odaérned, még az ellenfeleid előtt! Ha 2 különböző árucikket ra- 
 

kodtál be a teherszállítódba, mely minde-
gyikét keresik az adott városba, akkor 
mind a 2 árucikket eladhatod ott. A 
kipakolás után, ha még van árucikk jelző 
a város lapkáján, bepakolhatsz belőle 1, 
vagy 2 darabot az üres raktereidbe. 
 

Ha elegendő mozgáspontod van, akkor 
egy fázisod alatt több városba is 
szállíthatsz árucikkeket (esetleg egy 
városba egymás után többször is). 
 
TOP I: a városban eladott árucikk jelzőket tedd magad elé sorba, a város 
kielégített árucikk szükségletét pedig fedd le egy takaró jelzővel! 
 
TOP II: a városban eladott árucikk jelzőket tedd képpel fölfelé az árucikk érték 
jelző tábla alá, a város kielégített árucikk szükségletét pedig fedd le egy takaró 
jelzővel! Ha 2 árucikk szükségletét is kielégítetted a városnak, azt a 2 árucikk 
jelzőt a raktér kártyádról tedd bármilyen sorrendben az árucikk érték jelző 
tábla aktuális árucikk érték mezője alá! 
 

Kirakodhatsz egy olyan térkép lapkán, vagy városban is, ahol nincs kereslet 
ezekre az árucikkekre. Ez esetben az árucikk jelzők ott maradnak a térképen, 
amíg egy másik játékos (vagy te) fel nem rakodod őket a teherszállítódra. A 
teherszállítódon lévő lakos figurákat átmozgathatod olyan térképlapkára, ahol 
még nincs település jelölőd, és a lapka vagy üres, vagy csak az ellenfeleidnek 
van rajta település jelölője. Azonban ha egy ilyen lapkán kipakolsz lakos 
figurákat, akkor 1 lakos figurádat le kell cserélni 1 település jelölődre. 
 

A lakos nélküli világokban további MP-ot vásárolhatsz a teherszállítódnak. 
Ennek árát a banknak kell kifizetned. (Lásd az alábbi táblázatot és az 
áttekintő lapkát!) Több mint 5 további mozgáspontot is vásárolhatsz, 
minden további MP ára $10-al több, mint az előző. Az adott fázisodban 
nem elhasznált mozgáspontjaid elvesznek, azokat nem viheted át a 
következő fordulóra! 
 

Extra MP 
 

Teljes ár 
 

A 4-es (katonaság) modul használata esetén bármelyik térkép lapkára 
mozgathatod a teherszállítódat, akár ellenséges lapkára is. A teherszállítód 
+1 MP-t kap, ha egy olyan lapkáról kezdi meg a mozgását, ami a tied. 
Amikor a teherszállítód ebben a fázisodban először mozog egyik 
ellenséged térkép lapkájára, ahhoz +1 mozgáspontra van szükséged. Ha egy 
ellenséges lapkán kezdi a mozgását, vagy tovább mozog ugyanazon 
ellenfeled egy másik lapkájára, már nem kell további mozgáspontot erre 
elköltened. 
 

A             modulokkal: a városok semlegesek, és senki nem irányítja őket. 
Minden játékos 1 MP-ért mozoghat be egy semleges városba. 
 

Például: Pali a saját legelő lapkáján kezd a teherszállítójával, melynek 
jelenleg 5 mozgáspontja van. 2 MP-ért mozog az ellenséges Kamilla 
szomszédos erdő lapkájára, majd újabb 2 MP-ért a szintén ellenséges 
Ráhel szomszédos mező lapkájára. Ez után belép Kamilla városába, amiért 
már csak 1 MP-t kell fizetni, hiszen a Kamilla területeire való belépéshez 
szükséges +1 MP-t már az első lépésekor megfizette. 
 

Ha kimerült lakos figurákkal a rakterében a teherszállítód egy ellenséges 
területre mozog be, akkor ki kell rakodnod a figuráidat, mert harcot kell 
folytatniuk. Nem rakodhatod be a kimerült lakos figuráidat egy ellenséges 
lapkán. A       modullal: miután a teherszállítód befejezte a kirakodást, a 
harc azonnal kezdetét veszi. 
 
A 6-os (utak) modul használata esetén csak 0,5 MP-t kell elköltened, 
amikor a teherszállítód az utadon mozog. Ha már csak 0,5 MP-d maradt, 
de nem tudod a teherszállítódat egy utadon tovább mozgatni, a töredék 
mozgáspont elvész. 

 
A 8-as (termelés) modul használata esetén minden üzem egy időben 1 
árucikket termel, miután megépítetted. Ebben a pillanatban tedd az 
árucikk jelzőt az üzem lapka tetejére! Csak a saját tulajdonú üzemedből 
szállíthatod el a megtermelt árucikkeket! 
 

A             modulokkal: továbbá a megtermelt árucikkeket a kereskedő 
házba kell szállítanod és követned a szállítási mennyiség korlátozást! 
 

3H fázis: Bevételek 
 

TOP II: ebben a fázisban kapjátok meg a bevételeiteket. 
 

Minden játékos $20-t alapbevételt kap a fővárosa után. 
 

Ezen felül a 3F fázisban elszállított minden árucikk után megkapod annak 
árát. Minden árucikked eladását külön-külön kell kiszámolnod az árucikk 
érték jelző tábla aktuális árai alapján! 
 

Válaszd ki az elsőként eladni kívánt árucikkedet! Megkapod az aktuális 
pénzösszeget ezért az árucikkedért, majd csökkents az eladott termék árát 3 
mezőnyivel, az összes többiét pedig emeld meg 1 mezőnyivel! Ez után add el 
a 2. árucikkedet az új árnak megfelelően! Stb... 
 

Az ár soha nem csökkenhet $10 alá, és nem emelkedhet $140 fölé! Ha 
végeztél az eladással, tedd az összes eladott árucikk jelzőt a közös készletbe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: Pali 1 szarvasmarhát és 1 búzát szállított egy városba és az eladott 
árucikk jelzőket az árucikk érték jelző tábla alá tette. Jelenleg minden 
árucikk ára $40. Pali a szarvasmarhát adja el elsőként , amiért $40-et kap, 
majd a szarvasmarha jelzőt 3 mezővel lejjebb (a $10-re) mozgatja, az összes 
többit pedig 1 mezővel feljebb (a $50-re). Ez után eladja a búzáját $50-ért 
, majd a búza jelzőt 3 mezővel lejjebb (a $20-ra) mozgatja, az összes 
többit pedig 1 mezővel feljebb (a szarvasmarhát a $20-ra, a többit a $60-ra). 
Pali alapjövedelmeként $20-t kap, így ebben a fázisban $110 bevételhez jutott. 
 

A 4-es (katonaság) modul használata esetén $1-t kell fizetned a város 
tulajdonosának, ahol az árudat eladtad, minden $10-os eladási bevételed 
után; illetve a banknak, ha egy semleges (település nélküli) városban 
adtad el az árucikkeidet.  
 

Például: Pali 1 fát szállít Kamilla városába és $50 bevételre tesz szert. Palinak 
$5-t kell Kamillának fizetnie. 
 

A játék vége 
 

TOP I: minden forduló végén össze kell számolnotok, hogy együttesen nem 
adtatok-e el összesen 23 árucikket. Ha igen, a játék azonnal véget ér. Ha 
nem, új forduló kezdődik. 
 

Végső pontozás 
 

TOP I: most győzelmi pontot (VP) kaptok minden elszállított árucikketek 
után. 
 

Elsőként meg kell számolnod, hogy melyik árucikk fajtából mennyit adtál el 
(azaz hány árucikk jelző van előtted összegyűjtve)! 
 

elszállított árucikk darabszáma 
 

kapott győzelmi pont 
 
Ezen felül +2 VP-t kapsz minden 5-5 különböző árucikkből álló sorozatodért. 
 
 
 
 
 
 
Például: Kamilla összesen 3 búza, 2 szarvasmarha, 2 fa, 1 hal és 1 érc árucikk 
jelzőt gyűjtött össze. Ő mindezekért 12 (búza) +9 (szarvasmarha) +9 (fa) +5 
(hal) +5 (kő) +2 (egy teljes 5-ös sorozat), azaz összesen 42 győzelmi pontot 
kap. 
 
A legtöbb győzelmi ponttal rendelkező játékos megnyeri a játékot! Ha 
döntetlen, a magasabb szállítókapacitással rendelkező játékos nyer. Ha még 
így is döntetlen, akkor az utolsó fordulóban magasabb bevételre szert tevő 
játékos győz. 
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2-es modul: verseny 
Bevezetés 

 

A verseny modul esetén minden a sebességről szól, hogy első legyél egy 
adott helyen, vagy elsőként tegyél meg valamit. Ez a nomád törzsek modulja, 
akiket nem nagyon érdekel, mit hagynak maguk mögött. 
 

A lakosok állandóan csak rohannak. Így ez nem más, mint egy őrült verseny 
városról városra, egyik céltól a következőig. 
 

Játékösszetevők 
 

Az alábbi játékösszetevőkre lesz szükségetek: 
 TOP I és TOP II: (4) 10 db városkártya 

A lakos nélkül világokban: a városok / városkártyák megjelöléséhez 
minden játékos / részvénytársaság kap (14) 10 db lakos figurát (TOP I), 
vagy 9 db lakos figurát (TOP II) 

 TOP III: a középső modul pontozásától függően (16) 20-52 GyP értékű 
győzelmi pont jelző, (17) többség tábla, (18) 30 db nyom jelző 
 

Játék előkészítése 
 

A térkép előkészítése: 
 

Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az 5-ös jelű térképet 
használjátok (IV-es prioritás). 
 

Minden játékos a térkép közepén lévő, közös, 1-es város lapkán kezd, és ide 
kell elhelyeznie a főparancsnokság jelölőjét. 
 
Az általános játékösszetevők előkészítése: 

 

TOP I és TOP II: tedd a 10 városkártyát képpel felfelé a térkép mellé. A 
törzsek ezeket használják arra, hogy jelöljék rajta, melyik városba jutottak el. 
 
TOP III: a TOP I modultól függően bizonyos célokat kell teljesítenetek. A 
jobb áttekinthetőség érdekében tedd a többség táblát a térkép mellé, és 
mindegyikőtök készítse mellé a nyom jelzőjét, valamint tegyétek a győzelmi 
pont jelzőket a táblára. Más modulokkal való játék esetén néha különleges 
játékelemeket is használtok, hogy a győzelmi pontjaitokat jelölni tudjátok. 
 
A személyes játékelemek előkészítése: 
 

Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az óramutató járása 
szerinti sorrendben követitek egymást (IV-es prioritás). Válasszatok magatok 
közül egy kezdő játékost, aki tegye maga elé a kezdőjátékos kártyát! 
 

Mindegyikőtök az alábbi kezdő pénzmennyiséget kapja a banktól: 
     : a kezdőjátékos $60-t, a másik játékos $80-t kap. 
            : a kezdőjátékostól kezdve $60, $70, $80, illetve $90-t kaptok 
sorban (VI-os prioritás). 
 
TOP I: a fővárosa jelölésére mindegyikőtök tegye 1-1 lakos figuráját a város 
lapkának megfelelő város kártyára! 
 

A lakos nélküli világokban a megmaradt 9 lakos figurádat tedd azokra a 
város lapkákra, amiket nem választottál fővárosodnak. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: egy lakosok nélküli világban Kamilla és Ráhel különböző város 
lapkára teszi a főparancsnokság jelölőjét. A városhoz tartozó város lapkára 
1-1 lakos figurát tesznek. Minden más város lapkát megjelölik 1-1 lakos 
figurájukkal. 
 
TOP II: a fővárosod kiválasztása (és a főparancsnokság jelölőddel a város 
megjelölése után) tedd 1-1 lakos figurádat a többi város kártyára! 
 

Lakos nélküli világban 19 település jelölőt kapsz (                  ), illetve 
az 5. részvénytársaság 14 település jelölőt. Ugyanúgy a megmaradt 9 
lakos figurádat tedd azokra a város lapkákra, amiket nem választottál 
fővárosodnak! 

 

Játékszabályok 
 

Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az óramutató járásával 
megegyező irányban követitek egymást. Egy teljes forduló során mindegyikőtök 
végrehajthatja a 3. fázis alábbi lépéseit egymás után, mielőtt egy új játékosra 
kerülne a sor. 
 
3A fázis: Főváros 
 

A lakos nélküli világokban hagyjátok ki ezt a fázist! 
 
A köröd kezdetén megcserélheted a 
főváros jelölődet egy sima település 
jelölőddel. Így gyorsabban be tudsz 
majd népesíteni egyes területeket a 3C 
fázisban. 
 

Ha nincs elég lakos figurád, hogy újakat 
vehess a 3C fázisban, vagy nincs már 
több település jelölőd, hogy a 3D / 3E / 
3G fázisokban letedd valamelyik térkép 
lapkára, akkor visszaveheted a térképen 
lévő egyik település jelölődet a saját 
 

készletedbe. Ne feledd, ha visszaveszed a település jelölődet, akkor az ugyan 
azon a térkép lapkán lévő összes lakos figurádat is vissza kell venned! 
 
3D fázis: Lakosok 
 

Ebben a fázisban mozgathatod a lakos figuráidat térkép lapkáról lapkára, hogy 
amilyen gyorsan csak lehet, elérjenek különböző városokba. Ha elértek a lakos 
figuráid egy új várost, azt a város saját város kártyáján jelölnöd kell! 
 
Mozgás közben a lakosaid sietnek, 
ahogy csak tudnak. Ezért továbbra is 
aktívak maradnak, ha egy olyan 
térkép lapkára mozgatod őket, ahol 
már van egy kimerült lakos figurád. 
Így több lapkán keresztül is tudnak 
mozogni. Csak akkor lesznek kime-
rültek, ha egy olyan térkép lapkára 
mozognak, ahol nincs lakos figurád, 
vagy kimeríted őt valamilyen más 
akcióhoz használva.  
 
TOP I: Az első alkalommal, amikor 
elér 1 lakos figurád 1 új városba és 
kicseréled egy település jelölődre, azt 
jelölnöd kell a városkártyán is! 
 
TOP II: Az első alkalommal, amikor elér 1 lakos figurád 1 új városba és 
kicseréled egy település jelölődre, a lakos figurát tedd a megfelelő városkártya 
felső részére! 
 

Mivel egyre több lakos figurád kerül rá a városkártyákra, egyre kevesebb lakos 
figurád lesz a térképen. 
 

FONTOS! Egy városba csak egyszer kell eljutnia a lakos figuráidnak a játék 
során. Nem kell, hogy a játék végéig ezek ott maradjanak, sőt eltávolíthatod az 
oda tett település jelölődet a játék során, vagy egy másik játékos távolíttathatja 
el veled, egy katonai cselekmény során. 
 

A 4-es (katonaság) modul 
használata esetén akkor 
éred el egy ellenfeled 
városát először, ha a 
lapkájára mozgatod egy 
lakos figurádat. Ezek után 
tedd rá egy másik lakos 
figurád a megfelelő város-
kártyára, hiszen fontos, 
hogy egy városra tudj 
mozogni (amiért ugye VP 
jár), de nem kell feltét-
lenül harcot kezdeményez-
ned! 
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3E fázis: Teherszállítás 
 

Ez a fázis csak akkor van, ha az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modullal is 
játszotok és a teherszállítótokat mozgatjátok a térképen. 
 

TOP I: 
A lakos nélküli világokban a teherszállító figuráddal éred el a városokat. 
Ebben az esetben tedd át a város lapkájáról a lakos figurádat a megfelelő 
városkártyára! 
 

TOP II: 
Ha az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modullal is játszotok, akkor csak a 
teherszállítóddal érheted el a városokat. Ebben az esetben vegyél el egy 
lakos figurádat a saját készletedből és tedd a megfelelő városkártya felső 
részére! Természetesen mozgathatsz lakos figurákat egy városra, hogy oda 
települést tehess le. Ezt nem követed nyomon a városkártyákon. 
 

A lakos nélküli világokban amikor a teherszállítód elér egy városba, tedd át 
a város lapkáról a lakos figurádat a megfelelő városkártyára! 
 

Továbbá tedd egy település jelződet egy 
olyan terület lapkára, ahová a teherszállítód 
mozgott, hogy további bevételhez juthass a 
3H fázisban. (A település jelölők korlátozott 
száma miatt ez az akciód nem kötelező, ha 
gondolod, passzolhatod is.) 
 
TOP III: 

A lakos nélküli világokban tedd egy település jelölődet a térkép lapkára, 
amikor a teherszállítóval eléred azt a lapkát, ha az megfelel a középtávú 
céljaidnak. Ez a megfelelő típusú terep lapkának számít a többségi táblán. 
(A település jelölők korlátozott száma miatt ez az akciód nem kötelező, ha 
gondolod, passzolhatod is.) 
 

3H fázis: Bevételek 
 

TOP II: ebben a fázisban kapjátok meg a bevételeiteket. 
 

Minden játékos $20-t alapbevételt kap a fővárosa után. 
 

Ezen felül minden olyan térkép lapka után kapsz még pénzt, amire te helyeztél 
el elsőként települést. Így $5-t kapsz minden                     térképlapkáért, 
és $10-t kapsz minden             térképlapkáért. 
 
Mindezen felül minden város kártyára ebben a körben átrakott lakos figurádért 
is kapsz bevételt (azokért, melyek jelenleg a városkártya tetején találhatók). Az 
első figurádért, amit bármelyik városkártyára tettél $10-t, a másodikért $20-t, 
stb. (Ebbe a korábban a városkártyákra tett figurák is beleszámítanak!) Ez után 
mozgasd át az összes lakos figurádat a város kártyák aljára! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: Pali teherszállítója belép a 4-es városba, majd elhelyezi ott 1 település 
jelölőjét. Tovább mozogva a szomszédos sivatag és erdő lapkákra is tesz 
településeket (ez utóbbiakra elsőként), majd megérkezik az 1-es városba. Pali 2 
lakos figuráját az 1-es és 4-es városok kártyáinak tetejére teszi. Pali bevétele: 
$20 (alapbevétel) +$10 (4-es városra elsőként letett település) +2×$5 (sivatagra 
és erdőre elsőként letett település) +$20 (a 4-es város lakos figurája már a 2. 
volt) +$30 (az 1-es város lakos figurája már a 3. volt), azaz összesen $90. A 2 új 
lakos figuráját a városkártyák aljára mozgatja. 
 

Ha az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modullal is játszotok, vagy 
a TOP I modul a 7-es (többség), ha leveszed az egyik 
térképlapkáról a település jelölődet, és ezen a lapkán már 
nem marad település jelölő, akkor egyik ellenfeled, amikor ide 
teszi első település jelölőjét, ugyan úgy megkapja az $5-t 
(illetve $10-t, ha az egy város, vagy hegy lapka). Ha a 4-es 
(katonaság) modullal is játszotok, ez a szabály lép érvénybe, 
ha meghódítod ellenfeled egyik térkép lapkáját. 

 

Középtávú pontozás 
 

TOP III: attól függően, hogy melyik a TOP I-es modul, különböző középtávú 
pontozási célok lehetnek, amelyeket a verseny során teljesítenetek kell. Mivel 
ezek a célok általában korlátozott számban állnak rendelkezésre, csak 
bizonyos számú alkalommal lehet teljesíteni őket. Az alábbi táblázat 
részletezi ezeket a középtávú célokat és az értük kapható győzelmi pontokat. 
Aki legelsőként teljesít egy célt, mielőtt a lehetőségek elfogynak, megkapja a 
megfelelő mennyiségű győzelmi pontot. 
 

Maximum 5x: az a játékos, aki elsőként ad el az egyik árucikk 
fajtából 5 darabot, 5 VP-t kap. 
 

