
Age of Steam játékszabály magyar átdolgozás: Sünmadár

Age of Steam - Magyar játékleírás

A játék részei:
1 térkép
1 Goods/Actions (Termékek és akciók) jelölőlap
1 Income Track (Bevételek) jelölőlap
8 nagyobb méretű, szürke város jelölő korong
136 hatszögletű vágányelem
8 hatszögletű város elem ( 1 piros, 1 kék, 1 lila, 1 sárga, 4 fekete)
96 Termék kocka (20 piros, 20 kék, 20 lila, 20 sárga, 16 fekete)
6 féle színű vasútszakasz tulajdonjog jelölésére szolgáló 15 mm-es korong (piros, zöld, 
sárga, lila, kék, fekete – mindegyikből 25 db) 
40 arany színű pénzzseton (értéke 1$)
40 kis ezüst színű pénzzseton (értéke 5$)
10 nagy ezüst színű pénzzseton (értéke 25$)
1 feket játékforduló jelölő bábú
6 dobókocka
1 játékszabály

Játék-előkészületek:
• Helyezzük el a játéktérképet, mellé a Goods/Action (Termékek/Akciók) és a 

Income Track (Bevételek) jelölőlapokat. 
• A pénzzsetonok és a városjelölő elemek is kerüljenek a térkép mellé. 
• A szürke körrel jelölt vágányszakaszokat és a településeket jelző 15mm-es szürke 

korongokat is tegyük egymás közelébe, a játéktérkép mellé.
• Valamennyi kis színes árujelölő kockát tegyük egy „húzózsákba”, és 

véletlenszerűen húzva tegyünk egyet-egyet a Goods (Termékek) kijelzőre. Az 
első kockát az első sor bal sarkába tegyük, a következőt a tőle jobbra található 
mezőre stb. amíg az egész sor be nem telik. Ha az első sor megtelt folytassuk a 
következő sorral, amíg minden mezőre nem kerül egy kiskocka, így összesen 52 
kocka helyezendő fel.

• Véletlenszerűen húzzunk 3 termék kockát és helyezzük Pittsburg-re, majd szintén 
3 darabot Wheeling-re.

• Minden további városra (piros, kék, sárga, lila színű nagytelepülések) 2 
termékkocka kerüljön.

• A játékosok válasszanak színt maguknak és kapják meg színükből a 25 
tulajdonjogot jelölő korongot.

• Minden játékos helyezzen 1 korongot a Engine Track (Szerelvények száma) 
kijelző „1 link” mezőjére.

• Minden játékos helyezzen 1 korongot a Income Track (Bevétel) kijelző „0”-s 
mezőjére.

1 / 15



Age of Steam játékszabály magyar átdolgozás: Sünmadár

• Minden játékos dobjon 3 dobókockával, a legmagasabb összeget elérő helyezzen 
egy korongot a Player Order (Játékos-sorrend) kijelző „1st” (1. játékos) mezőjére. 
A második legnagyobb összeget dobott játékos a 2. hely mezőre helyezze 
jelzőkorongját, és így tovább, amíg minden játékos fel nem helyezett egy 
korongot a játékos-sorrend jelölőre.

• Minden játékos helyezzen 1 korongot a Issued Shares (Kibocsátott részvények) 
kijelző „2 shares” (2 részvény) mezőjére és vegyen át a banktól 10$-t (az arany 
zseton értéke 1$, a kis ezüst zsetoné 5$, a nagy ezüst zseton értéke 25$)

• Minden színből kerüljön egy korong a Selected Action (Választott akció) kijelző 
mellé, mellyel a játékos által választott akciót fogjuk minden fordulóban 
megjelölni.

A játék befejezése és a győzelmi feltételek:
A játék az utolsó forduló befejezésével ér véget. A lejátszandó fordulók száma a 
játékosok számától függ és a Turn Track (Forduló) kijelzőn jelölendő. Például 5 játékos 
esetén a játék a 7. forduló befejeztével ér véget.
Az a játékos nyeri a játékot, aki a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte.

