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Isten hozott a XVIII. századi Lancashire-ben. A világ változik. Középkoriból 
modern világgá válik. Ez a változás az ipari forradalom.  
 
Lancashire a pamutgyártás központjává vált, a 
találékonyságának köszönhetıen. Az új gépeket 
már gızzel hajtották, pamutgyárakat építettek, a 
bányákat mélyítették, így garantálva a 
megnövekedett energiaigény kielégítését.  
A kitermelt szenet elıször hajón, majd vasúton 
szállították. Ez a körforgás újítások sorozatához 
vezetett. 
 
 
 
 
 

Tartozékok Zsetonok 

A játék két szakaszból áll. Egy Csatorna  
Szakaszból, és egy Vasút szakaszból. Mindkét 
szakasz több részbıl tevıdik össze, amik között 
központi szerepet foglal el az Akció kör.  
Mindenki kezében kártyák vannak, ezek 
segítségével lehet különbözı gyárakat telepíteni, 
a gyárak közötti infrastruktúrát megalkotni. 
Gyızelmi pont a hasznot hozó gyárak után jár.  

 

1 tábla 

1 szabálykönyv 

4 lap a zsetonoknak 

8 fa korong a játékosoknak 

66 kártya 

30 fekete szén kocka 

25 narancs vas kocka 

1 fekete jelölı 

100 mőanyag érme 

 
Minden zsetonnak két oldala van. Az ipari zsetonok mindig az elılapjukkal kerülnek 
játékba, majd bizonyos feltételek teljesülésekor lehet megfordítani ıket. 
 
Ipari zsetonok 
Pamutgyár Kikötı Szénbánya Vaskohó Hajógyár 

7 mőanyag zsák 
 

Minden játékosnak: 

12 pamutgyár zseton 

8 kikötı zseton 

7 szénbánya zseton 

6 hajógyár zseton 

4 vaskohó zseton 

14 csatorna/vasút zseton 

Elılap 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technikai 
szint 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vasra van 
szükség 

 
 
Építési 
költéség 
 
Csak a Vasút 
Szakaszban 
építhetı 
Szénre van 
szükség 

Hátlap  
 
 
Bevétel 
 
 
Gyızelmi 
Pont 
(GyP) 

 
 
 
 
 
 
 
Csak a Csatorna  
Szakaszban építhetı 

2 gyızelmi pont zseton Ha egy zsetonon nincs vasút vagy csatorna jel, akkor az bármelyik szakaszban kijátszható. 

2 fa korong 
 

Továbbá: 

12 távoli piac lap 

 
A zsetonra helyezendı 
szén kockák száma 

 
A zsetonra helyezendı 
 vas kockák száma 
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Hálózati zsetonok 
Csatorna 
 
 
 
 
 

Vasút 

 
 
 
 
 
Szénre van 
szükség 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tábla 

 
 

Egyéb jelölık 
Fa korong Pamut igény jelölı 
  
 
 
 
 
 

Szén Vas 
 
 
 
 

Gyızelmi pont 

 
 

Távoli piac lap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezzel az oldallal lefelé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezzel az oldallal felfelé 

 
 

Kártyák 
„helykártya” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ipari kártya 

 
 
 
 
 
Kártyák helye 
 
 
 
Vasút és csatorna 
költségei 

 
Szén és vas 
kereslet sáv 
 
 
Az arany körök 
 növelik a hálózat 
 értékét 
 
 
Liverpool  
és Birkenhead  
közti „virtuális” 
szakasz 
 
Csatornát 

Vasutat 

lehet ide építeni 

 

Bevétel / GyP 
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Külsı helyszín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Külsı helyszín 

 
 
 
 
 
A játékosok sorrendje 
 
 
 
Elköltött pénz 
 
 
 
 
Külsı helyszín 
 
 
 
 
Helyszín 
 

 

Pamut igény. 
A fekete Pamut Igény 
 jelölı a legfelsı helyre  
kerül 
 
 
 
 
 
A szimbólum mutatja, hogy 
mit lehet erre a helyre 
építeni. 

 
 
 
 
Távoli piac 
lapok helye 



 
 

Elıkészületek 
Minden játékos kap egy szett zsetont és fa korongot, amibıl 
egyet a bevétel / GyP sáv £0 mezıjére tesz. 
 
 
 
 
 
 

 

A gyızelmi pont zsetonokra a játék elsı szakaszában nem 
lesz szükség. 
 
Az ipari zsetonokat fajta szerint csoportosítjuk, majd ezeket 
technikai szint szerint növekvı sorrendbe rakjuk. A 
legkisebb technikai szintő lesz legfelül, a legnagyobb legalul. 
 
 
 
 
 
 
 
PÉLDA: A pamutgyárak esetén a 4-es technikai szintő lesz legalul, 
azon a 3-as, majd a 2-es szintő, míg legfelülre az 1-es szintő kerül. 
 
  
Tegyünk a szén és vas kereslet sáv minden 
mezıjére 1-1 szén, illetve vas kockát. A 
maradék kockákat a tábla mellé helyezzük.  
A fekete jelzıt a pamut kereslet sáv legfelsı  
mezıjére tesszük 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keverjük meg a Távoli Piac  
lapokat, majd ezeket tegyük a  
hajós oldalukkal felfelé a tábla  
megfelelı mezıjére.  
 
 
 
 
 
 
Határozzuk meg a kezdı játékost. İt a  
többiek az óramutató járásával megegyezı 
sorrendben követik. Jelöljük a sorrendet a  
tábla megfelelı mezıjén. 
 
 
 
 
 
 
A pénzt jelképezı mőanyag korongokat  
tegyük egy kupacba a tábla mellé. Az ezüst 
színő korong értéke £5, míg a réz színőé £1. 
Minden játékos £30-al kezd. 

 
 

A játék menete 
A játék két szakaszból áll: a Csatorna Szakaszból, és a Vasút 
Szakaszból. Mindkét szakasz az alábbi fázisokból áll: 
1. Kártyák  

2. Akciók 
Bevétel begyőjtése 
Kártyák kijátszása a játékosok sorrendjében 
A következı fordulóra a játékosok sorrendjének  
meghatározása 
Lapok húzása 

3. Gyızelmi pontok 

4. Új szakasz 
A játéknak a Vasút Szakasz után van vége. 
 