Maximum 2×: az a játékos, aki elsőként épít 3 városban 1-1 gyárat, és 
az, aki elsőként épít 1 városban 3 gyárat, 10-10 VP-t kap. 
 

Minden város után maximum 1×: az a játékos, aki elsőként hódít meg 
egy még szabad várost, 3, 4, 5, stb. VP-t kap (növekvő sorrendben). 
 

Maximum 6×: az a játékos, aki elsőként fedez fel az egyikféle terep 
típusból (a víz nem számít) 6 darabot, 5 VP-t kap. 
 

Maximum 6×: az a játékos, aki elsőként csatlakozik az útjaival az 
egyikféle terep típusból (a víz nem számít) 6 darabhoz, 5 VP-t kap. 
 

Az a játékos, aki elsőként irányít mindegyik terep típusból (a víz 
nélkül) 1-1 lapkát, 10 VP-t kap. Az a játékos, aki elsőként irányít 
mindegyik terep típusból (a víz nélkül) 2-2 lapkát, 20 VP-t kap. 
 
Maximum 5×: az a játékos, aki elsőként birtokol az egyik üzem 
típusból 3 darabot, 5 VP-t kap. 
 

Csak a TOP II modul esetén kell használni a középtávú pontozást. A 
részvénytársaság nem kap VP-t: minden VP helyett $10-t kap. 
 

 

A játék vége 
 

TOP I: minden forduló végén meg kell néznetek a játékos számtól függően, 
hogy hány lakos figurát helyeztetek el a városkártyákon. Ha egy játékosnak 9 
(    ), 8 (     ), illetve 7 (     ) figurája van (     : ha bármelyik részvény-
társaságnak 6 lakos figurája van) a városkártyákon, a játék véget ér. 
Ellenkező esetben egy új forduló kezdődik. 
 

Minden forduló végén meg kell néznetek a játékos számtól függően, 
hogy hány lakos figurát helyeztetek el a városkártyákon. Ha egy 
játékosnak 7 (    ), 6 (    ), illetve 5 (    ) figurája van (    : ha 
bármelyik részvénytársaságnak 4 lakos figurája van) a városkártyákon, a 
játék véget ér. Ellenkező esetben egy új forduló kezdődik. 
 

A lakos nélküli világokban mindig véget ér a játék azon forduló végén, 
amikor az egyikőtök 9 lakos figurát tesz a városkártyákra. 
 

Végső pontozás 
 

TOP I: azokért a város lapkákért kaptok pontot, ahová odaértetek a játék 
során. A városkártyákon lévő lakos figuráid után kapsz győzelmi pontokat. 
Az alábbi táblázatban az X jelöli azt a város számot, amennyi a játékosok 
számától függően a játék vége hatás kiváltásához kell. 
 
városkártyák száma, X-3, vagy X-2 X-1 X X+1, vagy több 
amin lakosod van kevesebb 
 

győzelmi pont (VP) 
 

A lakos nélküli világokban további 1-1VP-t kapsz minden mozgáspontért, 
amennyivel a teherszállítód távolabb van az utolsó városodtól. 

 
 
 
 
 

Például: egy 3 személyes játékban Kamilla elhelyezi a 8. lakos figuráját a 
városkártyákon, így a játék véget ér. Kamilla (X oszlop) 40 VP-t kap. Palinak 
csak 7 lakos figurája van a városkártyákon (így esetében az X-1 oszlop az 
érvényes), tehát 32 VP-t kap. 
 

Ha ez egy lakos nélküli világ, ahol Anna 3 mezőnyit mozgatta el a játék 
véget érésekor a teherszállítóját az utolsó városától, +3VP-t kap. 
 

Aki a legtöbb győzelmi pontot szerezte, megnyeri a játékot. Döntetlen esetén 
akinek több lakosa és települése van a térképen, az győz. 
 

A lakos nélküli világokban ugye további VP jár a szállítókocsi és az utolsó 
város közti távolságért. Aki a legtöbb győzelmi pontot szerezte, megnyeri 
a játékot. Döntetlen esetén minden döntetlen fél győz! 
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3-as modul: kiváltságok 
Bevezetés 

 

A kiváltságok modulban minden a kiváltság kártyák körül forog. Ezek olyan 
apró előnyökhöz juttatnak, ha megvásárolod őket, amihez a többiek már 
nem férhetnek hozzá. Attól függően, hogy mi a másik 2 modul, a 
lehetőségeid lépésről lépésre egyre csak javulni fognak. 
 

Az iparilag fejlett világokon a városok a legfontosabbak, amelyekben gyárakat 
próbálsz építeni. Sajnos a modern gazdaságnak szüksége van egy jól működő 
adórendszerre, így a legmagasabb jövedelmű játékos fizeti a legtöbb adót. 
 

Játékösszetevők 
 

Az alábbi játékösszetevőkre lesz szükségetek: 
 (8) 66 db kiváltság kártya, (5) 1 árfolyam jelző, (16) 100 győzelmi pont 

jelző, (19) 30 db gyár jelölő, (20) 3 db körsorrend kártya 
 

Játék előkészítése 
 

A személyes játékelemek előkészítése: 
 

TOP I és TOP II: a játék során megfelelő kör- 
sorrendben követitek egymást. Ehhez el kell 
helyezned a tábla mellett a megfelelő számú 
körsorrend kártyát. Mindegyikőtök készítse 1-1 lakos 
figuráját ezen kártyák mellé, így 1-1 lakossal 
kevesebbel fogtok játszani (I-es és II-es prioritás). 
 
TOP II: 

Ha a 7-es (többség) modul van a TOP II helyen, akkor ehelyett a 
pontozókártyát tedd a térkép mellé, és mellé tegye mindenki 1 lakosát. 

 
TOP III: Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az 
óramutató járása szerinti sorrendben követitek egymást (IV-es prioritás). 
Válasszatok magatok közül egy kezdő játékost, aki tegye maga elé a 
kezdőjátékos kártyát! 
 
Mindegyikőtök az alábbi kezdő pénzmennyiséget kapja a banktól: 
TOP I és TOP II: mindegyikőtök $90-t kap (II-es prioritás). 
TOP III: MINDEGYIKŐTÖK további $20-t kap, a többi kezdő pénzmennyi-
séget a másik 2 modul határozza meg. 
 
A térkép előkészítése: 
 

TOP I és TOP III: Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az 
5-ös jelű térképet használjátok (IV-es prioritás). 
 

TOP II: Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az 3-as jelű 
térképet használjátok (III-as prioritás). 
 

Aszerint választotok eltérő fővárost magatoknak az első forduló 1-es fázisá-
ban, hogy az induló ajánlatotok magas volt-e, vagy alacsony (II-es prioritás). 
 

Ha a 9-es (részvények) modul van a TOP II helyen, akkor a részvények 
fázis alatt választhattok fővárost magatoknak. 
 

TOP I: Aszerint választotok eltérő fővárost magatoknak az első forduló 1-es 
fázisában, hogy az induló ajánlatotok magas volt-e, vagy alacsony (II-es 
prioritás). 
 

TOP III: Minden játékos a térkép közepén lévő, közös, 1-es város lapkán kezd, 
és ide kell elhelyeznie a főparancsnokság jelölőjét. 
 
A kiváltságok előkészítése: 
 

A kiváltság kártyákat aszerint kell összeválogat-
nod, hogy mi a másik 2 modul. A kártyák alján 
lévő jelölés alapján válogasd szét a kiváltság 
kártyákat! Ha valamiben bizonytalan vagy, akkor 
nézd meg a 31-33 oldalon a kiváltság kártyák 
részletezését! 
 

 , vagy az 5. részvénytársaság használatakor: 
2-2 kiváltság kártyára lesz szükséged minden 
típusból. 

 

: Minden típusú kiváltság kártyából 1-1 darabot keverj össze, és válaszd ki 
képpel lefelé a felét (felfele kerekítve), majd adj hozzá még 1-1 kiváltság 
kártyát minden típusból! 
 

: 1-1 kiváltság kártyára lesz szükséged minden típusból. 
 

 
Keverd össze a kiváltság kártyákat az I, II 
és III. hátlapuk szerint külön-külön, majd 
tedd őket képpel lefelé egy pakliba úgy, 
hogy a III. hátlapúak legyenek legalul! 
 

Helyezd az árfolyam jelzőt a térkép mellé! 
Húzz 1 kiváltság kártyát játékosonként, 
majd tedd le őket egy sorban az árfolyam 
jelző mellé jobbra, ami azt jelképezi, hogy 
minden kiváltság kártya ára $20! 
 

: 3 lapot húzz, majd tedd le őket egy 
sorban az árfolyam jelző mellé jobbra! 
 

Például: 4 játékos esetén 4 lapot húzz, és tedd le őket az árfolyam jelző mellé 
jobbra! Így mind a 4 kiváltság kártya kezdeti ára $20 lesz. 
 
Az általános játékösszetevők előkészítése: 
 

TOP I és TOP II: készítsd a 20 gyár jelölőt a 
térkép mellé! 
 

TOP I: készítsd a győzelmi pont jelzőket a térkép 
mellé! 
 

Játékszabályok 
 

TOP I és TOP II: a játék során megfelelő körsorrendben követitek egymást. 
Minden forduló előtt meg kell határoznotok az új játékos sorrendet! Az 1-es és 
2-es fázisokat egyszerre játszhatjátok le. A 3. fázist kell játékos sorrendben 
lejátszanotok, és mindegyikőtök befejezi a teljes fázisát, mielőtt a következő 
játékosra kerülne a sor. 
 

TOP III: ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az óramutató 
járása szerinti irányban követitek egymást. A forduló során mindegyikőtök egy 
teljes játékkört kap, amikor is végrehajtjátok a 3. fázis minden egyes lépését is, 
mielőtt a következő játékosra kerülne a sor. 
 
1. fázis: Játékos sorrend 
 

TOP I és TOP II: a játék kezdetén mindenki felajánlhat valamekkora összeget a 
játékos sorrend megállapításához. Mindegyikőtök tegye az öklébe a felajánlott 
összeget, majd háromra mutassátok meg azt! A $0-os licit is érvényesnek 
számít. Kezdve a legmagasabb összeget felajánlótól, a licit összegét be kell 
fizetni a bankba, majd a játékos választhat magának egy szabad helyet a 
körsorrend kártyán. Ez után kiválaszt magának egy térkép lapkát és leteszi oda 
a főparancsnokság jelölőjét. Döntetlen licit esetén véletlenszerűen kell 
kisorsolni a sorrendet (a vesztes $2-t kap minden elveszített döntetlen után). 
 

Például: Pali adja a legmagasabb összegű licitet. Úgy dönt, hogy a kezdő helyet 
választja a körsorrend kártyán, majd kiválasztja a fővárosa helyét, amelyik 
térkép lapkára lerakja a főparancsnokság jelölőjét. Kamilla és Ráhel 
ugyanakkora összeget ajánlott fel a licitre. A sorsolás Kamillának kedvez, aki a 
2. helyet választja a körsorrend kártyán, és ő is kiválasztja a fővárosa helyét. 
Ráhel a vesztett döntetlen miatt $2-t kap. 
 

A 2. fordulótól kezdve az előző forduló jövedelme határozza meg a játékos 
sorrendet, a legmagasabbtól kezdve a legalacsonyabbig. Döntetlen esetén pont 
fordított lesz a játékos sorrend, mint az előző fordulóban. 
 

Az új játékos sorrend megállapítása után mindegyikőtöknek adót kell fizetnetek 
az előző fordulótok jövedelme után! Az első játékosnak az előző forduló 
jövedelmének 20%-át, az utolsónak 0%-át, mindenki másnak a 10%-át. 
Egyszerűsítve: az első játékos az előző forduló minden teljes $10 jövedelme 
után $2-t fizet a banknak, az utolsó kivételével pedig a többiek az előző forduló 
minden teljes $10 jövedelmük után $1-t. Így előfordulhat, hogy végül az első 
játékosnak kevesebb jövedelme marad az adózás után, mint a másodiknak. 
 

Például: Kamilla az előző fordulóban $68 jövedelemhez jutott, így $6-t adózik. 
 

TOP I: 
Ha a 9-es (részvények) modul van a TOP II helyen, akkor a részvénytársa-
sági sorrend az 1. üzleti körben (BR) pont fordítottja, mint a megalapítási 
sorrend. Ha egy részvénytársaságot csak egy későbbi részesedési körben 
(SR) alapítasz, annak csak a következő üzleti körben kell a részvénytársa-
sági sorrendjét meghatározni. 

 
2. fázis: Kiváltságok 
 

TOP I és TOP II: ebben a fázisban szerezheted meg a kívánt kiváltság kártyát 
az árverésen. A 2. forduló kezdetén, ha van eladatlan kiváltság kártya, akkor 
tedd az árfolyam jelzőt jobbra ezektől a kártyáktól. Az induló ajánlat ezekre a 
kártyákra $0. Húzz addig új kiváltság kártyákat, és tedd az árfolyam jelzőtől 
jobbra őket egy sorba, amíg nem húzol játékosonként legalább 1 új kártyát, 
illetve amíg az összes felcsapott kártya száma el nem éri a következő 
táblázatban szereplő megengedett maximális számot! 
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Az induló kikiáltási ár az új kiváltság kártyákra (amik az árfolyam jelzőtől 
jobbra találhatók): $20. 
 
játékosok száma/ 5. részvény- 
részvénytársaságok társaság 
 

kiváltság kártyák 
maximális száma 
 
Most minden egyes kiváltság kártya árverésre kerül egyesével, balról jobbra 
haladva. A kezdő játékossal kezdve, az óramutató járásával megegyező irányba 
haladva, mindnyájan licitálhattok az aktuális kártyára, amíg nem lesz egyetlen 
legmagasabb ajánlat rá. Ha passzolsz, erre a kártyára már nem licitálhatsz 
tovább, csak a következőre. A legmagasabb ajánlatot tevő befizeti a licitje 
összegét a bankba, elveszi a megnyert kiváltság kártyát és leteszi maga elé, 
képpel felfelé. Ha a kiváltság kártya ára $0 volt, és mindegyikőtök passzolt 
(mert senkinek sem kell), távolítsd el az adott kártyát a játékból! 
 

Bármennyi kiváltság kártyát vásárolhatsz így az árverésen egy forduló során, de 
egyféle típusú kártyából csak 1-1 darabot! A kiváltság kártya hatását már 
közvetlenül a vásárlás után használhatod. 
 
3C fázis: Vásárlás 
 

TOP III: ebben a fázisban vehetsz egy neked tetsző kiváltság kártyát. 
 

Ha kevesebb kiváltság kártya van felcsapva ezen fázis kezdetén, mint ahány 
játékos van, húzz fel 1 kiváltság kártyát, és tedd a kártyák sorába jobbra! (    : 
ha kevesebb, mint 3 kiváltság kártya van a sorban, húzz 1 kártyát!) Az újonnan 
húzott kiváltság kártyák ára minden esetben $20. Ha egy magasabb hátlapú 
lapot csapsz fel, mint az addigiak (pl. eddig I-es lapok voltak, és most felcsapod 
az első II-est), akkor az árfolyamjelzőt tedd ez az új felcsapott lap mellé balra, 
és így a régi (kisebb típusú) lapok ingyen ($0-ért) lesznek megvásárolhatók! 
 

Most vehetsz egy kiváltság kártyát. Vagy befizetsz a bankba $20-t, és elveszel 
egy, az árfolyam jelzőtől jobbra lévő kártyát, vagy ingyen elveszel egy, a jelzőtől 
balra lévő, $0-ba kerülő kártyát. 
 

Ha nem veszel 1 kiváltság kártyát sem, tedd az árfolyam jelzőt a kártyasor jobb 
oldalára, így minden kártya $0-ba fog kerülni (a következő játékosok egy-egy 
ingyenes választási lehetőséghez jutnak így általad)! 
 

Egy fajta kiváltság kártyából csak egyet vehetsz. A megvásárlás után rögtön 
használhatod őket. Olvasd át részletesen a kiváltság kártyák részletes leírását a 
30-31. oldalon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: Ráhel a fázis elején felcsap egy új kiváltságot, majd elveszi az árfolyam 
jelzőtől balra lévő lapot, ingyen, és maga elé fekteti képpel felfelé. 
 
3E fázis: Teherszállítás 
 

Ez a fázis csak akkor van, ha az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modullal is 
játszotok és a teherszállítótokat mozgatjátok a térképen. 
 

TOP I és TOP II: 
A lakos nélküli világokban tedd egy 
település jelződet arra a város lapkára, 
ahová bemozog a teherszállítód! Ez egy 
önkéntes akció. Mivel korlátozott a 
település jelzőid száma, ha nem kívánsz 
élni ezzel a lehetőséggel, passzolhatsz is. 
 

3F fázis: Gyárak 
 

TOP I és TOP II:  
Minden körben vehetsz maximum 1 gyárat minden egyes városodba, ha van ott 
település jelölőd és meg tudod fizetni a vásárlás költségét. Egy városban az 
elsőként felépített gyár költsége $20, a másodiknak felépítetté $30 (függetlenül 
attól, hogy kié a városban elsőként felépült gyár), a harmadiké pedig $40 (lásd 
a következő oldal elején lévő táblázatot is). Egy városban összesen 3 gyár 
építhető. A saját tulajdonodban lévő gyár jelölőidet a városra letett település 
jelölőddel tudod a többiekétől megkülönböztetni. Ha több gyárad is van egy 
településen, azok jelzőit nyugodtan tedd egymásra! 

 
 
 
 
 
TOP I: minden megépült gyárad után azonnal kapsz 5 győzelmi pontot (VP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: Pali ebben a körében 2 gyárat is épít a település jelölőivel megjelölt 
városaiban. A 4-es városban felépített gyára után $20-t fizet (itt ez az első 
gyár), míg az 1-es városban felépített után $30-at (ez a második gyár). 
 

A 2-es (verseny), vagy a TOP I helyen a 7-es (többség) modul 
használata esetén, a gyárak gazdátlanná válhatnak, ha a 
tulajdonosuk leveszi az adott város lapkáról a település jelölőjét. 
Közületek az, aki ezután egy ilyen városra leteszi a település 
jelölőjét, birtokba veheti a gazdátlan gyárakat. 

 
3H fázis: Bevételek 
 

Ebben a fázisban begyűjtitek a bevételeiteket. 
 

TOP I: a TOP II modul oldalán leírtak alapján kapjátok meg a bevételeiteket, 
ami után majd a következő forduló 1. fázisában adót fogtok fizetni. 
 

TOP II: mindegyikőtök megkapja a $20 alapjövedelmét, valamint még $15-t 
minden egyes gyára után. A kapott bevételeteket külön gyűjtsétek, hogy a 
következő forduló 1. fázisában adózni tudjatok belőle. 
 

Például: Kamillának már 5 gyára van. Megkapja a $20 alapjövedelmét, majd 
5×$15=$75-t az öt gyára után, azaz összesen $95 lesz a bevétele. 
 

A játék vége 
 

TOP I: egy teljes játékforduló végén, amikor mindannyian végeztetek a 
körötökkel, ellenőrizd, hogy nem építettetek-e már fel közösen 20 gyárat a 
városokban. Ha igen, a játék véget ér. Ha nem, új forduló kezdődik. 
 
 

Végső pontozás 
 

TOP I: a játék végén a gyáraid és bizonyos kiváltság kártyáid után kapsz 
győzelmi pontokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: Kamilla a játék során összesen 7 gyárat épített fel, amiért menet 
közben 7×5=35 győzelmi pontot kapott. Kamilla két győzelmi pontot érő 
kiváltság kártyával is rendelkezik, amiért további 7 VP-t kap, így a játékot 42 
győzelmi ponttal fejezte be. 
 
