


                  

Chicago, 1930. Egymással rivalizáló gengszterbandák 

harcolnak a város feletti uralomért. Mindennapos dolognak számít, 

hogy emberek tűnnek el a „viszontnemlátásig” a kikötőben. Az 

ember már megszokhatta a bombarobbanások zaját. Az utcákon nyílt 

háború tombol a bandák közt és a rendőrség mindezt 

tétlenül nézi. Vagy lefizették őket, vagy túlterheltek. Ez a nagy 

gengszterfőnökök ideje, ellenőrzésük alatt tartják a várost, a bandáik 

úgyanúgy épülnek fel, mint egy hadsereg: az első helyen áll maga a 

Főnök, utána a jobb keze, a Consigliere ( tanácsnok ) következik, 

utána a Kápók ( kapitányok ), majd a legvégén, de nem utolsósorban 

a közkatonák ( pisztolyosok ), akik a piszkos munkát végzik. 

A legalacsonyabb poszt a sofőröké, akik a Főnököket az egyik kerü-

letből a másikba fuvarozzák. Minden gengszter felesküdött az Omer-

tá, a hallgatás törvényére. Még akkor is hallgatnak, ha letartóztatják, 

és kínozzák is őket; ahol nincs tanú, ott bírósági eljárás 

sincs. Aki a rendőrségnek köp, attól kiméletlenül megszabadulnak. A 

Thompson  géppusak eléggé meggyőző érv sokak számára. Ezen 

fegyvernek hála, már nincs igazán szükség kiképzett lövészekre. A 

nagy pénzt a gengszterfőnökök zsarolássa és erő-

szakkal, szerencsejátékokkal és illegális fogadásokkal, prostitúcióval 

és rablótámadásokkal, de mindenekelőtt szeszcsempészettel teremtik 

elő. 

Robert Nippoldt előszava

Chicago gengszterei



A nyereséget végső soron legális üzleteikbe menekítik: bárok, kocs-

mák, éjszakai klubok, de bútorüzletekbe és fodrász szalo-

nokba is befektetnek. A hatalmas profit egy részét a nagy-

főnökök megtartják maguknak, a többit rendőrök, illetve városi 

tanácsosok megvesztegetésére használják fel. Chicago 

ideális terepe a gengszterek sötét üzelmeinek, ugyanis 1920 óta egész 

USA-ban érvényben van a teljes alkoholfogyasztási tilalom. A tilalom 

égi ajándéknak bizonyult a gengszterek számára. A szeszes 

italok fogyasztásának élvezete annyira mélyen gyökere-

zik a kultúrában, hogy senki sem adta fel. Ezen irányú törvényszegés 

bocsánatos, bátor cselekedetnek számít. Az éjszakai klubok tele 

vannak olyan emberekkel, akik egy kis szórakozásra és szeszesitalra 

vágynak. A szeszt  vízen csempészik be Kanadából. Ez a  

különleges földrajzi elhelyezkedés Chicagot a szeszcsempé-

szek paradicsomává változtatta, és a városi vezetés meg csak 

azt nézi, melyik banda fizet többet, és az ő tevékenységüket segíti. És 

még ha a jáékunkban nem is kell ilyen mélyen belemászni e bűnös 

üzelmekbe, ki kell használni az adott lehetőségeket, itt az ideje, hogy 

valaki nagyot kaszáljon. Szerezzétek meg magatoknak 

a befolyást a leggazdagabb kerületek felett, építsétek 

ki saját birodalmatokat, és ünnepeltessétek magatok mint a Főnökök 

főnöke, Chicago királya!



1 játéktábla

15 ponttábla

5 gengszter tabló

A játék elemei

30 extra ( felszerelés )

3 összefoglaló kártya

15 mozgáskártya ( 5 színben ) kártyahátlap

13 kerületkártya  
( a 3 rendőrkártyával együtt )

kártyahátlap6 kaszinókártya kártyahátlap

5 különböző színű autó 100 gengszter 
( 20 db. Színenként )

8 „dupla” jelző

5 befolyásjelző  

A játék ötlete és céljA

A játékosok egy-egy gengszterfőnök gúnyájába bújnak (szere-
pét veszi fel), akik minél nagyobb befolyásra szeretnének szert 
tenni Chicago különböző kerületeiben. A játékosok ezt úgy 
valósíthatják meg, hogy autójukkal járják a város kerületeit és 
azokba saját gengsztereit szállítják le. A gengszterek révén (ltal) 
a „Leszámolás három napján” pontok formájában befolyást 
szereznek. A kerületekben létrejövő többségi arányok döntik el 

A játék előkészítése

melyik játékos mennyi befolyáshoz ( ponthoz ) jut. Így próbálnak 
a játékosok az ellenfeleikkel szemben érvényesülni, ugyanis 
akinek a játék végén  legnagyobb a befolyása, az nyer és a 
következő játékig Chicago királyának nevezheti magát. 

Mindegyik játékos választ egy színt és megkapja a megfelelő 
gengszter tablót és 9 gengsztert rak rá, a többi gengszter 
egyelőre a dobozban marad. Ezen kívűl mindenki megkapja a 
3 db. mozgáskártyáját, amelyeket nyíltan ( felfedve ) maguk elé 
raknak, és még mindenki megkapja a saját befolyásjelzőjét.  
A játéktáblát úgy célszerű elhelyezni, hogy mindenki jól láthassa.