1. fázis: Kártyák 
Keverjük meg az összes kártyát. Osszunk mindenkinek nyolcat. 
Ezután vegyünk ki a pakliból:  
Négy játékos esetén – a Csatorna Szakaszban 6, a Vasút 
szakaszban 2 kártyát; 
Három játékos esetén – a Csatorna Szakaszban 9, a Vasút 
Szakaszban 6 kártyát. 
Ezeket a kártyákat ne nézzük meg, és tegyük ıket félre.  
A maradék kártyákat képpel lefelé tegyük a táblán jelölt  
helyükre. 

 

2. fázis: Akciók 
Ez a fázis körökbıl áll, ami a játékosok számától függıen  
változik. 4 játékos esetén 8, 3 játékos esetén 10 körbıl áll. 
Minden kör az alábbi lépésekbıl áll: 

� Bevétel begyőjtése 
� Kártyák kijátszása 
� Sorrend meghatározása 
� Lapok húzása 

Ezt addig csináljuk, amíg minden játékos kezébıl el  
nem fogytak a kártyák. 
 

Lépés Bevételek begyőjtése 
 
A bevétel / GyP sávon elfoglalt helyzetünk mutatja, hogy  
mennyi pénzt kapunk a banktól. Ha ez esetleg negatív,  
akkor pénzt kell fizetnünk a banknak. Ha már nincs elég 
pénzünk, akkor egy ipari zsetonunkat vissza kell vennünk  
a tábláról. Ekkor az építési költség felét kapjuk kézhez,  
lefelé kerekítve.  Ezt a pénzt aztán a negatív bevétel  
kifizetésére kell használni. Elképzelhetı, hogy egynél több  
gyárat kell felszámolnunk.  A játék elején nulla bevétellel  
indulunk 

Bevételi szint  
Ahányszor egy ipari zsetont megfordítunk,  
annyi mezıt lépünk elıre bevétel sávon, amennyi a  
kártyán, az arany színő körben látható. Hitel felvétele 
esetén hátrébb kerülünk a sávon. £30-nál nagyobb  
bevételünk nem lehet. 
 
Lépés Kártyák kijátszása 
 

A játékosok ebben a körben két akciót is végrehajtanak. 
A játékos körének akkor van vége, ha mindkét akcióját  
végrehajtotta. 
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A játékos kijátszik egy kártyát, majd a kártya segítségével 
végrehajt egy akciót. Ezután kijátszik még egy kártyát, és 
végrehajt még egy akciót.  
KIVÉTEL: A Csatorna Szakasz legelsı körében csak egy kártyát 
lehet kijátszani, majd két akciót össze kell vonni. 
Minden kijátszott kártya a dobott lapok közé kerül. 
Minden kártyával tehát végrehajtható egy akció az alábbiak 
közül: 

� Ipar telepítése 
� Csatorna vagy vasút építése 
� Fejlesztés 
� Pamut eladása 
� Hitel felvétele 

Nem kell akciót végrehajtani, de a kijátszott lap a dobott 
lapok közé kerül. Egy körben választható ugyanaz az akció 
kétszer. 
A kijátszott kártyának csak ipar telepítésénél van hatása. 
 

 

AKCIÓ Ipar telepítése 
 

Hogy egy konkrét helyszínen ipart telepítsünk, az alábbiakra 
van szükség: 

1. megfelelı kártya kijátszása, 

2. a helyszínen lehessen olyan épületet építeni, 
3. a szükséges szenet oda lehessen szállítani, 
4. a vas kockákat el kell venni, 
5. a zsetonon lévı mennyiséget ki kell tudni fizetni, 

ami további költségeket a kockák elvételénél 
 

A megfelelı kártya kijátszása  
Kétféle kártya van: helyszín és ipari kártya. A helyszín 
kártya segítségével lehet az adott helyszínekre építkezni. 
Az ipari kártyák felhasználásával lehet az adott gyárat 
felépíteni, De csak azokra a helyekre, ahova el tudunk jutni. 
A Csatorna Szakasz alatt a saját csatornahálózatunkon 
keresztül, míg a Vasút Szakasz alatt a saját vasúthálózatunk 
segítségével. Olyan helyre is építkezhetünk, ahol már van 
gyárunk. A legelsı építkezéskor a térképen bárhova 
építkezhetünk 
FONTOS: Liverpool és Birkenhead között „virtuális” 
 összeköttetés van, ami saját csatorna / vasút szakasznak számít, 
 de sem szenet, sem pamutot nem lehet rajta fuvarozni. 
 

A jelek egyezése 
Minden helyszínen van néhány mezı, rajta egy vagy két 
ipar jelével. Minden esetben az építeni kívánt gyárnak 
valamelyik, a mezıkön lévı jellel egyeznie kell. 
 
A szén szállítása 
Ha az ipari zsetonon egy fekete kocka is található, akkor 
egy szenet oda kell tudni szállítani, ahova építeni akarunk. 
Szenet két helyrıl szerezhetünk: szénbányából, illetve a 
Szén Kereslet sávról. Ha lehetséges, akkor elıször 
valamelyik játékos szénbányájából kell elvenni a szenet.  
Ha ez nem lehetséges, akkor lehet egy szenet elvenni a 
Szén Kereslet sávról. Két eset van, amikor nem lehet a 
tábláról szenet venni: nem tudsz vízen vagy vasúton eljutni 
egy szénbányába se, vagy már sehol nincs szén. Ha tudunk 
a tábláról szenet venni, akkor a lehetı legközelebbi 
bányából kell hozni. Ha több is van ilyen, akkor 
bármelyikbıl hozható. 
A szenet oda kell szállítani – vízi úton, vagy vasúton – 
ahova építkezni szeretnénk. A külsı helyszíneken keresztül 
is lehet szenet szállítani. Ha a célállomásra került, le kell 
venni a tábláról. 
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Ha már a tábláról nem lehet szenet venni, akkor fordulhatunk 
a Szén Kereslet sávhoz. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha egy 
kikötıbıl el tudunk jutni oda, ahova építkezni akarunk. A 
szénért ilyenkor a sávon feltüntetett összeget is ki kell fizetni. 
Ha a sávról elfogyott a szén, akkor a tábla mellıl is vehetünk 
szenet, mintha az is a sávon lenne. Ez £5-ba kerül.  
Ha egy játékos egy bányáról elveszi az utolsó szenet, a bányán 
lévı zsetont megfordítja, és az arany körben jelölt értékkel 
elırébb lép a Bevétel / GyP sávon.  
Ha egy másik játékos bányájáról veszünk szenet, nem kell 
pénzt fizetni érte a bánya tulajdonosának. A szenet bárki 
csatornáján / vasútján szállíthatjuk. A szállításért sem kell 
fizetni. 
 

