
Benelux államok

Kezd  árak: szén=3   olaj/gáz=1   szemét=7    uránium=14

Speciális szabály: amint a jöv beli piacon a legels  er  egy öko-er , rögtön felkerül ötödiknek az aktuális piacra.



A csatolt Közép Európa és  Benelux államok táblák csak az eredeti Funkenschlag/Power Grid játékkal használhatóak, magukban nem teljes játékok.
A szabályok ugyanazok, ahol változtak, azt lent jelezzük

Közép Európa
Bevezetés
A lengyel szénbányáknak köszönhet en gyorsabban tölt dik a szénpiac, amivel a széner ve olcsóbban üzemeltethet ek. Lengyelország és Ausztria
politikai hozzáállása miatt egyik ország sem fog atomer vet építeni. Tehát egy játékos csak akkor vehet és m ködtethet atomer vet, ha van
legalább egy városa a másik három ország egyikén. Bécs minden energiáját a szemét elégetéséb l nyeri – sokszor más országok szemetét is. Így aki
Bécset beköti, egy Elektroval kevesebbért veszi a szemetet. Ezek a változtatások megváltoztatják a játékosok stratégiáját és taktikáját.

El készületek
A nyersanyagpiacot az alábbiak szerint töltjük fel: szén az 1-es helyt l a 8-asig, olaj a 3-astól a 8-asig, szemét a 7-es és a 8-as helyekre és uránium a 8-
astól a 16-osig.

A játék közben
2-es lépés: Er vek árverése
Egy játékos csak akkor licitálhat, és vehet atomer vet, ha van legalább egy városa Magyarországon, Csehországon, vagy Szlovákián. Azok a
játékosok, akiknek csak Ausztrián, illetve Lengyelországon vannak városaik, nem licitálhatnak atomer re.

3-as lépés: Nyersanyagvásárlás
Az a játékos, akinek van városa Bécsben, egy Elektroval olcsóbban veheti a szemetet, de nem mehet le a szemét ára nullára. Azaz, ha a szemét
már 1-be kerül, akkor 1-ért veszi a szemetet, és nem 1 Elektroval olcsóbban.

5-ös lépés: Bürokrácia
Használjátok a speciális nyersanyag feltöltési táblázatot.

Benelux államok
Bevezetés
Mivel a Benelux államok az ökológiai energia nagy támogatói, a szabályok – bizonyos esetekben – megengedik egy extra öko-er  aktuális
piacra kerülését. Közép-Európával ellentétben a Benelux államokban több az olaj, és kevesebb a szén.
A kisebb távolságok (és ebb l következ en az kisebb építési költségek) miatt a játékosok gyorsabban építkezhetnek, ami egy rövidebb játékot
eredményez. Végül, mivel minden körben ki kell venni a legkisebb er vet, a harmadik fázis hamarabb fog elkezd dni.

El készületek
A nyersanyagpiacot a következ k szerint kell feltölteni: szén a 3-as helyt l a 8-asig, olaj az 1-est l a 8-asig, szemét a 7-es és a 8-as helyekre és
uránium a 14-esre és a 16-osra.

A játék közben
2-es lépés: Er vek árverése
Amint a jöv beli piacon egy öko-er  lesz a legkisebb (szél, víz, stb…), az azonnal az aktuális piacra kerül. Ilyenkor az aktuális piacon négy
helyett öt er  található.

Közép Európa

5-ös lépés: Bürokrácia
Az egyes és kettes fázis minden körében kidobjuk a legkisebb er vet a piacról, és a pakliból húzunk egyet a
helyére. Ha senki nem vett er vet, akkor nem kell két er vet kivenni. Ez a szabály helyettesíti az ide
vonatkozó szabályt, miszerint ha senki nem vett er vet, a legkisebb er vet kivesszük a játékból.

Használjátok a speciális nyersanyag feltöltési táblázatot.
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Kezd  árak: szén=1   olaj=3   szemét=7   uránium=8

Speciális szabály: egy játékos csak akkor licitálhat (és vehet) nukleáris er vet, ha van a hálózatában legalább egy város Magyarországon,
Csehországon vagy Szlovákián


