


Az Automobile társasjáték a korai, 1896  1930as időszak autó
iparába kalauzol bennünket. Ebben az időszakban Henry Ford 
úttörőnek bizonyult a tömeggyártási technológiák kifejlesz
tésében, míg William Crapo Durant felvásárolta az összeomlás 
szélén álló autóvállalatokat és megalapította a General Motorst, 
amely később Alfred P. Sloan alatt élte virágkorát, aki General 
Motorst a földkerekség legnagyobb vállalkozásává tette. Walter 
Chrysler korábban gőzmozdonyokkal foglalkozott, de figyelme 
a modern autógyártásra terelődött. A modern autó rengeteg 
számos, ma is használatban lévő újítását, mint például az 
indítómotort, Charles Kettering fejlesztette ki a Delco 
laboratóruimaiban. Végül itt van az időszak legsikeresebb 
autókereskedője, Charles Howard.  Ők hatan, az amerikai autó
ipar óriásai állnak a játék középpontjában. A játékos dönt arról, 
hogy melyikőjük zsenialitását használja fel saját vállalata 
növekedéséhez.

Ahogy az autóipar valódi világában, a játékban is az a cél, hogy 
a játékos a legtöbb pénzt keresse az autók gyártásával és 
eladásával. Kezdésnek mindenki kap 2000 dollárt, de ha 
elfogyna valakinek a pénze kölcsönöket is vehet fel, a játék 
folyamán maximum kétszer.

A játék négy körig tart. A játékosok, ahogy látni fogjuk, 
minden körben gyárakat építenek és kocsikat gyártanak. A 
kocsikat az árkategória szerint három csoportba sorolhatók: 
középkategóriás autók, tömeggyártásra szánt olcsó járművek és 
minden igényt kielégítő luxusjárgányok. A célközönség igényei 
meghatározóak ebben a három árkategóriában az egész  játék 
folyamán. Nagyjából tudni fogja mindenki mennyi autóra van 
szükség, de a teljes piacról senkinek nem lesz átfogó képe. Így 
nagyon oda kell figyelni arra, hogy mennyi autót kell gyártani.

A vállalatirányítással együtt járnak a veszteségek is, ezeket a 
játékban fekete korongok és kockák szimbolizálják. A vesz
teségek csökkenthetők gyárak bezárásával, vagy bizonyos 
karakterek választásával. Ha a játékos nem figyel a veszte
ségeire, könnyen a fejére nőhetnek és így gyorsan elvesztheti a 
játékot. 

A szabályok ismertetése után egy példajáték található.

A játékot 35 személy játszhatja és egy parti 23 órát vesz 
igénybe.

Tartozékok
Játékosonként 2 bábu 

Játékosonként 28 autó 

Játékosonként 8 értékesítő

Játékosonként 6 gyár

5 autóalkatrész üzem bábu

12 Bezárt gyár jelző

kb. 40 R&D(kutatás és fejlesztés) kocka

kb. 40 veszteség pont kocka (darabonként 1et ér)

10 veszteség pont korong (darabonként 5öt ér)

3 Bónusz Eladás jelző

4 Csökkentett Ár jelző

1 Ford jelző

1 Sloan jelző

1 Chrysler jelző

2 fekete korong 

16 Kereslet lapka

Papírpénzek

Vászontasak

A játék elején
Minden játékos kiválasztja a neki tetsző színhez tartozó 
játékelemeket: a 28 kocsit, a 8 kereskedőt, a 6 gyárat és a két 
játékos bábut. Ezen kívül minden játékos kap egy 
alkatrészüzemet  és R&D kockákat. Az R&D kockák mennyi
sége a játékosok számától függ: 3 játékos esetén mindenki 5, 4 
játékos esetén mindenki 4, és 5 játékos esetén pedig mindenki 3 
R&D kockát kap.

A Kereslet lapkákat a vászontasakba tesszük. A veszteség 
pontokat szimbolizáló korongokat és kockákat a maradék R&D 
kockákkal együtt a tábla mellett kupacokba rakjuk. A maradék 
alkatrészüzem elemeket vissza kell tenni a dobozba, nem lesz 
szükség rájuk a továbbiakban. A papírpénzeket érték szerint kell 
szétválogatni, majd a tábla mellé helyezni, ez lesz a bank. 
Minden játékos kap 2000 $t.

Egy Bezárt Gyár jelző kerül a tábla Vezetői döntések részén a 
kijelölt helyre. A maradék Bezárt Gyár elemeket szintén a tábla 
mellé tesszük. Az előbb letett fekete jelző melletti három üres 
helyre tegyük le sorban a három Bónusz Eladás jelzőt, majd az 
üresen maradt három helyre pedig helyezzük el a négy 
Csökkentett Ár jelzőt úgy, hogy az utolsó Bónusz Eladás jelző 
mögötti mezőre két szürke korong kerüljön, a többire pedig egy
egy.

A kezdő játékos kiválasztása véletlenszerűen történik. Az első 
körben a kezdő játékos elhelyezi az egyik bábuját a játéktábla 
Választási sorrend részén balról az első helyre, majd  óramutató 
járásának megfelelően a többi játékos is elhelyezi egyegy 
bábuját a következő üres helyeken. A tábla Karaktereket 
ábrázoló részén az R&D kockákat helyezzük el: minden 
karakter mezőre annyi kocka kerül, amennyit a mező jobb alsó 
sarkában látható szimbólumok mutatnak (nem minden karak
ternél van ilyen), majd a Sloan, Ford és Chrysler jelzőket is 
kitesszük, értelemszerűen a jelzők az azonos nevű karakterekre 
kerülnek.



A játéktábla

Autómodell mezők :  26 autómodell képe található itt. A legkorábbi modell a Duryea, a legfejlettebb pedig a Cadillac 452. A modell 
mezők az óramutató járásával megegyező sorrendben követik egymást.
Forduló Információ rész: Itt látható kis táblázat segít eligazodni a veszteségpontok fordulónkénti elszámolásában, ezenkívül jelzi 
hogy fordulónként hány Kereslet lapkát kell húzni a játékosoknak és a húzott lapkák közül a kisebb illetve nagyobb értékűek melyik 
árkategóriájú autókra vonatkoznak, hova kerülnek majd a tábla Eladási részében. Magyarázat később.
Eladási rész: Ide kerülnek majd az eladásra szánt autók. A három árkategória összesen 5 mezőben van  elosztva, az alacsony és 
középárkategóriájú autóknak kettő míg a luxusjárgányoknak egy mező jutott. A játékos a két feltüntetett ár közül az alacsonyabb 
kapja az autóiért ha a Csökkentett Ár jelzőt használja.  (ld később)

Értékesítési rész : Ide kerülnek a forduló megfelelő fázisában a kereskedők, akik segítségével a játékosok itt is el tudják adni a 
legyártott autóikat.

Az autómodell mezők bal felső sarkában látható, hogy az adott mezőn mennyibe kerül egy gyár építése. Az árkategóriákról pedig a 
modell mezők keretének a színe ad tájékoztatást: a kékes szín jelenti a luxuskategóriájú modelleket, a barnás jelzi a középkategóriájú 
modelleket,  és a feketés keretszín jelzi az alacsony árkategóriájú modelleket.