Vas az építkezéshez 
Ha az építeni kívánt zsetonon egy narancs kocka is látható, 
elıször el kell venni egy vas kockát. Ha lehetséges, elıször 
valamelyik játékos vaskohójáról kell elvenni, viszont nem kell 
összekötve lennie a két helynek. Nem kell a legközelebbi 
helyrıl elvenni a vasat. Ha már a táblán nincs vas, akkor lehet a 
Vas Kereslet sávról vasat venni, a feltüntetett összeg ellenében. 
Ha onnan is elfogyott a vas, akkor lehet a tábla mellıl is venni, 
ez £5-be kerül. A felhasznált vasat a tábla mellé kell lerakni. 
Ha egy vaskohóról elfogyott a vas, az utolsó vasat elvevı 
játékos megfordítja a zsetont, és az arany körben feltüntetett 
értékkel elırébb a Bevétel / GyP sávon. Ha egy másik játékos 
vaskohójától veszünk vasat, nem kell fizetni érte a kohó 
tulajdonosának.  
 
A zseton kifizetése 
A zsetonon feltüntetett értéket, és az esetleges szén-, és 
vasvásárlásra elköltött pénzt kell kifizetni. A kifizetett pénzt  
a saját színő Elköltött Pénz helyre kell lerakni. 
 
További korlátozások 
Mindig e legfelsı zsetont lehet megépíteni. Nem lehet 0 
technikai szintő ipart telepíteni. A csatorna szimbólummal 
ellátott épületeket csak a Csatorna Szakaszban, míg a vasút 
jellel rendelkezı zsetonokat csak a Vasút Szakaszban lehet 
megépíteni. A Vasút Szakaszban nem lehet 1 technikai szintő 
gyárat építnei. A helyszíneken található négyzeteken csak egy 
épület lehet. A Csatorna Szakaszban egy játékos egy helyszínre 
csak egy épületet építhet. a megépített épületet mindig az 
elılapjával felfelé kell letenni. 
 
Pamut gyárak 
A pamutgyárak textilt termelnek, amit kikötın keresztül lehet 
eladni. A pamut eladása is akciónak számít, ilyenkor a 
pamutgyárat meg kell fordítani.  
 
Kikötık  
A kikötıkben lehet a megtermelt textilt eladni. A tranzakció 
után a kikötı zsetont is meg kell fordítani. A Szén Kereslet 
sávról megvett szén is a kikötıbe érkezik.  
 
Szénbányák 
A szénbányák termelik a szén kockákat. A szénbánya 
megépítésekor a zsetonon jelzett szénmennyiséget rá kell rakni 
a bányára. A bányát meg kell fordítani, ha elfogyott róla a szén. 
FONTOS: Ha olyan helyre építünk szénbányát, ami össze van kötve 
egy kikötıvel, akkor azonnal fel KELL tölteni a Szén Kereslet sáv üres 
helyeit. Az üres helyek feltöltését alulról kell kezdeni. Minden egyes 
beszállított szén után megkapjuk a sávon feltüntetett összeget. Ezt a 
pénzt csak azután lehet felvenni, miután a szénbányáért fizetendı



 
 
pénzt kifizettük, a bánya kifizetésére nem lehet felhasználni. Ha a 
felépítendı szénbánya nincs összekötve egy kikötıvel, ha egy 
késıbbi körben összekötıdnek, akkor már NEM kell szenet  
szállítani a Szén Kereslet sávra. 
 
Vaskohók 
A vaskohók termelik a vas kockákat. Amikor egy vaskohó 
megépül, a zsetonon feltüntetett mennyiséget rá kell tenni.  
Ha elfogyott egy kohóról a vas, a zsetont meg kell fordítani. 
FONTOS: Egy kohó megépítésekor elıször a vas kereslet sávot  
kell – alulról fölfelé – feltölteni. Ebben az esetben nem kell egy 
kikötıvel összeköttetésben lennie a vaskohóval. Ugyanúgy, mint a 
szén feltöltése esetén, a sávon jelölt összeget megkapjuk. 
 
Hajógyár 
A hajógyár csak gyızelmi pontok szerzésére szolgál, egyéb 
funkciója nincs. Amint megépül, rögtön meg kell fordítani. 
Meg kell jegyezni, hogy a Csatorna Szakaszban csak 
Liverpoolra lehet hajógyárat építeni, míg Birkenheadre és 
Barrow-in-Furness –ra csak a Vasút Szakaszban. 
  
Ipari zsetonokra történı építkezés 
Olyankor lehet egy már foglalt helyre építeni, ha a mit 
építünk, ugyanolyan fajtájú a két épület, csak az új magasabb 
technikai szintő. A régit ilyenkor a rajta lévı kockákkal 
együtt levesszük a tábláról. Egy másik játékos szénbányájára 
csak akkor lehet építeni, ha a nincs szén vagy a pályán, vagy 
a Szén Kereslet sávon. Ebben az esetben is a saját 
szénbányának magasabb technikai szintőnek kell lennie, mint 
a már a táblán lévınek. Ugyanez vonatkozik a vaskohók ra 
is. Csere esetén a bevételi szint nem csökken.  
 
Két akció összevonása  
Ilyenkor a két végrehajtott akciót lehet egy akcióvá 
összevonni. Ebben az akcióban a táblán bárhova lehet 
építeni, az építési szabályok betartásával. Mindenképp két 
lapot kell a kézbıl kijátszani.  
 
