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1 fő tábla
1100 fa korong, 20 minden 
játékosnak a színében
25 fehér technológiai kutatás 
kocka 40 CEP/CO2 kvóta: nagy, 
lila fa korong
1 CEP/CO2 kvóta piaci árjelző
1 Globális CO2 szennyezés szint 
jelző
1 Tized számláló
1 Kör számláló

Az 1970-es évek elején a világ kormánya, eddig még példa nélkül álló módon, számba vette 
az energiaigényt és a szennyező erőműveket, melyek az igények kielégítése miatt mindenfelé 
épültek. Évek teltek el és a szennyező anyagok kibocsátása csak nőtt, és senki nem tett 
semmit, hogy ezt megfékezze. Most a szennyezés hatása egyre jelentősebbé válik, és az 
emberiség kezdi felismerni, hogy energia igényét tiszta erőforrásokból kell fedeznie. A tiszta, 
fenntartható energiaforrásokat ismerő vállalatok véleményét kérik ki a terveket illetően, 
hogy miként lehet szennyezés nélkül teljesíteni az igényeket. A helyi kormányok lelkesen 
támogatják ezeket a terveket, és hozzájárulnak a megvalósításukhoz.

A CO2-ban minden játékos egy energetikai vállalatot irányít, melyek a kormány kérésére új, 
zöld energiaforrásokon dolgoznak. A cél a környezetszennyezés emelkedésének visszafogása, 
miközben a növekvő energia igényeket a fenntartható energiaforrások biztosítják – és persze 
így jövedelmet is termelnek. Szükség lesz elég tudásra, pénzre és kutatásra, hogy 
megépüljenek ezek a tiszta energiaforrások. Az energetika csúcspontja hozzájárul a világ 
környezettudatosságához, és lehetővé teszi, hogy a vállalatok megosszák egymással kicsi 
szaktudásukat, hogy a többiektől tanulva is növeljék ismereteiket.

Megjegyezzük, hogy ha a szennyezés nem áll meg, akkor mindenki számára véget ér a játék.

Game components
30 Kétoldalú terv lapka
5 Erdősítés erőlapka
5 Biomassza erőmű lapka
5 Napenergia erőmű lapka
5 Megújuló/újrahasznosító 
erőforrás erőmű lapka
5 Hidegfúziós erőmű lapka
10 Szén erőmű lapka 
10 Olaj erőmű lapka 
10 Földgáz erőmű lapka 8 
Regionális napirendi lap 18 
Maximum lapka 

26 Befolyás lapka 
13 ENSZ célkártya 
7 Vállalat cél kártya 
6 Esemény kártya 
20 1$-os érme 

15 2$-os érme 
10 5$-os érme
 5 10$-os érme

1 kezdő játékos jelző lap 

by Vital Lacerda
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Zöld erőművek
Csoportosítsuk a zöld erőműveket 
típus szerint, és rendezzük a 
technológiai kutatás díja szerint (a 
legalacsonyabb értékű kutatás lapka 
kerül felülre), és tegyük ezeket a 
tábla mellé (4). 

Világ maximumok
Keverjük meg az összes 2-es jelű 
maximum lapkát. Tegyük őket 
véletlenszerűen képpel felfelé a 
táblán jelzett helyükre (11). 
Keverjük meg az összes maradék 
maximum lapot (2-es, 3-as, 4-es 
jelűt együtt), és a kupacot tegyük 
képpel lefelé (12).  

Regionalis napirendi lap
Osszuk ki a regionalis napirendi 
lapokat véletlenszerűen, felfelé 
fordítva a táblán lévő helyeikre, 
minden egyes régióra (13). A 
maradék lapokat vegyük ki a 
játékból. 

Fosszilis Erőmű Lap 
Képezzünk egy képpel lefelé 
fordított kupacot az összes fosszilis 
erőmű tervező lapból (14). Minden 
régióhoz vegyük a legfelső lapot, és 
tegyük képpel felfelé fordítva a régió 
energiaszükséglet mezői közül a bal 
szélsőre (15). 
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Előkészületek  
Tegyük az asztalra a játéktáblát. 
Minden játékos választ egy színt, 
és magához vesz:

1. Minden korongot abból a színből.
2. 1 tudós bábut abból a színből. A

maradék három tu)dós a
munkaerő raktárába kerül.  (1 )

3. A kezdő játékostól kezdve az
óramutató járása szerint az 5.
játékosig sorban: 3, 4, 4, 5, 5 érmét.

4.
2 Szén-dioxid Kibocsátó Engedélyt

(CEP/CO2 kvóta)

Válasszuk ki véletlenszerűen a 
kezdőjátékost, és adjuk oda neki a 
’Kezdő játékos jelző lapot’.(2)

Minden játékos letesz egy korongot 
a pontozó sáv 0 mezőjére (3). A 
színes játékos korongokkal jelöljük 
a saját tulajdonban lévő zöld 
erőművet (4), és a szaktudást (5) 
mindegyik energia forrásnál. 

Évtized és Körjelző sáv
Tegyük a Évtized számlálót a Tized 
jelző sávra (6), és a Kör számlálót a 
Körjelző sávon (7) a játékos számnak 
megfelelő mezőre (minden fent 
említett jelzőt bízzunk a mellette ülő 
játékosra. Ő igazgatja ezeket a játék 
alatt.) 

Technológiai kutatás kockák 
Tegyük a fehér kutatás kockákat a 
táblára (8).

Pénz
Tegyük a bankot a táblán kívülre, és 
válasszunk egy játékos, aki kezeli a 
pénzt (9).  A pénz a játék alatt 
nyilvános. Ha tudni akarjuk 
valamelyik játékosnak mennyi van, 
csak meg kell kérdezni. 

Tervek
Csoportosítsuk a terveket típusuk 
szerint (energia forrás jel), tegyük 
ezeket a tábla mellé (10).
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Adjuk meg a CO2 szennyezettség 
szintjét a bolygó (minden régió) 
minden fosszilis erőművénél, 
mindegyiknél használva a 
következő CO2 értékeket: 
Szén=40ppm, Olaj=30ppm, 
Gáz=20ppm. Tegyük az globális 
CO2 szennyezés szint jelzőt (fekete 
henger) a globális széndioxid 
szennyezés sáv megfelelő számára 
(16). 

Példa: Az előkészületeknél a 
játékosok 2 szén erőműnél, 3 olaj 
erőműnél és 1 gáz erőműnél kötöttek 
ki, így a globális CO2 szint 190 ppm 
a játék elején: 80 a szén (2x40) + 90 
az olaj 
(3x30) + 20 a gáz (1x20) miatt. A 
játék úgy indul, hogy a globális CO2 

szennyezés szint jelző a globális CO2 
szennyezés sáv 190-es értékén van. 

Szén-dioxid Kibocsátási 
Engedély (CEP/CO2 kvóta) 
Minden régióban tegyünk az üres 
energia szükséglet mezőkkel 
azonos számú CO2 kibocsátási 
engedélyt (17): 2 Afrikába, 5 
Ázsiába, stb...Halmozzuk fel a 
maradékot a tábla mellé. 