A forduló*
A játék 4 fordulóból áll. Egy forduló során háromszor lesz 
lehetőség autókat eladni, ebből az egyik csak azt a játékost 
érinti, aki Howard karakterét választotta (ld később). Ezenkívül 
el lehet adni autókat a kereskedőkön keresztül illetve a Kereslet  
lapkák segítségével. Minden fordulóban a következő fázisok 
szerepelnek:

1) Kereslet lapkák húzása
2) Karakterválasztás
3) Játékosok akciói  3 kör
4) Autók eladása Howard segítségével
5) Autók eladása a kereskedőkön keresztül
6) Vezetői döntések
7) A kereslet lapkák által meghatározott számú 
autó eladása
8) Veszteségek elszámolása
9) Forduló vége

A forduló elején az 
egyik fekete színű 
korongot a tábla For
duló Információ részé
ben a második sorban 
eggyel jobbra toljuk (az első fordulóban az első helyre tesszük), 
míg a  másik fekete színű korongot a táblán a forduló fázisait 
jelölő rész első helyére helyezzük. Ez a fekete korong mutatja a 
továbbiakban, hogy a forduló éppen melyik fázisnál tart, tehát 
ha egy fázisnak vége, akkor  ezt a fekete jelzőt eggyel előbbre 
kell tolni.

1) Kereslet lapkák húzása

16 Kereslet lapka található a játékban, 2től 5ig 
számozva. Minden játékos, fordulótól függően, 
egy vagy kettő lapkát húz. A lapkákon található 
számokat titokban tartják egymás előtt a játé
kosok. Tehát valamennyit mindenki tudni fog arról, hogy hány 
autóra lesz igény majd a 7. fázis során, de a többi játékosnál 
lévő lapkákon található számok nélkül nem teljes a kép.

Az első fordulóban minden játékos egy Kereslet lapkát húz és 
ebben a fordulóban ezek a lapkák határozzák meg, hogy 
mekkora a kereslet a középkategóriájú autókra.

A második fordulóban minden játékos 
két lapkát húz. A nagyobb szám 
határozza meg a középkategóriájú 
autókra tartott igényt, míg a kisebb az 
alacsony árkategóriás autókra adja meg 
ugyanezt.

A harmadik és negyedik körben szintén két lapot húz minden 
játékos, de most a nagyobb szám az alacsony árkategóriájú 
járművek, míg a kisebb a középárkategóriájú autók iránti 
keresletet jelenti.

A játéktáblán a Forduló Információ rész többek között ezt is 
mutatja: a körökben hány Kereslet lapkát kell húzni és a 
magasabb illetve alacsonyabb érték melyik kategóriájú autókra 
vonatkozik. A táblázat harmadik sorában szereplő – színes 
mintázattal szimbolizált  kategóriákra vonatkoznak a magasabb 
értékű lapkák, az  alacsonyabb értékűek pedig a negyedik 
sorban.

A játékosok egyszer sem húznak kereslet lapkát a luxus
kategóriájú autókra. A 3. és 4. forduló során automatikusan 
kihúzásra kerül egy lapka, amely a luxuskategóriájú járgányok 
iránti keresletet adja meg, sőt a 4. forulóban még egy plusz 
lapka kerül fel a táblára, de ez az alacsony árkategóriás autókra 
fog vonatkozni.

2.) Karakterválasztás

Hat karakter található a játékban, 
mindegyikőjüknek fontos és meg
határozó szerepe volt az amerikai 
autógyártásban. Minden karak
ternek van egy speciális képessége, amit az a játékos használhat 
fel, aki választja az adott személyt. A karakterek sorrendje 
fontos, ez határozza meg a fordulóban a játékosok cselekvési 
sorrendjét. A karakter választás a Választási sorrend részben 
látható bábuk alapján történik. Balról az első helyen lévő 
játékos választ először karaktert és így tovább. A karakter 
választásnál a játékos a Választási sorrend részből a bábuját 
áthelyezi az általa választott személyre. Egy karaktert egy 
fordulóban csak egy játékos választhat.

A játékban három speciális karakter jelző van:  Ford, Sloan és 
Chrysler. Ha a játékos a fenti karakterek egyike mellett dönt, 
akkor az adott jelzőt magához veszi. A Sloan és Chrysler 
jelzőkkel a veszteségpontokat lehet majd csökkenteni a forduló 
Veszteségek elszámolása fázisában, a játékosnál lévő Ford jelző 
pedig addig van ott, amíg a 3. fázisban a játékos nem használja a 
karakter speciális tulajdonságát. 

Némely karakter mezőre a játék elején R&D kockák is kerültek, 
a mező jobb alsó sarkában jelölt kockákkal megegyező számú. 
Ha a játékos olyan karaktert választ, amelyhez tartozik R&D 
kocka, akkor magához veszi őket.

Kiket lehet választani?

Ford: Henry Ford a történelem talán leghí
resebb autógyártója és messze híres az általa 
kifejleszett tömeggyártási technológiákról. 
Ha ezt a karaktert választja a játékos, akkor 
egy alkatrészüzemet vagy gyárat építhet egy olyan autómodell 
mezőn, ahol már van egy vagy több gyára. Ezt a későbbiekben, 
majd a forduló 3. fázisában, a saját körei egyike előtt, vagy után 
is végrehajthatja (hogy ne felejtse el ezt az extra gyárépítési 
lehetőséget, hozzá kerül a Ford jelző), és miután használta Ford 
speciális képességét, a Ford jelző visszakerül a karakterre.

(* a fordításban következetesen a forduló lesz a legnagyobb  
“egység”, ezen belül vannak a fázisok és a fázisokon belül  
esetlegesen a körök)



Kettering: Charles Kettering az egyik 
legsikeresebb és legjobb fejlesztő, kutató volt 
ebben az időszakban, a Delco laboratórium
ában dolgozott. Ha valaki ezt a karaktert 
választja, akkor a karakterről felveheti a 3 
R&D kockát.

Sloan: Alfred P. Sloan elnöksége alatt a 
virágzott a General Motors. A vállalatirányí
tásról vallott elveit Sloan egy könyvben fog
lalta össze 'Éveim a General Motorsnál' cím
mel. Ha ezt a karaktert választja a játékos, 
akkor a forduló Veszteségek elszámolása fázisában, miután a 
veszteségpontjainak összege kiderült, de még mielőtt a 
befizetné a pontokért járó pénzt, a felére csökkentheti a pontjai 
számát a felfelé kerekítés szabályát szem előtt tartva.

Howard: Charles Howard az időszak 
legsikeresebb autókereskedője volt ( és a 
híres versenyló, Seabiscuit tulajdonosa). 
Ebben az időben minden 8ik autót ő adott el 
Kaliforniában és ebből mérhetetlen gazdag
ságra tett szert. Az a játékos aki ezt a karaktert választotta, a 
forduló 4. fázisában két autóját el kell adnia és mindig az 
árkategória magasabb összegét kapja ezért.

Durant: William Durant egy üzleti zseni 
volt, aki sok kis cégből megalapította a 
General Motors Corporationt. Akkor tudta 
megvásárolni a Cadillacet, és az Oldsmobile
t, mikor azok tőkehiány miatt gyengén 
muzsikáltak. Hol elvesztette, hol megcsinálta a szerencséjét, 
egy fő spekulációs lett az amerikai részvénypiacon. De aztán 
mindent elvesztett a nagy világválságban. Ha ezt a karaktert 
választja a játékos, akkor azonnal építenie kell egy gyárat egy 
olyan autómodell mezőn amire még senki nem épített. Emellett 
a karakter még egy R&D kockát is ad. A gyárépítés költségét ki 
kell fizetni.

Chrysler: Walter Chrysler egy kiváló 
fejlesztő és menedzser volt, egy sokszínű 
tehetség. A semmiből kapaszlodott fel, vasúti 
projektekkel kezdte. Ha ezt a karaktert 
választja valaki, akkor két R&D kockát kap 
és a Veszteségek elszámolásakor a veszteségpontjait a forduló 
számával csökkentheti, azaz a 3ik fordulóban 3 veszteség 
ponttól szabadulhat meg.

A fázisnak akkor van vége, ha minden játékos választott 
karaktert. A karakterválasztás nagyon fontos, mert a forduló 
hátralevő részében meghatározza a játékosok cselekvési 
sorrendjét: amelyik játékos a legbalrább lévő karaktert válasz
totta az kezd, utána a  hozzá legközelebb álló játékos és így 
tovább; a lenti ábrán egy jó példa látható.