AKCIÓ Csatorna / Vasút építése 
 

A kijátszott kártya nincs hatással arra, hogy hova szeretnénk 
az adott szakaszt megépíteni. Egy szakaszt bármelyik 
lehetséges – a táblán jelölt – szakaszra lehet építeni, ha ezzel 
továbbépítjük egy már meglévı útvonalunkat, vagy ha a 
szakasz valamelyik végén található egy gyárunk.  Csatorna 
szakasz csak lehetséges csatorna szakaszokra lehet építeni,  
és csak a Csatorna Szakaszban. Vasút szakaszokat csak a 
lehetséges vasút szakaszra lehet építeni, és kizárólag a Vasút 
Szakaszban.  Minden vasút szakasz megépítéséhez egy 
szénre van szükség, amit a szakasz valamelyik végére oda 
kell szállítani. Mint az ipari zsetonoknál, itt is vasúton el kell 
tudni szállítani, és lehetıség szerint elıször a tábláról kell 
levenni. A külsı helyszínekhez is lehet szakaszt építeni.  
Egy akción belül lehet két vasúti szakaszt is építeni, ez  
£15-be, és két szén kockába kerül. Két csatorna szakaszt  
nem lehet egy akció keretén belül építeni! 
 
AKCIÓ Fejlesztés 
 

A kijátszott kártya nincs hatással arra, hogy milyen 
fejlesztést szeretnénk végrehajtani. Egy akcióként lehet 
eldobni egy vagy két ipari zsetont a kupacaink tetejérıl.  
Lehet egy kupacról, de két különbözırıl is eldobni zsetont. 
Ilyenkor minden eltávolított zsetonért el kell venni egy vas 
kockát is a tábláról (ld. Vas az építkezéshez). A kupacokra 
soha nem lehet zsetont rakni! 

 
 

 

 
AKCIÓ Pamut eladása 

 
A kijátszott kártya nincs hatással a pamut eladására. Akár- 
hány gyárról el lehet adni. Az eladás vagy még elılappal  
felfelé nézı kikötın, vagy távoli piacon keresztül történik. 
Ha kikötın keresztül akarunk eladni, a pamutgyárnak és a 
kikötınek össze kell kötve lennie. Ha eladunk, akkor mind a 
gyárat, mind a kikötıt meg kell fordítani. Más játékos  
kikötıjén keresztül is el lehet adni, ezt nem tilthatják meg.  
Bármelyik kikötın keresztül el lehet adni, nem kell a  
legközelebbit választani.  
Ha távoli piacon szeretnénk eladni, akkor egy már megépített 
kikötıvel kell összeköttetésben állnia a pamutgyárunknak. 
Ilyenkor a legelsı távoli piacot megfordítjuk, és a Pamut  
Kereslet jelölıt annyival mozgatjuk lejjebb, amennyi a távoli  
piac lapon fel van tüntetve. ha a jelölı nem érte el a legalsó  
mezıt a sávon, akkor a pamutgyárat meg lehet fordítani. 
Ekkor az eladott pamutért a sávon feltüntetett összeget  
kapjuk meg. A felhasznált távoli piac lapot a kupac aljára  
kell tenni. Ha a Pamut Kereslet jelölı elért a sáv legalsó 
mezıjére, akkor a pamutgyárat nem szabad megfordítani.  
Ebben az esetben a szakasz végéig SENKI sem tud távoli 
piacon több pamutot eladni. Az összes távoli piac lapot  
levesszük a tábláról. 
 

AKCIÓ Hitel felvétele 
 

A kijátszott lap nincs hatással a felvett hitel mennyiségére.  
£10-t, £20-t, illetve £30-t lehet hitelként felvenni. Ilyenkor  
a Bevétel / GyP sávon a korongunkat £10-tal vissza kell  
mozgatni. Nem kerülhetünk -£10 alá. Nem lehet hitelt  
felvenni, ha a Vasút Szakaszban elfogyott a húzópakli. 
 
Lépés  A játékosok sorrendje 
 

A játékosok sorrendjét az elköltött pénz mennyisége  
határozza meg. A következı körben az lesz a kezdı játékos,  
aki az aktuális körben a legkevesebbet költötte, és az lesz az 
 utolsó, aki a legtöbbet költötte. Az elöltött pénzt mindenki  
az Elköltött pénz sávra, a megfelelı helyre tette. A sorrend 
meghatározása után ezek a pénzek visszakerülnek a bankba. 
Egyenlıség esetén az lesz elırébb, aki az elızı körben  
is elırébb volt. 
  
 

Lépés  Lapok húzása 
 

Minden játékos nyolcra egészíti ki a kezében tartott lapokat.  
Ha a húzópakli elfogyott, nem lehet több lapot húzni.  
Ilyenkor a még kézben tartott lapokat ki kell játszani. Ha már  
egyik játékos kezében sincs lap, a szakasz véget ér. 
  

3. fázis: Gyızelmi pontok 
 
Minden csatorna / vasút szakasz, illetve ipari zseton annyi  
GyP-t ér, amennyi a hátoldalán az arany körben (gyár esetén 
a hatszögben) fel van tüntetve. Minden külsı helyszínen,  
illetve Blackpool-on, Southport-on és Northwich-en két  
arany kör található. A Vasút Szakasz végén minden £10  
után 1 GyP jár a játékosoknak. 
A játékosok a Gyızelmi Pontjaikat a Bevétel / GyP sávon  
a Gyızelmi Pont jelölıvel tartják számon. A második jelölıre 
akkor van szükség, ha már elértük a 100 GyP-t. 
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4. fázis: A szakasz vége 
 
A Csatorna Szakasz végén minden 1 technológia szintő  
ipari zsetont, a rajtuk lévı kockákkal együtt ki kel venni a 
játékból. A csatorna zsetonok visszakerülnek a megfelelı 
játékoshoz. A Bevétel jelölık a helyükön maradnak. Az 
összes távoli piac lapot meg kell keverni, így új paklit 
képezve belılük. A Pamut Igény jelölıt a legfelsı mezıre 
kell rakni. 
Ezután elkezdıdik a Vasút Szakasz. A Vasút Szakasz elsı 
körében is két lapot kell már kijátszani. A vasút szakasz 
befejeztével vége van a játéknak. 
 
 

A játék vége 
 
A játéknak a Vasút Szakasszal van vége. Az nyert, akinek a 
legtöbb pontja van. Egyenlıség esetén a nagyobb bevétellel 
rendelkezı játékos nyert. Ha ekkor is döntetlen van, akkor a 
több pénzzel rendelkezı játékos nyert. Ha még mindig 
döntetlen van, akkor az nyert, aki elıbb következik a sorban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Példák, megjegyzések 
 
Akciók 
A köröd elején két lapot kell kijátszanod (kivéve a legelsı 
kört, amikor csak egyet). Minden kártya feljogosít egy 
akcióra, és csak akkor van az akcióra hatással, ha ipart 
telepítesz. Ha nem akarsz egy akciót végrehajtani, a kártyát  
el is dobhatod. Az akciók a következık: Ipar telepítése, 
Csatorna / Vasút építése, Fejlesztés, Pamut eladása, Hitel 
felvétele. 