Piac 
Tegyünk 2 CO2 kibocsátási 
engedélyből álló kupacot a piac 
közepére, és tegyük a piros CEP/
CO2 kvóta piaci árjelzőt a piaci ár 
skála 3-as helyére. Ez lesz a CEP/
CO2 kvóta kiindulási ára (18). 

Vállalat cél kártya
A játékos számtól függően bizonyos 
számú cél kártyát ki kell venni a 
játékból:
 1 játékos játék: Vedd ki a 27, 30, 32, 
33 számú kártyákat. 
2 játékos játék: Vedd ki a 28, 30, 33 
számú kártyákat.
3 játékos játék: Vedd ki a 30 számú 
kártyát.

Anélkül, hogy megnéznénk adjunk 
minden játékosnak egy Vállalat cél 
kártyát (19). A fel nem használtak 
kikerülnek a játékból. 

ENSZ célkártyák
Képezzünk egy 10(2 játékosnál 7) 
kártyából álló, képpel felfelé 
fordított kínálatot a tábla közelében 
(20). A maradék kikerül a játékból. 

Esemény kártyák 
Keverjük meg az összes esemény 
kártyát, és tegyük a paklit képpel 
lefelé fordítva a tábla mellé, az 
esemény mező közelébe (21). 
Húzzunk fel 1 esemény kártyát, és 
tegyük az esemény mezőre, majd 
fordítsuk fel a pakli felső lapját, így 2 
esemény kártya látható. 

Lobbi kártyák 
Keverjük meg az összes lobbi 
kártyát, és minden játékosnak 
osszunk 5 lapot (22). Tapasztaltabb 
játékosok dönthetnek a tervezett 
kártya rendszer használata mellett. 
Ebben az esetben választanak 1-et a 
5 lapból, és a többi 4-et átadják a 
jobb oldali szomszédjuknak. Utána 
a kapott 4-ből választanak, és a 
maradék 3 kerül át. Ezt addig 
folytatjuk, amíg nincs már tovább 
adható kártya, és mindenkinek 5 
lap lesz a kezében. 

Most már készen álltok a játékra!
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A játék menete 
 A CO2 játék 5 évtizedet (5 játékos 
esetén 6 évtizedet) ölel fel, ezek 
mindegyike az alábbi 2 fázisra oszlik: 

1. Ellátási fázis
2. Műveleti fázis

1Ellátási fázis
Megjegyzés: Az első évtizedben ez a fázis 
kimarad, ennek feletek meg a játék 
előkészületei. A játékosoknak az alábbiakat 
kell szabályosan végrehajtaniuk: 

1. A bevétel elosztása;
2. Energia ellátás
3. Esemény kártya megoldása

1.1 A bevétel elosztása
A bevételt csak a Szaktudás sáv egyes 
energia forrásainál az első és második 
helyen álló játékos kapja meg (lásd 
2.2.1.1.Szaktudás). 2 játékos játéknál 
csak az egyes energiaforrások első 
helyén álló kap bevételt. 

A játékosok eldönthetik, hogy a bevételt 
pénzben és/ vagy győzelmi pontokban 
kapják. A kapott pénz/győzelmi pontok 
mennyisége, vagyis a bevétel, leolvasható 
a szaktudás sávon a játékos korongjának 
megfelelő helyről. Az első és második 
helyért kialakult holt verseny esetén a 
holtversenyben álló minden játékos 
megkapja a teljes bevételt. 

Példa: A narancssárga az első szakértő a 
biomassza erőforrások, és második a 
megújuló/újrahasznosító erőforrások 
tekintetében. A két narancssárga korong 
helyének megfelelően a szaktudás sávon 
látható érték a "4" és a "2". Így a narancssárga 
bevétele a fordulóban 6. Ezt a 6 bevételt 3 
pénzben és 3 győzelmi pontban kéri. 

Példa: A napenergia szaktudásában a holt 
verseny van az első helyen a lila és a kék 
között. A narancssárga, a sárga és a fekete a 
második helyen áll holtversenyben. A bevételt 
minden játékos megkapja. 

1.2 Energia ellátás
Minden évtizedben bármilyen techno-
lógiai kutatással rendelkező bár-melyik 
terület egyet használ fel; a kutatás kocka 
visszakerül az általános tartalékba. 
A fosszilis erőmű a játékban szennyező 
energia forrás. Szükségesek a zöld 
erőművekkel nem fedett energia igény 
kielégítéséhez. A játékban mindegyik 
fosszilis erőmű típus különböző 

mértékű CO2 szennyezést bocsát ki.  Az

ellátási fázis ezen lépésénél mindig ezek 
a fosszilis erőművek lépnek játékba, 
megemeli a globális CO2 szennyezés 
szintjét, és CEP/CO2 kvóta kell fizetni a 
banknak .

A játékosok döntik el, hogy melyik 
régiónak van szüksége energiára: 
bármelyik régióval kezdve, az óramutató 
járásának megfelelően körbejárva a 
világot, a játékosoknak azt kell nézniük, 
hogy az aktuális évtized száma alapján az 
energia igény helye üres vagy zöld erőmű 
foglalja-e el.  iHa van a régiónak zöld 
erőműve, vagy az összes helyét teljesen 
feltöltötték, akkor a következő régióra 
váltanak.
Ha van üres hely: 

1. Vegyétek el a kupacból a felső fosszilis
erőművet, és ezzel töltsétek fel az üres
energia helyet; a fenti példában egy
földgáz erőmű foglalja el a második
helyet Dél-Afrikában, hogy a

2. Emeljétek a CO2 szennyezés szintjét a
fosszilis erőmű CO2 kibocsátásának
megfelelően. (Szén=40ppm,
Olaj=30ppm, Gáz=20ppm.)

3. A régiót felügyelő játékosnak a kezéből
vagy egy általa felügyelt régióból (ez nem
lehet ez a régió) be kell fizetnie 1 CEP/
CO2 kvóta-et a bankba; ha senki sem
felügyeli a régiót, akkor a régiók
kupacából kell a CEP/CO2 kvótát
elvenni. Ha nincs a kezében vagy az
általa felügyelt régiókban CEP/CO2
kvóta, akkor a piacon kell egyet vennie.
Ha nincs elég pénze, hogy megvegye a
piacon a CEP/CO2 kvótát az ellátási
fázisban (csak ezalatt a fázis alatt), akkor
a győzelmi pontjait kell egyenként
érmére váltania, addig (és csak addig),
amíg nem lesz a fizetéshez elég pénze;
visszafelé mozgatva korongját a VP
sávon minden egyes elvett érméért.
Mínusz pont is lehetséges.

1.3 Események
Ha a globális CO2 szennyezés szintje eléri 
vagy meghaladja a 350ppm-et, katasztrófa 
történik az esemény tábla esemény helyén 
lévő esemény kártyán jelzett régióban.

Szakszerű segítség nyújtással, és a régió 
újjáépítésével, minden a régiót energiával 
nem ellátó játékosnak (pl. nincs legalább egy 
oda épített zöld erőművük) hozzá kell adnia 
egy technológiai kutatást a régióhoz. Ha a 
játékosnak nincs elég kutatása, hogy 
segíthesse a régiót, akkor azonnal veszít 2 
VP-ot, mert érzéketlen hozzáállása a 
környezeti válságban a régióban sztrájkhoz 
vezet (mínusz pont is lehetséges).