Aki a játék végére a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte, megnyeri a játékot! 
Döntetlen esetén, amelyiküknek több pénze van, az nyer közülük! 
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4-es modul: katonaság 
Bevezetés 

 

A katonaság modulban egymással harcoltok. Itt nincs béke a törzsek között, 
hiszen a modul mottója is az: „vagy te, vagy én”. Ezt a szemléletet követve, 
mindegyikőtök a másik kárára igyekszik felépíteni a lehető legnagyobb 
birodalmát. 
 

Igazán hasznos, hogy a hegyek és városok viszonylag könnyen védhetők, de 
sajnos az ellenfeled sokkalta gyorsabban kel át egy legelőn, vagy egy szántón. 
Soha nem feledd, hogy mi is áll a győzelmed fókuszában, így nem 
veszíthetsz a játék végső céljának teljesítésében, ha a katonaság modul csak 
másodlagos szerepet tölt be ebben a világban. 
 

Játékösszetevők 
 

Az alábbi játékösszetevőkre lesz szükségetek: 
 (21) 3 db dobókocka, (22) 8 db milicista figura, (23) 8 db laktanya jelölő 
 TOP I és TOP II: (33) 1 áttekintő lapka 
 

Játék előkészítése 
 

A személyes játékelemek előkészítése: 
 

Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az óramutató járása 
szerinti sorrendben követitek egymást (IV-es prioritás). Válasszatok magatok 
közül egy kezdő játékost, aki tegye maga elé a kezdőjátékos kártyát! 
 
Mindegyikőtök az alábbi kezdő pénzmennyiséget kapja a banktól: 
 

TOP I: mindegyikőtök $80-t kap (IV-es prioritás). 
 

TOP II és TOP III: mindegyikőtök $60-t kap (V-ös prioritás). 
 
A térkép előkészítése: 
 

Az 5-ös (felfedezés) modul használata kivételével, a 3-as jelű térképet 
használjátok (II-es prioritás). 
 

Fordított játékos sorrendben mindegyikőtöknek választania kell egy várost a 
térkép szélén, ahová lehelyezitek a főparancsnokság jelölőtöket (IV-es 
prioritás). A játékosok számától függően kell kiválasztanotok a fővárosotokat: 
 

: mindketten másik várost választotok magatoknak fővárosnak. 
: a fővárosoknak egyenlő távolságra kell lenniük egymástól, így két 
főváros között mindig kell lennie egy üres városnak. 
: mindenki egy másik várost választ magának fővárosnak. 

 

Ha a 9-es (részvények) modul is a világ részét képezi, a részvény-
társaságok bármelyik szélső várost választhatják fővárosuknak. 

 

Tegyél 1 laktanya jelölőt és 1 milicista figurát minden olyan város lapkára, 
amit senki nem választott fővárosul! 
 

Az 5-ös (felfedezés) modul használata 
esetén, tegyél 1 laktanya jelölőt és 1 
milicista figurát minden olyan szabad 
város lapkára, amit a játékosok 
felfedeznek a játék során! 
 

A 8-as (termelés) modul TOP I, 
vagy TOP II helyen való haszná-
lata esetén, tegyél 1-1 laktanya 
jelölőt minden szabad városra. 
Ezek most kereskedelmi állomás-
nak fognak minősülni. 
 

Az általános játékösszetevők előkészítése: 
 

TOP I és TOP II: készítsd a dobókockákat és a áttekintő lapkát a térkép 
mellé! 
 

Játékszabályok 
 

Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az óramutató járása 
szerinti irányban követitek egymást. A forduló során mindegyikőtök egy 
teljes játékkört kap, amikor is végrehajtjátok a 3. fázis minden egyes lépését 
is, mielőtt a következő játékosra kerülne a sor. 
 
3D fázis: Lakosok 
 

Ebben a fázisban a lakos figuráidat fogod mozgatni térkép lapkáról lapkára, 
hogy annyi térkép lapkát hódíts meg, amennyit csak tudsz. Csak egy 
játékosnak lehet település jelölője egy térkép lapkán, így ez sokszor katonai 
konfliktushoz fog vezetni ellenfeleiddel. 

 
Az összecsapások kétféle módon oldódhatnak meg. Ha a 4-es modul a TOP I, 
vagy TOP II helyen van, akkor ebben a fázisban csak előkészítesz minden 
csatát, amiket majd egy következő fázisban fogsz megoldani. A TOP III esetén 
azonnal megvívod az adott összecsapást, ami egy sokkal egyszerűbb harc 
metódust eredményez. 
 

Alkalmazd a következő szabályokat a harc során: minden ellenséges lakos figura 
és település jelölő egységesen 1-1 haderőnek számít. (TOP I: az ellenséges 
főparancsnokság jelölő 3 haderőnek számít.) Az ellenfeledet csak a lakos 
figuráiddal tudod megtámadni, aki viszont az adott térkép lapkán lévő teljes 
haderejével védekezik. A semleges városok sem adják meg magukat harc nélkül: 
a laktanya jelölő és a milicista figura is 1-1 haderőnek számít. 
 
Harc a főváros ellen: 
 

TOP I: ha egy ellenséges fővárost támadsz meg, a főparancsnokság jelölő marad 
utoljára, és 3 haderőnek számít. 
 

TOP II és TOP III: egymás fővárosait nem támadhatjátok meg! 
 

A 2-es (verseny) és a 9-es (részvények) modul TOP I, vagy  
TOP II helyen való használata esetén, megtámadhatjátok egymás 
fővárosát. Ha egy ellenséges fővárost támadsz meg, a 
főparancsnokság jelölő marad utoljára, és 3 haderőnek számít. 
Csak TOP III: 3 lakos figurát kell az ellenséges fővárosba 
mozgatnod. Ez után leveszed a főparancsnokság jelölőt is, és a 3 
lakos figurádat is (lásd alább). 

 
A katonák háborúba menetelnek: 
 

TOP I és TOP II: ahhoz, hogy megtámadj egy ellenfeled tulajdonában lévő 
térkép lapkát, amin valamilyen jelölője, esetleg lakos figurája van, oda kell 
mozgatnod a saját lakos figuráidat. Ezek a lakosaid kimerültek lesznek, így 
ebben a fordulóban már nem hagyhatják el ezt a térkép lapkát. 
 

A 3G: harc fázisban fogod megoldani ezeket az összecsapásokat. 
 

A 2-es (verseny) modul használata esetén nem kell megvárnod a 3G 
fázist. Ehelyett a harcot azonnal le kell játszanod, miután a lakos 
figuráidat egy ellenséges lapkára mozgattad (ezek a lakosaid kimerülnek). 
A harc a 3G fázisnál leírtak szerinti sorrendben zajlik. Ha legalább 1 védő 
haderő túléli a támadást, nem támadhatod meg még egyszer ugyanezt a 
térkép lapkát ebben a fordulóban. Ez után rámozoghatsz a még aktív 
lakosaiddal bármilyen semleges, vagy meghódított lapkára. Ha megsemmi-
síted egy ellenfeled fővárosát, az a játékos azonnal választ egy új szabad 
várost magának, ahova leteszi a főparancsnokság jelölőjét. 
TOP I: ha a védő nem ellenőriz az elfoglalt fővárosán kívül egyetlen más 
várost sem, a játék véget ér (lásd a játék vége fejezetet). 
TOP II: ha a védő már csak a fővárosát ellenőrzi (és esetleg más, nem 
város térkép lapkát emellett), nem támadhatod meg a fővárosát. (Kivétel: 
       , lásd a 3G fázist). 

 
A katonák azonnal harcolni kezdenek: 
 

TOP III: amint egy ellenfeled terület lapkájára mozgatod a lakos figuráidat, 
azok rögtön harcot kezdeményeznek. Vedd le 1 saját támadó lakos figurádat, és 
1 ellenséges haderőt (1 ellenséges lakos figurát, vagy 1 település jelzőt)! Ezt 
addig ismételd, míg vagy a támadóid fogynak el, vagy már nem marad több 
védekező haderő! A terület ezáltal semlegessé válik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: Pali megtámadja az egyik sivatag térkép lapkát, amit Kamilla ellenőriz. 
Pali az első lakos figuráját rámozgatja Kamilla területére, majd leveszi azt, és 
vele együtt Kamilla lakos figuráját is . Egy második lakos figuráját is a 
lapkára mozgatja, amelyet szintén levesz, Kamilla település jelölőjével együtt . 
Pali végül a harmadik lakos figurájával is ide lép, amit elfektet, majd lecseréli 
egy saját település jelzőjére . 
 

A 2-es (verseny) modul használata esetén a védő azonnal egy új szabad 
várost választ magának fővárosának, ha minden védekező haderejét 
legyőzted az eddigi főváros lapkáján. Ha a védő már csak a fővárosát 
ellenőrzi (és esetleg más, nem város térkép lapkát emellett), nem támad-
hatod meg a fővárosát. (Kivétel:       , lásd a 3G fázist). 
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A 3-as (kiváltságok) modul használata esetén a támadó elpusztít 1 meglévő 
gyárat, ha semlegessé tesz egy ellenséges várost. Ha a támadó a 
későbbiekben elfoglalja ezt a várost, az esetleges maradék gyárakat a 
birtokába veheti, és a település jelzője alá teheti őket. 
 

A 8-as (termelés) modul használata esetén nincs harc a városokban, így 
tetszőleges számú játékosnak lehet ott a kereskedelmi állomása. Ha 
meghódítasz egy terep lapkát, megszerzed az esetleg ott lévő üzemet is. Ha 
csak semlegesítesz egy terep lapkát, az ott lévő üzem gazdátlanná válik. 
 

A 9-es (részvények) modul használata esetén, a támadó részvénytársaság a 
saját tulajdonába vonja a legyőzött ellenfele összes többi lapkáját, és a rajta 
lévő haderőt kicseréli a sajátjára, ha le tudja győzni az ellenfele fővárosát, 
és még egy további aktív lakos figuráját is rá tudja mozgatni a semlegessé 
vált város lapkára. Ha a támadó csak semlegessé teszi ellenfele fővárosát 
(mert már nincs további 1 aktiválható lakos figurája, akit oda tudna 
mozogatni), akkor a védő elveszíti az összes többi lapkáját is, anélkül, hogy 
átkerülnének a győztes tulajdonába. Ezután a győztes elveszíti a legyőzött 
részvénytársaság összes részvényét, bármiféle kompenzáció nélkül. A 
legyőzött részvénytársaságot újra alakíthatjátok a következő részesedési 
körben (SR).       : a TOP I helyen lévő 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modul 
használata esetén, tedd a legyőzött részvénytársaság által éppen szállított 
árucikk jelzőket a térkép mellé, mert azok beleszámítanak a játék vége
eseménybe (23 árucikk eladása). 
 

3G fázis: harc 
 

TOP I és TOP II: ebben a fázisban fogtok harcolni egymás ellen. 
 

A 2-es (verseny) modul használata esetén, hagyjátok ki ezt a fázist, hiszen 
a harc már korábban, egy korábbi fázisban lezajlott. Mindenesetre át kell 
tekintened az erre vonatkozó speciális szabályokat                    ! 

 

Meg kell oldanod minden egyes térkép lapkán kibontakozó összecsapásodat. Ha 
több csatát is meg kell vívnod a körödben, te döntesz azok sorrendjéről. 
 

A harcot az alábbi lépések alapján kell lejátszanod: 
 

1. A támadó annyi kockával dob, ahány lakos figurával támad (ha 3-nál többel, 
akkor többször dob egymás után). Minden találat után levesz egy védekező 
haderőt. A többlet találatok elvesznek. 

 

2. Ha a védő veszteséget szenvedett, akkor annyi kockával dob, amekkora 
haderejét el kellett távolítania (ha 3-nál többet, akkor többször dob egymás 
után). Minden találat után levesz egy támadó lakos figurát. A többlet 
találatok elvesznek. 

 

3. Ha a támadó sereg legyőzi az összes védekező haderőt, és legalább egy lakos 
figurája túléli, akkor birtokba veszi az adott lapkát, és az egyik túlélő lakos 
figuráját lecseréli egy település jelölőjére. Ha legalább egy védekező haderő 
túléli, akkor a támadó visszavonul bármelyik szomszédos, saját irányítása 
alatt álló lapkákra, ahol éppen nincs harc. Ezután minden támadó lakos 
figura kimerül, és csak a következő fordulóban végezhetnek újabb akciót. 

 

A következő kockadobás eredmények lehetnek: 
 
dobás 
 

támadó 0 találat 1 találat 2 találat 
 

védő 0 találat 1 találat 
 
A támadó előnyöket és hátrányokat kap attól függően, hogy milyen típusú 
térkép lapkán támadja meg ellenfelét. Ha a támadó megtámadja ellenfelét... 
 

...       , vagy       terepen, a támadó -1-et kap minden dobásához.   
 

...       , vagy       terepen, a támadó +1-et kap minden dobásához. 
 

A módosított dobás eredménye nem lehet kevesebb, mint 1, és nem lehet több, 
mint 6. 
 

A támadó csak 3 sikeres találattal tud legyőzni egy ellenséges főparancsnok-
ságot. Ha csak 1, vagy 2 találatot érsz el egy főparancsnokság ellen, akkor vissza 
kell vonulnod, és a főparancsnokság továbbra is ellenfeled tulajdonában marad. 
Ráadásul, ha a védő főparancsnoksága elszenvedett 1-3 találatot, akkor dobhat 
is a támadó sereg ellen ugyanennyi (1-3) kockával. 
 

Például: Pali megtámadja Kamillát egy 
legelőn, 3 lakos figurájával. Pali 3 kockával 
dob, melynek eredménye:           . Pali 
+1-et kap minden dobásához és így összesen 
(0+1+2) 3 találatot ér el. Eltávolítja Kamilla 
2 haderejét (1 lakosát és 1 települését), a 
többlet találat elvész. Pali elfekteti mind a 3 
támadó lakos figuráját a csata lapkáján, 
hiszen kimerültté váltak. 

 
Példa folytatása: mivel Kamilla 
katonái 2 találatot szenvedtek el, 
Kamilla 2 kockával dob:         , azaz 1 
találatot okoz a támadónak. Pali 
leveszi az egyik lakos figuráját. Mivel 
Pali meghódította a legelőt, ezért 1 
lakos figuráját kicserélheti 1 település 
jelölőjére. Így is tesz.  
 

A TOP I és TOP II helyen lévő 3-as (kiváltságok) modul 
használata esetén, a támadó elpusztít 1 meglévő gyárat, ha 
semlegessé tesz egy ellenséges várost. Ha a támadó a 
későbbiekben elfoglalja ezt a várost, az esetleges maradék 
gyárakat a birtokába veheti, és a település jelzője alá teheti őket. 
 

A TOP I és TOP II helyen lévő 8-as (termelés) modul használata 
esetén nincs harc a városokban, így tetszőleges számú játékosnak 
lehet ott a kereskedelmi állomása. Ha meghódítasz egy terep 
lapkát, megszerzed az esetleg ott lévő üzemet is. Ha csak 
semlegesítesz egy terep lapkát, az ott lévő üzem gazdátlanná 
válik. 
 

TOP II: 
A TOP I helyen lévő 9-es (részvények) modul használata esetén, a 
támadó részvénytársaság a saját tulajdonába vonja a legyőzött ellenfele 
összes többi lapkáját, és a rajta lévő haderőt kicseréli a sajátjára, ha le 
tudja győzni az ellenfele fővárosát. (     : a TOP III helyen lévő 2-es 
(verseny) modul használata esetén, ha a támadó részvénytársaság 
semlegesíti a védő utolsó fővárosát, meghódíthatja azt, ha még egy 
további aktív lakos figuráját is rá tudja mozgatni a város lapkára.) Ha a 
támadó csak semlegessé teszi a fővárost, akkor a védő elveszíti az 
összes többi lapkáját is, anélkül, hogy átkerülnének a győztes 
tulajdonába. Ezután a győztes elveszíti a legyőzött részvénytársaság 
összes részvényét, bármiféle kompenzáció nélkül. A legyőzött részvény-
társaságot újra alakíthatjátok a következő részesedési körben (SR). 

 
3H fázis: Bevételek 
 

TOP II: ebben a fázisban megkapjátok a bevételeiteket. 
Mindenki $20 alapbevételt kap, valamint $5-t minden térkép lapkájáért. 
Emellett bónusz bevételt kap a lapkák típus szerint (ami nem város): 
 
különböző típusú térkép 
lapkák száma 
 
bónusz bevétel 
 
Például: Kamilla a fővárosa mellett 2 erdőt, 3 síkságot, 1 hegyet és 2 várost 
irányít. A bevétele: $20 (alapbevétel) +$10 (3 féle terep lapka, ami nem 
város) +8×$5=$40 (összesen 8 térkép lapka), azaz összesen $70. 
 

A játék vége 
 

TOP I: a játék azonnal véget ér az aktív játékos köre végén, ha a játékos... 
... a 3C fázisban megveszi a készlete összes lakos figuráját, vagy 
... a 3D fázisban leteszi a térképre a készlete utolsó település jelölőjét, vagy 
... a 3G fázisban semlegesíti, vagy meghódítja egyik ellenfele fővárosát. Ha a 
támadó meghódította a fővárost, akkor minden jelölőt kicserél a sajátjára, ha 
csak semlegesítette azt, a legyőzött ellenfele jelölői elvesznek. 
 

A 2-es (verseny) modul használata esetén, a játék csak akkor ér véget, 
ha a támadó semlegesíti, vagy meghódítja a védő utolsó fővárosát is. 
Amíg a védőnek van akár csak egy másik városa is, akkor azt szabadon 
kinevezheti új fővárosának, tehát a játék még nem érhet véget. 
 

A TOP II helyen lévő 8-as (termelés) modul használata esetén, csak az 
első 2 lehetőség alapján érhet véget a játék, hiszen ebben a világban 
nincs harc a városokban. 
 

A végső pontozás 
 

TOP I: 
A következő győzelmi pontokat (VP) kapjátok: 3 VP minden saját tulajdonú 
terep lapka után, 5 VP minden saját tulajdonú város lapka után. 
 

Aki a játék végére a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte, megnyeri a játékot! 
Döntetlen esetén, amelyiküknek több katonája van, az nyer közülük! 
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5-ös modul: felfedezés 
Bevezetés 

 

A felfedezés modulban a térképnek csak egy kis részét ismeritek kezdetben. 
El kell küldenetek a felfedezőiteket, hogy felfedezzék a még szűz területeket! 
 

Azt is az eszedben kell tartanod, hogy azonnal települhetsz az újonnan 
felfedezett területre, így a törzsed könnyebben terjeszkedhet a térképen. 
Gyakran az, aki elsőként fedezi fel ellenfelét, nagyobb előnyhöz jut. 
 

Játékösszetevők 
 

Az alábbi játékösszetevőkre lesz szükségetek: 
 (24) 6 db felfedező lapka, (21) 1 dobókocka 
 TOP I: (16) 100 győzelmi pont jelző 
 TOP II: (25) 30 db jövedelem jelző 

 

Játék előkészítése 
 

A személyes játékelemek előkészítése: 
 

Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az óramutató járása 
szerinti sorrendben követitek egymást (IV-es prioritás). Válasszatok magatok 
közül egy kezdő játékost, aki tegye maga elé a kezdőjátékos kártyát! 
 

Mindegyikőtök az alábbi kezdő pénzmennyiséget kapja a banktól: 
     : a kezdőjátékos $60-t, a másik játékos $80-t kap. 
            : a kezdőjátékostól kezdve $60, $70, $80, illetve $90-t kaptok 
sorban (VI-os prioritás). 
 
A térkép előkészítése: 
 

Mindig ez a modul határozza meg, hogy melyik térképet használjátok (I-es 
prioritás), ha része a világnak! 
 