Elköltött pénz dobozok  
Minden elköltött pénzt ide kell raknod! Pénzt az Ipar 
telepítésénél, egy szakasz építésével, illetve a Szén, Vas 
Kereslet sávról nyersanyag vásárlásával lehet költeni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barrow-in-Furness  

Ide csak a Vasút Szakaszban lehet építkezni, és akkor is  
csak hajógyárat, vagy vaskohót. 
Építkezés 
Építkezéshez le kell játszanod egy megfelelı helykártyát, és 
az esetleges szenet / vasat is oda kell tudnod szállítani. Ezen 
felül az épület teljes építési költségét ki kell fizetned. 
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PÉLDA: Pamutgyárat szeretnél 
építeni. Kijátszol egy Oldham 
helykártyát. A gyárhoz kell egy 
szén is. Felépítheted a gyárat  
Oldhamban, mivel megegyeznek 
a szimbólumok, ÉS a szenet is 
oda tudod szállítani – a piros 
szénbányájáról. A saját 
 bányádról nem tudsz szállítani, 
mivel az messzebb van, mint a  
pirosé. Szállításkor bárki 
 hálózatát használhatod.  
Ha nincs Oldham kártyád, de  
van Pamutgyár kártyád, akkor 
a gyárat csak Manchesterre 
tudod építeni, mivel oda van vízi 
összeköttetésed. Bury-ra nem 
tudsz építkezni, mivel még csak 
a Csatorna Szakaszban járunk, 
mikor is egy helyre csak egy 
épületet építhetsz. Nem építhetsz 
Oldhamra, mivel oda nem vezet 
vízi utad. Ha van egy Colne 
helykártyád, oda sem tudsz 
építkezni, mivel a szenet nem 
tudod odaszállítani. Ezért a zsetonért £14-et fizetsz. 
 
Birkenhead  
Ide csak a Vasút Szakaszban építhetsz, és csak hajógyárat, ha oda 
tudod vasúton szállítani a szenet. Birkenhead és Liverpool között 
„virtuális” összeköttetés van, ami szén szállítására, pamut eladására 
nem használható, de építkezés esetén megépített szakasznak számít.  
 
 
PÉLDA: Kijátszol egy hajógyár lapot. Így 
építhetsz hajógyárat Birkenhead-re még úgy is, 
hogy vezet oda vasútvonal. Ezt azért teheted meg, 
mert Liverpoolból vezet oda „megépített” út. Az 
építkezéshez a vasat el kell tudnod szállítani, ami 
annyit tesz, hogy Birkenhead és Ellesmere Port 
között kell lennie vasútvonalnak. 
 
 
Csatornák 
 A Csatorna Szakaszban csak csatornát lehet építeni, egy csatorna 
építési költsége £3. Néhány helyet össze lehet kötni csatornával.  
Csak úgy lehet csatornát építeni, ha az egy már megépített 
csatornaszakaszodat folytatja, vagy egy gyáradból / gyáradhoz vezet. A 
csatornákon lehet szenet szállítani, összekötnek városokat, így lehet ipart 
telepíteni, és GyP-t érnek a Csatorna Szakasz végén. 
 
PÉLDA: A jobb oldali ábra azt 
mutatja, hova tudsz csatornát építeni, 
ha az elsı gyárad Liverpoolba épült. A 
késıbbi körökben ezeket a csatornákat 
folytathatod, még akkor is, ha ott 
esetleg nincs gyárad. 
 
Csatorna Szakasz  
A Csatorna szakasz alatt csak 
csatornát lehet építeni. Nem 
építhetsz 2-es szintő hajógyárat. 
Minden városban csak egy gyárad 
lehet. A szakasz végén az  
1-es szintő zsetonok, és a 
csatornák lekerülnek a térképrıl. Ez nem jelenti azt, hogy az összes 
csatorna eltőnt. A csatornákon gızerıvel folyik még az áruszállítás,  
de a megnövekedett árumennyiséget már csak a vasút segítségével  
lehet elszállítani. 



 
 
Szén  
A fekete szén kockákat a szénbányák termelik. 
A vasút és különbözı gyárak építésénél van 
szükség szénre. A kitermelt szenet vízen vagy 
vasúton el kell tudni szállítani. Egy helyszínen belül  
csatorna vagy vasút nélkül is lehet szenet szállítani. Ha a 
térképrıl veszel szenet, akkor mindig e legközelebbirıl kell 
venned.  Szenet a külsı helyszíneken át is lehet szállítani. 
Akkor lehet a Szén Kereslet sávról a feltüntetett áron 
venni szenet, ha a térképrıl már nem tudsz szerezni. 
Ehhez kell lenned egy elérhetı kikötıdnek. Ha más 
játékos bányájából szerzed a szenet, azért nem kell 
fizetned.   
 
Szénbányák  
Csak olyan helyre lehet bányát építeni, 
ahol szerepel a bánya jele. Amikor 
megépítesz egy bányát, a rajta szereplı 
szénmennyiséget rá kell helyezni. Ha egy 
bányáról elvetted az utolsó szenet, 
megfordítod a zsetont. A késıbbi szénbányákhoz  
vasra is szükség van, hogy  
mélyebbre tudjanak fúrni a bányászok. 

 
 
Fejlesztés  
Egy akciónak számít, hogy két tetszıleges zsetonodat eldobod  
a kupacaidból. Minden eldobott zseton után le kell venni egy  
vasat a tábláról. A fejlesztés során a magasabb szintő épületeid 
hamarabb válnak elérhetıvé. A lenti példa egy fejlesztés elıtti, 
illetve utáni állapotot mutat. Az eldobott zsetonok már nem 
használhatóak. 