A játék menete
1. Részvény kibocsátás
2. Játékosok sorrendjének meghatározása (licitálással)
3. Akció választás
4. Vágány fektetés
5. Szállítás
6. Bevételek kifizetése
7. Kiadások befizetése
8. Bevétel csökkenés
9. Árutermelés
10. Forduló jelző léptetése

1. Részvénykibocsátás

A játékosok két módon juthatnak kézpénzhez, egyrészt vasúti szállításokból, másrészt 
részvénykibocsátásból. Ha a játékos egy részvényt bocsát ki 5$-t kap a banktól. A 
részvénykibocsátás az Income Track (Bevételek) lap Issued Share Track (Kibocsátott 
részvény) kijelzőn is azonnal jelölendő. Egy időben több részvény kibocsátásra is van 
lehetőség, de maximum 15 részvénye lehet egy vállalatnak.
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A részvények kibocsátása a játékosok lépéssorrendjében történik. Először az első, majd a 
második játékos bocsáthat ki részvény(eke)t, majd folytathatják sorban a többiek, 
mindaddig, míg minden játékos sorra nem került. A játékosnak nem kötelező részvényt 
kibocsátania a játék folyamán, de a játék kezdetén mindenki 2 kibocsátott részvényről 
indul.
Például: A három fős játék kezdetén John 2 részvényt bocsát ki, jelölőkorongja a „4 
Shares” (4 részvény) mezőre kerül és kap 10$-t. (Ne felejtsük a játék-előkészületek során 
már minden játékos kapott 10$-t.) Dave 1 részvényt bocsát ki és kap 5$-t a banktól,  
jelzője a „3 részvény” mezőre kerül. Pete nem bocsát ki részvényt, jelzőkorongja a „2 
részvény” mezőre helyezendő.

2. Játékosok sorrendjének meghatározása
A játékosok jelölőkorongjait sorrendben a Játékos-sorrend jelölő megfelelő mezője fölé. 
A játékosoknak, kezdve az első játékossal, licitálniuk kell. Az első játékosnak 1$-t vagy 
többet kell ajánlania, különben kiesik a licitből és korongja az utolsó pozícióba kerül. 
(Pl: 5 játékos esetén ő lesz az 5. a lépéssorrendben.) Ha valaki rendelkezik a „Passz” 
akcióval egy alkalommal passzolhat is anélkül, hogy kiesne a licitből. 0$-t nem szabad 
licitálni.

 A soron következő játékosnak emelnie kell a korábbi ellenfelek tétjét, vagy kiesik a 
licitálásból. (Ha rendelkezik a Passz akcióval, egy alkalommal passzolhat is.)
A licit addig folytatódik, amíg már csak egy játékos marad a licitben. Az a játékos aki 
elsőként esett ki a licitből és ezzel az utolsó pozíciót foglalja el a játéksorrend kijelzőn, 
nem fizet be pénzt – függetlenül licitjeitől. A licitben utoljára bent maradó két játékos a 
teljes belicitált összeget köteles megfizetni. A többi játékos csak a licitje felét (felfelé 
kerekítve) tartozik megfizetni.
Játékpélda: Pete az első játékos, ő kezdi a licitálást: 2$-t ajánl. Dave, az öt fős játék 
második játékosa, azt mondja „Kiszállok a licitből.” És jelzőkorongja az 5. helyre kerül  
a Player Order Track (Játékos-sorrend) kijelzőn, viszont nem is kell fizetnie semmit.  
Vince a harmadik játékos 3$-t licitál. Hudson a negyedik játékos azt mondja „Kiszállok.”  
És korongja a 4. pozícióba kerül. Nem licitált semmit és nem is fizet semmit. John az  
ötödik játékos az előző fordulóban megszerezte a „PASS action” akciót, és ezzel a jogot,  
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hogy ebben a fordulóban egyszer – kiesés nélkül - kimaradhasson a licitből. Felhasználja 
az akciót és „Passz”-t mond. A licit halad tovább és Pete az mondja „Kiszállok a 
licitből.” Jelzőkorongja a 3. pozícióba kerül és a belicitált tétje felét 1$-t fizet a banknak.  
A licit Vince-szel folytatódik. Ő 3$-t licitált korábban. Megint rajta a sor, de 3$-os tétje  
óta senki nem licitált nagyobbat, ezért neki elég, ha tartja saját tétjét. Azt mondja: 
„Tartom a 3$-t.”. Újra John következik, vagy emeli Vince tétjét, vagy kiszáll, mivel  
elhasználta az előző fordulóban a passzolás akcióját. Dönt és a kiszállást választja. A 2.  
helyezést kapja a játékos-sorrend kijelzőn, de nem fizet be semmit, hiszen csak egy passzt  
licitált be. Vince az első játékos pozíciójába teszi jelzőkorongját és 3$-t fizet a banknak.