Válogasd szét a különböző típusú térkép lapkákat külön-külön kupacokba, és 
tedd a kupacaikat az alábbi sorrendben: város, víz, legelő, erdő, szántó, hegy 
és sivatag! A város lapkákat rakd emelkedő számsorrendű oszlopba úgy, 
hogy a 10-es város legyen az alján, az 1-es város pedig a tetején! 
 

Az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modul használata esetén, amikor 
felfedeztek egy új várost, tedd rá a város által termelt 4 árucikk jelzőt! 
 

A 4-es (katonaság) modul használata esetén, amikor felfedeztek egy új 
várost, tegyél rá 1 laktanya jelölőt és 1 milicista figurát! 

 

Az 1-es térképet használjátok a következő esetekben: 
 

TOP I és TOP III: az 1-es térképet használjátok, ha a többi modul 
térképhasználata II-es, vagy III-as prioritású. 
 

TOP II: az 1-es térképet használjátok. 
 

Fordított játékos sorrendben, az utolsó játékossal kezdve, mindegyikőtöknek 
különböző kezdő várost kell választania, és letennie oda a főparancsnokság 
jelölőjét (IV-es prioritás). A központi várost nem választhatjátok! 
 

A 9-es (részvények) modul TOP I és TOP II helyen történő 
használata esetén a      térképet használjátok! A részvénytársasá-
gok mind az 5 város közül választhatnak maguknak fővárost. 

 

TOP I és TOP III: a 4-es térképet használjátok, ha egy másik modul 
térképhasználata IV-es prioritású. 
 

Mindnyájan az 1-es városban kezdetek a térkép közepén, és erre a lapkára 
kell letennetek a főparancsnokság jelölőiteket! 
 
Az általános játékösszetevők előkészítése: 
 

Tedd a felfedező lapkákat és a dobókockát a térkép mellé!
TOP I: tedd a győzelmi pont jelzőket a térkép mellé! 
TOP II: tedd a jövedelem jelzőket a térkép mellé! 
 

Játékszabályok 
 

Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az óramutató járása 
szerinti irányban követitek egymást. A forduló során mindegyikőtök egy 
teljes játékkört kap, amikor is végrehajtjátok a 3. fázis minden egyes lépését 
is, mielőtt a következő játékosra kerülne a sor. 
 
3D fázis: Lakosok 
 

Ebben a fázisban kiküldöd a lakos figuráidat (felfedezőidet) egy ismeretlen 
világba, hogy fedezzenek fel annyi szűz területet, amennyit csak tudnak. 
 

TOP I: egy aktív lakos figuráddal egy szomszédos térkép lapkát fedezhetsz 
fel. Tedd vissza a lakos figurádat a tartalék készletedbe (kivéve, ha víz mezőt 
fedezett fel, mert akkor kimerülten el kell fektetned a kiinduló lapkádon)! 

 
TOP II: egy aktív lakos figuráddal egy szomszédos térkép lapkát fedezhetsz 
fel. Ez után a lakosodat kimerülten el kell fektetned a kiinduló lapkádon! 
 

A 2-es (verseny) modul használata esetén, bármennyi szomszédos 
felfedezetlen lapkát felfedezhetsz 1 aktív lakos figuráddal. Tedd vissza a 
lakos figurádat a tartalék készletedbe (kivéve, ha csak vizet fedezett fel, 
mert akkor kimerülten el kell fektetned a kiinduló lapkádon)! 
 

A 4-es (katonaság) modul használata esetén, bármelyik szomszédos 
felfedezetlen lapkát felfedezheted 1 aktív lakos figuráddal. Tedd vissza a 
lakos figurádat a tartalék készletedbe (kivéve, ha víz mezőt fedezett fel, 
mert akkor kimerülten el kell fektetned a kiinduló lapkádon)! 

 

TOP III: bármennyi szomszédos felfedezetlen lapkát felfedezhetsz 1 aktív lakos 
figuráddal. Tedd vissza a lakos figurádat a tartalék készletedbe (kivéve, ha csak 
vizet fedezett fel, mert akkor kimerülten el kell fektetned a kiinduló lapkádon)! 
 

A felfedezés legfontosabb szabálya: egy már ismert város lapka mellé soha nem 
fedezhetünk fel egy másik város lapkát, mint ahogy egy ismert víz lapka mellé 
sem fedezhetünk fel egy újabb víz lapkát! 
 

Az egyes lapka halmok mellé tett felfedező lapkák száma reprezentálja azt, 
hogy mekkora valószínűséggel fedezünk fel egy adott terep típust. Bármelyik 
terep típus felfedezésének 1/6 esélye van, minden oda tett felfedező lapka után. 
 

Miután kiválasztottad a következő felfedezendő térkép lapka helyet, az alábbi 
szabályok szerint el kell helyezned a kupacokba rakott, különböző típusú 
térkép lapkák mellé mind a 6 felfedező lapkát (ha az adott kupacban még 
található el nem helyezett térkép lapka)! Az elhelyezés során a felfedező 
lapkákra nyomtatott számok sorrendje nem számít! 
 

1. város: tegyél annyi felfedező lapkát a város lapka kupac mellé, ahány térkép 
lapka van a legközelebbi, már felfedezett város lapka és a felfedezendő hely 
között! (Az egyenes távolság számít, azaz az esetleges üres lapka helyeket is be 
kell számolnod!) 
 

2. víz: tegyél annyi felfedező lapkát a víz kupac mellé, ahány térkép lapka van a 
központi város és a felfedezendő hely között! (Itt is az egyenes távolság 
számít.) 
 

3. maradék felfedező lapkák: tedd le a megmaradt felfedező lapkákat egyesével 
a terep lapka kupacok mellé, a következő sorrendben: legelő, erdő, szántó, hegy 
és sivatag (azaz abban a sorrendben, ahogy a térkép lapkák kupacait sorba 
raktad)! 
 

4. megmaradt felfedező lapkák: ha még mindig maradt el nem helyezett 
felfedező lapkád (például ha valamelyik térkép lapka kupac elfogyott), akkor 
tedd le őket a még meglévő kupacok mellé (akár egy mellé többet is, ha 
többször kerül sorra) a következő sorrendben: város, víz, legelő, erdő, szántó, 
hegy és sivatag! 
 

Ez után dobj egyet a kockával! A kockadobásnak megfelelő felfedező lapka 
melletti térkép lapka kupacból vegyél el egy térkép lapkát, és tedd le azt a 
felfedezendő lapkahelyre! 
 
 
 
 
 
 központi város 
 

 felfedezendő térkép lapka helye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Például: Kamilla a kérdőjellel megjelölt térkép lapka helyet szeretné felfedezni. 
Elosztja a felfedező lapkákat a sorba rakott térkép lapka kupacok mellé: 
Mivel a felfedezendő hely és a legközelebbi város között 1 lapkányi távolság 
van, 1 felfedező lapkát tesz a város térkép lapka kupaca mellé . Mivel a 
központi város (©) és a felfedezendő hely között 2 lapkányi távolság van (a 2 
legelő lapka), 2 felfedező lapkát tesz a víz térkép lapka kupac mellé . A 
megmaradt 3 felfedező lapkából lerak 1-1 darabot sorba, a következő 3 térkép 
lapka kupac mellé (legelő, erdő, szántó) . Ez után dob egyet a kockával 
(1-est), majd elvesz az erdő térkép lapka kupac tetejéről egy lapkát, és leteszi a 
felfedezendő helyre. Kamilla tehát egy erdő lapkát fedezett fel! 
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Ha az 1-es térképpel játszotok, akkor azt csak a központi város körül 4 lapka 
távolságig tudjátok felfedezni. Így létre tudtok hozni egy hatszög alakú 
térképet, nagyjából a 2-es és 3-as térképhez hasonlót. Mivel az előző szabály él 
a város lapkák és víz lapkák felfedezésére, egyáltalán nem biztos, hogy az 
összes város és víz lapkát fel tudjátok majd fedezni a játék során. Ha a 4-es 
térképpel játszotok, akkor a központi várostól korlátlan távolságig fedezhetitek 
fel a térképet, amíg csak elfértek az asztalon. 
 

TOP I: győzelmi pontot kaptok ebben a fázisban. 
 

Azonnal kapsz a közös készlet-
ből 1 győzelmi pont jelzőt, amint 
felfedezel egy új térkép lapkát 
(még ha az víz is). 
 

Tegyél további 2 db 1 
VP-s jelzőt a felfedezett 
terep lapkára, illetve  
4 db 1 VP-s jelzőt a 
felfedezett város lapkára! 
 

A játék során a lapkákra letett győzelmi pont jelzőket meg tudjátok szerezni: 
 

1.) település: aki az első település jelölőt leteszi az adott térkép lapkára, az 
megkapja az első győzelmi pont jelzőt a lapkáról. 
 

2.) betakarítás: ha egy aktív lakos figurádat elfekteted azon a térkép lapkán, 
amin még maradt VP jelző a betakarítás fázisban (direkt azzal a céllal, hogy 
VP-t takaríts be), megkapod a lapkán lévő összes maradék győzelmi pont 
jelzőt. Város esetén a maradék 3-at. Ha valamilyen más akció miatt meríted ki 
(fekteted el) a lakos figurádat, nem kapod meg ezeket a VP jelzőket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: Pali az első körben két lakos figuráját mozgatja egy üres erdő lapkára. 
Az egyiket kicseréli egy település jelölőjére, a másikat pedig elfekteti a lapkán. 
Ez után elveszi az erdő lapkán lévő első győzelmi pont jelzőt. A következő 
körben Pali a VP gyűjtés akciót adja az aktívvá vált lakos figurájának, majd 
elfekteti őt az erdő lapkáján. Ez után elveszi a maradék VP jelzőt. 
 
TOP II: aki elsőként fedez fel egy térkép lapkát, vagy elsőként teszi le egy 
település jelölőjét egy terep-, vagy város lapkára, kap egy $5-os jövedelem 
jelzőt, amit maga elé tesz. Ez ugyan úgy a bevételét növeli a 3H fázisban, mint 
az összes többi jövedelme. Az $5-os jövedelem jelző hátoldalán $10 szerepel, és 
léteznek ezen kívül $20/$50-es jelzők is, így könnyedén tudod átváltani őket, ha 
kifogyna a készletből a $5-ös jelző. 
 

Például: Kamilla ebben a körében 1 erdő és egy város 
lapkát fedezett fel, valamint elsőként tette rá egy 
település jelölőjét az erdő lapkára. Kamilla ezért 3 db 
$5-os jövedelem jelzőt kapna, de az egyszerűség 
kedvéért az egyiket megfordítja, és így egy $5-os és 
egy $10-os jelzőt vesz el, és tesz maga elé. 
 

A 2-es (verseny) modul, illetve a 7-es (többség) modul TOP I
helyen való használata esetén, ha valamelyikőtök leveszi egy 
térkép lapkáról egy település jelölőjét, és ezen a lapkán már 
nem marad több település, bármelyik új játékos, aki ez után 
erre a lapkára település jelölőt tesz, ismét elsőnek számít, és 
ismét megkapja a $5-os jövedelem jelzőt. A 4-es (katonaság) 
modul használata esetén ez a szabály él, ha meghódítasz egy 
ellenfeled által birtokolt térkép lapkát. 

 

TOP II: a következő szabály kiegészítések is érvényesek: 
 

A 3-as (kiváltságok) modul TOP I helyen való használata esetén 
bármennyi aktív lakosodat átmozgathatod egy éppen most felfedezett 
térkép lapkára anélkül, hogy a fenti módon el kellene fektetni őket. 
 

A 4-es (katonaság) modul TOP I helyen való használata esetén vagy 
felfedezel, vagy az alábbi dolgokban részesülsz a tereptől függően: 
 

semmi 
 

1 saját település jelölő 
 

1 saját település jelölő és 1 saját kimerült lakos figura 
 

1 milicista. Aki legyőzi a milicista figurát a hegyen, az $20 jövedelmet 
kap. 
 

1 laktanya és 1 milicista figura (ez az általános szabály a katonaság modul 
esetén). 

 
3E fázis: Teherszállítás 
 

Ez a fázis csak akkor van, ha az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modullal 
is játszotok és a teherszállítótokat mozgatjátok a térképen. 

 

TOP II és TOP III: 
A lakos nélküli világokban a teherszállítód segítségével fedezheted fel az 
új térkép lapkákat. Az újonnan felfedezett lapkára való mozgatás 1 
mozgáspontba (MP) kerül, illetve ha az egy hegy lapka, akkor 2 MP-ba. 
Ha egy víz lapkát fedezel fel, az is 1 MP-ba kerül, de a teherszállítódat a 
kiindulási lapkáján kell hagynod. Ha egy hegy lapkát fedezel fel, de a 
teherszállítódnak már csak 1 mozgáspontja van, akkor azt elkölti és a 
kiindulási lapkáján marad. 
 

Emellett a TOP II pozíció esetén: leteheted egy település jelölődet az 
adott lapkára, amint oda mozgattad a teherszállítódat. Ez egy önkéntes 
akció, amit a település jelölők korlátozott száma miatt passzolhatsz is. 

 
3H fázis: bevételek 
 

TOP II: ebben a fázisban megkapod a bevételeidet. 
 

Mindenki $20 alapbevételt kap a fővárosa után. 
Ezen kívül a begyűjtött jövedelem jelzőid utáni bevételt kapod meg. 
 

Például: az első pár kör egyikében Ráhel felfedezett 8 
térkép lapkát és elsőként elhelyezett rájuk 6 település 
jelölőt. A bevétele a következő: $20 (alapbevétel) +$40 
(a felfedezett 8 lapka után 8×$5 jövedelem jelző) +30$ 
(a 6 elsőként elhelyezett település után 6×$5 jövedelem 
jelző), ami összesen $90. 
 

A játék vége 
 

TOP I: a forduló végén, ha már csak 7 fel nem fedezett térkép lapka van, 
azonnal véget ér a játék. Ha még 7-nél több, egy új forduló kezdődik. 
 

A végső pontozás 
 

TOP I: össze kell számolni a győzelmi pontokat, amiket a játék során 
szereztetek a felfedezésekből, a települések lerakásából és a térkép lapkákra 
tett győzelmi pont jelzők betakarításából. 
 

A legtöbb győzelmi pontot begyűjtő játékos lesz a győztes! Döntetlen esetén 
az nyeri meg a játékost, amelyik játékosnak több lakos figurája van a 
térképen (nem a településeken). 
 

Megjegyzés 
 

Az 504 játékban létezik 36 világ, ahol a különböző típusú térkép lapkák 
között nincs igazán különbség, a városok és a víz kivételével természetesen. 
A felfedezés modult érinti leginkább ez (24 a 168 játékból), ahol egyszerűen 
csak felfedezitek a különböző lapkákat, miközben mindegy, hogy az éppen 
milyen típusú, hiszen számotokra csak a városok a fontosak, a víz pedig 
csupán akadályozza a felfedezőiteket. 
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6-os modul: utak 
Bevezetés 

 

Az utak modulban mindenki az összeköttetésekre fókuszál. Mindnyájan a 
fővárosotoktól indulva, saját úthálózatot építetek a világba, hogy garantálni 
tudjátok az egyes városok árucikkekkel való ellátását. 
 

Csak azok győzhetnek ebben a modulban, akik a különböző tereptípusok 
között jól kiegyensúlyozott, nagy úthálózatot tudnak építeni. Egy nagyon 
pozitív mellékhatása az útépítésnek, a mobilitás növekedése. Így a törzsed a 
saját útjaidon gyorsabb lesz, mint ellenfeleid törzsei. 
 

Játékösszetevők 
 

Az alábbi játékösszetevőkre lesz szükségetek: 
 (26) 90 db út jelölő, (33) 1 áttekintő lapka 
 TOP I és TOP II: (17) 1 többség tábla, (18) 30 nyom jelző 

 
Játék előkészítése 

 

A személyes játékelemek előkészítése: 
 

Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az óramutató járása 
szerinti sorrendben követitek egymást (IV-es prioritás). Válasszatok magatok 
közül egy kezdő játékost, aki tegye maga elé a kezdőjátékos kártyát! 
 

Mindegyikőtök az alábbi kezdő pénzmennyiséget kapja a banktól: 
     : a kezdőjátékos $60-t, a másik játékos $80-t kap. 
            : a kezdőjátékostól kezdve $60, $70, $80, illetve $90-t kaptok 
sorban (VI-os prioritás). 
 

: mindnyájan kaptok 19-19 út jelölőt a saját színetekben. 
 

A 9-es (részvények) modul TOP I és 
TOP II helyen történő használata esetén, 
az 5. részvénytársaság megkapja a 14 út 
jelölőjét a saját színében (narancssárga). 
 

A 4-es (katonaság) modul használata esetén, 
mindnyájan szürke hátoldalú, semleges utakat 
fogtok építeni. Függetlenül a játékosok színé-
től, és attól, hogy van-e 5. részvénytársaság, 
tegyél 40 út jelölőt a szürke hátoldalával felfele 
a térkép mellé! 

 

A térkép előkészítése: 
 

Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az 5-ös jelű térképet 
használjátok (IV-es prioritás). 
 

Minden játékos a térkép közepén lévő, közös, 1-es város lapkán kezd, és ide 
kell elhelyeznie a főparancsnokság jelölőjét. 
 
Az általános játékösszetevők előkészítése: 
 

TOP I: tedd a többség táblát a sivatagos 
oldalával felfelé a térkép mellé, és tedd alá 
az összes játékos saját színének megfelelő 
nyom jelzőket! 
 

TOP II: tedd a többség táblát a nem 
sivatagos oldalával felfelé a térkép mellé, 
és tedd alá az összes játékos saját színének 
megfelelő nyom jelzőket! 
 

Játékszabályok 
 

Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az óramutató járása 
szerinti irányban követitek egymást. A forduló során mindegyikőtök egy 
teljes játékkört kap, amikor is végrehajtjátok a 3. fázis minden egyes lépését 
is, mielőtt a következő játékosra kerülne a sor. 
 
3D fázis: Lakosok 
 

Ebben a fázisban a lakos figuráidat mozgatod térkép lapkáról lapkára, 
miközben utat építenek két lapka között. 
 

Minden aktív lakosodat tetszőleges távolságba mozgathatod a saját, 
összefüggő úthálózatodon anélkül, hogy kimerülnének. A lakosaid csak akkor 
merülnek ki (kell elfektetned őket), ha egy olyan térkép lapkára mozgatod, 
amin keresztül nem vezet a saját utad, illetve ha valamilyen más akciót 
végrehajtására használod őket (ebben a modulban praktikusan egy út 
megépítésére). 

 
TOP I és TOP II: egy egymáshoz kapcsolódó úthálózatot kell építened. A 
legelső út jelölődet a fővárosod és egy szomszédos lapka közé kell tenned, de 
innen kezdve az utad tetszőleges irányba elágazhat. Ha mindkét szomszédos 
lapkán van 1-1 település jelölőd, akkor összekötheted a két lapkát egy utaddal. 
Összesen annyi aktív lakos figurára van szükséged az úttal összekötni akart két 
szomszédos lapkán, amennyit az alábbi táblázat jelez (minden esetben a 
szomszédosak közül a drágábbik lapkát kell figyelembe venned). Egy aktív lakos 
figurádat ez után vissza kell tenned a saját készletedbe, majd megépül az út 
(leteszed a két lapka közé az út jelölődet). A többi, építéshez szükséges aktív 
lakosodat el kell fektetned azokon a mezőkön, ahol épp álltak. Majd a 
következő körödben használhatod őket ismét. 
 

TOP III: sokkal kevesebb megkötésed van. Bármelyik lapkán építhetsz utat, 
annak nem kell a fővárosodhoz csatlakoznia. Az útépítési szabály megegyezik a 
fentivel, azzal a kivétellel, hogy az ÖSSZES lakosodat el kell fektetned, és nem 
kell visszatenned a saját készletedbe egyet sem közülük. 
 