Ha a globális CO2 szennyezés szintje a 
biztonságos zónában van (350 ppm alatt), 
a regióval nem történik semmi, de azért 
az esemény megoldásán nem árt 
elgondolkozni. (Katasztrófa elkerülés!) 

Az esemény megoldása után ezt a 
mezőn lévő kártyát eldobjuk, és a pakli 
felfordított lapját az esemény mezőre 
tesszük. Felfordítjuk az esemény pakli 
felső lapját. 
A technológiai kutatás hozzájárul, hogy 
a régió régió maradjon. A régionális 
kormány részt vállal ezekben a 
technológiai kutatásokban pénzt áldozva 
a tervekre, melyek lehetővé teszik zöld 
erőművek építését a régióban. Minden 
alaklommal, amikor valaki zöld 
erőművet épít a régióban, a régionális 
kormány fedez egy technológiai kutatást 
(ha még van valamilyen) a tervekhez. Ez 
azt jelenti, ha valakinek két technológiai 
kutatás szükséges egy erőmű 
kivitelezéséhez, akkor egyet fizet a 
kormány, és neki csak a másikat kell 
fizetnie. 

2 Műveleti fázis
A műveleti fázis körökre oszlik. Az 
egyes évtizedekben lévő körök száma 
a játékosok számától függ: 

2 játékosnál          5 kör
3 játékosnál          4 kör
4 játékosnál          3 kör
5 játékosnál          2 kör

Számoljuk a köröket, a kör jelző előre 
léptetésével, egészen addig, amíg el nem éri 
az utolsó mezőt. 
Minden kör a kezdő játékos jelzőt birtokló 
játékossal kezdődik, és az óramutatóval 
megegyező irányba halad, és minden játékos 
megcsinálja a fordulót. A fordulódban 1 
akciót kell végrehajtani, és van választási 
lehetőség egy vagy több szabad mozgás 
megtételére (lásd 2.2 Szabad mozgás). Végül  
a szaktudás növelése érdekében választani 
kell egyet a tervezet tudósai közül (lásd 
2.2.1.1 Szaktudás). 

Miután minden kört teljesítettünk 
(éppen üres mezőn fejezve be a kört), a 
műveleti fázis véget ér: 

1. Egyet előre lép az évtized jelző.
2. Visszakerül a kör jelző a játékosok

számának megfelelő helyére.
3. Eggyel balra kerül a kezdő játékos jelző 

(vagy használjuk az árverés változatot).

4. Új évtized kezdődik.

Példa: Az évtized jelző előrelép az 
első évtizedről a másodikra.
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•	 A vállalatodnak kell, hogy legyen az
adott energia forrásra vonatkozó,
egyenlő vagy nagyobb szaktudása,
mint ami az építéshez szükséges
technológiai kutatás.

•	 A vállalatodnak kell, hogy legyen
elég pénze, és technológiai kutatása 
(a lapka jelzi), hogy ki tudja fizetni 
az építés költségeit. 

Az erőmű kivitelezéséhez az alábbi lépéseket 
kell végrehajtani: 

1. Válaszd ki a bank valamelyik
kupacának a tetején lévő erőművet;
keress egy régiót a jelzett tervezetet
előkészítették (azonos erőforrás)fizesd
ki a banknak az erőművet. Például,
szeretnél építeni egy napenergia
erőművet, azért, hogy megvalósítsd az
előkészített napenergia tervezetet. A
napenergia erőmű 10 $-ba és 2
technológiai kutatásba kerül. A második
vagy a fölötti helyen kell lenned a
napenergia szaktudásánál. Befizeted a
10 $-t és a technológiai kutatást a
bankba.2. Tedd az erőmű lapkát a régió bal szélső
üres energia igény mezőjére a táblán.

3. Jelöld meg a tulajdonod az új erőműre
tett saját színű koronggal.

4. Megkapod az erőmű lapka bal felső
sarkában lévő összeget. Mozgasd a
korongodat ennek megfelelően előre a
pontozó sávon.

5. Kapsz továbbá 1 szaktudást az erőmű
energiaforrásának megfelelően.

6. Nézd meg, hogy te irányítod- e a régió
energia ellátását (lásd 3. Energia
irányítás).7. Küldj el valamennyi tudóst a tervezettől 
(lásd 2.2 Szabad mozgás és 2.2.1 
Tudósok).

8. 
Végül, vedd el a felhasznált tervezet lapkát, 
és tedd vissza a raktárba (újra elérhető lesz).

Ha a régió minden helyét feltöltöttük 
(nincs üres hely), akkor az épülő új 
erőművet a régió legrégebbi fosszilis 
erőműre tesszük. Ebben az esetben: 

•	 Cseréld ki a bal szélső fosszilis
erőművet az új zöld erőműre.

•	 Vegyél el 1 CEP/CO2 kvótát a
piacról, és tedd a régióra, figyelembe
véve a regionalis CEP/CO2 KVÓTA
határértéket (lásd lejjebb).

•	 Vedd ki a játékból a lecserélt
erőművet, és csökkentsd a CO2
szennyezés szintjét a levett
erőműnek megfelelő mértékben.
(Szén=40ppm, Olaj=30ppm,
Gáz=20ppm).

Régionális CEP/CO2 kvóta határérték: A 
régiók nem tarthatnak több CEP/CO2 
kvótát, mint az energia szükségletük 
mezőiknek a száma. (Afrikának maximum 3 
CEP/CO2 kvóta; Ázsia 6; Európa és Észak-
Amerika 5; Óceánia és Dél-Amerika 4 
határértékkel). 

2.1 Akciók 
A lehetséges akciók: 

1. Tervezet javaslata
2. Tervezet előkészítése
3. Erőmű felépítése 

A tervezetek azt a célt szolgálják, hogy 
zöld erőművek épüljenek valóban , 
megújuló energia forrásokra 
támaszkodva. A játékban 5 zöld energia 
forrás van: erdősítés*, napenergia, hideg 
fúzió, biomassza, újra feldolgozás. 

*  Az erdősítés egy igazán fontos eszköze a
globális CO2 kibocsátás csökkentésének 
és irányításának, és így ez a játék 
összetevőinek is egy fontos eleme. Arra 
törekedve, hogy a játék és az elnevezések 
korszerűek legyenek, az erdősítést a zöld 
energia forrásnak tekintjük.

A tervezetet javasolni kell, majd 
előkészíteni, mielőtt az erőmű az 
erőmű építése akcióban megépülne. 

2.1.1 Tervezet javaslata
Te vagy a vállalat tervezője, a régió zöld 
energia tervezetekor. A vállalatod cserébe 
pénzt kap a régiótól. A tervezet a régió 
tulajdonába kerül; a továbbiakban nem 
egy játékoshoz tartozik. 
Válaszd ki valamelyik 
energia forrásra épülő 
tervezetet (a napener-
giát, a jobb oldali pél-
dában), vedd el a hozzá 
tartozó lapkát
a raktárból, és tedd le a sötét oldalával 
felfelé egy üres tervezet mezőre 
valamelyik régióban, amelyik igényt tart 
rá. a régió energia igényét a regionális 
napirendi lap mutatja. he right), take the 
corresponding tile from the pool, and 
place it
Egy régiónak egy tervezet javaslata mindig 
különböző támogatáshoz juttat, a választott 
mezőtől függően. A támogatás a mezőn 
látható, melyre a tervezet kerül

Technológiai
    kutatás

Együttműködés a 
kutatásban

Pénz

1. Pénz. Vegyél el a bankból az éppen
régióban lévő CO2 Kibocsátási
Engedélyek(CEP/CO2kvóta)  számával
megegyező men nyiségű pénzt. Ha nincs
a régióban CEP/CO2 kvóta, akkor 1
érmét kapsz.