3. Akció választása
Hét speciális akció szerepel a Goods/Actions (Termékek/Akciók) lap Selected Akcion 
(Választott akció) kijelzőjén. A játékosok a –licitálással meghatározott – játékos-sorrend 
szerint választanak. Minden akciót csak egy játékos választhat.

Első szállítás akció:
Az áruszállítás fázisban használatos.
A megállapított játékos-sorrendtől függetlenül az akció tulajdonosa kezdheti az 
áruszállítást.

Első vágányfektető akció:
A vágányfektetés fázisban használatos.
A megállapított játékos-sorrendtől függetlenül az akció tulajdonosa kezdheti a 
vágányfektetést.

Mérnök akció:
A vágányfektetés fázisban használatos.
Az akció tulajdonosa az általánosan megengedett 3 helyett 4 vágányszakaszt építhet.

Urbanizáció akció:
A vágányfektetés fázisban használatos.
Az akció tulajdonosa mielőtt vágány építésbe kezdene, egy „New City”-t (új várost) jelző 
elemet helyezhet valamelyik szürke településre.
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Termelés akció:
Az árutermelés fázisban használatos.
Az akció lehetővé teszi a játékos számára az árutermelés akció elején, hogy 
véletlenszerűen 2 termék kockát húzva a termékek húzózsákjából, felhelyezze ezeket a 
Goods Display (Termékek kijelző) két üres mezőjére. 
(Ez az akció nem választható a játék első fordulójában, hiszen ekkor még valamennyi 
termék mező foglalt.)

Passz akció: 
A játékosok sorrendjének megállapítása fázisban használatos.
Az akció lehetővé teszi a játékos számára, hogy egy alkalommal „Passz”-t mondjon a 
játékos-sorrend megállapításánál, anélkül, hogy kiesne a licitálásból. 

4. Vágányfektetés

4.1.A játéktérkép
A játéktérkép hatszögletű rácsmezővel tagolt. A hatszögletű sínelemeket a térképre 
helyezve építhetünk vasútvonalat a térkép települései és városai közé. A térkép egyes 
mezői hegyek és folyók, rajtuk épülő vágányszakaszok költsége magasabb. A 
nagytavakon nem szerepel rácsmező, nem is szabad rájuk sínszakaszt fektetni.

4.2.A vágányelemek
A vágányelemek többsége egyszerű  elem: egyenes, vagy kanyarulat

Sok vágánydarab komplex elem, amelyeknek két fajtájuk van egymást keresztező  és 
együtt haladó elemek. 

(A játék térképén látható színes nagyvárosokat a szabály fordításakor városoknak, vagy 
nagyvárosoknak, a szürke koronggal jelzett kevésbé jelentős városokat pedig 
következetesen településnek fordítom. - Sünmadár)
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Néhány elemre település jelét (szürke karikát) nyomtattak, ezek a települések számára 
készített, csak a települések mezőire leépíthető - dedikált - szakaszok (pl. Milwaukee-ra 
épülhet ilyen.)

Ha egyszerű, vagy összetett vágányszakasz kerül település hatszögletű mezőjére, egy 
településjelző korongot (szürke  fakorong) a vágányelem közepére kell helyezni. Így 
minden vágányelemmel megoldható település bekötése a vasúthálózatba.
Nyolc „New City” (Új város) térképelem tartozik a játékhoz. New City elemet az a 
játékos helyezhet le, aki az „Urbanizáció” akciót választja. New City elem csak település 
térképmezőjére helyezhető.