Példa: itt egy lehetséges cselekvés sorrend látható : Zöld,  
Piros, Kék, Sárga

3) Játékosok akciói
Ez a fázis 3 körből áll.

Egy körben minden játékos egy akciót hajt végre. A cselekvési 
sorrend a karakter választásnál, az előző fázisban dőlt el.

Mikor a játékos sorra kerül egy körben, akkor a következő 
lehetőségek közül kell választania:

a) gyár építése
b) kereskedő kihelyezése
c) két R&D kocka felvétele
d) autógyártás
e) egy gyár bezárása

a) Gyár építése

Az akció során egy vagy két gyárat lehet építeni (azaz letenni a 
gyár bábut) valamelyik autómodell mezőre. Ez lehet egy üres 
modell mező, vagy olyan, ahol már van gyára a játékosnak.

A gyárépítés költsége az autómodell mező bal felső sarkában 
látható. De ezen felül a gyárépítéshez még  R&D kockát is kell 
adni.

Mint már korábban említve volt, az autómodell mezők az 
órajárásnak megfelelően követik egymást a tábla körül a bal 
felső saroktól kezdve, tehát a Duryea model az első. Ez az irány 
egyben a modellek fejlettségét is jelzi. Ha az éppen legfejlettebb 
autómodell mezőjét közvetlenül követő helyre szeretne gyárat 
építeni a játékos, (magyarán egy még fejlettebb autómodell 
mezőjét szeretné megszerezni), akkor egy R&D kockát kell 
fizetnie (természetesen a gyárépítés pénzköltsége mellett). Ha 
azonban úgy dönt, hogy nem a közvetlen szomszédos mezőre 
épít, hanem ki szeretne hagyni egy, vagy több mezőt, akkor az 
R&D kockákból többet kell adnia. A kihagyott mezőkért 
fizetendő kockák száma a következőképpen határozódik meg: a 
legfejlettebb modell mező közvetlen szomszédságába kerülő 
gyárért (azaz nincs kihagyott mező) 1, egy kihagyott helyért 
1+2 = 3, két egymást követő kihagyott helyért 1+2+3 = 6 R&D 
kockát kell fizetni, és így tovább (azaz a játék elején a Duryea 
mezőre a gyárépítésért 1, az Oldsmobile gyárért 3, míg a 
Franklin mezőn létesítendő gyárért 6 kockát kell fizetni). A 
játékban nincs limitálva a kihagyható autómodell mezők száma.

Példa: A Kék már épített egy gyárat a Durant karakterrel. A 
Zöld úgy dönt kihagy egy helyet és két gyárat épít a Franklin  
Model A mezőre, amelyek ára összesen 600 $ és 3 R&D kocka 
(Ha a Oldsmobile mezőre épített volna a két gyárat, akkor  
500$t és egy R&D kockát fizetett volna).

Ha egy autómodell mező a fenti okok miatt kimaradt, azaz nem 
épült rajta gyár, attól még beiparosítható, ráadásul ilyenkor a 
gyárépítésért nem kell R&D kockákat fizetni.



Egy autómodell mezőt csak egy játékos bitorolhat és maximum 
3 gyárat és egy alkatrészüzemet létesíthet az adott mezőn.

A Bezárt Gyár jelzővel jelzett mezőkre nem lehet gyárat 
építeni.

Alkatrészüzem:  Minden játékos a parti 
elején egy alkatrészüzem elemet kapott. 
Gyár helyett lehetőség van  alkatrészüzem 
építésére, amelynek építési költsége 500 $, 
függetlenül az adott autómodell mezőn feltüntetett gyárépítési 
költségtől. Az alkatrészüzem csökkenti annak az autómodellnek 
a gyártási költségét, amelyik modell mezőn van az adott üzem. 
Ha a későbbiek folyamán a játékos befejezi egy autómodell 
gyártását, azaz bezárja a gyárat az adott mezőn, akkor az 
alkatrészüzem visszakerül hozzá és a későbbiekben újra 
használhatja majd.

b) Értékesítő kihelyezése

Az értékesítők segítségével a játékos az eladási mutatóit tudja 
növelni, magyarán pénzt tud szerezni az autóiból. Az akció 
választásával a játékos három kereskedőjét elhelyezheti a tábla 
Értékesítési részében, amelynek jobb oldala három nagyobb 
mezőből áll, különkülön mindhárom árkategóriájú autóknak. 
Az értékesítőket a három mező valamelyikébe kell tenni, 
mindegyiket ugyanabba. Nincs korlátozva, hogy egy mezőben 
hány értékesítő lehet és egy mezőben több játékos kereskedői is 
elhelyezhetőek (egy játékosnak 8 kereskedője van, ennél többet 
nem tehet le).

Kezdetben megéri a kereskedőket a középkategóriába rakni, 
mivel a későbbiek folyamán lehetőség lesz őket lejjebb illetve 
feljebb tenni. Óvatosan kell azonban bánni az értékesítőkkel, 
mert ha túl sokat helyezünk ki, de nem tudnak eladni autót, azaz 
felhasználatlanul maradnak, akkor a játékos veszteségpontokat 
szerez:  minden fel nem használt értékesítő egy veszteségpontot 
eredményez a tulajdonosának.

Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy az első két forduló 
során csak itt lehet eladni luxus autókat (meg Howard 
segítségével persze), illetve az első forduló során csak itt lehet 
megszabadulni az alacsony árkategóriás autóktól (ugyanis az 
első fordulóban a Kereslet lapkákon keresztül csak 
középkategóriás autókat lehet majd értékesíteni).

c) két R&D kocka felvétele

Ebben az esetben a játékos elvehet két R&D kockát a tábla 

mellől. A játékban nincs korlátozva, hogy egy játékosnál hány 
R&D kocka lehet, azonban a felvehető kockák száma limitált és 
érdemes szem előtt tartani, hogy a kockákat nem lehet 
továbbvinni a következő fordulóra.

d) Autógyártás

Ha ezt az akciót választja a játékos, akkor az összes olyan 
autómodell mezőn, ahol üzeme van autókat gyárthat.

A legyártott kocsik száma attól függ, hogy hány gyára van az 
adott autómodell mezőn és az melyik árkategóriába tartozik.

A táblán a Termelési  
ár és kapacitás jelző 
rész mutatja, hogy 
minimum és maxi
mum hány autót tud 
gyártani a játékos. A 
minimum és maxi
mum intervallum 
függ az adott autó
modell mezőn talál
ható gyárainak számától és az árkategóriától is.

Ha úgy dönt a játékos, hogy autókat gyárt egy modell mezőn, 
akkor legalább annyit kell gyártania, amennyi a táblázatból 
kiolvasható. Nem készíthet többet a maximumnál és kevesebbet 
a minimumnál, azonban választhatja azt is, hogy nem gyárt 
egyetlen autót sem az adott mezőn. 

Egy jármű elkészítésének ára a fenti táblázat felső részén, az 
autó szimbólum melletti sorban látható, azaz a luxusjárgányok 
gyártási költésge 100$, a középkategóriás autóké 70$, az 
alacsony árkategóriába tartozó járműveké pedig 50$. Ennyit 
kell fizetni egy autó legyártásért az adott modell mezőn. Ha a 
játékosnak alkatrészgyára van az adott mezőn, akkor az ár 
autónként 20$ral csökken, azaz  például egy alacsony árkate
góriájú autó gyártása 50$ helyett 30$ba fog kerülni. Tehát ha 2 
gyár van egy középkategóriás autómodell mezőn, akkor mini
mum 4 maximum 7 autó gyártása lehetséges.

Példa: A Kék játékos a maximumot, 3 autót gyártott (egy gyára  
van egy középkategóriás modell mezőn, így a táblázat alapján 
maximum 3 autót gyárthat míg a Zöld a minimumot termelte,  
azaz 4et a két gyárából.