 
Akciók összevonása  
Összevonhatsz, két akciót egy akciónak ilyenkor bárhova 
építhetsz a táblán. Ilyenkor az egyik kijátszott helykártyát 
„kicseréled” arra, amire szükséged van, elpocsékolva az 
egyik akciódat. Tehát mindenképp két kártyát kell a kezedbıl 
kijátszanod. Építkezni a z építési szabályok betartásával lehet 
csak. 
PÉLDA: Colne-ba szeretnél építkezni, de nincs hozzá helykártyád, 
és pamutgyár kártyád sincs (vagy csak nem tudsz eljutni Colne-ba) 
Kijátszol egy Lanchester helykártyát és egy szénbánya kártyát. 
Összevonsz két akciót, hogy pamutgyárat építhess Colne-ba. Ha 
szén is kell a gyárhoz, azt oda kell tudnod szállítani. 

 

Távoli piacok 
 Kikötı használata helyett távoli piacokon is 
leadhatod a pamutodat. Ilyenkor is el kell 
érned egy kikötıt a pamutgyáradból. 
Kikötınek számítanak a külsı helyszínek is. 
Felhúzod a legfelsı lapot a pakliból, majd 
annyival viszed lejjebb a Pamut Kereslet 
jelzıt, amilyen szám áll a lapon. (-2 esetén 
kettıvel) a felhasznált lapot a pakli aljára kell 
rakni. Ha nem ért a jelölı a sáv legaljára, 
eladhatod a pamutot, a sávon feltüntetett árat 
kapod érte. Ha a jelölı eléri a legalsó mezıt, 
akkor nem adhatod el a pamutod. Ilyenkor 
más sem adhat el távoli piacon pamutot. 

 
Elılap 
 
 
 
 
 

Hátlap 

Elérhetı  
Két helyszín elérhetı, ha ıket megépített csatorna vagy  
vasút szakaszok összekötik. Egy helyszínen található helyek 
elérhetıek egymásból.  
 
(Megépített) kikötı 
Minden kikötı zseton (megépített) 
kikötınek számít. A külsı helyszínek is 
(megépített) kikötınek számítanak. Az 
nem számít, hogy a zseton melyik oldala 
van felfelé. Egy kikötı hely zseton nélkül nem számít 
(megépített) kikötınek, így rajta keresztül nem szállíthatunk 
szenet és nem adhatunk el pamutot. 
 
Pamutgyárak  
Pamutgyár is csak e megfelelı helyre építhetı. Ha eladunk 
pamutot, meg kell fordítani mind a pamutgyár, mind a kikötı 
zsetont. Pamutot a távoli piacokon is eladhatsz. A korai 
gyárak vízhajtásúak, ezért nem kell hozzájuk szén és vas.  

Minden lap kikerül a játékból a szakasz végéig. 
 

Keresleti sávok 
A vas és szén keresleti sáv alternatív 
lelıhelyek, ha már a térképen nem 
nincs belılük. Ha innen veszel 
kockát, a feltüntetett árat ki kell 
fizetned érte. Szén vételéhez 
rendelkezned kell egy elérhetı 
kikötıvel. Ha itt már nincs szén 
vagy vas, a tábla mellıl vehetsz  
£5-ért. Ilyenkor is kell elérhetı 
kikötı a szén vételéhez! Szénbánya 
építése esetén elıször az itt lévı üres 
helyeket kell feltölteni. Ugyanez 
vonatkozik a vasra is. Az üres 
helyek feltöltéséért a feltüntetett 
értéket kifizeti neked a bank. Ezt 
csak a zseton felépítése után kapod 
meg. Mindig csak az aktuálisan épített zsetonról lehet csak 
feltölteni az üres helyeket,  
régebben építettekrıl nem! A fenti példában a szén £2-be,  
a vas £3-ba kerül. Ha szénbányát építesz, ami elérthetı egy 
kikötıbıl, 3 kockát fel kell raknod az üres helyekre. Ezért  
£4-et kapsz a bankból. 
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Külsı helyszínek 
3 külsı helyszín van, Yorkshire, Midlands 
és 
Skócia. Ezek kikötıként szolgálnak, lehet 
rajtuk keresztül szenet szállítani, és 
felhasználhatók két mellette lévı város 
összekötésére, és a rajtuk áthaladó utak 
értékét megnövelik.  
 
 
 
 
A zsetonok megfordítása 
Ez egy fontos momentum, ugyanis a  
megfordított zsetonokért lehet 
bevételhez jutni és GyP-t szerezni. A 
kikötıket és a pamutgyárakat pamut 
eladás után kell megfordítani. 
Szénbányát és vaskohót pedig akkor, ha 
az utolsó nyersanyagot is levették róluk.  
A hajógyárakat rögtön a lehelyezésük 
után meg is kell fordítani. A példa egy 
pamutgyárat mutat pamut eladás elıtt és 
után. 
 
 

Bevétel / GyP sáv 
Ez mutatja, hogy mennyi lesz a következı bevételed, és 
eddig hány pontot győjtöttél. Minden mezın két szám van, 
egy jelzi a bevételt, egy pedig a GyP-t. A mezık azonos 
bevétel szerint csoportosítva vannak.  Hitel felvétele esetén 
csoportokon mozgunk hátra, bevétel növekedése esetén 
pedig annyi mezıt lépünk elıre, amennyi a zsetonon fel van 
tüntetve. 
 
 
 
 
 
 
Bevételi szint növekedése 
A bevételi szinted minden zseton megfordítása után 
növekszik. Ezután a korongodat annyi mezıvel tolod elıre, 
amennyit a megfordított zseton mutat. A lenti példában 5-ös 
szám áll a zsetonon, azaz 5 mezıt léphetsz elıre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ipari kártya 
Az ipari kártyákon egy épület 
képe látható. Ezt a kártyát ipar 
telepítésére használhatod. 
Ilyenkor a kártyán látható 
épületet teheted le a táblára. A 
Csatorna Szakasz alatt csak olyan 
helyre építkezhetsz, ahol másik 
épületed még nincs, és ahova el 
tudsz jutni saját vízi úton. A 
Vasút szakaszban építhetsz másik 
épületed mellé is, de saját 
vasúton el kell jutnod oda. 
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PÉLDA: Kijátszol  
egy pamutgyár 
 kártyát. Már van  
kikötıd Prestonban, 
és vannak már  
csatornáid is.  
Építkezhetsz  
Lancaster-be, vagy  
Warrington &  
Runcorn-ba. Nem  
építhetsz Wigan-ba, 
mivel oda nem lehet 
pamutgyárat építeni. 
nem építhetsz  
Preston-ba, mivel a  
Csatorna  
Szakaszban egy  
városba csak egy  
épületet építhetsz.  
Nem építhetsz  
Blackburn-be, mivel 
oda nem vezet 
 csatornád, csak a  
piros játékosnak 

 

 
Vas  
A narancssárga kockák jelképezik a vasat, amit a 
vaskohók termelnek. Vasra többféle épülethez van 
szükség. A vasat nem kell vasúton vagy vízen 
szállítani.  
 