2. Technológiai kutatás kocka.
Vegyél el kettőt az általános készletből.

3. Együttműködés a kutatásban. Válassz
egyet: a) Mozgasd az egyik tudósodat
vagy b)vegyél el egy tudóst a munkaerő-
felvétel raktárból a kezedbe. Az egyszer
felvett tudós  a játék további részében
rendelkezésedre áll.

2.1.2 Tervezet előkészítése
A vállalatod előkészíti az energia 
hálózatot és az infrastuktúrát, hogy a 
javasolt erőművel termelt energiát 
szolgáltathassa a haszonért cserébe. 

Ennek érdekében ki kell 
választanod valamelyik 
tervezetet, 1 CEP/CO2 
kvóta-et fizetve a banknak, 
és megfordítod a tervezet 
lapkáját.  Megkapod az 
előkészítésért járó pénzt, 
ahogy a felfordított lapka 
mutatja (lásd a napenergiát 
a jobb oldalon). 

Az előkészítésért járó pénz függ a 
tervezet energia forrásától: 

Erdősítés: 2 CEP/CO2 kvóta a piacról 
Napenergia: 3 technológiai kutatás kocka
Hideg fúzió: 5$ és 1 technológia kutatás 
kocka 
Biomassza: 3$, 1 technológiai kutatás kocka 
és 1 CEP/CO2 kvóta a piacról
Megújuló energiaforrás: 5$ és 1 CEP/CO2 
kvóta a piacról 

A tervezet előkészítésének nincs pénzbeli 
költsége a vállalat felé, de a folyamat 
szennyezéssel jár, és ökológiai nyomot hagy. 
Emiatt 1 CEP/CO2 kvótát kell a banknak 
fizetned.  Ezt az 1 CEP/CO2 kvótát még az 
előkészítésért kapott pénz előtt kell befizetni, 
vagy a kezedből, vagy az általad irányított 
régió területéről. 

Ha saját tudósod vesz részt a tervezetben, 
akkor  hagyhatod az előkészítésért járó pénz 
kifizetése utánra is. Ha az ellenfeled tudósa 
vesz részt a tervezetben, akkor ki kell 
fizetned, hogy átadja (lásd 2.2.1 Tudósok). 

2.1.3 Erőmű felépítése 
Az akció során lehetőség van valamelyik 
előkészített tervezet, egy új zöld erőmű 
megvalósítására  (természetesen a tervezettel 
egyezően). Amikor megépül, győzelmi pontot 
és szaktudást ad az azt felépítő/kivitelező 
játékosnak. 

győzelmi pont 

Költség

technológiai kutatás 
és szükséges szaktudás

A különböző erőműveknek (erdősítés, 
napenergia, hideg fúzió, biomassza, 
megújuló erőforrás) eltérők a költségei, és 
különböző mennyiségű technológiai kutatás, 
és különböző szintű szaktudás kell a 
felépítésükhöz/kivitelezésükhöz. 

Zöld erőmű építése: 
•	 A régióban kell, hogy legyen egy, az 

erőmű energia forrására épülő 
előkészített tervezet.

Napenergia
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Megjegyzés: A zöld erőműveket nem lehet 
lecserélni. Ha egy régióban csak zöld erőmű 
van, akkor a továbbiakban a régióba nem 
lehet további erőműveket építeni. Minden 
ebben a régióban megmaradt előkészített 
tervezet a táblán marad. Javasolhatsz további 
tervezetet, és előkészítheted, de a régióban 
egyébre nincs szükség. A régionális kormány 
elég korrupt, hogy mindennek ellenére 
kifizessen. 

2.2 Szabad mozgás
A fordulód alatt bármikor dönthetsz 
úgy, hogy végrehajtod egyszer 
valamelyiket vagy akár mindegyiket az 
alábbi szabad mozgások közül: 

•	 - 1 tudós mozgatása
•	 - 1 látogatás a piacon
•	 - 1 kártya kijátszása vagy pontozása

2.2.1 Tudósok
A vállalat zöld energia források terén folytatott 
világra kiterjedő kutatását jelképezik, a tudó-
sok dolgoznak a tervezeten és részt vesznek a 
csúcstalálkozókon, szaktudást gyűjtve a vál-
lalat számára. A vállalatod felvehet tudóso-
kat, elküldheti őket, hogy tervezeteken dolgoz-
zanak, és beutazhatják a világot tervezetről 
tervezetre haladva, és részt vehetnek 
csúcstalálkozókon. 
A szabad mozgásnál mozgathatod az egyik 
tudósod: 
•	 a kezedből valamelyik régió egyik

üres (tudós nélküli) tervezetére;
•	 az egyik tervezetről egy másik üres

tervezetre vagy vissza a kezedbe;
•	 az egyik tervezetről egy a tervezettel

azonos energiaforrásról szóló
csúcstalálkozóra.

Az is lehetséges, hogy a tudósod egy másik 
játékos akciójának következtében mozog, 
mert az ellenfeled előkészíthet egy tervezetet 
vagy megépíthet egy erőművet, melyen a te 
tudósod dolgozott. Ebben az esetben az aktív 
játékos fizet neked 1 érmét, mielőtt 
elmozdítja a tervezetről a tudósodat. 
Megkapod a tudóst, és választhatsz az 
alábbiak közül: 

•	 a kezedben marad a tudós, és kapsz
egy szaktudást a tervezetnek
megfelelő energia forrásból;

•	 vagy elküldöd a tudóst a tervezetnek
megfelelő energiaforrásról szóló
csúcstalálkozóra.

A tudós elküldése után az aktív 
játékosnak azonnal használnia kell a 
lapkát. Nincs lehetősége szabad 
mozgásra a tudós elküldése és a lapka 
használata között. 
Példa: Ez a kék fordulója. Szeretne egy 
napenergia tervezetet előkészíteni. Mielőtt 
előkészítené (megfordítaná a lapkát), a Kék 
visszaküldi a Lila tudósát, 1 érmét fizetve 
neki. Lila úgy dönt, hogy a tudós a kezében 
marad, és azonnal kap egy szaktudást a 
napenergia területén (jegyezzük meg: a 
tervezetnek megfelelően). Most Kéknek elő 
kell készítenie a tervezetet, még mielőtt a 
megmaradt szabad mozgását felhasználná. 

Tudósok szerezhetők a munkaerő-
felvétel raktárból, használva a mezőn 
kitűzött tervezet akciót, ami lehetővé 
teszi az együttműködést (lásd Kitűzött 
Tervezet). Minden játékosnak 
maximum 4 tudósa lehet. 