Jól meg kell fontolni hogy mennyi autót gyárt valaki, hiszen ha 
nem sikerül eladni őket, akkor veszteségpontokat kapnak, 
darabonként egyet (az el nem adott autók szintén lekerülnek 
majd a tábláról a forduló vége felé, nem maradnak a mezőkön) 
A minimum és maximum értékek csak az egy körben gyártható 
autókra vonatkoznak, arra nézve nincs korlátozás, hogy a teljes 
fázis alatt hány autót lehet készíteni.



e) Gyár bezárása

Ebben az esetben a játékos bezárja az egyik autómodell mezőn 
a gyárait. Az összes gyárat be kell zárni a mezőn, beleértve az 
alkatrészüzemet is. A játékos veszteségpontjainak száma a 
felére csökken a felfelé kerekítés szabályát figyelembe véve.

Minden gyárért, ami bezárásra kerül 
(beleértve az alkatrészüzemet is), az építési 
költségnél 100$al kevesebb pénzt kap 
vissza a játékos (tehát alkatrészüzem esetében 400$t). Ezután 
egy Bezárt Gyár jelzőt kell az adott autómodell mezőre tenni. 
Ez tulajdonképpen megakadályozza, hogy a továbbiakban bárki 
építsen oda, azonban a veszteségek elszámolásánál figyelembe 
kell majd venni. A tábláról lekerülő gyár elemek visszakerülnek 
a játékoshoz.

A játékban a bezárt gyárak száma nincs korlátozva. Ha mind a 
12 Bezárt Gyár jelző kint van a táblán és újabbra lenne szükség, 
akkor elvehető a legfejletlenebb autómodell mezőről.

Példa: A Zöld játékos úgy dönt bezárja a gyárait a Franklin  
autómodell mezőn. Mind a kettőt be kell zárnia és ezért 400$t  
kap a bankból, majd egy Bezárt Gyár jelzőt tesz a mezőre. A 
kék játékos gyára a veszteségek elszámolásánál ugyanúgy  
veszteségpontokat fog kapni, mintha a Zöld játékos gyára még 
üzemelne.

Kölcsönök:
A játék során előfordulhat hogy 
valakinek gyorsan szükséged lenne 
pénzre de nincs elég  nála. Ilyen esetek
ben két kölcsönt is igénybe lehet venni, 
bármikor amikor szükség van pénzre. 
Ha a játékos kölcsönt vesz igénybe, 
akkor a bábuját a két mező vala
melyikére kell tennie, attól függően 
hányadik kölcsönt veszi fel: ha az elsőt 
akkor a felső mezőbe teszi a bábut, ha a másodikat akkor pedig 
az alsóba. A kölcsönök összege 500$, amit a bank fizet ki. A 
forduló Veszteségek elszámolása fázisában mindegyik kölcsön 
után 50$t kell fizetni a banknak, azonban egyik kölcsönt sem 
fizethető vissza a játék vége előtt! A játék végén azonban a bank 
könyörtelenül behajtja kintlévőségeit és nemhogy 500$t hanem 
egy százassal többet, azaz 600$t kell visszafizetni mindegyik 
kölcsön után ( A bankhitelek nem voltak valami kedvezőek 
azokban az időkben, nem mintha most kedvezőbbek lennének. )

4.) Autók eladása Howard segítségével

Ha van olyan játékos, aki Howard karakterét választotta, annak 
most el kell adnia két autót, amelyek akár különböző modellek 
is lehetnek. Az  alacsony és középkategóriás autókért a maga
sabb árat fizetik, azaz a középkategóriás járgányokért 150 $t, 

az alacsony árkategóriás járművekért pedig 100$t. A játékos 
azonnal  megkapja a pénzt és az autók a tábláról visszakerülnek 
hozzá.

5.) Autók eladása a kereskedők segít
ségével

Ebben a fázisban lehetőség nyílik autók eladására a korábban az 
Értékesítési rész jobb oldalán található valamelyik mezőbe 
helyezett saját értékesítők segítségével; minden bábuval egy. 
Egyszerre csak egy autót adható el, de a játékosok addig 
követik sorban egymást, amíg minden játékos annyi autót nem 
adott el amennyit tudott.

A forduló harmadik fázisában lehetőség volt saját értékesítő 
elhelyezésére a játéktábla Értékesítési rész jobb oldalán 
található három nagyobb mezőn, tehát csak azokkal tud a 
játékos autókat eladni, amelyek most ott vannak. A három 
nagyobb mező a három árkategóriát szimbolizálja, és a mezőbe 
helyezett bábuk az adott árkategóriában adhatnak el járművet. 
Azonban van egy kis módosítási lehetőség.

Mikor a játékos sorra kerül ebben a fázisban, akkor az egyik 
kereskedőt átteheti az Értékesítési rész jobb oldaláról a bal 
oldalán található mezőkre. A luxus árkategóriájú mezőben álló 
bábukat nem csak a vele azonos sorban lévő üres helyekre 
helyezhetőek, hanem egy szinttel lejjebb, a középárkategória 
helyeire is. A középárkategória mezőben álló bábuk bármelyik 
három árkategória üres mezőjére letehetőek, míg az alacsony 
árkategóriájú mezőben álló kereskedők, csak a közép illetve 
alacsonyárkategóriájú rész üres helyeire kerülhetnek. Egy 
helyre csak egy kereskedő bábu kerülhet.

Miután a játékos letette a bábuját az egyik lehetséges üres 
mezőre, egy autóját, a megfelelő árkategóriából, is le kell tennie 
az Eladási rész megfelelő mezőjére. A vevők mindig a 
magasabb árat fizetik az autókért; ez ugye csak az alacsony és 
középkategóriás kocsiknál fontos. 

A lehetséges eladások száma növekedik a játék előrehaladtával. 
Az első fordulóban csak az 14gyel jelölt mezők használhatóak 
az Értékesítési rész bal oldalán, a második fordulóban az 14
gyel és a 24gyel számozott helyek is. A 3. és 4. fordulóban 
már minden mező használható.

A fent leírt cselekvéssorozat addig folytatódik, amíg az összes 
játékos el nem helyezte a kereskedőit a bal oldal lehetséges 
mezőiben. Kialakulhat olyan helyzet is, amikor egy játékos nem 
tudja letenni a bábuját a bal oldalon (mert betelt az összes 
lehetséges üres hely), azonban ha a kereskedőjét el tudja 
helyezni, azaz van olyan mező amelyre lehet tenni, akkor oda 
kell tennie, nem hagyhatja a bábut a jobb oldali mezőben. (Ne 
feledjük, hogy a kereskedő bábuk nemcsak abban a sorban 
helyezhetőek el amelyikben állnak, lásd fentebb!)

Ezután a játékosok megkapják az eladott autókért a pénzt, majd 
a kocsik visszakerülnek a tábla Eladási részéből a játékoshoz. A 
kereskedő bábuk visszakerülnek az Értékesítés bal oldali 
soraiból a jobb oldali rész megfelelő mezőibe. (Tehát nem a 



játékoshoz és nem biztos hogy minden kereskedő ugyanabba a 
mezőbe kerül vissza!)