 
 
 
 
Ha ellenfeleid 1, vagy több utat építettek már azon lapkák közt, ahol te is épp 
utat akarsz építeni, akkor a fentieken túl minden ugyanazon lapkahatárra 
épített ellenséges út után 1-1 többlet lakos figurádra lesz szükséged az 
építkezéshez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Példa: Ráhel (zöld) utat szeretne építeni egy erdő lapkáról egy legelő lapkára. 
Mindkét szomszédos lapkán van 1-1 települése, és a két lapkán összesen van 
elegendő aktív lakos figurája is. Normál esetben a legelő miatt 1, az erdő miatt 
2 (azaz 2) lakos figurára lenne szüksége, hogy utat építhessen. Azonban 
Palinak (kék) már van ugyan ezen a lapkahatáron egy saját útja, így Rahelnek 
az építéshez egyel több lakos kell, azaz 3. Ráhel egy lakos figuráját visszateszi a 
saját készletébe, majd leteszi a kívánt út jelölőjét, és a másik két aktív lakosát 
elfekteti azokon a lapkákon, ahol épp álltak. 
 
Ez után a többség táblán jelölnöd kell, hogy milyen típusú térkép lapkát 
kötöttél be az úthálózatodba! 
 

TOP I és TOP II: közvetlenül, miután 
megépítettél egy utat, a többség tábla 
megfelelő, cél lapka típusú oszlopán 
(TOP II esetén kivéve a sivatagot, mert 
az nem szerepel), egyel feljebb kell 
tolnod a saját nyom jelölődet! Így jól 
nyomon követhető, hogy ki mennyi utat 
épített az egyes lapka típusokra. 
 

Például: Pali egy legelőre építette a 
legutolsó útját, így a többségi tábla 
legelő oszlopában tolja egyel feljebb a 
nyom jelölőjét. 
 

TOP II: a városok különböző típusú terep lapkákkal való kapcsolatot 
igényelnek, így a célod az, hogy utak segítségével minden tereptípussal 
összeköss egy-egy várost (lásd alább a bevétel fejezetnél). 
 

: a 2-es (verseny) és a 7-es (többség) modul TOP I helyen történő 
használata esetén, ha egy saját utad két vége mellől az egyik 
település jelölődet visszaveszed, akkor az az út semlegessé válik (át 
kell fordítani a semleges oldalára). Aki a legközelebb két települést 
birtokol a semleges út két végén lévő lapkán, és ha a semleges út 
csatlakozik egy saját úthálózatához, elbirtokolja az utat (kicseréli 
egy saját út jelölőjére). A 6-os modul TOP I és TOP II pozíciója 
esetén, ha egy utad semlegessé válik, akkor a nyom jelölődet vissza 
kell léptetni egyel a többségi tábla megfelelő oszlopában. 

semleges 
hátoldal 
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A 4-es (katonaság) modul használata esetén, mindnyájan semleges utakat 
építetek, így minden esetben csak egy (semleges) út jelölő lehet két lapka 
között. Ha te vagy az aktív játékos, akkor az aktív lakos figuráidat 
bármekkora távolságra elmozgathatod a semleges utak mentén anélkül, 
hogy kimerülnének. 
 

Ha a 4-es (katonaság) modul a TOP I, vagy TOP II pozícióban van, 
akkor csak olyan térkép lapkára építhetsz semleges utat, ami a saját 
fővárosodhoz csatlakozik. Ha 1, vagy több lakos figurádat egy 
ellenséges lapkára mozgatod, építhetsz ide utat, még ha a 3G 
fázisban harcolnod is kell majd. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: Ráhel (zöld) megtámadja Pali legelő lapkán lévő települését egy 
lakos figurájával . Ahhoz, hogy előre tudjon mozogni a támadó lakos 
figurájával, egy semleges utat épít az erdő lapkáról a legelő lapkára. Ehhez 
2 további lakosra van szüksége. Ráhel egy lakos figuráját visszateszi a saját 
készletébe, a másikat pedig az erdő lapkán elfekteti, majd letesz egy 
semleges út jelölőt a két terület lapka közé . Ez után a támadó lakosa 
harcol Pali települése ellen. 

 

TOP I: mindenki csak akkor léphet előre a nyom jelzőjével a többség 
táblán, amikor egy térkép lapkát elsőnek köt össze úttal. Akkor 
számíthatsz be egy várost, ha te ellenőrzöd azt a várost, és a te 
ellenőrzésedben lévő lapkákon keresztül vezetett úttal csatlakozik a 
fővárosodhoz. Mindegyikőtök beszámíthatja a fővárosát, amikor az első 
utat megépíti. 
 

TOP II: azonnal jelölnöd kell a többség táblán, ha egy csak saját 
ellenőrzésed alatt álló területeden utat építesz (kivéve a sivatag lapkákat). 
Ha egy terület felett elveszíted az ellenőrzésedet, vissza kell lépned a 
többség tábla mindazon oszlopán a nyom jelzőiddel annyit, ahány térkép 
lapkát már nem kapcsol hozzá az út az ellenőrzésed alatt álló területeken 
keresztül a fővárosodhoz. 
 

TOP II: 
A 7-es (többség) modul használata esetén, a többségi tábla azon oldalát 
kell használnotok, ahol a sivatag oszlop is szerepel, így a sivatag típusú 
lapkákat is be kell számítanotok. Ez igazából semmit nem változtat ezen a 
modulon, de a többség modul extra győzelmi pontokat ad a sivatagok 
után. 
 

3E fázis: Teherszállítás 
 

Ez a fázis csak akkor van, ha az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modullal is 
játszotok és a teherszállítótokat mozgatjátok a térképen. 
 

Az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modul a TOP III helyen való használata 
esetén, körönként egyszer, ingyen felépíthetsz egy utat két olyan lapka 
között, amelyik egyikén ott van a teherszállító figurád, és mind a kettőn 
van 1-1 település jelölőd. 

 
3H fázis: Bevételek 
 

Ebben a fázisban hozzájuttok a bevételeitekhez. Egy egyszerű pillantással a  
többségi táblán ellenőrizni tudod ennek mennyiségét. 
 

Mindenki $20 alapbevételt kap a fővárosa után, valamint $10 dollárt minden 
olyan város után, ami úthálózattal kapcsolódik a fővárosához. 
 

Ezen túl minden városod után (a fővárosodat is beleértve), amihez különböző 
típusú terep lapkák csatlakoznak az útjaidon keresztül, bizonyos extra 
jövedelmet termelnek. Minden típusból, egy csatlakozó terep lapka után az 
alábbi bevételhez juthatsz: $5 az első erdő, legelő és szántó után, és $10 az első 
hegy lapka után. 
 

Mindezen felül, további $10-t kapsz, minden városodhoz úttal csatlakozó 4 féle 
terep típusú lapkából (erdő, legelő, szántó és hegy) álló teljes sorozat után. 
 

A sivatag ebben az esetben nem számít a bevételek közé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: Kamilla idáig 1 várost, 1 legelőt, 3 erdőt, 2 szántót és 1 hegy lapkát 
kötött össze a fővárosával az úthálózata segítségével. Az alábbi bevételhez 
jut: $20 (alapbevétel) +$10 (a fővárosán kívüli 1 város) +5×$5=$25 (1 legelő, 2 
erdő, 2 szántó) +$10 (hegy) +$10 (1 db teljes legelő, erdő, szántó és hegy 
sorozat), azaz összesen $75. A 3. erdő után majd csak akkor kap $5-t, 
amikor egy újabb várost becsatlakoztatott az úthálózatába. 
 
A játék vége 
 

TOP I: minden forduló végén meg kell néznetek a játékos számtól függően, 
hogy hány várost kötöttetek össze úthálózattal. Ha bármelyikőtök 7 (    ), 
6 (     ), illetve 5 (     ) várost kötött össze az úthálózatával (      : ha bár-
melyik részvénytársaság 4 városhoz csatlakozik úttal), a játék véget ér. 
Ellenkező esetben egy új forduló kezdődik. 
 

A 4-es (katonaság) modul használata esetén, annak a fordulónak a 
végén van vége a játéknak, amelyikben közösen megépítettétek mind a 
40 semleges utat. 
 

A végső pontozás 
 

TOP I: a többségi táblán, az egyes terep típusú oszlopokon elhelyezkedő 
nyom jelölőid után kapsz győzelmi pontokat. 
 
 
 
 
 
Továbbá 3-3VP-t kapsz minden teljes város, legelő, erdő, szántó, hegy 
sorozatért (sivatag nem számít). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: Kamilla úthálózata az alábbi terep típusú lapkákhoz csatlakozik: 
összesen 5 város, 4 legelő, 2 erdő, 5 szántó, 4 hegy és 3 sivatag. A következő 
győzelmi pontot kapja ezért: 27VP (5×3 VP a városok + 4×3VP a hegyek 
után) +22VP (4×2VP a legelők + 2×2VP az erdők + 5×2VP a szántók után) 
+3VP (3×1VP a sivatagok után) + 6VP (2 db teljes város, legelő, erdő, szántó, 
hegy sorozat), azaz összesen 58VP. 
 

A legtöbb győzelmi pontot összegyűjtő játékos megnyeri a játékot! Döntetlen 
esetén az nyer közülük, akinek több lakos figurája van az úttal összekötött 
térkép lapkákon! 
 

A 4-es (katonaság) modul használata esetén, döntetlen esetén az nyer 
közülük, akinek több lakos figurája van a semleges utakkal összekötött 
lapkákon. 
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7-es modul: többség 
Bevezetés 

 

A többség modulban nem nagyon érdekel téged, hogy miből mennyit 
birtokolsz éppen. Egyetlen dolog lényeges, hogy mindig több legyen belőle, 
mint ellenfeleidnek. Mindenki próbál a lehető legtöbb terület lapkára 
települni és egyre növelni a saját birodalmát. Sajnos a birodalmad némileg 
összezsugorodik minden pontozás után, így át kell az egészet szervezned, 
hogy feltámadhasson, akár főnix a hamvaiból. 
 

Vigyáznod kell azonban arra, hogy a település jelölőid és a lakos figuráid 
száma korlátozott! Ha ezek elfogynak, már csak nehezen tudod biztosítani a 
birodalmad igen fontos többségét, és pont a játék legvégén bukhatod el az 
addig biztosnak hitt győzelmedet! 
 

Játékösszetevők 
 

Az alábbi játékösszetevőkre lesz szükségetek: 
 (17) 1 db többség tábla, (18) 30 nyom jelző 
 TOP I: (27) 4 kezdőkártya, (28) 17 pontozókártya 
 

Játék előkészítése 
 

A személyes játékelemek előkészítése: 
 

TOP I: A játékban nincs fix körsorrend, így a 
játékosok számától függően kiválogatott kezdő-
kártyákat és pontozókártyákat kell a térkép 
mellett elhelyezned!  
 

 : ezután keverd meg a pontozó-
kártyákat képpel lefelé és tedd őket a lenti kép 
szerint, a hátlapjuk szerint szétválogatva, 3 
sorba a kezdőkártyák mellé! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: 4 játékos esetén válogasd ki azokat a kezdőkártyákat és 
pontozókártyákat, amelyek szimbólumában a 4 játékos szerepel! Ez után első 
2 helyre kerül képpel felfele a 2 kezdőkártya, majd mellé és alá (a hátlapjuk 
szerint 3 sorba) rendezd el a 16 pontozókártyát! 
 

A 9-es (részvények) modul TOP II helyen lévő használata esetén 
előfordulhat, hogy nem aktív mind az 5 részvénytársaság egyszerre. 
Emiatt a játékosok a következő kártyákat kapják minden üzleti körben: 
1. és 2. BR: válaszd ki a kezdőkártyát az aktív részvénytársaságok száma 
szerint! 3. BR: vedd vissza az I. pontozókártyákat. Keverd össze az „1. 
pontozás” kártyát a     jelű kártyákkal, így 1 képpel lefelé fordított 
kártya lesz az asztalon minden részvénytársaság után. 4. és 5. BR: 
ismételd meg a fentieket a II., illetve III. hátlapú pontozókártyákkal! 

 

Mindegyikőtök tegye 1-1 lakos figuráját az első kezdőkártyára, így mindenki 1 
lakos figurával kevesebbel fog játszani! 
 

TOP II és TOP III: ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az 
óramutató járása szerinti sorrendben követitek egymást (IV-es prioritás). 
Válasszatok magatok közül egy kezdő játékost, aki tegye maga elé a 
kezdőjátékos kártyát! 
 

Mindegyikőtök az alábbi kezdő pénzmennyiséget kapja a banktól: 
     : a kezdőjátékos $60-t, a másik játékos $80-t kap. 
            : a kezdőjátékostól kezdve $60, $70, $80, illetve $90-t kaptok 
sorban (TOP I és TOP III: VI-os prioritás, TOP II: III-as prioritás). 
 
A térkép előkészítése: 
 

TOP I és TOP III: ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az 
5-ös jelű térképet használjátok (IV-es prioritás). 
 

Minden játékos a térkép közepén lévő, közös, 1-es város lapkán kezd, és ide 
kell elhelyeznie a főparancsnokság jelölőjét. 
 

TOP I: miután megállapítottátok a kezdőjátékos sorrendet a kezdőkártyán, 
fordított játékos sorrendben mindenki különböző várost választ magának 
fővárosnak, és leteszi oda a főparancsnokság jelölőjét. 
 

A 9-es (részvények) modul TOP II helyen lévő használata esetén, majd 
a részesedési körben (SR) választotok magatoknak fővárost. 

 
TOP II: ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az 3-as jelű 
térképet használjátok (III-as prioritás). Fordított játékos sorrendben mindenki 
különböző várost választ magának fővárosnak, és leteszi oda a főparancsnokság 
jelölőjét. 
 
Az általános játékösszetevők előkészítése: 
 

Tedd a többség táblát a sivatagos oldalával felfelé a térkép mellé, és tedd alá az 
összes játékos saját színének megfelelő nyom jelzőket! 
 

Játékszabályok 
 

TOP I: a játék során megfelelő körsorrendben követitek egymást. Minden 
forduló előtt meg kell határoznotok az új játékos sorrendet. Az 1-es fázist 
egyszerre játszhatjátok le. A 3. fázist kell játékos sorrendben lejátszanotok, és 
mindegyikőtök befejezi a teljes fázisát, mielőtt a következő játékosra kerülne a 
sor. 
 

TOP II és TOP III: ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az 
óramutató járása szerinti irányban követitek egymást. A forduló során 
mindegyikőtök egy teljes játékkört kap, amikor is végrehajtjátok a 3. fázis
minden egyes lépését is, mielőtt a következő játékosra kerülne a sor. 
 
1. fázis: Játékos sorrend 
 

TOP I: a legelső játékos sorrendet véletlenszerűen kell meghatároznotok, majd 
mindenki 1 lakos figuráját az első kezdőkártyára teszi a meghatározott 
sorrendnek megfelelően. Miután mindenki végzett egy teljes játék körével, és új 
forduló kezdődik, újra meg kell határoznotok a játékos sorrendet! A 2. forduló 
előtt a 2. kezdőkártyára kerülnek a lakos figurák, míg a 3. forduló előtt a 
képpel lefelé fordított pontozókártyákra egyesével. Mindaddig, amíg nem 
szereztek győzelmi pontot, fordított játékos sorrend alapján követitek egymást. 
VP szerzés után a sorrend a begyűjtött VP mennyiségétől függ: a fordulóban 
legkevesebb győzelmi pontot szerző játékos lesz a következő forduló kezdő 
játékosa, a legtöbbet szerző pedig az utolsó. Döntetlen esetén az előző forduló 
játékos sorrendjét meg kell fordítani az egyforma VP-t szerző játékosok közt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: 4 játékos játszik, az első forduló előtt véletlenszerűen határozzák meg 
a játékos sorrendet . A 2. forduló elején, mivel senki nem kapott VP-t, 
fordított lesz a játékos sorrend . Mivel a 3. forduló előtt sem szerzett senki 
VP-t, így ismét megfordul a játékos sorrend, de a lakos figurák immár 
egyesével a pontozókártyákra kerülnek. Az egyik képpel lefelé fordított kártya 
lesz az „1. pontozás” kártya. 
 

A 3-as (kiváltságok) modul TOP II helyen lévő használata esetén, adót kell 
fizetnetek az előző forduló bevételei után, de a játékos sorrendet továbbra 
is a győzelmi pontok határozzák meg. Ha döntetlen a legmagasabb 
bevétel, akkor annak kell a 20%-ot kifizetnie adóba, aki előbb következett 
a játékos sorrendben. Ha a legalacsonyabb bevételben van döntetlen, az 
nem fizet adót, aki később került sorra abban a fordulóban. Megjegyzés:
az első fordulótól kezdve a kiváltság kártyáitok után is kaphattok győzelmi 
pontokat, ami befolyásolhatja már a következő forduló játékos sorrendjét. 
 

A 9-es (részvények) modul TOP II helyen lévő használata esetén, az első 
üzleti körben (BR) a részvénytársaságok sorrendje pont fordított lesz, 
mint a megalapításuk sorrendje. Ha egy részvénytársaságot csak egy 
későbbi részesedési kör (SR) során alapítotok meg, akkor elsőként a 
következő üzleti körben kell figyelembe venni az ő sorrendjét, 
szükségszerűen fordított sorrendben, mint a megalapításának sorrendje. 
 

3D fázis: Lakosok 
 

Ebben a fázisban a lakos figuráidat mozgatod térkép lapkáról lapkára, 
miközben annyi települést alapítanak, ahányat csak tudnak. 
 

TOP I és TOP III: Minden alkalommal, amikor elhelyezel egy térkép lapkán egy 
település jelölődet, a többség táblán jelölnöd kell, hogy milyen típusú térkép 
lapkára tetted le ezt a településedet (beleértve a fővárosodat is). 
 

A 4-es (katonaság) modul használata esetén, ha elfoglalsz egy ellenséges 
települést, akkor a te jelölőd a többségi tába adott mező oszlopán egyel 
feljebb lép, az ellenfeled jelzője pedig egyel lejjebb. 
 

A 6-os (utak) modul TOP I és TOP III helyen lévő használata esetén, 
a jelzőiteket az alábbiak szerint kell a többség táblára tenni: 
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TOP I: számolod meg a lapkákat a leírtak szerint       (beleértve a főváros 
lapkáját ÉS a sivatag lapkákat is)! 
TOP III: számold meg a lapkákat a leírtak szerint a       és      (beleértve 
a főváros lapkáját,        ÉS a sivatag lapkákat is)! 

 

TOP II: a többséget a többi modul határozza meg. Valahányszor eleget teszel 
az alábbi táblázat feltételeinek, jelölnöd kell a megfelelő számú térkép lapkát a 
többségi tábla adott oszlopában. 
 

Jelöld a többségi táblán, ha elhelyezel egy települést 
valamelyik térkép lapkára (beleértve a fővárosodat is)! 
Kivétel    : ha a termelés modul van a TOP III  
helyen, a többség határozza meg ezt a modult. 
 
Számold meg a lapkákat a leírtak szerint (      beleértve 
a főváros lapkáját is)! 
 

Számold meg a terep lapkákat, ha építesz egy üzemet (a 
halüzem esetén az eredeti lapkát számold be)! Számold 
meg a város lapkát, ha kereskedelmi állomást építesz 
(beleértve a fővárost is)! 
 

A 4-es (katonaság) modul használata esetén, ha elfoglalsz egy ellenséges 
települést, akkor a te jelölőd a többségi tábla adott mező oszlopán egyel 
feljebb lép, az ellenfeled jelzője pedig egyel lejjebb. 
 

3E fázis: Teherszállítás 
 

Ez a fázis csak akkor van, ha az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modullal is 
játszotok és a teherszállítótokat mozgatjátok a térképen. 
 