2.2.1.1 Tudás
A szaktudás a Vállalat ismeretanyaga és 
politikai jelentősége a játékban lévő zöld 
energia forrásokat tekintve.
Egy energia forrásra vonatkozó 
szaktudást kapsz, amikor: 
•	 az egyik kutatód 1 tervezeten dolgozik.

A fordulód végén választasz egy a
tudósod által felügyelt  tervezetet, és
kapsz 1 a tervezet energia forrásának
megfelelő szaktudást;

•	
építesz egy új zöld erőművet. Például, ha
építesz egy új napenergia erőművet,
akkor azonnal 1-et feljebb lép a
napenergia szaktudásod;

•	
a csúcstalálkozó befejeződött. Annak a
fordulónak a végén, amikor ez
megtörténik, mindegyik tudósod, aki
részt vett a találkozón ad 1 szaktudást a
vállalatnak ahhoz az energiaforráshoz,
amelyik témánál a tudós jelen volt, és
minden résztvevő vállalat kap még egy
plusz szaktudást a csúcstalálkozó
bármelyik témájából (lásd 2.2.1.2 Világ
csúcstalálkozó);

•	 és amikor visszaveszel a kezedbe egy
tudóst, mert az éppen egy olyan
tervezeten dolgozott, amit egy másik
játékos előkészített vagy oda erőművet
épített (lásd 2.2.1Tudósok).

Példa: Ez a Narancssárga fordulója, 1 tudósa 
van Európa hideg fúziós tervezetén. A 
fordulójában biomassza erőművet javasol 
Ázsiába, és elküldi a tudósát a kezéből, hogy 
az újonnan javasolt tervezeten dolgozzon. 
Mivel most már a narancssárgának dolgozik 
tudósa mindkét tervezeten, így a forduló 
végén választhat, hogy a biomassza vagy a 
nukleáris hideg fúzió területén kapjon 1 
szaktudást.  

A szaktudásodat mindegyik energia forrás 
területén a táblára tett játékos korong követi. 
Amikor megkapod az első szaktudás pontot 
egy adott energia forrásra vonatkozóan, 
akkor a korongod az első helyre teszed.

A szaktudás jutalma: 
•	 Bevétel: Az ellátási fázis elején minden

energia forrásnál az 1. és 2. helyen álló
játékos pénzt és/vagy győzelmi pontot
kap.

•	 Építési engedély: Ahhoz, hogy
megépíthess egy erőművet, elég
szaktudással kell rendelkezned az adott

Példa: A legalacsonyabb szintű erdősítés terv 
kivitelezéséhez az erdősítés szaktudásodnak 
legalább a 3. mezőn vagy a fölött kell lennie 
(ahogy a sárga korong áll). 

•	 Régió irányítása: A szaktudás dönt
holtversenyben egy régió irányításáról.

•	  Jutalom: Amikor a szaktudás korong
elér egy speciális mezőt, jutalmat kapsz.

A jutalom lehet:
Energia jel: Kapsz egy szaktudást a 
jelnek megfelelő energia forrásból. 

Kutatás: Kapsz egy technológiai 
kutatás kockát. 

Régió CEP/CO2 kvóta: Letehetsz a 
piacról egy CEP/CO2 kvótát 
bármelyik általad választott régióra. 
Szaktudás jel: Kapsz egy 
szaktudást valamelyik energia 
forrásból. 

2.2.1.2 Csúcstalálkozó
A vállalatok tudósokat küldenek a világ 
csúcstalálkozóra, hogy érdeklődésüket 
kifejezzék, és csúcstalálkozó témájának 
megfelelő energia források tekintetében 
szaktudásra tegyenek szert. A tudósok 
megosztják ismereteiket - azt a tudást, melyre 
a zöld energia források kutatása során tettek 
szert - a világgal. Tanulnak a találkozón 
megvitatásra kerülő egyéb energia forrásokról 
is. 
Azért, hogy szaktudást kapjanak ezekben a 
témákban, akcióba kell lépniük a többi 
kritikus tudóssal,  hogy Kyotohoz hasonlóan a 
világ csúcstalálkozón megállapítsák az 
eljárási előírásokat. 

A "fő téma" az éghajlat, melyet külön 
csúcstalálkozón vitatnak meg. Ezt jelképezi a 
lapkán látható energia forrás jele. Amikor 
egy csúcstalálkozó minden témájánál van egy 
előadó tudós, akkor a játékos fordulója végén 
minden részt vevő játékos kap egy 
szaktudást, a forduló sorrendjében a végén az 
aktív játékossal. Egy csak egy hely van, hogy 
az adott témához hozzászóljon. De 
ugyanannak a témának a különböző 
játékosokhoz tartozó tudósai 
hozzászólhatnak különböző témákhoz. 
A pontozás után visszatérnek a játékosok 
kezébe, és egy új csúcstalálkozó lapka kerül a 
teljesített lapka helyére. 

Megjegyzés: Egy tudós csak a jelzett 
tervezetről léphet a csúcstalálkozóra. A 
csúcstalálkozóra érkezett tudós, addig 
nem mozdulhat, amíg a csúcstalálkozót 
nem fejezik be. 

energia forrásra vonatkozóan. A
szaktudás sávban látható építési jel
mutatja, hogy minimum mekkora
szaktudás szükséges ebből a
típusból a legalacsonyabb szintű
erőmű kivitelezéséhez.
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Téma

Csúcstalálkozó 
helyszíne

A szaktudás kiosztása az alábbiak 
szerint történik:
•	 Minden tudósod, aki beszél a

csúcstalálkozón 1 szaktudást keres
a vállalatodnak a témában jelzett
erőforrás területén, amely miatt a
tudós megjelent  a csúcstalálkozón.

•	 Továbbá ellátogatva a
csúcstalálkozóra, a vállalatod plusz 1
szaktudást kap, bármelyik a
találkozón szóba kerülő témában.

Példa: A csúcstalálkozó az erdősítés, a 
nukleáris hideg fúzió és a megújuló energia 
források témáját teljesítette. A narancssárga 
játékos tudósai két témában szólaltak fel: a 
megújuló energia forrásoknál, és a nukleáris 
hideg fúziónál. A Lila játékos egy témához 
szólt hozzá: az erdősítéshez. A narancssárga 
játékos kap 1 szaktudást a megújuló 
energiaforrásokból, 1 szaktudást a fúzióból, és 
1 további szaktudást a három téma 
bármelyikéből - akár abból a témából is, 
amihez nem szólt hozzá, ha szeretné. A Lila 
1-gyel növeli az erdősítés szaktudását, és 1 
továbbival valamelyiket a három téma közül. 

2.2.2  Piac
A tábla közepének közelében a számozott 
kör fölött a piros CEP/CO2 kvóta mutatja a 
CEP/CO2 kvóták aktuális árát. 