Ha egy játékos egy vagy több ertékesítő bábujával nem tudott 
autót eladni (azaz a bábu a jobb oldali mezőben maradt), akkor 
azokat visszateszi maga elé, és mindegyikért egy veszteség 
pontot kap.
Példa: a Sárga  
játékos az első és  
mivel az alacsony
kategóriájú mező
ben van a bábuja  
ezért vagy az ala
csonykategóriájú  
sorban helyezi el a  
bábut, vagy a kö
zépárkategória  
üres helyein. Úgy 
dönt hogy közép
kategóriás autót  
ad el. A Piros és  
Kék játékos ugya
nezt választja, a  
Zöld játékos lu
xusautókat ad el.  
A Sárga, mivel a  
bábui az ala
csonykategóriájú  
mezőben vannak,  
nem tudja a lux
usjárgányok üres  
helyeire letenni a  
kereskedőit, mert  
akkor két szinttel  
kellene feljebb lép
nie, ami több mint  
a megengedett. A 
továbbiakban min
den játékos, mikor  
sorra kerül egy 
bábut mozgathat.  
Mivel a második  
fordulóban va
gyunk van ezért  
csak 6 közép
kategóriájú autó  
adható el így. A  
sárga és a piros  
játékosnak ala
csony kategóriájú  
autói is vannak  
ezért a bábuikat a  
megfelelő helyekre 
teszik. A zöldnek  
maradt egy nem
használt értékesítője, ami azt jelenti, hogy egy veszteség
pontok könyvel el és leveszi a bábut az Értékesítési részből. A  
maradék bábuk, miután az autók el lettek adva visszakerülnek a  
jobb oldalra. A sárga 400$t, a piros 500$t a kék 300$t míg a 
zöld szintén 400$t keresett.

6.) Vezetői döntések

Ezzel a fázissal egy kis szünet következik az eladási proce
dúrában, amikoris a játékosok belátásuk szerint módosíthatják 
eladási terveiket a forduló hátralevő részére. És ez a kis szünet 
azt is eredményezheti, hogy megváltozik a következő körre a 
játékosok sorrendje.

A játékok a cselekvési sorrendnek megfelelően hozhatnak egy 
vezetői döntést. Ez addig folytatódik, amíg minden játékos nem 
passzol. A vezetői döntés azt jelenti, hogy a játékos választhat:

a) bezár egy gyárat
b) vásárol egy Bónusz eladás jelzőt
c) elvesz egy/kettő Csökkentett ár jelzőt
d) Passzol

A gyár bezárása pontosan ugyanúgy zajlik mint  a 3.fázisban a 
Játékosok akciói részben, azaz a játékos leveszi a gyárait a 
kiválaszott autómodell mezőről és egy Bezárt Gyár jelzőt 
helyez el ott. A jelzőt a Vezetői döntések részben található 
helyről kell elvennie és ide már nem kerül több jelző a fázis 
során, ezért ezt a lehetőséget csak egy játékos választhatja. A 
játékos a bezárásért megkapja a megfelelő összeget a banktól és 
a veszteségpontjai is a megfelelő módon csökkenek, azaz a 
felére. 

A Bónusz eladás  és Csökkentett ár jelzők növelik az eladható 
autók számát egy autómodell mezőn, de nem garantálja, hogy 
az adott mezőről minden autó el lesz adva.

A játékban három Bónusz eladás jelző van. Azt, hogy mennyibe 
kerülnek, azt a játéktábla Vezetői döntések részén, a fehér 
korongok felett látható kocka szimbólumok mutatják, azaz az 
első ára 2 R&D kocka, a többié pedig egyegy. A játékos, mikor 
sorra kerül, vehet egy ilyen jelzőt. A vásárlás sorrendje balról 
jobbra van, azaz az a játékos, aki elsőként vásárol egy ilyen 
jelzőt 2 R&B kockát fizet, aki másodiknak illetve harmadiknak 
már csak egyetegyet. A játékosnak a megvásárolt jelzőt 
azonnal el kell helyeznie az egyik automodell mezőjén. Egy 
modell mezőn maximum egy ilyen jelző lehet.

A játékban 4 Csökkentett ár jelző található, melyeket szürke 
korongok szimbolizálnak. A játékos választhatja azt, hogy 
magához veszi  valamelyiket, vagy a kettőt együtt vagy a többit 
különkülön, és ezután elhelyezi az egyik autómodell mezőjén. 
Ha a kettőst veszi el akkor egy mezőre kell tennie őket. Egy 
fordulóban nem tehető egy mezőre több ilyen jelző (azaz ha pl a 
fázis első körében a játékos felvette a kettő szürke korongot és 
letette egy mezőjére, és a fázis második körében felveszi az 
egyik szimpla szürke korongot, akkor azt nem teheti ugyanoda, 
ahova a kettőst tette). Bónusz eladás jelző és Csökkentett ár 
jelző lehet azonos automodell mezőn, azonban Csökkentett Ár 
jelző nem tehető luxuskategóriájú modell mezőre.



A játékos passzolhat is, de ha egyszer passzolt akkor a fázis 
hátralevő részéből kimarad. Viszont cserébe a bábuját leveszi a 
karakterről, amit a fordulóban választott és leteszi a Választási  
sorrend részbe, balról tekintve első üres mezőre. Azaz minél 
korábban száll ki ebből a fázisból, annál korábban választhat 
majd a következő fordulóban karaktert (Ne feledjük, hogy a 
karakterválasztás sorrendje, nem feltétlenül azonos a forduló 
cselekvési sorrendjével, hiszen azt a Karakterekre elhelyezett 
bábuk balról jobbra vett sorrendje adja!) .

7.) A kereslet által meghatározott számú 
autó eladása

A játékosok felfedik a forduló elején húzott Kereslet lapkáikat. 

Az első fordulóban a játékosok csak egyegy Kereslet lapkát 
húznak és ezeket a lapkákat a tábla Eladási részébe, a közép
árkategóriás mezőkbe kell helyezniük. A második fordulóban 
minden játékosnak két Kereslet lapkája van, a nagyobbat a 
középárkategóriás mezőkbe, míg a kisebbet az alacsony 
árkategóriás helyekre kell tenni. A 3. és 4. fordulóban fordítva 
van: a nagyobb lap kerül az alacsony árkategóriás mezőkbe, 
míg a kisebb a közép árkategóriás helyekre. A 3. és 4 
fordulóban a vászonzsákból egy újabb Kereslet lapka kerül a 
luxuskategóriájú mezőbe és a 4. fordulóban ezen felül még egy 
Kereslet lapkát kell húzni a zsákból, ami az alacsony 
árkategóriájú mezők valamelyikébe kerül.

Ezek a lapkák határozzák meg hogy a különböző árkateg
óriákban összesen hány autót lehet eladni. Az eladási részben az 
alacsony és középkategóriás zóna két mezőből áll. A két eladási 
érték közül az alacsonyabbikat akkor kell figyelembe venni, ha 
a játékos Csökkentett ár jelző miatt olcsóbban adja az autóit.

Példa: a második fordulóban a magasabb értékű lapkák  
kerülnek a középkategóriás zónába,míg a kisebbek az alacsony  
árkategóriájú zónába. Összesen 16 középkategóriás és 11  
alacsony árkategóriás autó adható el ebben a fázisban. (Tehát  
nem arról van szó, hogy 9 db. középkategóriás autó 150$t, és  
7 db. 100 $t adható el!)

Ezután következik az autók eladása. Az eladás a legfejlettebb 
modelltípustól halad visszafelé. Alap esetben egyszerre csak 
egy autó adható el mindegyik modell helyről. Azonban ha az 
adott mezőn Bónusz eladás és/vagy  Csökkentett ár jelző  talál
ható, akkor arról a helyről annyival több autó adható el, ahány 
jelző van az adott mezőn. Tehát ha egy középkategóriás 
modellnél egy Csökkentett ár és egy Bónusz eladás jelző van, 
akkor 3 autót adható el egyszerre. Ha a modell mezőn egy vagy 
két Csökkentett Ár jelző van, akkor az összes autót arról a 
modell mezőről alacsonyabb áron kell eladni, ami 100 $ a 
középkategóriájú és 70 $ az alacsony árkategóriájú autók után. 

Eladáskor a megfelelő számú autót az Eladási rész megfelelő 
mezőibe kell tenni.