4.3.Vágányfektetés 
A vágányszakaszok játékos-sorrend szerint épülnek. Minden játékosnak 3 vágányelemet 
lehet építenie (vagy lecserélnie) Az a játékos, aki a „Mérnök” akciót választja 4 
vágányelemet is leépíthet. Aki a „1st Build Action” (Első vágányfektető) akciót választja, 
a játékos-sorrend szerinti első játékos előtt építi vágányszakaszát. Vágány építés alatt új 
vágányelem(ek) leépítését, vagy meglévő(k) kicserélését kell érteni.
A legelső vágányszakaszát - a játék kezdetén - minden játékosnak egy nagyvárossal 
érintkező mezőből kell indítania, és a szakasz - egyszerű vágányelem - végződésének be 
is kell kapcsolódnia a városba. A nagyváros mezőknél nincsenek vágány kivezetések, 
ezek bekapcsolása minden szomszédos mezőből lehetséges.
A játékos minden későbbi vágányszakaszának egy városon (településen?) keresztül 
kapcsolódnia kell a meglévő hálózatához. Mind egyszerű, mind komplex vágányelemek 
is helyezhetők a településekre. A településekre helyezett vágányelemeknek vagy 
dedikáltak (város pontjelölőt tartalmazóak) , vagy olyan elemek melyekre városjelölő 
korongot helyeztek.
Megjegyzésként a vasútvonal nem minden szakaszának kell befejezettnek lennie, városok 
közötti befejezetlen vágányszakaszok is lehetségesek.

Megkötések:
• Nem építhető vágányszakasz sem a nagytavakon keresztül, sem úgy, hogy 

lefusson a térképről.
• Nem építhető vágány úgy, hogy közvetlenül egy vetélytárs szakaszába 

kapcsolódjon be.
• Nem építhető vágány (nagy)városra.
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• A vágányelemeknek nem szabad közvetlenül a kiinduló településükbe/városukba 
visszacsatlakozniuk.

4.4.Befejezett és befejezetlen vágányszakaszok
Azok a vágányelemek, melyek városokat/településeket más városokkal/településekkel 
kötnek össze befejezett vágányszakasznak számítanak. 
(A vágányelemeknek nem szabad közvetlenül a kiinduló településükbe/városukba 
visszacsatlakozniuk.)
Azok a vágányelemek, melyek városokat/településeket más városokkal/településekkel 
nem kötnek össze, befejezetlen vágányszakasznak számítanak.

4.5.Vágányszakaszok tulajdonjoga
A szakasz tulajdonosának a vágányszakasz építője számít, ezt a tulajdonjelölő korong 
felhelyezésével kell jelölni, mind a befejezett, mind a befejezetlen vágányszakaszok 
esetén.
Ha a befejezetlen vágányszakaszt a tulajdonosa nem bővíti újabb vágányelemmel a 
következő fordulójában , tulajdonjelölőjét le kell venni a szakaszról, így jelölve, a 
szakasznak nincs birtokosa. Egy ilyen, birtokossal nem rendelkező szakaszt bővítve más 
játékos megszerezheti a tulajdonjogot, ezt jelölendő, tulajdonjelölő korongjai közül egyet 
a vágányszakaszra kell helyeznie. Saját szakasz átépítése (vágányelem kicserélése) nem 
számít bővítésnek.
Ha egy befejezetlen vágányszakasz településbe/városba kapcsolódik be, befejezett 
vágányszakasszá válik. A befejezett vágányszakasz tulajdonjoga végleges, a bekapcsolást 
végző játékost illeti.

Játékpélda: 

Vágányfektetési fázisában Pete 2$-ért leépíti az „A” vágányelemet, 2$-ért a „B”-t és 3$-
ért a „C”-t. A „C” szakasz építése 1$ extra költséggel járt, mert a vágány folyó 
térképelemre került. 
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Pete felhelyezi két tulajdonjelölő korongját a vágányszakaszaira. Pete Evansville és  
Cincinnati közötti szakasza befejezett szakasz, Cincinnati és Lexington közötti szakasza 
pedig befejezetlen. 

Dave leépíti „D” vágányelemet 2$-ért, vágányt épít Indianapolis-on keresztül 3$-ért  
(„E” vágányelem egyszerű, egyenes sínelem, szürke városjelölő korongot kell rá 
helyezni.), és „F” elemet 2$-ért.
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Dave ráteszi tulajdonjelölő korongjait szakaszaira. Dave szakaszai, Evansville és 
Indianapolis, illetve Indianapolis és Cincinneti között, mind befejezett szakaszok.