Vásárolhatsz 1 CEP/CO2 kvótát elvéve 
azt a piacról a kezedbe, miközben a 
bankba befizeted érte a jelzett árat. Ha a 
piac kimerül, akkor a láthatóvá váló 
STOP szó emlékeztet rá, hogy nem 
adhatsz el a fordulód alatt, mert a piaci 
ár változik. Töltsd újra fel a piacot két 
CEP/CO2 kvótával a bankból, és emeld 
a CEP/CO2 kvóta árát 1-gyel 
(maximum 8 lehet); különben az ár nem 
emelkedik.
 Akkor, és csak akkor, ha a piaci ár nem 
változik a fordulód alatt, eladhatsz 1 
CEP/CO2 kvóta a kezedből (és csak a 
kezedből) a piacnak. Amikor ezt teszed, 
tegyél egy CEP/CO2 kvótát a piaci 
kupac tetejére, és megkapod a pénzt az 
aktuális ár alapján. A CEP/CO2 kvóta 
ára 1-gyel (minimum ára:1). 
Nem adhatsz el és vehetsz egyszerre egy 
forduló alatt, és be kell fejezned az adás-
vételt még mielőtt valaki megváltoztatná 
a piaci árat. 
Fontos megjegyzés:
Minden játékba kerülő CEP/CO2 kvóta a   

piacról származik, azokat kivéve, melyek az 
üres piacot tölti fel. Ezek a bankból vannak.

Minden CEP/CO2 kvóta kifizetett/eladott a 
bankba kerül, kivéve, amikor te adsz el egy 
CEP/CO2 kvótát: ez a CEP/CO2 kvóta piacra 
kerül. 

2.2.3 Kártya kijátszása vagy 
pontozása 
A fordulód alatt kijátszhatsz egy lobby kártyát 
vagy pontozhatsz 1 ENSZ cél kártyát. 

A lobby kártyák a 
politikai lobbyzók 
hatását szemléltetik.

A kijátszásuk 
lehetőségeket ad. A 
fordulód alatt 1 lobby 
kártyát játszhatsz ki a 
kezedből. Ezután a 
kártya kikerül a játékból. 

Mindegyik lobby kártya a két a lehetséges két 
út közül az egyik módon használható fel: a fő 
lobby középen, a kisebb lobby az alsó részen 
van.  Hogy megkapjuk a fő lobby jutalmát, 
speciális akciót kell végrehajtani, amelyet a 
kártya tetején lévő jel pontosít: javaslat, 
előkészítés, kivitelezés, tudós küldése 
csúcstalálkozóra, vagy egy piaci akció 
végrehajtása. A kis lobbynak nincs ilyen 
feltétele, és bármikor végrehajthatod a 
fordulód alatt. 

Az ENSZ cél kártyák 
jelképezik az ENSZ 
jutalmát, melyben az első 
vállalat részesül, aki azt 
végrehajtja. A képpel 
felfelé fordítottak adnak 
pontot, és a kapható 
pont a kártyán látható. 
Amint az ENSZ kártyán 
szereplő zöld erőművek 
minden típusát 
kivitelezted már, fizess 
egy kutatást a banknak, majd vedd el a 
kártyát a szabad mozgásod felhasználva, 
pontozd le, és tedd képpel lefelé magad elé. A 
játék végén plusz pontot ér, annak a 
játékosnak, akinek a legtöbb van. 

Emlékeztető: A fordulódban vagy kijátszol 
egy lobby kártyát, vagy igényelsz egy ENSZ 
cél kártyát, de nem teheted mindkettőt! 

3 Régió irányítása
Minden régiónak van egy régió napirendi 
lapja. Ezek a lapok csak a régió által 3 tiszta 
erőforrást jelezik. 

Régió elvárásai

Ha te adod a régió 3 féle energia 
forrásából a legtöbbet, akkor te 
irányítod a regiót. Ez némi előnyhöz 
juttat (és egy kötelezettséghez): 
•	 Elvehetsz az általad irányított területről 

CEP/CO2 kvótát, bármikor, ha fel kell 
használnod.

•	

•	 Felelős vagy a régiódnak szükséges CEP/
CO2 kvótákért az 'energia ellátás
lépésénél'.

Amikor építesz egy új zöld energia forrást, 
ellenőrizd, hogy átvetted-e az irányítást a 
régió fölött az azt korábban irányító 
játékostól (ha volt ilyen). Ha senki nem 
irányította a régiót, akkor automatikusan te 
kapod meg az irányítást, és tedd le az egyik 
színes korongod a régió közelében lévő 
irányító mezőre. Abban az esetben, ha 
mindketten azonos számú különböző 
energia forrásokat biztosítotok, akkor az 
irányítás azé a játékosé, aki a régió napirendi 
lapjának magasabb helyén lévő energia 
forrást adja, majd fentről lefelé haladva, a 
második hely, és a harmadik hely következik. 

Ha mindkettőtöknek azonos típusú 
erőműveitek vannak a régióban, akkor a 
szaktudást hasonlítsátok össze. Csak a 
régióba már felépített erőműtípusokat 
vegyétek figyelembe. Tartsátok szem előtt, 
hogy a régió irányítását a régió igényeinél 
szereplő felső energia forrás területére 
vonatkozó magasabb szaktudás határozza 
meg. Holtverseny esetén a második helyen 
lévő energia forrás szaktudását hasonlítsátok 
össze; további holtversenynél a harmadik 
helyre vonatkozó szaktudás összevetése 
következik. Ha a szaktudás mindhárom oda 
épített erőmű típusnál megegyezik, akkor a 
régió irányítása az azt korábban is irányító 
játékosnál marad. Ha nyersz, akkor cseréld ki 
az aktuális irányító korongot a régión a 
sajátodra. 

Megjegyzés: Csak az a tervezet / erőmű 
lehet a régióban, ami a régió Régió 
napirendi lapján szerepel. 

$3
Asia

01

4

34

A játék használnod.végén megkapod az 
összes CEP/CO2 kvótát az általad 
irányított régióból (amit eladhatsz).
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Példa 1: Aki több energiatípussal látja el a 
régiót, az irányítja. 
Narancssárga teljesíti a legtöbbet a régió 
politikai napirendjéből, ellátva a régiót kétféle 
a régió által igényelt energiaforrással - 
miközben a Lilának összességében több 
erőműve van. Narancssárga irányítja a régiót. 

Példa2: Mindkét játékos azonos számú 
energia típussal rendelkezik.
Mindkét játékosnak 2 különböző típusú 
energia forrással működő erőműve van; a 
régió napirendi lapján a legfelső erőforrás is 
ez, ezért megnézik a második legfontosabb 
energia forrást a lapon: fúziós. A kéké az 
irányítás.  

Példa3: Mindkét játékosnak azonos típusú 
erőműve van.
Holtverseny van a régió irányításánál, mert 
mindegyiküknek csak egy energia forrásuk 
van, és az is ugyanaz. Amelyik játékosnak 
nagyobb a szaktudása a fúziós erőműnél, az 
kapja meg az irányítást. Ha egyenlő a fúziós 
erőművekre vonatkozó szaktudásuk, akkor az 
aktív játékosé az irányítás. 

Játékkártyák
A játékban 4 féle kártya van. 

1.Lobby kártya
2.ENSZ cél kártya
3.Esemény kártya
4.Vállalati cél kártya

A lobby kártyákat és az ENSZ cél kártyákat 
a 2.2.3 kártyák kijátszása és pontozása 
részben leírtuk. 

A vállalati cél kártyák 
mutatják a vállalat célját a 
játék elejétől kezdve. 
Mindenki kap egyet az 
előkészületeknél, és nem 
mutatja meg a többieknek. 
Ezeket a lapokat  a játék 
végén pontozzuk le, vagy 
bármikor eldobhatjuk a  
sajátunkat 8 érmére vált-
va. Ezek a kártyák mindvégig titkosak 
maradnak, még az eldobásuk után is. 