Ezután megyünk tovább a következő olyan modell mezőre amin 
van eladandó autó és az a játékos, akié az adott mező, ha tudja 
szintén elad egy vagy több autót, attól függően vannake 
Csökkentett ár és/vagy Bónusz eladás jelzői a mezőn. Ez 
egészen addíg folytatódik, (azaz a legfejletlenebb modell után 
ismét a legfejlettebb jön) amíg annyi autó nem lesz eladva, 
amennyit a fentebb leírt kereslet lapkák összege meghatároz a 
megfelelő kategóriákra. 

Példa: Az eladás sorrendje sárgapiroszöldkék. Mindegyik  
mezőn egy autót lehet eladni, kivéve a pirosnál, aki két autót  
adhat el minden alkalommal, ha rá kerül a sor.

A játékosok ezután felveszik a pénzt illetve minden egyes el 
nem adott autó után egy veszteségpontot könyvelnek el 
maguknak, majd mindenki visszaveszi a tábláról a saját autóit. 
Az összes Bónusz eladás és Csökkentett ár jelző is lekerül a 
tábláról.

8.) Veszteségek elszámolása

A kiemelkedő autóvállalatok a kor legnagyobb ipari üzemeivé 
váltak abban az időben. Azok, akik nem tudták pontosan 
felmérni az igényeket, rosszul gazdálkodtak, veszteséggel 
kellett számolniuk, ezeket szimbolizálja a játékban a veszteség 
pont.

A játékos a forduló korábbi fázisaiban is szerezhetett már 
veszteségpontokat (pl. hoppon maradt kereskedő), de az 
autómodell mezőkön is össze kell még számolni a 
veszteségeket.  A mezőket visszafelé haladva, sorban 
végigvesszük, azaz a Cadillac 452 mező lesz az első. Termé
szetesen csak ott lehet veszteségpontot számolni, ahol van 
valamelyik játékosnak gyára, vagy alkatrészüzeme. Az első 
ilyen mező az adott árkategóriában (az árkategóriákat a keretek 
színe jelzi) nem kap veszteségpontot, a következő adott 
kategóriába eső mezőn lévő játékos 1et, a következő 2t és így 
tovább. A Bezárt Gyár jelzőt is figyelembe kell venni, azaz ha 
egy autómodell mezőn ilyen jelző van akkor ezt a mezőt is úgy 
kell tekinteni, mintha lenne rajta gyár. 
 

Példa: a Sárga nem kap veszteség pontot (mivel a mezők 
értékelésének sorrendjében neki van a legfejlettebb alacsony  
árkategóriájú modellje), a Piros sem (mivel neki van a 
legfejlettebb középárkategóriás modellje), a Zöld kap egy 
( hiszen neki van a második legkorszerűbb középárkategóriás  
modellje) míg a Kék kettő veszteség pontot könyvelhet el  
(ugyanis neki van a harmadik legfejlettebb középkategóriás  
autómodellje).

A veszteségpontokat a fekete színű kockák és korongok repre
zentálják, minden kocka 1, minden korong 5 veszteségpontot 
jelent.



Ha a Karakter választás során a játékos Sloant szerezte meg, 
akkor most, miután kiderült, mennyi veszteséget könyvelt el, a 
veszteségpontjainak száma felére csökken a felfelé kerekítés 
szabályát figyelembe véve. azaz ha 9 pontja van akkor 5t lesz 
belőle.

Ha Chryslert kaparintotta meg korábban, akkor most, miután 
kiderült mennyi  a veszteségpontjainak száma, annyival csök
ken, ahány éppen az aktuális forduló száma (tehát ha 9 
veszteségpontja van, és a második forduló zajlik, akkor 7 
veszteségpontja lesz)

Minden veszteségpontnak ára 
van, mégpedig az első fordu
lóban 10 $t, a másodikban 
20 $t, a harmadikban 30 $t 
és az utolsóban 40 $t kell 
befizetni pontonként. A for
dulónkénti összeget a tábla Fordulójelző részében is látható. 

A veszteségpontok a fordulók során megmaradnak, csökkenteni 
csak a Sloan vagy Chrysler karakterek választásával lehetséges 
illetve gyár bezárásával ( Ne feledjük, hogy egy autómodell 
mezőn a gyárak bezárásakor a veszteségpontjaid feleződnek!) 

És ha valaki kölcsönt vett fel korábban, akkor most 
kölcsönönként 50 $t kell fizetnie a bankba.

9.) A forduló vége

Minden Kereslet lapkát leveszünk a tábláról és visszarakjuk a 
vászonzsákba. Az összes autó visszakerül a játékosokhoz, a 
Ford, Sloan és Chrysler jelzőket pedig visszahelyezzük az adott 
karakterre. A Vezetői döntések részben a Bónusz eladás és 
Csökkentett ár jelzők is az eredeti helyükre kerülnek vissza. A 
Karakter rész is az alapállapotba kerül, azaz a megfelelő 
karakterekre rátesszük a plusz R&D kockákat. A fel nem 
használt R&D kockák nem vihetők át a következő fordulóra!

A forduló jelző eggyel előbbre kerül.

És most hajrá, indulhat az új forduló.

A negyedik forduló  végén ér véget a játék, ebben az esetben a 
forduló ezen fázisa kimarad és egyből az értékelés következik.

A játék nyertesének 
meghatározása
A játék végén minden játékos az autómodell mezőin lévő 
gyáraiért és alkatrészüzeméért megkapja a teljes pénzösszeget. 
A gyár értéke az építés költsége, az alkatrészüzemért 500 $t 
kap a játékos.

Amelyik játékos kölcsönnel rendelkezik, annak vissza kell 
fizetnie kölcsönönként 600$t.

És végül az a játékos nyerte a játékot, akinek a legtöbb pénze 
van. Egyenlőség esetén az nyer, aki a cselekvési sorrendben 
előrébb áll.



Példajáték
Egy 4 személyes parti első két köre kerül bemutatásra.

(Ford.megj: A szerző mesélte a BGGn, hogy a példajáték 
leírása nem egy valós parti alapján készült, hanem a  
fejében játszotta le a dolgot, ezért pár hiba becsúszott.)
Első forduló:
Az első körben a választási sorrend Piros, Sárga, Zöld, 
Kék. Ebben a sorrendben választanak kakaktereket a 
játékosok. A Piros Howardot választja és a forduló 
megfelelő fázisában két autót kell majd eladnia. A Zöld 
Ketteringre teszi a bábuját és felvesz 3 R&D kockát. A 
Sárga Durantot választja és egy R&D kockát vesz 
magához, majd azonnal épít egy gyárat. A Kék, mivel 
Chryslerre tette bábuját, két R&D kockát kap és magához 
veszi a Chrysler speciális jelzőt. Később a forduló 
folyamán, a Veszteségek elszámolása fázisban, a Kék 
játékos csökkentheti a veszteség pontjainak számát. A 
cselekvési sorrend  tehát ZöldPirosSárgaKék.

3. fázis, első akciókör: 
A Sárga már épített egy gyárat a Duryea modell mezőn, 
mivel a Durant karaktert választotta. A Zöld kezdi a kört 
a cselekvési sorrendnek megfelelően és épít egy gyárat az 
Oldsmobile mezőn. Ez 250 $jába kerül és egy R&D 
kockát is fizetnie kell érte. A Piros úgy dönt, hogy 2 
R&D kockát vesz fel. A Sárga épít egy gyárat a Maxwell 
autómodell mezőn 350 $ért és 
3 R&D kockáért. A Kék fizet 300 $t és egy R&D kockát, 
a Sears Autobuggy mezőn épített gyárért.

3. fázis, második akciókör:
A Zöld két gyárat épít a Thomas Flyer mezőn 800 $ért és 
egy R&D kockáért. A Piros befizet 400 $t és 3 R&D 
kockát, majd egy gyárat épít a National autómodell 
mezőn. A Sárga és a Kék mindketten elhelyeznek 3 keres
kedő bábut a tábla Értékesítés részén.