TOP III: 
A lakos nélküli világokban egy település jelölődet teheted arra a térkép 
lapkára, ahová a teherszállító figurád megérkezik. Ez egy önkéntes akció, 
amit a település jelölők korlátozott száma miatt passzolhatsz is, ha akarsz. 
 

3H fázis: Bevételek 
 

TOP II: ebben a fázisban megkapjátok a bevételeiteket. 
 

Mindenki $20 alapjövedelmet kap a fővárosa után. 
 

Ezen felül a többségi táblán szerzett többségért kaphattok bevételt. 
 

Minden játékos a többségben lévő lapkáinak száma × $10-t kap, de csak az 
alábbi táblázatban megadott maximumig. 
 
 
 
 
 
Döntetlen esetén miden érintett fél megkapja a kiszámított többségi bevételét, 
a lehetséges maximumig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: Kamilla (fehér) döntetlen többségben van a legelő mezőket illetően 
Palival (kék), és egyedüli többségben van a szántó mezőkben (5 db). A bevétele 
a következőképpen alakul: $20 (alapjövedelem) +$20 (2 db legelő többségért 
2×$10) +$40 (5 db szántó többségért 5×$10-et kaphatna, de a szántó 
maximuma $40, így az 5. szántó elvész a számára), azaz összesen: $80. 
 
5. fázis: pontozás és végső pontozás 
 

TOP I: ebben a modulban háromszor pontoztok. A képpel lefelé fordított I-III 
hátlapú kártyák mind a 3 sorában van egy-egy „pontozás” kártya, de nem 
tudhatjátok, hogy éppen melyik az. A 3. fordulótól kezdve, mindegyikőtök 
játékos köre végén, le kell vennetek a lakos figurátokat a pontozókártyáról és 
fel kell azt csapnotok! Ha a kártyán a     szimbólum szerepel, a következő 
játékos köre kezdődik, ha ez a 3 „pontozás” kártya egyike, a játék szünetel, és 
azonnal pontoznotok kell! 

 
1. és 2. pontozás: a többség tábla egyes oszlopaiban megszerzett többségek 
után kaptok győzelmi pontokat. 
 

3. pontozás (végső pontozás): ahogy a 3. „pontozás” kártya előkerül, a játék 
véget ér, és a végső pontozás következik. Itt is a többség tábla egyes 
oszlopaiban elért többségek után kaptok győzelmi pontokat. Azok, akik már 
nem kerültek sorra ebben a fordulóban, +3VP-t kapnak fájdalomdíjul. A 
végső pontozás az alábbi táblázat szerint zajlik: 
 
 
 
 1. hely 
 

 2. hely (     : nincs) 
 
Ha az első helyen döntetlen alakul ki, minden döntetlent elért játékos  
2-2VP-vel kevesebbet kap és a 2. helyért nem jár pont. Ha a 2. helyen alakul 
ki döntetlen, mind a ketten megkapják ugyan azt a győzelmi pontot. 
 

Minden pontozás után a kapott pontokat hozzá kell adni az aktuális VP-hez. 
Ez után, kezdve a legtöbb VP-t kapó játékossal, végre kell hajtanotok a 
következő lépéseket (döntetlen esetén a tényleges játékos sorrend számít): El 
kell távolítanotok minden kapott 3VP (     ), illetve 4VP (             és      ) 
után 1-1 lakos figurátokat a térképről. Ha több lakost kellene eltávolítanotok, 
mint amennyi a térképen van, a hiányzó lakosok után 1-1 települést kell 
eltávolítanotok úgy, hogy a többi még kapcsolódjon a fővároshoz. A fővárost 
nem lehet levenni! Ha valaki nem tud eltávolítani elegendő lakos figurát és 
település jelölőt, nem kapja meg a VP-k ezen részét. Ez után módosítanotok 
kell a többségi tábla állását! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: egy 3 fős játékban Kamilla többséget szerzett a város és erdő típusú 
oszlopban és 2. helyet a hegy oszlopban. 22VP-t kap. Ez után 5 lakos figurát 
kell eltávolítania (1 lakos minden 4 VP után). Mivel csak 4 lakosa van a 
térképen, leveszi mindet, majd leveszi az egyik települését is. Bármelyiket 
levehette volna, hiszen a maradék 3 még mindig csatlakozik a fővárosához. 
 
 

A játék vége 
 

TOP I: a játék azonnal véget ér, ha valaki felcsapja a 3. pontozás kártyát. Ez 
után kezdődik a végső pontozás (lásd fenn). 
 

A végső pontozás 
 

TOP I: aki a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte össze a 3 pontozás alatt, 
megnyeri a játékot! Döntetlen esetén az győz, akinek több lakos figurája és 
település jelölője van összesen a térképen! 
 
TOP III: minden játékos további győzelmi pontokat kap a többségi tábla 
egyes oszlopain elért többségért. Döntetlen esetén minden döntetlent elért 
játékos megkapja az alábbi győzelmi pont mennyiséget! 
 
 
 
 
 
Például: Kamilla a játék végén a legtöbb erdővel és heggyel rendelkezik, ezért 
5+3 = +8VP-t kap. 
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8-as modul: termelés 
Bevezetés 

 

A termelés modulban figyelmeteket a vidékre irányítjátok. Farmokat, fűrész-
malmokat, halászkunyhókat és bányákat építetek, azaz a legtöbbet 
próbáljátok kipréselni a föld korlátozott erőforrásaiból. Előnybe kell 
részesítened emellett az utazást is a szomszéd városokba, ahol eladhatod a 
terményeidet, hiszen a közeli városaid csak kevés árucikket igényelnek. 
 

A törzsek emiatt sietnek. Egy adott terep lapkát csak az első tudja 
megművelni. A később érkezők csak sokkal drágábban tudják a kereskedelmi 
állomásukat felépíteni egy városban. 
 

Játékösszetevők 
 

Az alábbi játékösszetevőkre lesz szükségetek: 
 (2) 48 db árucikk jelző, (29) 40 üzem jelző, (33) 1 áttekintő lapka 
 

Játék előkészítése 
 

A személyes játékelemek előkészítése: 
 

Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az óramutató járása 
szerinti sorrendben követitek egymást (IV-es prioritás). Válasszatok magatok 
közül egy kezdő játékost, aki tegye maga elé a kezdőjátékos kártyát! 
 

Mindegyikőtök az alábbi kezdő pénzmennyiséget kapja a banktól: 
     : a kezdőjátékos $60-t, a másik játékos $80-t kap. 
            : a kezdőjátékostól kezdve $60, $70, $80, illetve $90-t kaptok 
sorban (VI-os prioritás). 
 
A térkép előkészítése: 
 

Ha nincs magasabb prioritású modul a 
játékban, akkor az 5-ös jelű térképet 
használjátok (IV-es prioritás). 
 

A térkép lapkákat az árucikkes oldalukkal 
felfelé kell elhelyezned! A sivatag nem termel 
semmilyen árucikket, és nincs rajta áru 
szimbólum sem. 
 

Minden játékos a térkép közepén lévő, közös, 
1-es város lapkán kezd, és ide kell elhelyeznie a 
főparancsnokság jelölőjét. 
 
Az általános játékösszetevők előkészítése: 
 

Tedd az árucikk jelzőket, üzem jelölőket 
és a áttekintő lapkát a térkép mellé! 
 

TOP III: 
Az árucikk jelzőkre csak akkor lesz 
szükségetek, ha az 1-es (rakd fel és 
szállítsd el!) modul is a világ részét 
képezi. 
 

Játékszabályok 
 

Ha nincs magasabb prioritású modul a játékban, akkor az óramutató járása 
szerinti irányban követitek egymást. A forduló során mindegyikőtök egy 
teljes játékkört kap, amikor is végrehajtjátok a 3. fázis minden egyes lépését 
is, mielőtt a következő játékosra kerülne a sor. 
 
3C fázis: Vásárlás 
 

TOP III: a 2. fordulótól kezdve, ebben a fázisban maximum a meglévő 
üzemeidnél 2-vel több lakos figurát vásárolhatsz. 
 

Például: Ráhelnek a 3. kör kezdetén 4 üzem jelölője van, így maximum 6 
lakos figurát vásárolhat ebben a fázisban. 
 
3D fázis: Lakosok 
 

Ebben a fázisban a lakos figuráidat 
mozgathatod térkép lapkáról lapkára, és 
településeket rakhatsz le az általad 
áhítottakra, hogy majd egy üzemeddel ki 
tudd termelni az árucikkeit. Emellett 
megpróbálod előbb elérni a városokat, 
mint ellenfeleid, hogy egy kis pénzt 
spórolhass a kereskedelmi állomásod fel-
építése során. Mozgás közben a lakosaid 
sietnek. Így azok továbbra is aktívak 
maradnak, ha egy olyan lapkára 
mozgatod őket, ahol épp egy kimerült 
 

 
lakos figurád van. Mindaddig, amíg ez a követelmény teljesül, a lakosod egyre 
újabb és újabb lapkára mozoghat. Csak akkor merül ki, ha egy kimerült lakos 
nélküli lapkára mozgatod őt, vagy valamilyen másik akciót hajt végre. 
 

A lakosaid segítségével üzemeket építhetsz. 
 

Minden terep lapkán általában csak egyetlen üzem építhető. A megépítéshez az 
alábbi táblázatnak megfelelő aktív lakosodat kell felhasználnod az adott lapkán. 
A lakosok az építkezéstől kimerülnek (el kell őket fektetned a lapkán), és csak a 
következő körödben használhatod őket újra. A megépült üzemedet, és annak 
tulajdonosát a település jelölőd alá tett üzem jelölővel kell jelezned. 
 
 
 
 
 

* Egy víz lapka melletti tetszőleges szárazföldi lapkán (akár sivatagon is) 
felépíthetsz egy halászkunyhót (halüzemet). 

 

TOP I: egy üzem egy körben csak 1 árucikket termel. A megtermelt árucikk 
jelzőt tedd magad elé képpel felfelé! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: Kamilla az előző körben elhelyezett egy települést egy szántón. Mivel 
egy másik lapkáján már van egy búzaüzeme, így ide egy halüzemet szeretne 
építeni. Elfekteti 2 aktív lakos figuráját, az üzem jelölőt a település jelölője alá 
teszi, majd az egészet a víz lapka széle mellé csúsztatja, jelezve, hogy ez egy 
halüzem. Ezután elvesz egy hal árucikk jelzőt, és képpel maga elé teszi. 
 
TOP I, TOP II és TOP III: 

Az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modul használata esetén az üzem azonnal 
termel 1 árucikket, aminek a jelzőjét tedd az üzem tetejére! 
 

A 2-es (verseny) modul és a 7-es (többség) modul TOP I helyen 
történő használata esetén, az üzemek semlegessé válnak, ha egy 
játékos leveszi fölüle a település jelölőjét. Az a játékos, aki elfoglalja 
ezt a lapkát, és leteszi ide egy települését, az üzemet is birtokba 
veszi egyúttal. 

 
TOP I és TOP II: emellett kereskedelmi állomásokat kell építened a városokban. 
Ha egy városra mozogsz, és 1 lakos figurádat kicseréled egy település jelölődre, 
az kereskedelmi állomássá válik. Ehhez még az alábbi táblázat szerinti 
kiegészítő pénzösszeget is be kell fizetned a bankba. Ha nincs elég pénzed, 
nem mozoghatsz be az adott városba! 
 
 csak és 
, 

 első második harmadik negyedik ötödik hatodik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: Pali egy lakos figuráját a 3-as városra mozgatja, majd kicseréli egy 
település jelölőjére. Ezt csak úgy teheti meg, ha ezután $20-t befizet a bankba, 
mivel az ő kereskedelmi állomása már a harmadik ebben a városban (Kamilla 
és Ráhel állomásai mellett). Ha nincs pénze, nem léphet a városba a lakosával. 
 

A 4-es (katonaság) modul használata mellett bárki építhet 
kereskedelmi állomást a városokban (mivel a városokban nincs 
harc). Ahol milicista figura van, azt is bele kell számolni a fenti 
táblázatba, így már az első játékosnak is kell fizetnie egy 
kereskedő háza megépítéséért. A 9-es (részvények) modul  
TOP I és TOP II helyen történő kombinálásával az ötödik 
részvénytársaság költségei már $50-re emelkednek! 
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3E fázis: Teherszállítás 
 

Ez a fázis csak akkor van, ha az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modullal is 
játszotok. A teherszállítótokat mozgatjátok térkép lapkáról lapkára, és 
árucikkeket szállítotok vele a városokba. A városok nem kínálnak 
árucikkeket, azokat az üzemeidben kell előállítanod. 

 

TOP I és TOP II: 
Az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modul használata esetén az üzemeidnél 
kell felrakodnod a teherszállítódat és elszállítani egy olyan városba, ahol 
van kereskedelmi állomásod. Ha az 1-es modul a TOP I és TOP II helyen 
szerepel, ugyan úgy követned kell a városok keresletét, mint ahogy azt az 
1-es modulnál már kifejtettük. Ha egy árucikket szállítasz egy városba, az 
árucikk jelzőt azonnal tedd rá a kereskedelmi állomásod tetejére, és egy 
takaró jelzővel fedd le a város egyik árucikk szimbólumát. Lásd a további 
szabályokat az alábbi fejezetekben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: Pali a saját szántó lapkájára mozgatja a teherszállító figuráját , és 
felrakodik rá egy búza jelzőt, amit az ottani üzeme termelt . A 
teherszállítóját a 4-es város lapkájára mozgatja , majd a búzát beszállítja a 
kereskedelmi állomásába . A búza jelzőt a kereskedelmi állomás tetejére 
teszi, és letakarja az egyik kereslet szimbólumot egy takaró jelzővel. Így egy 
búza jelző lesz Pali kereskedelmi állomásán, a szarvasmarha kereslet pedig 
megszűnik, mert ezt Pali letakarta. 
 

TOP III: 
Az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modul TOP III helyen történő használata 
esetén, a különböző terep lapkákon lévő üzemeidből a teherszállítód 
rakterébe rakodhatod a megtermelt árucikk jelzőket, majd a városokba 
szállíthatod őket. Olyan árucikket szállíthatsz csak a városba, amire 
kereslet van. Ha kielégítetted a város keresletét, tedd az árucikk jelzőt 
képpel felfelé magad elé! 
 

3H fázis: Bevételek 
 

Ebben a fázisban megkapjátok a bevételeiteket.  
 

Elsőként tegyél a közös készletből 1-1 megfelelő árucikk jelzőt az üzemeidre! Ez 
után maximum minden kereskedelmi állomásod után 1-1 (a fővárosodban után 
2) árucikk jelzőt eladhatsz, ha akarsz. 
 

Mindenki $20 alapjövedelmet kap, valamint megkapja az alábbi táblázat szerint 
az eladott árucikk jelzőkért kapott összegeket is. Ezután az eladott árucikk 
jelzőket mindenki tegye vissza a közös készletbe! 
 

Elcserélheted az árucikkeidet egy másikra, 2:1 arányban, hogy magasabb 
jövedelemre tegyél szert. Azaz kicserélheted 2 különböző, vagy 2 azonos 
árucikk jelződet 1 másik árucikk jelzőre a közös készletből. Bármennyi árucikk 
jelzőt tárolhatsz magad előtt képpel felfelé egy későbbi értékesítésre várva. 
 
különböző típusú 
árucikkek száma 
 

egy sorozat értéke 
 

Például: Palinak 5 kereskedelmi állomása van (ebből egy a fővárosa), így 6 
árucikket adhat el. 8 üzemet épített fel, amiért most 8 árucikket kap (3 búza, 2 
szarvasmarha, 2 hal és 1 fa). A teljes sorozatához 1 érc hiányzik még, így 
elcserél 1 búzát és 1 szarvasmarhát 1 ércre. Pali bevétele: $20 (alapbevétel) 
+$100 (az 5 különböző árucikkből álló sorozat) +$10 (1 hal eladása), azaz 
összesen $130. Ezzel a megengedett maximális 6 árucikket eladta, a megmaradt 
1 búzáját képpel felfelé maga elé teszi egy későbbi eladásra várva. 
 

Az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modul használata esetén, mindig 
használhatod az összes árucikkedet, amiket már a kereskedelmi 
állomásaidra szállítottál. Nem cserélhetsz el árucikket, de minden egyes 
üzlet után megmarad az árucikk jelölőd az állomásodon! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: Pali már leszállított 2 halat és 1 fát a kereskedelmi állomásaira (1 
halat és 1 fát a fővárosába). A bevétele: $20 (alapbevétel) +$25 (2 különböző 
árucikkből álló sorozat) +$10 (a maradék hal), azaz összesen $55. Pali a 
kereskedelmi állomásai tetején hagyja az árucikk jelzőket, és a következő 
körben majd ismét felhasználhatja őket. 
 

A 4-es (katonaság) modul használata esetén, maximum 2 árucikk 
tárolható a kereskedelmi állomásokon (beleértve a fővárost is)! 

 
 

A játék vége 
 

TOP I: minden forduló végén ellenőriznetek kell, hogy nincs-e egy játékos 
tulajdonában bizonyos számú kereskedelmi állomás és legalább 5 árucikk. A 
kereskedelmi állomások száma a játékosok számától függ: 8 (     ), 7 (     ), 
illetve 6 (     ) (      : bármelyik részvénytársaság tulajdonában 4 kereskedel-
mi állomás és 5 árucikk). Ha igen a játék véget ér. Ellenkező esetben egy új 
forduló kezdődik. 
 

A 4-es (katonaság) modul használata esetén, a játék akkor ér véget, ha 
egy játékos összegyűjt 5 árucikket, és 6 (    ), 5 (    ), illetve 4 (    )  
kereskedelmi állomást (     : bármelyik részvénytársaság tulajdonában 3 
kereskedelmi állomás és 5 árucikk van). 
 

 

A végső pontozás 
 

TOP I: a kereskedelmi állomásaidért, és az ezeken lévő árucikk jelzők után 
győzelmi pontokat (VP) kapsz. 
 

Minden előtted lévő árucikk jelző közül annyit tudsz figyelembe venni, ahány 
kereskedelmi állomásod van (a főváros 2-nek számít). 
 

Minden különböző árucikk jelzőből álló sorozatért az alábbi táblázat szerint 
kapsz győzelmi pontot. 
 

Pontozás előtt elcserélheted 2 árucikkedet egy másik árucikk jelzőre, 2:1 
arányba (azaz 2 tetszőleges egyforma, vagy különböző árucikk jelződért 
kapsz 1 tetszőleges árucikk jelzőt). 
 

különböző típusú sorozat 
 

egy sorozat értéke 
 
Továbbá 2VP-t kapsz minden kereskedelmi állomásod után (beleértve a 
fővárosodat is). 
 

Például: Palinak a játék végén 5 kereskedelmi állomása van (beleértve a 
fővárosát is), így a pontozásba maximum 6 árucikk jelzőjét számíthatja be. A 
játék során összesen 9 üzemet épített, és 9 árucikkhez jutott (3 búza, 3 
szarvasmarha, 2 hal és 1 fa). Mivel egy teljes sorozatához 1 érc még hiányzik, 
így 1 búzát és 1 szarvasmarhát a pontozás előtt elcserél 1 ércre. Pali győzelmi 
pontjai: 10VP (5 kereskedelmi állomás) +15VP (egy 5 különböző árucikkből 
álló sorozat) +1 (a hatodikként pontozható egy árucikkes sorozat, 1 búza), 
azaz összesen 26VP. Mivel lepontozta a megengedett legtöbb árucikket (6), 
így a többlet szarvasmarhájáért és haláért már nem kap pontot. 
 

Az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modul használata esetén, a 
kereskedelmi állomások tetején lévő árucikkeket kell pontozni! 
 

A 4-es (katonaság) modul használata esetén, kereskedelmi 
állomásonként maximum 2 árucikk jelző pontozható le. 
 

