
Ellátási fázis (első évtizedben kimarad!)     készítette: arrakeen (@freemail.hu)

1. bevételek
=> minden szaktudás sávon az 1. és 2. helyezett kap pénzt vagy GYP-t, annyit amennyit a mezőn lévő szám 
mutat (döntetlen esetében mindenki kap)

2. energia ellátás
2.1 minden régió, ha rendelkezik technológiai kutatás kockával, 1-el felhasznál (készletbe kerül)
2.2 minden régiót ellenőrizni kell, hogy az évtizednek megfelelő (pl. 2. évtized -> 2 erőmű) energia igénye

 fedezve van-e erőművekkel, ha nem: 
 le kell tenni egy fosszilis erőművet és 
 ennek kibocsátásával emelni kell a CO2 szennyzési szintet valamint
 a régiót felügyelő játékosnak (ha van ilyen) egy CO2 kvótát kell fizetnie a kezéből v. bármelyik általa 

felügyelt régióból (de nem lehet ez a régió!) a bankba (nem piac!), ha nincs a régió felügyelet alatt a 
régió fizeti a kvótát

(ha nincs a játékosnak CO2 kvótája a piacon kell venni, ha nincs pénze rá GYP-t kell beváltania 1:1-ben)

3. események
Ha a CO2 szennyezettségi szint meghaladja a 350mpp-et katasztrófa történik abban a régióban, melyet az 
esemény kártya mutat, a régiót újjá kell építeni. (Ha a ppm 350 alatt van, nem történik semmi).
 minden játékosnak, aki a katasztrófa sújtotta régióban nem rendelkezik erőművel be kell adjon egy 

technológiai kutatás kockát (régióra kell tenni őket), ha nincs neki veszít 2 GYP-ot
 A régiót jelző eseménylap kikerül és újat teszünk a helyére (felfordítjuk a következőt) 
A technológiai kutatás kockákat később erőmű építéshez fel lehet használni, úgy hogy ha kettő kell, a régió 
kormánya áll egyet. 

Műveleti fázis 

Szakaszai:
1. játékos végrehajt 1 akciót
2. végrehajthat akár egyet akár mind a 3 szabad mozgási lehetőségből
3. kiválasztja 1 tudósát, hogy növelje a szaktudását

Akciók:

1.   terv javaslata (tervezés)
 végy el egy erőmű tervezetet valamelyik kupacból és tedd azon régió valamelyik mezőjére, mely 
igényt tart rá (regionális napirendi lap mutatja) sötét oldalával felfelé
 cserébe mindig kapsz valamilyen támogatást a régiótól (pénz, tech.kutatás kocka, 1 új tudós/tudós 
mozgatása) 

2. tervezet előkészítése (előkészítés)
 valamelyik tervezetet előkészíted, azaz megfordítod a lapkát (infrastruktúra kiépítését jelenti)
 a folyamat szennyezéssel jár, egy CO2 kvótát kell fizetned a kezedből v. valamelyik általad 
irányított régióból, akár ebből is a bankba (nem piac!)
 jutalmat kapsz a régiótól (pénz, CO2 kvóta a piacról, tech. kutatás kocka)
 ha saját tudósod vett részt az előkészítésben, ő maradhat, de más játék tudósát ki kell fizetned 
(1 pénz) és neki el kell mennie

3. erőmű építése (ha a régióban csak zöld erőművek vannak, újat nem lehet már építeni)
az építés felétételei:
a) legyen egy előkészített zöld erőmű tervezet
b) vállalatodnak legyen elegendő: (i) pénze, (ii) szaktudása az adott energia forrásra vonatkozóan és (iii) 

elegendő technológiai kutatás kockája 

az erőmű építés lépései:
1) fizesd ki az erőmű költségeit (i) pénz ill. (ii) tech. kutatás kockák
2) tedd le az erőmű lapkát a régió legbaloldalabbi szabad mezőjére
3) jelöld meg egy koronggal hogy az a te erőműved
4) GYP-ot kapsz az erőmű bal felső sarka szerint



5) kapsz 1 további szaktudást az erőmű energiaforrásának megfelelően
6) ellenőrizd le, h nem vetted-e át a régió irányítását az elkészült erőművel
7) küld el a tudósodat
8) vedd le a felhasznált tervezet lapkát a készletbe

Ha nincs már hely az új erőműnek, akkor a zöld erőművet a legrégebbi fosszilis erőmű helyére tesszük! 
Ezekkel a lépésekkel kezdj:
9) vedd ki legrégebbi fosszilis erőművet
10) csökkentsd le a CO2 szennyezés szintjét a kidobott erőműnek megfelelően
11) vegyél el a piacról egy CO2 kvótát és tedd a régióra (max. annyi CO2 kvóta lehet, amennyi az energia 

igénye) 

Szabad mozgások – mind a három lehetőséget kihasználhatod, de csak egyszer körönként!

1)   tudós mozgatása
a) kezedből -> valamelyik üres tervezetre
b) tervezetről -> valamelyik üres tervezetre
c) tervezetről -> egy a tervezettel megegyező szaktudású csúcstalálkozóra

1)A     tudós mozgatása más játékos akciójának következtében (előkészít egy tervezetet v. megépít egy 
erőművet)

d) visszakerül a kezedbe és kapsz egy szaktudást
e) elküldöd a tervezetnek megfelelő csúcstalálkozóra

1)B     ha a játékos fordulója végén a csúcstalálkozó minden témájában van előadó tudós, a csúcstalálkozó
befejeződött  és  az aktív  játékossal  kezdve,  mindenki,  akinek van tudósa a csúcstalálkozón 1 megfelelő
szaktudást kap + 1 bónuszt bármely témából a csúcstalálkozón

 amíg tart a csúcstalálkozó a tudós nem mozdulhat
 pontozás után a tudósok visszatérnek a játékosokhoz és új lapka kerül felfedésre

2) piac

a) vehetsz 1 db CO2 kvótát (he kell, töltsd fel a piacot és emelt az árat 1-el) v.
b) eladhatsz 1db CO2 kvótát és csökkentsd az árat 1-el

3) kártyák kijátszása

a) kijátszol egy lobbykártyát (fő lobbi középen, kisebb lobby alul) v.
b) felveszel egy ENSZ jutalom kártyát, ha sikerül teljesítened a rajta lévő feltételeket (1 kutatás 

kockába kerül) és GYP-t kapsz 

Régió irányítása:

1) aki a régió 3 féle energia igényéből a legtöbbet biztosítja, a legfelső a legfontosabb
2) akinek magasabb a szaktudása, szintén a legfelső a legfontosabb
3) döntetlen esetén az aktív játékosnál marad az irányítás

Játék vége:

a) 5. évtized végével
b) Ha 2 régió teljes egészében zöld energiát használ
c) Ha a 4. évtizedben a szennyezettségi szint 350ppm alatt van
d) Ha a szennyezettségi szint 500ppm felé megy, mindenki vesztett („új bolygót kell találnod)

Pontok:
 
a) mindenki megkapja az általa irányított régiókból az összes CO2 kvótát
b) összes CO2 kvótát el kell adni az aktuális áron
c) ellátási fázis 1. bevételek kiosztása



d) célkártya ha teljesítve lett (ha nem, dobd el 8 pénzért bármikor)
e) 1 GYP minden 2 pénz után
f) 3 GYP a legtöbb tech. kutatás kockával bírónak
g) 3 GYP a legtöbb teljesített ENSZ kártyával rendelkezőnek

 