3. fázis, harmadik akciókör:
A Zöld legyárt 10 autót 700 $ért, a Piros legyárt 2 autót 
200 $ért, a Sárga 6 autót készít 420 $ért, míg a Kék 3 
autót 150 $ért.(Figyelem, a példajáték hiba: a zöld  
gyára az Oldsmobile mezőről a Franklin mezőre került!)

A következő fázisban (4.) Howard kerül előtérbe:
A Pirosnak, mivel Howardot választotta, el kell adnia két 
autót. Mindkét autó 200 $t ér, így a Piros 400 $t zsebel 
be.

Most jönnek a kereskedők (5.fázis):
A Sárga és a Kék nem akadályozzák egymást, a Sárga a 
kereskedőit a középárkategóriás mezőkre helyezi, míg a 
Kék az alacsony árkategóriás helyekre (Ne feledjük, hogy 
első kör van és ekkor ebben a fázisban csak az 14gyel 
jelölt mezőkre lehet kereskedő bábukat tenni). A Sárga 
150 $ért adja el darabját az autóinak, és 450$t kap. A 
Kék 100 $ért adja járgányait, így 300$t keres. Ezután a 
kék bábuk a jobb oldalon az alsó, míg a sárga bábuk a 
középső mezőbe kerülnek vissza.



Vezetői döntések (6.fázis):
A Zöld és a Piros úgy dönt, hogy nem akarnak most 
ebben részt venni és így a bábuikat a Választási sorrend 
mezőire helyezik. (Először a Zöld – hiszen a forduló 
cselekvési sorrendjében ő az első , így az ő bábuja kerül 
a Választási sorrend  bal oldalon az első mezőre, azaz a 
következő fordulóban ő választhat elsőnek karaktert, 
majd a Piros). A Sárga bezár egy gyárat: leveszi a gyárát 
a Duryea mezőről és kicseréli a Bezárt Gyár jelzővel. Kap 
100$t a bankból. A Kék passzol, majd a Sárga is passzol. 
A következő forduló Választási sorrendje eldőlt : Zöld
PirosKékSárga.

Eztuán jön a hetedik fázis:
A játékosok megmutatják a forduló elején húzott kereslet 
lapkáikat. Csak a Zöldnek és a Sárgának van eladható 
autója. Az eladás a Thomas Flyer modellel kezdődik és 
innen megy visszafelé, a játékosok egyszerre csak egy 
autót adhatnak el, majd a másik játékos kerül sorra és ő 
adhat el egy járművet. Minden autó 150 $ért adható el, 
hiszen ebben a fázisban az eladott autóért mindig az adott 
árkatagória magasabb összegét fizetik a vevők és a 
középárkategória magasabb összege 150 $. 13 autó van 
összesen, azonban csak 12re van igény: egy autó elada
tlan maradt a Thomas Flyer mezőn, így a Zöld kap egy 
veszteség pontot emiatt. A Sárga eladja mindhárom 
autóját és ezzel 450$t keresett, a zöld egész jó áron 
megszabadul 9 autójától hiszen 1350 $t keresett.

Most következik a veszteségek elszámolása (8.fázis):
A veszteség kockák a mellékelt ábrán láthatóak. A Piros 
és a Kék elkerülte, hogy veszteségpontokat kapjanak. A 
Sárgának egy veszteségpontja van és így 10 $t fizet a 
bankba. A Zöldnek két veszteség pontja van plusz még 
egy az eladatlan autó miatt, azaz összesen 3. Ezért 30 $t 
fizet.

Második forduló:

A Zöld Fordot választja a Piros Ketteringet, a Kék 
Howardot, a Sárga pedig Chryslert. (Ne feledjük, hogy a 
karakterválasztási sorrendet az előző forduló Vezetői 
döntések fázisa határozta meg!)



3. fázis, első akciókör:
A Zöld két gyárat és egy alkatrészüzemet húz fel a Ford 
Model T mezőn, amelyikből az egyik a Ford karakter 
miatt épülhetet meg. 1200 $t fizet, viszont R&D kockát 
nem kell beadnia. A Piros az EMF autómodell mezőn épít 
két gyárat. A Kék szintén épít egy gyárat a Crane Simplex 
mezőn. A Sárga a Dodge mezőre telepít két gyárat.

3. fázis, második akciókör:
A Zöld autógyártásba kezd: 5öt a Ford mezőn, hetet a 
Thomas Flyer mezőn és hármat a Franklin mezőn. A 
Model Tk gyártása kevesebbe kerül az alkatrészgyár 
miatt, 30 $ral autónként, tehát a Zöld összesen 850 $t 
fizet. Ez több, mint amennyije van, ezért felvesz 500 $ 
kölcsönt. A Piros 3 kereskedőt tesz ki. A Kék épít egy 
gyárat az Overland mezőn, a Sárga pedig felvesz 2 R&D 
kockát.

3.fázis, harmadik akciókör:
A Zöld bezárja gyárát a Franklin mezőn és kap 200 $t és 
emellett megszabadul 2 veszteség ponttól. A többi játékos 
autókat gyárt, ahogy a mellékelt képen is látható.

Howard (4.fázis):
A Kéknek el kell adnia két autót, úgy dönt megszabadul 
két Crane Simplexes autójától és ezért 400 $t kaszál.

A kereskedők (5.fázis):
A játékosok autókat adnak el mint az előző fordulóban. A 
Sárga  az utolsó értékesítőjével alacsony árkategóriájú 
autót ad el. A Piros 550$t, a Kék 300$t, a Sárga pedig 
400$t kap. A Kék nem tudta volna a luxuskategóriájú 
autóit eladni az értékesítőkön keresztül, sem a forduló 
későbbi 7.fázisában sem (hiszen ott nem lehet a második 
körben luxusjárgányokat eladni, mivel nem lesz Kereslet 
lapka) ezért döntött úgy hogy Howard segítségével 
szabadul meg a luxus autóitól.

Vezetői döntések (6.fázis):
A Zöld fizet 2 R&D kockát és megveszi az első Bónusz 
eladás jelzőt, majd leteszi a Thomas Flyer mezőre. A 
Piros megveszi a második bónusz eladási jelzőt és fizet 
érte egy R&D kockát, majd az EMF mezőre teszi. A Kék 
passzol, azaz az ő bábuja kerül a  Választási sorrend első 
mezőjére. A Sárga bezárja a Maxwell gyárát, ezzel eggyel 
csökkenti a veszteség pontjait és kap 250 $t. A Zöld 
felveszi az első helyen lévő Csökkentett Ár jelzőket és a 
Thomas Flyer mezőre teszi őket. A Piros passzol. A Sárga 
úgy dönt, hogy lejjebb adja az árait és ezért felvesz egy 
Csökkentett Ár jelzőt, majd a Dodge Four mezőre teszi. A 
Zöld és a Sárga passzol. A következő forduló választási 
sorrendje a következő lesz: KékPirosZöldSárga.



Most jön a kereslet kielégítése (7.fázis):
A játékosok felfedik mindkét kereslet lapkájukat, majd a 
nagyobbat az Eladási részen a középárkategóriájú 
mezőkbe teszik, a kisebbet pedig az alacsony árkate
góriájú mezőkbe. A teljes kereslet az alacsony 
árkategoriájú járművekre annyi, mint amennyi gyártva 
lett, tehát az összes autó el lett adva. (Megjegyzés: a 
Sárgának az alacsonyabb árért kellett eladni mind a négy 
autóját az Csökkentett ár jelző miatt.) Azonban nem ilyen 
kellemes a helyzet a középárkategóriában. 