A legtöbb győzelmi pontot elérő játékos megnyeri a játékot! Döntetlen 
esetén az győz, akinek több üzeme van a térképen! 
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9-es modul: részvények 
Bevezetés 

A részvények modulban minden a társaságok pénzügyei körül forog. Nem 
mindig egy játékos alakítja egy részvénytársaság sorsát, de mindig az, aki a 
részvények többségét birtokolja. 
 

Sokkal fontosabb számotokra az, hogy egy részvényetek megerősödjön a 
piacon, mint az, hogy miként viselkedne egy részvénytársaság a valódi 
világban. Tetszés szerint felfújhatjátok a befektetési buborékokat, amely 
azonban bármikor fel is robbanhat. 

Játékösszetevők 
Az alábbi játékösszetevőkre lesz szükségetek: 
 (15) 1 db részvény érték jelző tábla, (31) 5 részvény érték jelző, (32) 45 

részvény kártya, (20) 3 körsorrend kártya 
 TOP I és TOP II: (30) 4 részvénytársasági tábla, (6) 1 kezdőjátékos kártya 

Játék előkészítése 
 

A személyes játékelemek előkészítése: 
 

A játékban SOSINCS fix kör sorrend.  
 

TOP I és TOP II: tedd az 5 részvénytársaságnak megfelelő körsorrend 
kártyákat a térkép mellé! Mindenki készítse 1-1 lakos figuráját e kártyák mellé 
(így mindegyikőtök egyel kevesebb lakossal fogtok játszani)! Egyikőtök 
megkapja a kezdőjátékos kártyát az első részesedési körben (SR), amit a 
sötét oldalával felfelé (képpel lefelé) tegyen maga elé! 
 

TOP III: attól függően, hogy hányan játszotok, tedd a megfelelő körsorrend 
kártyákat a térkép mellé! Mindenki készítse 1-1 lakos figuráját e kártyák mellé 
(így mindegyikőtök egyel kevesebb lakossal fogtok játszani)! 
 

TOP II és TOP III: 
A 7-es (többség) modul TOP I helyen történő használata esetén tedd a 
pontozókártyát a térkép mellé, és minden részvénytársaság tegye mellé 
1-1 lakos figuráját! 
 

TOP I és TOP II: a játékosok számától függő kezdő pénzt kapjátok: 
 
 
 
 
TOP III: a részvények modul a TOP III helyen soha nem határozza meg a 
kezdő pénzmennyiséget! Nézd meg a másik két modult ez ügyben! 
 
Az általános játékösszetevők előkészítése: 
 

Tedd a részvény érték jelző táblát, a részvény érték jelzőket, a részvény 
kártyákat és a részvénytársasági táblát a térkép mellé! 
 

Az 1-es (rakd fel és szállítsd el!) modul TOP II helyen történő 
használata esetén kombináljátok az árucikk érték jelző táblát a részvény 
érték jelző táblával! 
 

A részvénytársaságok játékösszetevőinek előkészítése: 
 

TOP I: készítsd el a játékot 5 részvénytársaságra! Tedd a részvényeket a 
sötét oldalukkal fölfele a részvénytársasági tábla mellé (konszern 
részvények)! 
 

TOP II: készítsd el a játékot 5 részvénytársaságra! Tedd a részvényeket a 
sötét oldalukkal fölfele a bankba (a részvénytársaságok nem kerülnek saját 
tulajdonba)! Minden részvénytársaság megkapja a részvényeinek értékének 
ötszörösét, ami a társaság saját tőkéje: zöld $200-t, fehér és lila $150-t, kék 
és narancssárga $100-t. 
 

TOP III: minden játékos elnöke lesz egy kis részvénytársaságnak, így 
mindenki elvesz 1-1 „elnöki” (2-es) részvényt. A többi 8 részvényt a sötét 
oldalával felfele mindenki maga elé teszi. Az összes részvény érték jelző a 
részvény érték jelző tábla 20-as mezőjére kerül (azaz a kezdő értékük: $20). 
 

A térkép előkészítése: 
 

A részvények modul sohasem határozza meg a térképet! Ellenőrizd a másik 
két modul térképre vonatkozó utasításait! 
 

TOP I és TOP II: 
Függetlenül a többi modultól, a részvénytársaságok elnöke az első részese-
dési körben kiválasztja a fővárosát, miután megalapította a társaságot. 
 

Az 5-ös (felfedezés) modul használata esetén, a részvénytársaságok az 
1-es térkép mind az 5 városa közül választhatnak maguknak fővárost. 

 

Játékszabályok 
 

TOP I és TOP II játékszabályok: 
 

Két teljesen különböző kört kell végrehajtanotok az egyes fordulókban: 

 

Részesedési kör (SR): az 5 részvénytársaság részvényeivel foglalkoztok ebben a 
körben. Az óramutató járása szerinti sorrendben követitek egymást, a 
kezdőjátékos kártyát birtokló játékossal kezdve. 
 

Üzleti kör (BR): az elnökök végrehajtják a részvénytársaságok akcióit a másik 
két modul szerint. Megalapítják az új részvénytársaságukat a következő BR kör 
első fázisának kezdetén, és minden elnök sorra kerül a játékos sorrendnek 
megfelelően (I-es és II-es prioritás). 
 

TOP I: a következő köröket játsszátok, amíg be nem fejezitek az 5. üzleti kört: 
SR, 1. BR, 2. BR, SR, 3. BR, SR, 4. BR, SR, 5. BR, játék vége. 
 

TOP II: felváltva követik egymást az SR és BR körök egészen addig, amíg nem 
teljesítitek a másik két modul győzelmi feltételeit. 

Részesedési kör (SR) 
Az óramutató járása szerint, a kezdő játékossal kezdve, mindegyikőtöknek 3 
lehetősége van: részvényekkel üzletel (vásárol 1 részvényt és/vagy elad 
bármennyi részvényt), passzol, vagy kilép. 
 

Üzletelés részvényekkel: az SR körben bármelyik típusú részvénnyel 
üzletelhetsz, de ha vásárolsz vagy eladsz, azt csak ugyanazzal a típusú 
részvénnyel teheted! A jobb áttekinthetőség érdekében, minden megvásárolt 
részvényedet a világos oldalával felfelé tedd magad elé! Amikor először adsz 
el részvényt a körben, tedd le a társaság egyik lakos figuráját magad elé!  
 

Passz: amíg senki nem lép ki, passzolhatsz, hogy csak akkor foglalkozz a 
részvényekkel, amikor ebben a körben újból rád kerül a sor. 
 

Kilépés: aki elsőként kilép, az elveszi a kezdőjátékos kártyát és a sötét 
oldalával maga elé teszi. Ő lesz az új kezdőjátékos a következő SR körben. 
Ha valaki kilépett, a többiek már nem passzolhatnak: vagy üzletelniük kell, 
vagy kilépniük. Az SR kör csak akkor ér véget, ha már mindenki kilépett. 
 

Egy részvény megvásárlása: 
TOP I: amikor megvásárolsz 1 részvényt, a pénzt a banknak fizeted meg. Az 
ár minden esetben az adott részvény aktuális árfolyamával egyezik meg, 
függetlenül attól, hogy egy konszern részvényt veszel, vagy a banktól veszed-
e meg. Mindaddig, amíg egy társaság rendelkezik konszern részvényekkel, 
ezeket veheted csak meg (ha ezek elfogytak, akkor vehetsz részvényt a 
banktól). Ha megveszel egy konszern részvényt, a társaság megkapja a 
banktól a részvény fix kibocsátási árát. Ezek a fix kibocsátási árak a 
következők: $40 zöld, $30 fehér és lila, $20 kék és narancssárga. Egy 
társaságnak maximum csak az 50%-os részesedését szerezheted meg! 
 

TOP II: az összes részvényt a banktól veszed meg, és minden alkalommal a 
részvény aktuális árfolyamát kell fizetned érte. Egy részvénytársaságnak 
maximum csak az 50%-os részesedését szerezheted meg! 
 

Részvénytársaság létrehozása: 
Ha egy részvénytársaság első részvényét akarod megvenni, akkor neked a  
2-es jelű, ún. elnöki részvényt kell megvenned, a fix kibocsátási ár kétszere-
séért. Innentől te leszel az adott részvénytársság elnöke. Jelezve a 
megalapítást, a megfelelő színű részvény érték jelzőt tedd a részvény érték 
jelző táblára, a kibocsátási árnak megfelelő mezőjére. Segítségül a táblán a 
kibocsátási árakat a megfelelő mezőn kis színes szimbólumokkal megjelöltük. 
 

Ez után a többi modulban leírt módon egy fővárost kell választanod a rész-
vénytársaságodnak. Majd az üzleti körben (BR) fogsz akciókat végrehajtani. 
 

Ha valaki másnak az adott társaságból több részvénye lesz, mint neked, ő 
lesz az új elnök, és ki kell cserélned a 2-es elnöki részvényedet az ő egyik 
sima 1-es részvényével. 
 

Ha egy részvénytársaságot a későbbi fordulóban alapítotok meg: 
 Ha a játék kezdetén az összes részvénytársaság ugyanaz a városban kezdett, 

az új cég székhelye bármelyik város lehet, ahol bármelyik társaságnak már 
van legalább egy település jelölője. 

 Ha a játék kezdetén az összes részvénytársaság különböző városban kezdett, 
az új cég székhelye bármelyik város lehet, ahol egyik másik társaságnak sincs 
még település jelölője. 

 

A 4-es (katonaság) modul használata esetén, egy ellenséges részvénytársa-
ságot csak az első BR kör befejezése után támadhatsz meg. Azaz közös 
főváros esetén biztonságban lesz a megalapítás után. Ha egy részvénytár-
saságot egy későbbi fordulóban alapítanak meg, és az elnöke egy olyan 
várost választ fővárosnak, aminek lapkáján már van ellenséges haderő, 
elpusztítja az összes ellenséges haderőt, akiket le kell venni a térképről. 
Kivéve:           , ahol a szembenálló haderők maradnak a városban,  
mivel a városokban nincs harc. 

 

Tetszőleges számú részvény eladása: 
A 2. fordulótól kezdve, eladhatod a részvényeidet a banknak, aki az aktuális 
részvény árfolyamot fizeti érte. Az eladott részvények számától függetlenül, 
minden egyes eladott részvény után, annak árfolyama $10-10-al csökken. Ha 
valaki másnak az adott társaságból több részvénye lesz az eladás után, mint 
neked (az eladó elnöknek), ő lesz az új elnök, és ki kell cserélned a 2-es elnöki 
részvényedet az ő egyik sima 1-es részvényével. Döntetlen esetén az óramutató 
járása irányba ülő közelebbi játékos lesz az elnök. Ha nincs más játékos, aki 
elnök lehetne helyetted, nem adhatsz el annyi részvényt (azaz nem maradhat 
egy társaság elnök nélkül!) 
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TOP I: maximum egy részvénytársaság részvényeinek 50%-át adhatjátok el a 
banknak! 
 

TOP II: az összes 1-es részvényt eladhatjátok a banknak, csak a 2-es, elnöki 
részvénynek kell a tulajdonosánál megmaradnia. 
 

Részesedési kör (SR) vége: 
TOP I: amelyik társaság részvényeinek a 100%-a a tulajdonotokban van, annak 
a részvényének aktuális árfolyama emelkedik $10-al. Forgassátok át az összes 
megvett részvényt a világos oldalára, és tegyétek vissza a jelölésre elvett lakos 
figurákat a közös készletbe! 
 

TOP II: amelyik társaság legtöbb részvényét megvettétek ebben az SR körben 
(ehhez egyszerűen hasonlítsd össze a sötét oldalú részvényeket) részvényeinek 
árfolyama $10-al emelkedik, ÉS a amelyik társaság részvényeinek a 100%-a a 
tulajdonotokban van, annak a részvényének aktuális árfolyama is emelkedik 
$10-al. Ha mindkettő igaz egy társaságra, $20-al is emelkedhet az árfolyama. 
Forgassátok át az összes megvett részvényt a világos oldalára, és tegyétek 
vissza a jelölésre elvett lakos figurákat a közös készletbe! 

Üzleti kör (BR) 
1. fázis: Részvénytársaságok sorrendje 
 

A részvények aktuális árfolyamsorrendje határozza meg a társaságok 
sorrendjét. Döntetlen esetén amelyik társaságnak a részvény érték jelző tábla 
adott mezőjén magasabban van a részvény érték jelzője, az jön előbb. 
 

TOP I: 
A 3-as (kiváltságok) modul TOP II helyen történő használata esetén, a 2. 
fordulótól kezdve a jövedelmek alapján kell adót fizetnetek, de a tényleges 
játéksorrendet a részvények értéksorrendje határozza meg. Ha a legmaga-
sabb bevétel döntetlen, az a társaság fizet 20%-os adót, aki az előző 
fordulóban korábban következett. Ha a legalacsonyabb bevétel döntetlen, 
annak nem kell adót fizetnie, aki az előző fordulóban később következett. 
 

3H fázis: Bevételek 
 

TOP I: kövesd a TOP II helyen lévő modul bevételekre vonatkozó szabályait! 
Tedd külön a társaság bevételét annak vállalati vagyonától! 
 

TOP II: kövesd a TOP I helyen lévő modul bevételekre vonatkozó szabályait! 
(Ehhez sajnos át kell hajtanod az adott oldalt, hogy el tudd olvasni, hogy mit ír 
a TOP I helyen lévő modul a bevételekről a TOP II szakaszában.) Tedd külön a 
társaság bevételét annak vállalati vagyonától! 
 

4. fázis: Osztalék 
 

TOP I: körsorrendben minden társaság elnökének el kell döntenie, hogy 
osztalékot fizet, vagy a pénzt a vállalati vagyonban hagyja. 
 

Osztalék fizetése: a játékosoknál lévő részvények arányában a társaság a 
jövedelmét szétosztja a játékosok, a bank és a részvénytársaság között (a 
maradék részt megtartja). A társaság részvényének értéke $10-al emelkedik. 
 

Osztalék kiszámítása: a társaság $1-t fizet minden $10 jövedelme után minden 
egyes részvényre (az elnöki részvényre $2-t). Például: a társaság ebben a 
fordulóban $68 jövedelemhez jutott, így $6 osztalékot fizet részvényenként. 
Kamillának van csak ilyen részvénye (5 db), így $30-at kap, a maradék $38 
pedig a társaság vagyonát (tőkéjét) növeli. 
 

Pénz vállalati vagyonban hagyása: tedd a teljes bevételt a társaság vagyona 
közé! A társaság részvényének árfolyama nem változik. 
 

Függetlenül attól, hogy a részvénytársaság fizetett-e osztalékot, vagy nem, ki 
kell fizetnie a fenntartásának költségeit: $3 minden települése után és $1 
minden lakos figurája után. Ha a társaságnak nincs elég pénze, hogy a 
fenntartást kifizesse, az elnöknek kell fizetnie azt a saját vagyonából. Ha az 
elnöknek sincs elég pénze, akkor kifizeti minden pénzét a banknak, a maradék 
költséget pedig figyelmen kívül hagyja. 
 

TOP II: miután minden részvénytársaság megkapta a jövedelmét, a 2 
legmagasabb bevételre szert tett társaság részvényének értéke $10-al emelkedik. 
Ha a legmagasabb bevétel döntetlen, az összes döntetlen társaságé emelkedik. 
Ha a 2. legmagasabb bevétel döntetlen, ezen társaságok részvényeinek értéke 
nem változik. Az összes többi társaság részvényének az árfolyama $10-al 
csökken. A változásokat jelöld a részvény érték jelző táblán, a legmagasabb 
korábbi értéktől a legalacsonyabbig haladó sorrendben! 
 

A társaság $1-t fizet minden $20 jövedelme után minden egyes részvényre (az 
elnöki részvényre $2-t) minden játékosnak és a banknak. A megmaradt összeg 
a társaság vagyonát gyarapítja. 
 

A játék vége 
 

TOP I: a játék az 5. üzleti kör (BR) után ér véget. Minden részvénytársaság 
osztalékot fizet, majd kifizeti a fenntartási költségeket is. 
 

A végső pontozás 
 

TOP I: meg kell határoznotok a vagyonotokat az alábbiak szerint. Mindenki 
megszámolja a pénzét, és hozzáadja az összes részvényének aktuális árfolyamát 
(az elnöki részvényt kétszer). A részvénytársaságok saját vagyona nem számít 
ez esetben. 

 

Például: Ráhel a játék végére $75 készpénzzel rendelkezik. Ezen felül a 
tulajdonában van 3 zöld részvény (aktuális árfolyama: $70) és 2 kék részvény 
(aktuális árfolyama: $90). Ráhel vagyona: $75 + 3×$70 + 2×$90 = $465. 
 

A 7-es (többség) modul TOP III helyen való használata esetén, a 
részvénytársaság minden VP-je után $1-al nő a részvény értéke. 

 

Akinek a legnagyobb a vagyona, megnyeri a játékot! 
 

TOP II: elsőként határozzátok meg az 5 részvénytársaság győzelmi pontjait 
(VP) a TOP I és TOP III modulok alapján! Ez után a társaságok bonusz VP-t 
kapnak az alábbi táblázat szerint, a helyezésüknek megfelelően. A legtöbb 
VP-t begyűjtött részvénytársaság fogja a legtöbb bonusz VP-t kapni. 
 

 1. társaság 2. társaság 3. társaság 4. társaság 5. társaság 
 
 
Döntetlen esetén add össze a két helyezésért járó VP összegét, majd oszd el 
a döntetlenek közt lefelé kerekítve. 
 

Például: a zöld részvénytársaság szerezte a játék során a legtöbb győzelmi 
pontot, így +5VP-t kap. A kék és fehér társaságok egyaránt 38-38VP-t 
szereztek, így mindketten 3+2=5 / 2 = 2VP-t kapnak (lefelé kerekítve). 
 

A játékosok által kapott VP: szorozd meg a nálad lévő részvények számát az 
adott részvénytársaságok által a TOP I és TOP III helyen lévő modulok 
szerint kapott összes VP mennyiségével (az elnöki részvény 2-nek számít)! 
 

A legtöbb VP-t összegyűjtő játékos megnyeri a játékot! 
 

TOP III játékszabályok 
1. fázis: Játékos sorrend 
 

A játék kezdetén határozzátok meg a játékos sorrendet véletlenszerűen! A 2. 
fordulótól kezdve a játékos sorrend az előző fordulóban szerzett bevétel 
szerint alakul, a legalacsonyabbtól kezdve a legmagasabbig. Döntetlen esetén 
simán fordítsátok meg az előző forduló sorrendjét! 
 

3B fázis: Részvény kereskedés 
 

Megvásárolhatod a többi játékos részvényeit a banktól az aktuális részvény 
értéküknek megfelelően, ha már korábban eladták azokat a banknak (a sötét 
oldalával van felfele). Nem adhatod el ezeket a részvényeket újból! 
 

Továbbá bármikor eladhatod egy saját részvényedet a banknak ebben a 
fázisban, vagy bármelyik későbbi fázisban. Tedd a részvényt a világos 
oldalával felfelé a bankba, és cserébe megkapod annak aktuális árát (ez a 
pénz nem minősül jövedelemnek). Ezután ennek a részvénynek az értéke 
csökken $10-al. Nem adhatod el az elnöki részvényedet! Az egész köröd 
során bármikor elvégezheted ezt az eladást, hogy a hiányzó pénzösszeget így 
tudd pótolni. 
 

3H fázis: Bevételek 
 

Ebben a fázisban megkapod az összes bevételedet készpénzben. Miután 
mindenki megkapta a bevételét, a legmagasabb bevételű játékos 
részvényének aktuális értéke megnő $20-al, az összes többi részvényé $10-al. 
Ez után a banknak eladott összes részvényt át kell fordítanotok, hogy ismét 
a sötét oldala legyen felül! 
 