 
Vaskohó 
Csak a megfelelı helyre építhetı. Mikor felépíted, a 
zsetonon jelölt vasmennyiséget rá kell rakni. Ha 
valaki elveszi a legutolsó vasat, akkor meg kell 
fordítani.  
 
 
Lancaster  
Ha Lancaster-re kikötıt építesz, elıször a 
bal oldali helyet kell használnod, ha az 
üres. Ha valaki a jobb oldali helyre már 
épített egy pamutgyárat, oda kikötıt már 
nem lehet építeni.   
 
 
Hitelek  
Egy akciód lehet a hitel felvétele is. Felvehetsz £10, £20, és £30 
összegő hitelt is. A hitelt nem kell késıbb visszafizetned. Hitel  
felvétele esetén £10-ként egy csoportot hátra kell lépni a bevételt  
jelölı korongoddal. A lenti példában a játékos £30 hitelt vett fel,  
ezért három csoportot kell visszalépnie. Mindig az adott csoport 
legnagyobb mezıjére kell visszalépni. Nem lehet hitelt felvenni a Vasút 
Szakaszban, ha már elfogyott a húzópakli. 



 
 
 
Helyszínek, városok 
19 város van a táblán. Mindegyik 
városon egy és négy közötti mezı van, 
egy illetve két jellel a mezıkben. Ezek 
határozzák meg, hogy az adott városra 
mit, és mennyit lehet építeni. 
PÉLDA: Jobb oldalt Manchester látható. 
Három helyre pamutgyárat vagy 
szénbányát építhetünk, míg a negyedikre csak vaskohót. 
 
Helyszín kártya  
Ezeken a kártyákon a táblán lévı 
városok nevei olvashatók. Ha kijátszol 
egy ilyen kártyát, akkor mindenképp a 
kártyán lévı városra kell építened. Ha 
például a jobboldali, Manchesteres 
kártyát játszottad ki, Manchesterre 
kell építened vagy pamutgyárat, vagy 
szénbányát, vagy vaskohót. Ezek közül te választasz. Ha 
Manchestert nem éred el vasúton vagy vízi úton keresztül, 
akkor nem építhetsz Manchesterre semmit. Az építkezéshez 
szenet is oda kell tudnod szállítani. 
 

A Mersey folyó 
Két csatornaszakaszt 
építhetsz a folyón át. 
Igazából nem is 
csatornát építesz, 
hanem kikötıket a 
folyó két partjára, és 
hajózol a folyón. 
 

A játékosok sorrendje 
Minden forduló végén meg kell határozni a játékosok 
újsorrendjét. Ezt az elköltött pénzmennyiség alapján 
számolod ki, amit mindenki a tábla megfelelı helyére tett. 
Az lesz az új kezdı játékos, aki a legkevesebbet költötte. 

 
 
 
PÉLDA: A piros 
vasutat akar építeni 
Manchester és 
Warrington közé. A 
szenet a Szén Kereslet 
sávról is meg tudja 
venni, mivel be tudja 
hajózni. 
 
Vasút Szakasz 
Ebben a szakaszban csak vasutat lehet építeni. Nem lehet 
1-es szintő épületeket építeni. Ha még van ilyened a paklijaid 
tetején, addig olyan épületet nem építhetsz, amíg az 1-es 
szintőt fejlesztés címén el nem dobod. 
 
Pamut eladása 
A pamut eladása is akciónak számít. Annyi pamutot adsz el, 
amennyit akarsz. Más pamutgyárából nem adhatsz el pamutot.  
Az eladás után a pamutgyárat, és egy még nem használt kikötıt 
meg kell fordítani. Az eladáshoz a gyárnak és a kikötınek össze 
kell kötve lenniük. Más játékos kikötıjét is megfordíthatod. 
Pamutot a távoli piacokon is eladhatsz. Ezt a távoli piacoknál  
már tárgyaltuk. Te választod meg a gyárak sorrendjét, ebben a 
sorrendben adod el a gyárakból a pamutot. Ha elıször távoli 
piacon adsz el, és a jelzı a legalsó mezıre ér, azaz nincs több 
eladás, akkor kikötın keresztül nem tudsz már pamutot eladni!  

Pamut eladás elıtti helyzet Pamut eladás utáni helyzet 
 
 
 
 
 
PÉLDA: Piros £23-t, lila £6-t, zöld 
£6-t és sárga £12-t költött. A sorrend 
a jobb oldalt jelöltre változik. Mivel 
kék és zöld ugyanannyit költött, 
megmarad az egymáshoz viszonyított sorrendjük. 
 
Preston  
Prestonban mindig a legfelsı kikötıt kell elıször megépíteni, 
ha az üres. A bal alsó mezıre kikötıt nem lehet építeni, ha 
valaki oda már felépített egy pamut gyárat. 
 

Kikötık 
Kikötıt is csak a neki kijelölt helyekre 
lehet építeni. Akkor fordítunk meg egy 
kikötıt, ha pamutot adunk el. 
 
Vasút  
Néhány várost vasúttal össze lehet kötni. A Vasút 
Szakaszban csak vasutat lehet építeni, ami £5-ba és egy szénbe 
kerül. A szenet valamelyik városba oda kell tudni szállítani. Ha egy 
akción belül két vasút szakaszt is megépítünk, akkor £15-ba. 
Ilyenkor nem kell egymás mellé építeni ıket! A vasút 
építésére is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a 
csatorna építésére.  

 
Hajógyár 
Hajógyárat is csak a kijelölt helyekre tudsz 
építeni. A megépítése után rögtön a másik 
oldalára fordítod. 0 szintő hajógyárral 
kezdesz, amit nem lehet megépíteni, így 
ettıl fejlesztés címen gyorsan meg kell 
szabadulni. A Csatorna Szakaszban csak 1-es szintő hajógyárat  
lehet építeni. A Vasút Szakaszban pedig csak 2-es szintőt.  
A Csatorna Szakaszban csak Liverpoolra építhetsz hajógyárat,  
míg a Vasút Szakaszban már Barrow-in-Furness-ra és  
Birkenhead-re is, de csak akkor, ha a szükséges szenet oda  
tudod szállítani.  
 