Összesen 17 eladható autó van a középárkategóriában de 
csak 16ra van szükség. Az eladás első körében a piros 
megszabadul két EMF autójától, mivel Bónusz eladás 
jelzője van. (Ne feledjük hogy ebben a fázisban egy 
mezőről egyszerre csak egy autót adható el, ha nincs 
Bónusz Eladás vagy Csökkentett Ár jelző az adott 
mezőn!). A Zöld 4 Thomas Flyert ad el, az alap 1hez jön 
még 1 a Bónusz Eladás jelző miatt, illetve még 2 a két 
Csökkentett Ár jelző miatt. A Sárga eladja az utolsó 
Maxwelljét, majd a Zöld a Franklint. Az eladás második 
körében a piros még két EMFt ad el, a zöld eladja a 
maradék 3 Flyerst, aztán elad egy Franklint és végül a 
piros elad még két EMFt. Ez összesen 16 autó, a 
példában hibásan csak 15 autó szerepel a középárka
tegória mezőin. És végül egy Franklinje marad a zöldnek, 
ami egy veszteségpontot jelent neki.
(Ford.megj:  a Kéknek egy autója maradt az Overland  
mezőn, így itt négy autója van , de az előzőn csak 3. És 5  
zöld alacsony árkategóriás autó, holott az előző ábrán  
csak 4 szerepel, gondolom ezek is hibák. )



A veszteségek elszámolása (8.fázis):
A Zöld 3 veszteségpontot kap, és így a nála lévő egy 
ponttal négy veszteségpontja lesz, amiért 80 $t fizet. A 
Sárgának egy veszteségpontja van, de ezt eltünteti mivel a 
Chrysler karaktert választotta (és ne feledjük, hogy a 
kezében már van két veszteségpont). A Piros egy 
veszteségpontot kap, amihez hozzáadódik az eladatlan 
autóért járó egy pont, azaz összesen két veszteségpontja 
lesz és így 40 $t kell fizetnie. A Kéknek 3 
veszteségpontja van így 60 $t fizet. Hogyha valamelyik 
játékosnak lett volna gyára az Oldsmobile mezőn, plusz 
négy veszteségpontot kapott volna.



A szerző feljegyzése:
Szerintem új témák keresésére az antikváriumok 
nagyszerű helyek. Bizonyos okoknál fogva, amelyek túl 
bonyolultak ahhoz, hogy most elmeséljem, egyszercsak 
ott találtam magam egy antikváriumban Sedburghben és 
egy nagyszerű könyvre akadtam, amelyben régi 
repülőgépekről voltak igazán remek kis képek. Ez adta az 
ötletet, egy olyan játékhoz amelyben régi repülőgépek a 
főszereplők. Miközben a designon dolgoztam, 
eldöntöttem, hogy mégis inkább az autókról fog szólni a 
következő játék. Szerencsére ez pont HayonWyeba való 
utazásom előtt történt, amely Anglia antikvár fővárosa, ha 
nem az egész világé. Mindenhol eladó könyvek hevernek, 
és az egyikben pontosan olyan képeket találtam, 
amilyeneket kerestem. Jött az ötlet, hogy találkoznom 
kellene Peter Dennissel, csinálja meg újra ezeket a 
rajzokat a játékhoz, azonban egy gyors Google keresés 
után megörültem, hiszen kiderült, hogy az eredeti 
grafikus él, még dolgozik, és kb 20 percre lakik szüleim 
házától. Mike Atkinson, a kérdéses művész, kedvesen 
felajánlotta, hogy megcsinálja újra a rajzokat, és a játék 
dobozára is készít egy montázst.

A végső verzió egy hiba révén lett tökéletesítve. Úgy 
gondoltam 24 Kereslet lapkát teszek mindegyik játékhoz, 
de észrevettem, hogy csak 16ot kértem. Ez bizonyos 
szempontból még jobbá tette a játékot, mint az eredeti 
verzió. Annak ellenére, hogy elrontottam, mégis jól sült el 
a dolog.

Elégedettséggel figyeltem, ahogy a designhoz egyre több 
minden lett készen. Azonban egy jó design még nem 
garancia a jó játékra. Meglepően nehéz volt megfelelő 
könyveket találni az autógyártás történetéről. Nagyon sok 
van ami hemzseg a képektől, ábráktól, de kevés olyan 
amiben szó esik a történelemről. Végülis az Automobile 
azért  az amerikai autógyártás történetével foglalkozik, 
mert relatíve sok adatot és leírást találtam az akkor élt, az 
autógyártás szempontjából fontosabb figurák életéből, 
mint Chrysler és Ford. Már a legelső tesztelésekkor 
éreztem, hogy nem rossz. Játékok százait terveztem és 
rengeteg munkát kellett befektetni ahhoz, hogy valami 
érdekes és élvezhető legyen a dologból. Az Automobile 
nagyjából egy hosszú hétvégén született meg egy 
társasjátékos találkozón, a Bayconon.

Ahogy már más Treefog játékoknál is írtam, nem foglak 
untatni téged különböző tippekkel és stratégiákkal. Az 
egész játék a pénzcsinálásról szól, vagy van hozzá 
tehetséged, vagy egyszerűen megmutatod hogy kell 
csinálni.
Martin Wallace
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A 3. fázisban a következő lehetőségeid 
vannak: 

Gyárépítés
Egy vagy két gyárat építhetsz az egyik autómodell 
mezőn. A gyárépítés ára fel van tüntetve az adott mezőn. 
A gyárépítéshez R&D kockák is szükségesek. Ha egy 

Kereskedők lerakása
Három kereskedő bábu tehetsz le az Értékesítés rész jobb 
oldalán található 3 mező valamelyikébe.

Két R&D kocka felvétele

Autók gyártása
Minden olyan mezőn autót gyárthatsz, ahol a gyárad van. 
Ha úgy döntesz kocsikat készítesz, akkor attól függ 
mennyit gyárthatsz, hogy hány gyárad van az adott 
mezőn. A gyártás költségei a Termelési ár és kapacitás 
részben látható. A költség csökkenthető alkatrészüzem 
építésével.

Gyár bezárása
Az egyik autómodell mezőről az összes gyárad lekerül, 
beleértve az alkatrészüzemet is. Ez az akció felezi a 
veszteségpontjaid számát (felfelé kerekítés van). A 
banktól az építés költségénél 100$ral kevesebb pénzt 
kapsz vissza minden egyes gyár után.

A karakterek

A 3. fázis során egyszer egy extra gyárat építhetsz 
egy olyan mezőn, ami már van  legalább egy 
gyárad. Ezután a Ford jelzőt vissza kell tenned a 
karakterre. Az extra gyár építése akkor is 
kivitelezhető, ha az adott körben nem építesz 

gyárat. Ha építesz akkor is kihasználhatod a karakter nyújtotta előnyt 
és kettő helyett három gyárat tehetsz le a kiválasztott mezőre. Lehet 
alkatrészüzemet is építeni. Emellett egy R&D kocka is jár neked.

A karakter választásánál kapsz 3 R&D kockát.

A forduló Veszteségek elszámolása fázisának 
végén a a felére csökken a veszteségpontjaid 
száma.A veszteségpontokért már a csökkentett 
összeget kell fizetned. Emellett egy R&D kockát 
is kapsz.

A forduló negyedik fázisában el kell adnod két 
autót. Mindkét autóért a magasabb árat kapod..

Rögtön azután, hogy ezt a karaktert választottad, 
építhetsz egy gyárat egy üres autómodell mezőn. 
Ehhez felhasználhatod a karakter által adott R&D 
kockát is, ugyanis a gyárépítés költségét ki kell 
fizetned.

A forduló nyolcadik fázisában, a veszteségek 
elszámolásakor, annyi veszteségponttól 
szabadulsz meg, ahányadik forduló zajlik éppen, 
azaz pl. a második fordulóban kettőtől. A 
veszteségpontokért már a csökkentett összeget 

kell fizetned.