Esemény kártyák - Ezek a 
kártyák jelképezik a 
régiókat ért 
katasztrófákat, és a 
játékosok vállalatainak 
törekvését a károk 
enyhítésére. A 6 esemény 
kártya a játék 6 régióját 
ábrázolja. Azoknak a 
játékosoknak, akik 
nincsenek a régióba fel 

kell készülniük a régió segítésére. 
Győződjünk meg róla, hogy már van egy 
erőművünk a régióban vagy szabad 
technológiai kutatásunk; különben 2 pontot 
vesztünk (lásd 1.3 Események). 

CEP/CO2 kvóta változása 
A következőkben összefoglaljuk, hogyan 
változik a játékban a CO2 kvóta. Kérlek, 
hogy mindenképp olvasd el most, és az első 
néhány játéknál használd, mert a CO2 
kvótával való gazdálkodás a játék döntő 
momentuma, és a megfelelő terület CO2 
kvótához juttatása tartja mozgásban. 

A piacról
- A CO2 kvóta a piacra kerül:
a)A kezedből, ha eladsz egy CO2 kvótát;
b)A bankból, amikor a piac kiürül, és fel kell

tölteni két CO2 kvótával.

Minden CO2 kvóta a piacról származik.

Játékosokról 
1. 
a) 

készítesz elő egy tervezetet;
b) 

c) Amikor a lobby kártyák közül kis lobbyt
játszol ki a kis lobbyhoz szükséges CO2
kvótával.

2. Fizetsz CO2 kvótát a kezedből vagy az
általad irányított régióból a banknak:

a) Amikor fosszilis erőmű épül az általad
irányított régióban az energia igény
kielégítésére;

b) Amikor előkészítesz egy tervezetet, és az
ökológiai hatásért fizetsz 1 CO2 kvótát;

c) Az árverés játékmódban a kezdő játékos 
meghatározásakor.

3. A régió fizet CO2 kvótát a banknak, amikor 
fosszilis erőmű épül az energia igény 
kielégítésére, és senki nem irányítja azt a régiót. 

4. A piac ad CO2 kvótát a régiónak:
a) Amikor kicserélsz egy fosszilis erőművet egy új 

zöld erőműre;

b) Amikor a szaktudás korongod eléri a régió 
CO2 kvóta jutalom mezőjét.

A játék vége 
A játék a műveleti fázis végén véget ér: 

•	
Az 5. évtizedben (5 játékosnál a 6. 
évtizedben);

•	 Ha két régió teljesen és kizárólag zöld 
energiával van ellátva;

•	 Ha a globális CO2 szennyezettség
visszatért a biztonságos zónába, 350
ppm alá.

A játék az ellátási fázis végén véget ér: 
•	 Ha a globális CO2 szennyezettség eléri

vagy meghaladja az 500 ppm-et. Ebben
az esetben mindenki vesztett. Nem
számítanak a pontok: Találnod kell egy
új bolygót, hogy élhess.

Ahogy a játék vége feltétele bekövetkezik, az 
alábbiakat kell sorban megtenni: 

1. Mindenki megkapja az általa irányított
régióból a régió összes CO2 kvótáját a kezébe.

2. Add el az összes CO2 kvótát a piacon az
aktuális áron (nem változtathatod a piaci árat).

3. Osszad szét a bevételt a játékosok között.

A következőket add hozzá a pontjaidhoz: 

1.
X pontot kapsz a vállalati célkártya 
teljesítéséért (vagy 8 érmére 
cserélheted);

2. 1 pont jár minden 2 érme után, amid van;
3. 3 pontot kap az a játékos, akinek a

legtöbb technológiai kutatás van a
kezében. Holtversenyben, mindenki
megkapja a 3 pontot.

4. 3 pontot kap az a játékos, aki a legtöbb
ENSZ cél kártyát szerezte. Holt
versenyben,mindenki megkapja a 3
pontot.

A játék győztese a legtöbb pontot gyűjtött 
játékos. Ha holt verseny van, akkor a holt 
versenyben lévők közül a legtöbb zöld 
erőművel rendelkező játékos győz. Ha még 
mindig döntetlen, akkor minden energia 
forrásnál külön- külön megnézzük a 
holtversenyben lévő játékosok szaktudását, 
sorrendben (erdősítés, nap energia, hideg 
fúzió, biomassza, megújuló energia), míg 
valaki a legjobb nem lesz. Ha még mindig 
döntetlen, akkor a több régiót irányító 
játékos győz. Ha még mindig holt verseny 
van, akkor a holtversenyben lévők mind 
győznek. 

Co2 kvóta kerül a kezedbe:
Amikor CO2 kvótával, mint jutalommal

x3 max 15

$8

30

47

Amikor a piacról CO2 kvótát veszel;
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Megjegyzés: Amikor a pontjaid elérik az 50 
VP-ot, akkor tegyél egy második korongot a 
globális CO2 szennyezési sáv 50-esére, és 
tedd vissza a másik korongot a VP sáv 0 
helyére. 100 VP-nál tedd a második 
korongot a 100-asra, és a másikat újra a 0-ra, 
és így tovább. 

Tanácsok a játékhoz 
A CO2 szemlélteti a szennyezés 
irányíthatatlan szennyezést. főleg az első egy 
két játék alkalmával úgy érezhetjük, hogy 
reménytelen az, hogy a játék happy enddel 
végződjön. Amíg nem áll rendelkezésre 
technológia, hogy megváltoztassuk a 
nemtörődömségből adódó szennyezés káros 
hatásait, kemény munkába kerül a 
szennyezés megállítása - vagy legalább egy 
kontrollálhatóbb szintre való csökkentése. 
Ha tönkre teszed a bolygót az első menetben, 
ne kedvetlenedj el. Egy globális probléma 
megoldását általában nem lehet megtalálni az 
első alkalommal. A CO2, mint egy 
újraindítás gomb, így visszamehetsz, és újra 
próbálkozhatsz. 

A tervező tippjei 
•	 Amíg a kijátszott tervezetet

hozzákapcsolják egy régióhoz, addig
próbálj meg tudóst küldeni hozzá. Így,
ha valaki használná a "te" tervezeted,
legalább kapsz ellenszolgáltatást érte.

•	
 Próbáld meg elérni, hogy minden 
forduló végén legyen a tervezeten tudós, 
még akkor is, ha elküldtél egyet egy 
csúcstalálkozóra. Így mindig kapsz 
szaktudást a fordulód végén.•	

Emlékezz rá, hogy mindig csak a
szaktudás sáv első és második helyén álló
játékos kap jövedelmet, és ezt pénzben és
VP-ban elosztva kaphatod meg.