Technikai szintek 
Minden ipari zsetonon fel van tüntetve egy nulla és négy  
közötti szám. Ez határozza meg az adott épület helyét a  
paklidban. A legkisebb számú kerül felülre, a legnagyobb  
számú alulra. Minél magasabb a szám, annál fejlettebb az  
épület. A 0 szintő épület nem építhetı, ettıl fejlesztés során  
meg kell szabadulni. A játék elején így kell kinéznie a  
kupacaidnak:  
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Gyızelmi pontok / GyP 
Minden szakasz végén GyP-t kapunk. Ezeket csatorna, 
illetve vasút szakaszokért, és ipari zsetonokért kapjuk. 
Minden útszakasz annyit ér, ahány arany kör van a két 
végpontjuknál. Az ezekben lévı értékek nem számítanak.  
Az ipari zsetonok esetén a GyP-t a hatszögek mutatják. 
PÉLDA: Sárgaként 9 GyP-t kapsz a csatornarendszeredért, és  
15 GyP-t a zsetonokért. 

 
 
 
 

3 GyP 

 
 
 
 

2 GyP 

 
 
 
 
 
1 GyP 

3 GyP 

 
 
3 GyP 

 
 
 
 
 
 
 
A piros 3 GyP-t kap a csatornájáért, valamint 2 GyP-t a 
bányájáért. A pamutgyáráért nem kap, mert nem lett megfordítva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fordította: CsaBull 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 



Egy kis segítség 
 
 

Fázisok 
1. Kártyák 

2. Akciók 
3. Gyızelmi pontok 
4. Új szakasz 
 
 

Akciók körei 
1. Bevétel  
begyőjtése 
2. Kártyák  
kijátszása 
3. A játékosok 
sorrendje 
4. Kártyák húzása 

 
 

Lehetséges akciók  
Ipar telepítése 

Csatorna / vasút építése 
Fejlesztés 
Pamut eladása 
Hitel felvétele 
 

Ipar telepítés feltételei 
1. A megfelelı kártyát játszottad ki? 
2. Lehet oda olyan épületet építeni? 
3. Az esetleg szükséges szenet oda tudod  
szállítani? 
4. És az esetleges vasat? 
5. Ki tudod fizetni a fix és az esetleg 
felmerülı plusz költségeket? 

 
 

Könnyen elfelejthetı 

szabályok 
• Kiszedted a megfelelı számú kártyát a 
szakasz elején? 
• Vigyázz arra, hogy a legelsı körben 
csak egy kártyát tudsz kijátszani! 
• Ne felejtsd el a Csatorna Szakasz 
végén az összes 1-es szintő gyárat 
levenni, a rajzuk lévı kockákkal együtt! 
• Nézd meg a zsetonon, hogy lehet-e azt 
az adott szakaszban építeni! 
• Szénbánya / vaskohó építésénél ne 
felejtsd el feltölteni a megfelelı Kereslet 
sávot! 
• Fejlesztésnél minden eltávolított épület 
után le kell venned egy vas kockát a 
tábláról. 
• A kifizettet pénzeket mindenképp az 
Elköltött Pénz doboz megfelelı színő 
helyére tedd! Ez alapján lesz 
meghatározva a játékosok sorrendje! 

 
 
 
 

• A Csatorna szakaszon belül egy  
városra csak egy gyárat építhetsz! 
• Csak a saját zsetonaidat cserélheted  
le fejlettebbre. 
• Az ellenfél szénbányájára, illetve 
vaskohójára mindig építhetsz. 
• Tetszıleges városra csak két akció 
összevonásával építkezhetsz! 
• Nem vehetsz fel hitelt a Vasút  
Szakaszban, amikor elfogyott a  
húzópakli 
• Ha a Pamut Kereslet jelzı leér a  
legalsó mezıre, senki sem adhat el a  
távoli piacon pamutot. 

 

Ipari zsetonok adatai 

 

Szint Ktsg Bevétel GyP Szén? Vas? Szakasz Db. 

 
 
 

 

Ktsg A zseton építési költsége 

Szövetgyár  

1 £12 

 

5 

 

3 

 

nem 

 

nem Csatorna 3 

Bevétel Ennyivel nı a bevételed, ha 
megfordítod a zsetont. 

GyP Ennyi gyızelmi pontot kapsz 

2 £14 4 5 igen nem – 3 Szén? Kell a zseton megépítéséhez
3 £16 

4 £18 

3 

2 

9 igen igen 

12 igen igen 

– 

– 

3 

3 

szén? 

Vas? Kell a zseton megépítéséhez 
Vas? 

Kikötı Szint Ktsg Bevétel GyP Szén? Vas? Szakasz Db. 
 

Kocka A zsetonra helyezendı szén, 
 illetve vas kockák száma

1 £6 3 2 nem nem Csatorna 2 Szakasz Melyik szakaszban lehet 

2 

3 

4 

£7 

£8 

£9 

3 

4 

4 

4 

6 

9 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

nem 

– 

– 

– 

2 

2 

2 

A zsetont megépíteni? 
Db. Ennyi darab van az adott 
 épületbıl. 

 

Szénbánya 
Szint Ktsg Bevétel GyP Szén? Vas? Kocka Szakasz Db. 

 

1 £5 4 1 nem nem 2 Csatorna 1 

2 

3 

£7 

£8 

7 

6 

2 

3 

nem 

nem 

nem 

igen 

3 

4 

– 

– 

2 

2 

4 £10 5 4 nem igen 5 – 2 
 

Vaskohó 
Szint Ktsg Bevétel GyP Szén? Vas? Kocka Szakasz Db. 

 

1 £5 3 3 igen nem 4 Csatorna 1 

2 

3 

£7 

£9 

3 

2 

5 igen 

7 igen 

nem 

nem 

4 

5 

– 

– 

1 

1 

4 £12 1 9 igen nem 6 – 1 
 

Hajógyár 
Szint Ktsg Bevétel GyP Szén? Vas? Szakasz Db. 

 

0 n/a n/a n/a n/a n/a soha 2 

1 £16 2 10 igen igen Csatorna 2 

2 £25 1 18 igen igen Vasút 2  
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