4.6.Vágányelem cseréje/átépítése
A játékos kicserélhet egy vágányelemet egy másik elemmel a következő esetekben:

• Pályák keresztezése
• Együtt haladó pályák kialakítása,
• Új nyomvonal kijelölése,
• Települési vágánybővítés

A térkép domborzati elemei (folyók, hegyek) a vágányelemek cseréjénél már nem 
számítanak, nem növelik a csere költségét. A játékos nem módosíthatja más játékos 
vágányszakaszát, de kicserélhet vágányelemet egy másik elemre, úgy hogy a felhelyezett 
új elemnek kapcsolódjon mind az idegen, mind a saját vasúti pályájához.

4.6.1.Vasúti pályák keresztezése
Egyszerű vágányelem cserélhető vágánykereszteződésre. A vágánykereszteződés 
elemeknek két független szakaszt alakítanak ki áthidaló megoldással. A kereszteződés 
vágányelemet úgy kell lehelyezni, hogy a sínszakaszok mind a korábbi, mind az új 
pályához/városhoz megfelelően illeszkedve kapcsolódjanak.

4.6.2.Együtt haladó pályák
Egyszerű vágányelem cserélhető együtt haladó vágányelemre. Az együtt haladó 
vágányelem két független pályaszakaszt alakít ki áthidalás nélkül. Az együtt haladó 
vágányelemet úgy kell lehelyezni, hogy a sínszakaszok mind a korábbi, mind az új 
pályához/városhoz megfelelően illeszkedve kapcsolódjanak.

4.6.3.Új nyomvonal
A játékos új irányt szabhat egy befejezetlen pályaszakasz végződésének, az utolsó 
vágányeleme kicserélésével, ha ő a befejezetlen szakasz tulajdonosa, vagy a szakasz 
gazdátlan. Komplex vágányelemet csak a tulajdonosa cserélheti ki. Új nyomvonal 
kialakítása rendszerint akkor kerül sor, ha a játékos pályavonalát az ellenfelek blokkolták 
(eredeti irányba nem folytatható), vagy folytatását megnehezítették. 

4.6.4.Települési vágánybővítés
Településre épített vágányelem nyomvonala nem változtatható meg, de rendszerint újabb 
kivezetésekkel bővíthető. A településen található vágányelem kicserélhető másik 
vágányelemre, ha minden korábbi pályához megfelelően illeszkedik.

Játékpélda: 
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John leépíti „G” vágányelemet 3$-ért (elsőként épített elem egy folyó felett), leépíti „H” 
keresztező elemet 3$-ért; „J” vágányelemmel becsatlakozik Indianapolisba, illetve újabb 
kivezetést épít Indianapolisból. 3$-ért.

John felhelyezi tulajdon jelölő korongjait szakaszaira. John Cincinnati és Indianapolis  
közötti pályaszakasza befejezett szakasz, az Indianapolis-ból kivezető rövidke szakasz  
pedig befejezetlen.

4.7.Új város felhelyezése
Az a játékos, aki az „Urbanizáció” akciót választotta, ráhelyezheti valamely „New City” 
(Új város) térképelemet bármely településre mezőjére. A felhelyezés ingyenes, mely után 
a játékos még leépítheti a szokásos 3 vágányelemét. Esetlegesen le kell venni a 
településen lévő vágányelemet a térképről, ha város kerül rá. „New city” nem építhető 
másik „New City” tetejére.

Játékpélda: 
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Vince választotta az ”Urbanizáció” akciót, és Indianapolis települést lecserélte „New 
City B” nagyvárossal.  John rövidke vágányszakasza ezzel megszűnt, tulajdonjelölő  
korongját visszakapja. Vince ezután leépíti „K” vágányelemet 2$-ért,  kereszteződésre  
cseréli a vágányelemet „L” mezőben 3$-ért, és leépíti „M” elemet 3$-ért.