A játék vége 
Elsőként meg kell határoznotok az 5 részvénytársaság által a TOP I és  
TOP II helyen lévő modulok szabályai által begyűjtött győzelmi pontjait! 
 

Ez után a társaságok bonusz VP-t kapnak az alábbi táblázat szerint, a 
helyezésüknek megfelelően. A legtöbb VP-t begyűjtött részvénytársaság fogja 
a legtöbb bonusz VP-t kapni. 
 

 1. társaság 2. társaság 3. társaság 4. társaság 
 
 
 
 
 
Döntetlen esetén add össze a két helyezésért járó VP összegét, majd oszd el 
a döntetlenek közt felfelé kerekítve. 
 

Például: egy 4 játékos játék során két társaság osztozik a 2. helyen. 
Mindketten 2+1 / 2 = 2VP-t kapnak (felfelé kerekítve). 

A végső pontozás 
A játékosok által kapott VP: szorozd meg a nálad lévő részvények számát az 
adott részvénytársaságok által a TOP I és TOP II helyen lévő modulok 
szerint kapott összes VP mennyiségével! Az elnöki részvény után nem kap 
senki sem győzelmi pontokat! 
 

A legtöbb VP-t összegyűjtő játékos megnyeri a játékot! 
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1. melléklet: a térképek 
 
Az 504 játék 5 különböző térképet használ a választott világtól függően. A Világok Könyve minden modulja bal oldalának első „fülén” szerepel a használt térkép. 
Ezek mindegyike prioritás alá van rendelve, így minden esetben a legmagasabb prioritású (legkisebb római számú) térképet kell használnotok! 
 
Állítsd össze az adott térképet sorról-sorra haladva, felülről lefelé, balról jobbra! Mindig tedd a városokat és 
víz lapkákat az alábbi térképeken megjelölt fix helyekre! Ügyelj arra, hogy a számozott városok a helyükre 
kerüljenek! Keverd meg a maradék terep lapkákat képpel lefelé, majd véletlenszerűen töltsd ki a fehér 
területeket az alábbi 2 szabály betartásával: a fennmaradó víz lapkák soha nem csatlakozhatnak egy már 
lent lévő magányos, vagy egybefüggő (3. térkép nagy tava) víz lapkához, illetve nem vághatnak el lapkákat a 
többitől egy egybefüggő vízfelülettel (5. térkép). 
 
 
1-es térképek 
(a játékosok számától függően) 
 2 játékos számára 2-es térkép 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 játékos 
 számára 
 
 
 
 4 játékos és 
 5 részvénytársaság 
 számára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3-as térkép 5-ös térkép 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4-es térkép 
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 2. melléklet: egy teljes kör áttekintése 
 
Az 504 összes világában bizonyos fázis-sorrendben játszotok, ahogy azt a Világok Könyve is részletezi. 
 
Ezen az oldalon bemutatjuk az összes fázis áttekintését és jelöljük, hogy az egyes fázisok melyik modulokban fordulhatnak elő. A      szimbólum azt jelenti, hogy 
az adott fázist minden esetben lakos figurákkal kell játszani. Ennek megfelelően, a     szimbólum azt jelenti, hogy ezzel a fázissal csak lakos nélküli világokban 
fogtok találkozni.  
 

Részvény forduló 
Minden részvénytársaság vehet, vagy eladhat részvényeket. 
 

 
 
Játék forduló / üzleti forduló 
A játékosok az 1., 2., 4. és 5. fázist lejátszhatják, ha minden forduló elején más-más játékos sorrendet kell megállapítani. Az 1., 2., 4. és 5. fázist egy időben is 
lejátszhatják, de a 3. fázisokat csak egymás után, játékos sorrendben. Ha egy játékos végzett a saját összes 3. fázisával, akkor jöhet csak a következő játékos. 
 
Ha a játékosok az óramutató járása szerinti sorrendben követik egymást, minden játékosnak külön-külön kell lejátszania a 3. fázisait, és ha teljesen végzett, akkor 
jöhet csak a következő játékos. 
 
 
1. fázis: Játékos sorrend meghatározása 
 

A korábbi forduló jövedelme alapján a legmagasabbtól a legalacsonyabbig. Az 1. fordulóban véletlenszerűen. Adófizetés. 
 

A korábbi forduló győzelmi pontjai alapján, a legkevesebbtől a legmagasabbig. Az 1. fordulóban véletlenszerűen. 
 

A részvény aktuális értéke alapján, a legmagasabbtól a legalacsonyabbig. 
 

A korábbi forduló jövedelme alapján a legmagasabbtól a legalacsonyabbig. Az 1. fordulóban véletlenszerűen. 
 

 

2. fázis: Kiváltságok 
 

az összes felcsapott kiváltság árverése 
 
 

3. fázisok: Akciók 
 

3A fázis: Főváros 
 főváros megváltoztatása 
 

3B fázis: Részvény kereskedés 
 

 eladhatod a saját részvényeidet, vagy megveheted más részvénytársaságok részvényeit 
 
3C fázis: Vásárlás (az alábbi sorrendben) 
 

 kiváltságok 
 

 fejlesztések 
 

 lakosok 
 
3D fázis: Lakosok (bármilyen sorrendben)  

MINDIG: lakosok mozgatása. 
 

 harc 
 

 üzem építése 
 

  kereskedelmi állomás építése 
 

 út építése 
 

 egy térkép lapka felfedezése 
 

 betakarítás 
 
3E fázis: Teherszállítás 
 

 teherszállító figura mozgatása 
 

  egy térkép lapka felfedezése 
 
3F fázis: Gyárak 
 

  gyárak építése 
 
3G fázis: Harc 
 

  harc 
 
3H fázis: Bevételek 
 

  bevételek begyűjtése 
 

 Összes többi modul: a játékosok megkapják a bevételeiket. 

 
4. fázis: Osztalék 
 

  a részvénytársaságok osztalékot fizetnek a részvényeseknek, vagy megtartják a bevételüket 
 
5. fázis: Pontozás és a végső pontozás 
 

 ha felcsapásra kerül egy pontozás kártya, akkor minden játékost le kell pontozni 
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3. melléklet: a 3. modul kiváltság kártyáinak ismertetése 
 
 
 
Az I. hátlapú kiváltság kártyák 
 
 
+1 lakos figurádat teheted le minden térkép lapkára, de így sem 
haladhatod meg az adott lapka maximumát (a fővárosodban 
maximum 9 lakos figura lehet, egy település jelölőddel ellátott 
lapkán pedig maximum 7). 
(3D fázis: Lakosok) 
Például: Pali egy térkép lapkára, amin csupán egy település 
jelölője van, 2 új lakos figurát tehet. A kiváltság kártya nélkül 
csak 1 lakos figurát tehetne le. 
 
 
 
 
$15 kiegészítő bevételre teszel szert, amikor egy település 
jelölődet elhelyezed egy város lapkán. 
(3H fázis: Bevételek) 
 
 
 
 
Ha egy részvénytársaság összes részvénye a tulajdonodban van, 
az adott részvény árfolyama $20-al emelkedik ($10 helyett). 
(Részesedési kör (SR)) 
 
 
 
A védelmed erősebb lesz: ha te védekezel, a támadónak egyel 
kevesebb találata lesz minden támadó dobásakor. Csak a 
fennmaradó találatra kell dobnod visszatámadáskor.  
(3G fázis: Harc, a        modullal: 3D fázis: Lakosok) 
 
 
 
 
$10 kiegészítő bevételre teszel szert. 
(3H fázis: Bevételek) 
 
 
 
 
 
Amikor eladsz egy árucikket, $10-al több pénzt kapsz érte. 
(3H fázis: Bevételek) 
 
 
 
 
 
A részvénytársaságodnak maximum $20 fenntartási költséget 
kell megfizetnie. Az esetleges többlet kiadások nem számítanak. 
(4. fázis: Osztalék) 
 
 
 
 

$15-al kevesebbet fizetsz a teherszállítód minden egyes fejleszté-
séért (több mozgáspont, vagy nagyobb raktér). 
(3C fázis: Vásárlás) 
 
 
 
 
Csak 1 lakos figurádra van szükség ahhoz, hogy egy utat építs 
egy erdő lapkára (ugyanannyira, mintha egy legelőre építenél 
utat). 
(3D fázis: Lakosok) 

 
Miután elhelyezted a felfedező lapkákat a különböző térkép 
lapkák kupacai mellett, átteheted az egyik felfedező lapkát egy 
másik típusú térkép lapka kupac mellé. 
(3D fázis: Lakosok, lakosok nélkül a 3E fázis: teherszállítással) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: Ráhel a kérdőjellel jelölt térkép lapkát akarja felfedezni, 
elhelyezi a felfedező lapkákat, majd a víz lapkák alól átteszi az 
egyiket a legelő lapkák alá. A város lapkák alá nem tehette, mert 
2 város lapka nem kerülhet egymás mellé. 
 
 
 
 (ha nem használjátok a        modult) 
2 győzelmi pontot kapsz. 
(A        modulban ezt a győzelmi pontot figyelembe kell venni a  
játékos sorrend alakulásához.) 
(A végső pontozás) 
 
 
 
Ezt a kártyát egy plusz szántónak számíthatod be a többségi 
táblán. 
(Többség) 
 
 
 
A II. hátlapú kiváltság kártyák 
 
 
A részvénytársaságod fizethet csak 50%-nyi osztalékot is, és 
ekkor is növekszik a részvénye árfolyama $10-al. A társaság $1-t 
fizet minden $20 bevétele után (az elnöki részvényesnek $2-t) 
minden egyes részvény után. 
(4. fázis: Osztalék) 
 
 
 
 
 

A játékos sorrend meghatározása után, neked nem kell adót 
fizetned. 
(1. fázis: Játékos sorrend) 
 
 
 
 
Minden esetben $20-t kell csak fizetned egy új gyárad 
megépítéséhez (a $20, $30, illetve $40 helyett). 
(3F fázis: Gyárak) 
 
 
 

 (MINDIG, ha lakosokkal játszotok) 
Csak $8-t kell fizetned minden új lakos figurádért (a $10 helyett). 
(3C fázis: Vásárlás) 
 
 
 
 
Minden körödben a teherszállító figurád +1 mozgáspontot (MP) 
kap. 
(3E fázis: Teherszállítás) 
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Egyel több árucikk jelzőt tudsz szállítani a kereskedelmi 
állomásaidra. 
(3H fázis: Bevételek, A játék vége, az     modullal: 3E fázis: 
Teherszállítás) 
 
 
 

Csak 1 mozgáspontba (MP) kerül egy hegy lapkára 
való mozgás (ugyanannyiba, mint egy legelőre).  
(3E fázis: Teherszállítás) 
 
Ha hegyen támadod meg az ellenfeledet, ugyan 
olyan támadás bonuszt kapsz, mint egy legelő 
lapkán (+1 minden dobáshoz). 
(3G fázis: Harc) 
 
Csak 1 lakos figurádra van szükség egy hegy lapkát 
úttal összekötni (ugyanannyi, mintha egy legelő 
lapkát kötnél össze úttal). 
(3D fázis: Lakosok) 
 
Csak 1 lakos figurádra van szükséged ahhoz, hogy 
egy hegyen üzemet építs (ugyanannyira, mintha egy 
legelő lapkán építenél üzemet). 
(3D fázis: Lakosok) 
 
 
 

Csak 1 lakos figurádra van szükség ahhoz, hogy egy utat építs egy 
város lapkára (ugyanannyira, mintha egy legelőre építenél utat). 
(3D fázis: Lakosok) 
 
 
 

 (ha nem használjátok a        modult) 
3 győzelmi pontot kapsz. 
(A        modulban ezt a győzelmi pontot figyelembe kell venni a  
játékos sorrend alakulásához.) 
(A végső pontozás) 
 
 
 
Ezt a kártyát egy plusz erdőnek számíthatod be a többségi 
táblán. 
(Többség) 
 
 
 

 (MINDIG, ha lakosokkal játszotok) 
Egy lakos figurád 2 akciót is végrehajthat egy forduló során. 
(3D fázis: Lakosok) 
 
 
 
 
 
$20 kiegészítő bevételre teszel szert. 
(3H fázis: Bevételek) 
 
 
 
 
A III. hátlapú kiváltság kártyák 
 
 
Nem kell mozgáspontot (MP) költened ahhoz, hogy a 
teherszállító figurádat egy város lapkára mozgasd. Ha a 
teherszállítódnak már nincs mozgáspontja, akkor is rámozgat-
hatod egy város lapkára. Ha már csak 1 mozgáspontja van, és egy 
város lapkára mozgattad a teherszállítódat, onnan tovább mozog-
hat egy másik lapkára. 
(3E fázis: Teherszállítás) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például: Kamilla teherszállítójának 3 mozgáspontja van. Kamilla a 2-es város 
melletti legelőre lép a teherszállítójával a 3 mozgáspontjából, majd a 
kiváltság kártya által biztosított ingyenes mozgással belép vele a városba. 
 
 
 

 

Ezt a kártyát egy plusz legelőnek számíthatod be a többségi 
táblán. 
(Többség) 
 
 
 
 
Ezt a kártyát egy plusz városnak számíthatod be a többségi táblán. 
(Többség) 
 
 
 
 
 
Kapsz +1 kockát minden támadásodhoz és védekezésedhez. 
(3G fázis: Harc, a        modullal: 3D fázis: Lakosok) 
 
 
 
 
 
$10-t kapsz minden általad irányított terület lapkáért (az $5 
helyett). 
(3H fázis: Bevételek) 
 
 
 
 
(ha nem használjátok a                  modulokat) 
5 győzelmi pontot kapsz. 
(A        modulban ezt a győzelmi pontot figyelembe kell venni a  
játékos sorrend alakulásához.) 
(A végső pontozás) 
 
 
 
Minden esetben $20-t kell csak fizetned egy új gyárad 
megépítéséhez (a $20, $30, illetve $40 helyett). 
(3F fázis: Gyárak) 
 
 
 
 
Nem kell fizetned a kereskedelmi állomásaid megépítése után, ha 
abban a városban te építed a 2., 3., stb. állomást. 
(3D fázis: Lakosok) 
 
 
 
 
Minden fordulóban megépíthetsz egy engedélyezett utat ingyen, 
azaz ehhez nem kell lakos figurákat használnod. 
(3D fázis: Lakosok) 
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- A LUDOSOPHERS - 
 

Egy távoli galaxisban létezik a Ludosophers, ez a nagyon tehetséges tudósokból álló titkos társaság, 

akik igen magas szinten ismerik és művelik a természettudományok, humán tudományok, 

társadalomtudományok és kulturális tudományok összes területét. Korok óta kutatják a különböző 

törzsek közösségi életének alapelveit. 
 

Hosszú elmélkedés és tesztelés után elhatározták, hogy egy forradalmian új utat fognak követni. A 

különböző törzseknek a 9 alapvető irányelvvel kell foglalkozniuk, kísérleti körülmények között: 

kereskedelem, verseny, kiváltságokért való küzdelem, háború, felfedezés, szállítás, birtoklás, termelés 

és pénzügyi befektetések. 
 

A Ludosopheres ezeket a törzseket három különböző irányelv alapján programozta be, így ezeket a 

törzsek is magukévá tették, és mint nagyon fontos vezérelvként gondoltak rá. Innentől nem volt más 

választásuk, mint hogy a beprogramozott irányelvek utasításait kövessék. Tovább finomítva az 

elképzelésüket, a Ludosopheres kifejlesztette a hierarchiát e három alapelv között, ám fogalmuk sem 

volt róla, hogy miként fognak ezek az irányelvek a valóságban működni, amikor is a különböző 

törzsek összetalálkoznak és az egész világon megindul közöttük a versengés. 
 

Szükségszerű volt hát a második lépés: a Ludosopheres megtalálta a módját, hogyan hozzon létre 

504 különböző világot egy óriási aknában. Minden egyes világba letelepítettek egy-egy általuk előre 

programozott törzset, és hagyták, hogy békében éljenek a saját világaikon. 
 

A Ludosopheres szoros megfigyelés alatt tartotta ezen kicsiny világokat. Minden egyes törzset külön 

tudós felügyelt, és folyamatosan kiértékelték az általuk elért eredményeket. Apránként igyekeztek 

finomítani az alapelveken, vagy más elveket kifejleszteni, amik kapcsolhatók a meglévő háromhoz. 

Nemsokára azonban egyes tudósok egyre inkább arra kezdtek törekedni, hogy a saját maguk által 

megfigyelt törzs jobban boldoguljon, mint a kollégáik törzsei. Hirtelen fontosabb lett a 

legtekintélyesebb civilizáció birtoklása, mint maguk a kutatási eredmények ... 
 

... így egyre másra újabb és újabb világokat alkottak meg a hatalmas tartályban, olyanokat, amiket 

eddig még senki sem látott. 
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A fordítás során használt megnevezések 
 
1.) játékösszetevők fordítása: 
(23) barrack laktanya jelölő 
(11) cargo hold card raktér kártya 
(4) city card városkártya 
(3) covering token takaró jelző 
(21) dice dobókocka 
(24) explorer tiles felfedező lapka 
(2) goods árucikk jelző 
(9) headsquarted főparancsnokság jelölő 
(25) income token jövedelem jelző 
(19) factory gyár jelölő 
(17) majority board többség tábla 
(1) map tiles térkép lapka 
(18) marking token nyom jelző 
(22) militia milicista figura 
(34) module card modulkártya 
(12) movement point token mozgáspont jelző 
(33) overview tiles áttekintő lapka 
(5) price token árfolyam jelző 
(8) privileeg kiváltság kártya 
(29) plant üzem jelölő 
(7) playing money játékpénz 
(14) resident lakos figura 
(26) road út jelölő 
(28) scoring card pontozókártya 
(13) settlement település jelölő 
(15) share value board / goods price board részvény / árucikk érték jelző tábla 
(32) share részvény kártya 
(31) share value token részvény érték jelző 
(27) starting card kezdőkártya 
(6) starting player card kezdőjátékos kártya 
(30) stock company board részvénytársasági tábla 
(35) the Book of Word Világok Könyve 
(10) transport trolley teherszállító figura 
(20) turn (player) order card körsorrend kártya 
(16) victory point token győzelmi pont jelző 
 
2.) terep lapkák elnevezésének fordítása: 
city város 
water víz 
grassland legelő 
forest erdő 
field szántó 
mountain hegy 
desert sivatag 
 
3.) modulok elnevezésének fordítása: 
Module 1: Pick Up & Deliver I. modul: rakd fel és szállítsd el! 
Module 2: Race 2. modul: verseny 
Module 3: Privileges 3. modul: kiváltságok 
Module 4: Military 4. modul: katonaság 
Module 5: Exploration 5. modul: felfedezés 
Module 6: Roads 6. modul: utak 
Module 7: Majorities 7. modul: többség 
Module 8: Productions 8. modul: termelés 
Module 9: Shares 9. modul: részvények 
 
4.) fázisok elnevezésének fordítása: 
Phase 1: Determined the round-based player order 1. fázis: Játékos sorrend meghatározása 
Phase 2: Privileges 2. fázis: Kiváltságok 
Phase 3A: Capital 3A fázis: Főváros 
Phase 3B: Stock Dealing 3B: Részvény kereskedés 
Phase 3C: Purchase 3C fázis: Vásárlás 
Phase 3D: Residents 3D fázis: Lakosok 
Phase 3E: Transport Trolley 3E fázis: Teherszállítás 
Phase 3F: Factories 3F fázis: Gyárak 
Phase 3G: Fight 3G fázis: Harc 
Phase 3H: Income 3H fázis: Bevételek 
Phase 4: Dividents 4. fázis: Osztalék 
Phase 5: Scoring & Final Scoring 5. fázis: Pontozás és a végső pontozás 
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