
A csatolt Francia-, és Olaszország táblák csak az eredeti Funkenschlag/Power Grid játékkal használhatóak, magukban nem teljes játékok.
A szabályok ugyanazok, ahol változtak, azt lent jelezzük. Ne felejtsük el, hogy mindkét térkép (Francia-, és Olaszország) esetén is van változás
a szabályban.

Franciaország
Bevezetés
Jelenleg Franciaország nagy hangsúlyt helyezett a nukleáris energiára.
Ez a játékban a nagyobb mennyiség  uránium készleten, és az els  atomer  gyorsabb el kerülésében tükröz dik. Párizs, a francia

város, az ország legnagyobb városa, épp ezért egy „tripla” városként jelenik meg. Ez Párizst a játékosok célpontjává teheti, de a Párizs
hálózatosítására fordított túl nagy figyelem könnyen az el vigyázatlan játékosok vesztét okozhatja.

El készületek
A játék elején, a piac feltöltésekor tegyünk urániumot az 5-16 mez kre.
A 13-as er  kikerül a játékból.
Miután kitettük a piacra az els  8 er vet, vegyük ki a 11-es er vet és a 3. fázis kártyát. A maradékot keverjük meg, - ha kell
kivenni er veket a pakliból, tegyük meg – majd a 11-es er vet tegyük a pakli tetejére, a 3. fázis kártyát pedig a pakli aljára.

A játék közben
4-es lépés: építkezés
Párizst három város jeleníti meg, melyek között a kapcsolódási díj 0 elektro. Ha ezek között a városok között építkezünk, csak az alap 10
(els  város), 15 (második város) illetve 20 (harmadik város) elektros bekötési díjakat kell befizetni. Ahogy az alapjátékban is, a második,
illetve a harmadik város bekötésére csak a második és a harmadik fázisban van lehet ség. Egyik játékos sem köthet be kétszer
ugyanabba a Párizs nev  városba.

Tippek
§ Az els nek építkez  játékosnak a három Párizs bekötése el nynek t nhet, mivel csak a bekötési díjat kell megfizetnie. De ez

még nem jelenti a játékos gy zelmét. A játék elején meglév  három város kés bb problémát okozhat. A Párizstól nyugatra és
északra lév  városok kapcsolódási díja viszonylag alacsony. Ha több játékos kezd ezen a területen a Párizst beköt  játékosnak
sokba fog kerülni kijönni Párizsból. Ráadásul a játék elején csak egy gyenge er ve van, de a három városa miatt legutoljára
vesz nyersanyagot. Így hamar elvesztheti a három olcsó város bekötésével járó el nyt.

§ Az els  atomer  árát nem szabad alábecsülni. Attól függ en, hogy a következ  atomer  mikor kerül el , az els t megvev
játékos hamar monopol helyzetbe kerülhet az atomenergia terén.

§ Er sen ajánljuk, hogy válasszuk ki a játékhoz a közép francia területet (amiben Párizs is található). Túl fontos ahhoz, hogy
kihagyjuk. Ha mégis megteszitek, kérlek, tudassátok velünk, hogy úgy milyen a játék.

Olaszország
Bevezetés
Olaszországban a nyersanyagok mennyisége jobban korlátozott, mint máshol. A szén és az olaj hamar kevéssé és drágává válhat.
Ezek, és az ország adottságai miatti magas kapcsolódási díjak miatt hamar elfogyhat a játékosok pénze.
El készületek
A nyersanyagpiacot a következ k szerint kell feltölteni: szén a 3-as helyt l a 8-asig, olaj 4-t l 8-ig, szemét 5-t l 8-ig, és uránium a 14-es és
a 16-os helyekre kerül.
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