4.8.Vágányépítés költsége

Építés

Sikságon Folyón hegyen
egyszerű elem egyenes, ívek 2$ 3$ 4$

komplex elem együtt haladó 3$ 4$ 5$
Keresztező 4$ 5$ 6$

Dedikált elem Település 1$ +1$ pálya kivezetésenként
Minimum 2$, Maximum 5$

csere Új nyomvonal

Egyszerű elemet

együtt 
haladóra 2$ nem lehetséges

Keresztezőre 3$ nem lehetséges

Egyszerű elemet Egyszerű 
elemre nem lehetséges 2$

Együtt haladót Együtt 
haladóra nem lehetséges 2$

Keresztezőt Keresztezőre nem lehetséges 2$

Dedikált elemet
Dedikált 
elemre

3$
 (csak bővítés) nem lehetséges
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5. Áruszállítás
A játékosok két körben árut szállíthatnak. Első körben a játékos-sorend szerint, majd ha 
kör véget ért, még egyszer ugyan ebben a sorrendben. Ha valamely játékos a „Elsőként 
szállítás” akciót választotta, úgy ő mindkét körben a játékos-sorrend szerinti első játékos 
előtt kerül sorra.
Áru csak befejezett pályaszakaszon szállítható, úgy hogy a szállítás végcélja olyan város 
lehet melynek színe megegyezik a szállított áru színével, illetve útközben minden várost 
és települést csak egyszer szabad érinteni. Ha a szállítás során az áru saját színével 
megegyező városba érkezik, nem szállítható tovább. Az áru nem szállítható távolabb, 
mint amit a játékos jelzője mutat az „Engime Track” (Szerelvények száma) kijelzőn. 

Ha egy áru célba ért, le kell venni a térképről, és visszakerül termékek húzózsákjába.
Minden a szállítás során érintett befejezett pályaszakasz növeli egy pontal a játékos 
pontszámát a „Income Track” (Bevétel) kijelzőn. A kapott pontszámot itt azonnal jelölni 
is kell. 

Fontos megjegyezni, hogy a szállítással elért bevétel additíven rögzítődik, a későbbi 
fordulók bevétele a korábbi fordulók teljesítményére is épít. A játékosok használhatják 
más játékos pályaszakaszát is a szállítás teljesítéséhez, ha ez szükséges, de esetben a 
szakaszra jutó szállítási pont is a pálya tulajdonosát illeti. A szállítási bevételek 
csökkenésére csak az adóságok, vagy a piaci lemorzsolódás szolgáltathatnak okot. (Lásd 
Kiadások befizetése és Bevétel csökkenés fejezetek.)
A két lehetséges szállítási lehetőségből egyikének felhasználásával a játékos növelheti 
szerelvényparkját. Egy játékosnak maximum 6 szerelvénye lehet. 

Például:
Pete az első játékos a sorrend szerint, de Dave választotta az „Első szállítás” akciót.  
Első szállítási akciója helyett Dave bővíti szerelvényparkját egy elemmel, az „Engine 
Track” kijelzőn jelölőkorongját az „1 link”-ről a „2 link” re tolja. Pete következik, egy 
kék terméket Evansville-ből saját befejezett pályaszakaszán keresztül Cincinneti-be visz.  
Jelölőkorongja az „Income Track” kijelzőn fellép az 1-es értékre.
A második áruszállító körben Dave egy kék terméket Cincinnati-ből két szerelvényével  
először Indianapolis-ba, majd onnan tovább Evansvill-be szállít. Az „Income Track” 
kijelzőn jelölője a 2-es értékre lép fel. Pete-nek már nincs elszállítható áruja, és mivel  
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jelenleg nem akarja szerelvény parkját bővíteni, úgy dönt második áru szállító körében 
nem csinál semmit.

6. Bevétel kifizetés
A játékosok megkapják az „Income Track” kijelzőn jelölőkorongjuk által mutatott 
értéknek megfelelő összeget $-ban a banktól.

7. Kiadások befizetése
A játékosoknak be kell fizetniük kiadásaikat a banknak. 
A kiadások:

• 1$ osztalék minden kibocsátott részvény után – Összegét az „Issued Share Track” 
kijelző mutatja

• 1$ minden birtokolt szerelvény után – Összege az „Engine Track” kijelzőn 
látható.