Variációk 

A szokásos játéknál azt javasoljuk, hogy az 
előkészületek alatt véletlenszerűen tegyük fel 
a fosszilis erőműveket. 
De ettől még kezdheted a játékot egy előre 
eltervezett felállítással. Ezeket javasoljuk: 

a) Kezdő (zöld) - 4 gáz, 1 olaj és 1 szén; kezdeti 
globális CO2 szennyezés 150 ppm.

b) Normál(újrahasznosító)-2 gáz,2 olaj és 2 
szén;kezdeti globális CO2 szennyezés 
180ppm

c) Tapasztalt (iparos) - 1 gáz, 1 olaj és 4 
szén; kezdeti globális CO2 szennyezés 210 
ppm.

d) Extrém (lobbizó) - 6 szén; kezdeti globális 
CO2 szennyezés 240 ppm. Vegyél ki 6 gáz 
erőművet a játékból. 

Tedd le a fent leírt fosszilis erőműveket 
véletlenszerűen (képpel felfelé), minden 
régióra egyet-egyet. 

Kezdő játékos meghatározása árveréssel  
Tapasztalt játékosok használhatják az 
árveréses variációt, hogy minden évtizedben 
így válasszák ki a  kezdőjátékost. 

A kezdő játékos meghatározásához a 
játékosok egy árverés kört tartanak, melyben 
szám szerinti 'értéket' ajánlanak. A kezdő 
játékos jelzőt birtokló játékos az első licitáló, 
majd az óramutató járása szerint haladunk 
körbe. A játékosok vagy emelik a tétet vagy 
passzolnak. A legtöbbet ajánló játékos (ez 
lehet '0' is) fizet, és kiválasztja, hogy ki legyen 
a következő évtized kezdő játékosa, akinek 
odaadja a kezdő játékos jelzőt.  Az 'értéket' 
kifizetheted érmében, technológiai 
kutatásban, és/vagy CO2 kvótában. Minden 
érme értéke 1, minden technológiai kutatás 
értéke 2, és minden CO2 kvóta értéke az 
aktuális piaci árral egyezik meg. Nincs más 
lehetőséged, ha a győztes tét, több, mint amit 
ki tudsz fizetni, elbuktad! 
Egyszemélyes játék 
Keress annyi pontot, amennyit csak tudsz, 
mielőtt a globális CO2 szennyezés 500 ppm 
fölé emelkedik. Az alapszabályokat használd, 
az alábbi kiegészítésekkel: 
•	- Előkészítés: Mielőtt kiveszed a vállalat cél 
kártyád, vedd ki a 27, 30, ,31, 32 és 33 számút 
a játékból. Rendezd az ENSZ él kártyákat egy 
képpel lefelé néző kupacba. Válassz egy 
régiót. Vegyél mind az 5 tervezetből egyet a 
kezedbe, majd húzz egyet anélkül, hogy látnád 
melyiket, és tedd le egy általad választott 
engedélyező mezőre, de a pénzt nem kapod 
meg rá. Ha az a régió nem engedélyezi ezt a 
típusú tervezetet, akkor az óramutató járása 
szerint haladj a következő régióra, ami 
engedélyezi ezt a típust, és tedd oda. Folytasd 
innen az óramutató járása szerint a következő 
véletlenszerűen választott tervezettel, amíg 
mind az 5 tervezetet le nem tetted. Lehetséges, 
hogy egy régió egynél több tervezettel kezd. 
Emlékezz rá: Ezért az 5 induló tervezetért 
nem kapsz pénzt. 
•	Minden évtizedben 6 fordulót játssz az 5 helyett. 
•	  Amikor kijátszol egy lobby kártyát a szabad 
mozgást használva, kapsz egy másik kártyát a 
lefelé fordított pakliból. Ha a fő lobbyt 
használod (a kártya középső része), fordíts 
fel egy új ENSZ célkártyát a pakliból, és tedd 
a már lent lévő jobb oldalára; most már ez is 
vállalható lett. 
•	 Minden katasztrófánál (lásd 1.3 
Események), távolítsd el a bal szélső ENSZ 
cél kártyát a játék kínálatából. 

•	 Amikor a globális CO2 szennyezettség 500 
ppm fölé emelkedik az ellátási fázisban, a 
játék véget ér, de még kapsz pontokat, mert 
tudjuk, hogy egy embernél többre van 
szükség a szennyezés megállításához. add 
össze a VP-od, de nem kell megosztanod a 
bevételt, amit éppen megkaptál ennek az 
ellátási fázisnak a bevétel lépésénél. 

Kártyajegyzék 
Lobby kártyák  
Kis lobbyk: Vegyél egy technológiai kutatás 
kockát, vegyél 2 érmét, vegyél CO2 kvótát a 
piacról a kezedbe, mozgasd a tudóst. 

Fő lobby: Javaslat 
01-06 Amikor az jelzett régióban 
javasolsz egy tervezetet, kapsz 3 érmét. 
07-09 Amikor javasolsz tervezetet a jelzett 
jutalom mezőről, vegyél 3 érmét, vegyél 1 
technológiai kutatás kockát, vagy 
mozgasd a tudóst. 

Fő lobby: Előkészítés 
10-14 Amikor előkészítesz egy tervezetet 
a jelzett energia típusból, megkapod a jel-
zett dolgokat. A biomassza kártyánál (12) 
válassz egyet a két lehetőség közül. 

Fő lobby: Erőmű felépítése 
15-19 Amikor megépíted a jelzett 
erőművet, 3$-ral kevesebbet fizetsz. 

Fő lobby: Csúcstalálkozó 
20-24 Amikor elküldesz egy tudóst a 
csúcstalálkozóra, hogy beszéljen a jelzett 
energia forrásról, azonnal kapsz 1 arra a 
típusú energiára vonatkozó szaktudást.  

Fő lobby: piac 
25   Amikor CO2 kvótát veszel a piacról, 

kapsz 2 VP-ot. 
26 

 Amikor CO2 kvótát adsz el a 
piacon, további  3 érmét kapsz. 

Vállalati cél kártyák 
27  4 pontot ér minden általad irányított régió - 

maximum 16 pont lehet. 
28 

29 

30  

31 

32  

33 

3 pontot ér minden olyan régió, ahol legalább 
1 erőműved van - maximum 15 pont 

ENSZ cél kártyák 
34- 46 Be kell fizetned 1 technológiai kutatás 
kockát a banknak, hogy vállalhass egy ENSZ 
cél kártyát, ezután egy szabad mozgás felhasz-
nálásával azonnal lepontozod a jelzett ponttal, 
ha már építettél olyan zöld erőművet, amit a 
kártya ábrázol.  

Esemény kártyák 
47-52 Régionalis katasztrófák. Ha a globális 
CO2 szennyezés 350 ppm vagy magasabb, 
amikor az adott esemény történik, akkor minden 
játékos, akinek nincs legalább egy zöld erőműve 
a jelzett régióban, segítséget kell küldenie egy 
technológiai kocka formájában.  

3 pontot ér minden neked lepontozott 
ENSZ cél kártya - maximum 15 pont lehet. 

2 pontot ér minden kezedben lévő CO2 
kvóta - maximum 16 pont lehet. 
Megjegyzés: Az előtt ellenőrizd, mielőtt 
hozzáadod az általad irányított régió CO2 
kvótáját. 

3 pontot ér minden, az első után általad 
épített erőmű - maximum 15 pont lehet. 

4 pontot ér minden energia forrás, ahol 
vezető szaktudásod van (holtverseny is 
vezetésnek számít) - maximum 16 pont 
lehet. 

3 pont minden általad épített különböző 
energia forráson alapuló erőműért. 
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