A kiadásokat minden játékosnak készpénzéből kell fedezni. Ha marad adósága még 
minden készpénze befizetése után is, minden $ tartozást 1 Szállítás pont csökkentéssel 
kiválthat. Ezt azonnasl jelezni kell az „Income Track” kijelzőn. Ha ezzel a megoldással a 
játékos jelzője a 0 pont alá kerülne a játékos kiesett a játékból. A kiesett játékos 
jelzőkorongjait el kell távolítani a kijelzőkről és minden befejezetlen vágányszakaszáról. 
Ezután a játékosoknak már nem kell „fizetniük”, ha áruszállítás esetén igénybe veszik a 
kieső befejezett vasúti pályáit.

8. Bevételcsökkenés
Ha a játékos bevételei meghaladják az 50-et, a bevétel csökken 10-zel.
Ha a játékos bevételei 41 és 50 közé esnek a bevétel csökken 8- cal.
Ha a játékos bevételei 31 és 40 közé esnek a bevétel csökken 6- tal.
Ha a játékos bevételei 21 és 30 közé esnek a bevétel csökken 4- gyel.
Ha a játékos bevételei 11 és 20 közé esnek a bevétel csökken 2- vel.

9. Árutermelés
Az árutermelés fázisban a „Goods Display” (Termékek) kijelzőről termékeket jelző kis 
kockák kerülnek a térkép városaira. A Termékek kijelzőnek két fele van. A bal oldali 
világos tartományt kell először vizsgálni. Ezután fog következni a jobb oldali sötét 
tartomány.
Annyi dobókockával kell dobni, ahány résztvevővel indult a játék. 1-es dobás az 1-es 
oszlopot jelenti, 2-es dobás a 2-es oszlopot és így tovább. Az a termék kerül a térképre, 
melynek oszlopát a kockák kijelölték. A termékek fentről lefelé haladva az oszlopnak 
megfelelő városba kerülnek. A „New City” városokra is kerülhetnek termékek, de csak 
akkor, ha már felkerültek a térképre.
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Például: A 3 személyes játék második fordulójában 3 kockával dobtak: 3,3,4-es értékeket.
A harmadik oszlopról az ’1st’ és a ’2st’ pozíciókon álló termék-kockákat Kansas City-re  
helyezték. „New City A” még nem került fel a térképre, ezért termék nem kerül még át rá.  
A negyedik oszlop’1st’ mezője üres, így a ’2st’ mezőn álló termék kerül Des Moines-ra.  
„New City B” már felkerült a térképre a korábbi forduló Urbanizáció fázisában 
Indianapolis mezőjére. A „B” oszlop ’1st’ mezőjének termékét kell rá felhelyezni. Ha 
több kocka dobott ki egy város, mint ahány termék van a város oszlopában, a többlet  
dobásoknak nincs hatásuk.

Az a játékos, aki az „Árutermelés” akciót választotta, véletlenszerűen két terméket húz  a 
húzózsákból és egyet egyet felhelyez a Termékek kijelző valamely üres mezőjére mielőtt 
a dobásokra sor kerülne.

10.Forduló jelző léptetése
Egy mezővel előrébb kell tolni a „Turn Track” lap „Turn Maker” (Forduló) kijelzőjét. Az 
utolsó forduló végén (ez pl 5 résztvevő esetén a 7. forduló végét jelenti) össze kell 
számolni a győzelmi pontokat. Ha még nem érkezett el az utolsó forduló, az újabb 
forduló a részvény kibocsátással kezdődik ismét.

Győzelmi pontok kiszámítása
• A játékosok 3 győzelmi pontot kapnak az „Income Track” (Bevétel) kijelző 

minden pontja (dollárja) után.
• 1 győzelmi pontot kapnak befejezett pályaszakaszaik minden egyes vágányeleme 

után. (A települések esetén egy vágányelem több pontot is érhet.)
• 3 győzelmi pont levonást kapnak minden kibocsátott részvény után.
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A készpénz csak eszközként szolgál a végeredmény megállapításánál nincs szerepe.
A játékot a legtöbb győzelmi pontot elérő játékos nyeri. Döntetlen helyezések 
lehetségesek.

Sünmadár - 2005
(sunmadar@message.hu)
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