Az extrákat lefordítva, jól összekeverve a játéktábla mellett 
helyezzük el.  Három darab extrát felfedünk és így felfedve az 
Aranypart ( kikötő ) 3 mezőjén helyezzük el őket. Majd végezetül 
minden játékos húz egy extrát és azt felfedve a saját gengszter 
tablóján található baloldali üres mezőre helyezi.

A 15 ponttáblát megkeverjük, majd tízet a játéktábla világos 
mezőire helyezünk, a maradék 5 táblára nem lesz szükség a 
játék folyamán, így azokat visszarakjuk a dobozba. A kaszinó- és 

kerületkártyákat ( először rendőrök nélkül ) külön-külön jól 
megkeverjük, és lefordítva két stószban a játéktábla mellé 
helyezzük. Az a játékos kezd, aki a legtöbbször látta a Keresztapa 
című filmet.

Figyelem: 3 játékos játék esetén a Cicero kerülethez tartozó 
ponttáblát lefedve rakjuk a Ciceró kerület mezőjébe és figyel-
men kívűl hagyjuk a játék során; a Ciceró kerületkártyát meg 
eltávolítjuk a stószból.

Daimler Benz SSK, 1928-1930-as évjárat, 6 dugattyú, 7065 ccm ( köbcenti ), 180 LE, 192 km/h



kezdőfelállás

A kezdő játékos húz két kerületkártyát és a vonatkozó kerületek 
ponttábláin levő nyíllal jelölt mezőkbe rak egy – egy saját 
gengsztert a gengszter tablóról. Továbbá az elsőként felhúzott 
kártyához tartozó kerület mezőjére felrakja az autót is. Majd a 
legvégén a két kerületkártya az eldobott lapok közé kerülnek; az 
eldobott lapokat felfedve gyűjtjük stószba.  Ezután az óramutató 
járásával egyező sorrendben következik a többi játékos, és 
végrehajtják ugyanezeket a cselekedeteket.

Végezetül a kerületkártyákat újrakeverjük (rendőrkártyák nélkül). 
A legfelső lapot felcsapjuk és a vonatkozó kerület szimbólum 
mezőjére felteszünk egy „dupla” jelzőt. A többi kerületkártyát a 
rendőrkártyákkal együtt megkeverjük (2 rendőrkártya 3-4 játékos 
játék esetén, 3 rendőrkártya 5 játékos játék esetén) és lefedve a 
játéktábla mellé helyezzük. Ha mindent megfelelően hajtottunk 
végre, mindenkinek az autója és két gengsztere a játéktáblán 
van, és további 7 gengszter található minden játékos gengszter 
tablóján.

3 játékos felállás

A játék menete

A játék három fordulóból áll, amelyek a „Leszámolás napjával” 
fejeződnek be. A játékosok az óra járásával megegyező módon 
kerülnek sorra, indulva a kezdőjátékostól. A soron lévő játékos a 
következő két cselekedet valamelyikét hajthatja végre:

- mozgathatja az autót
- ki- illetve bepakolhat.

mozGAtás

Ha úgy dönt hogy mozgatja az autót, akkor az egyik mozgás-
kártyáját lefedi, majd az autóját pontosan annyi kerülettel helyezi 
arréb, amekkora értéket mutatott a  mozgáskártya. Az autó csak 
az összeköttő utak mentén haladhat a kerületek közt. Az autóval 
nem lehet két kerület között oda – vissza utazni egy mozgáskár-
tya pontértékéből, és megállni sem szabad mielőtt az össz moz-
gáspont elfogyott volna.. Egy kerületben több játékos autója is 
tartózkodhat egyszerre. Ha valamelyik játékos kijátszotta az egyik 
mozgáskártyáját, addig nem játszhatja ki újra, míg ki nem játszotta 
a másik kettőt is. Annak a körnek a végén, amelyikben a játékos 
kijátszotta a harmadik mozgáskártyáját is, a mozgáskártyák vis-
szafordulnak felfedett állapotukba, újra lehet használni őket.

„dupla” jelző a 
kerület szimbólumán

Aranypart (kikötő) 
3 extrával

Példa: A kék autó a Görög negyedben (Greek Town) van. 
A kék játékos kijátsza a 3 értékű mozgáskártyáját. Ezzel a 
következő kerületekbe helyezheti át az autót: Promenád (The 
Loop), Kis Afrika ( Little Africa ), Nyugati part ( West side ), 
Kis Itália ( Little Italy ).

kaszinókártyák

Kerületkártyák

„dupla” jelzők

Extrák ( különleges 
felszerelés )

Mozgáskártyák

Gengszter tabló 
(rajta 7 gengszter 
és 1 extra)

szürke játékos

sárga 
játékos

barna játékos

befolyás-
jelzők

befolyásöv(ezet) 
– pontozócsík

összekötő utak

Du Pont Royal Town G, évjárat: 1930, 8 dugattyú, 140 LE, 5278 köbcenti, 122 km/h

Dobott lapok



Minden alkalommal mikor 
valamelyik játékos visszafor-
gatja a mozgáskártyáit, 
felcsapunk egy kerületkártyát. 
Ha a vonatkozó lap rendőr, 
úgy semmi sem történik, de 
ha a lap valamelyik kerületet 
ábrázolja, úgy az adott kerület 
szimbólumára felkerül egy 
„dupla” jelző.

kirAkodás/berAkodás

Ha a játékos a kirakodás/berakodás cselekedet végrehajtása 
mellett dönt, akkor abban a kerületben amelyikben az autója 
van, vagy felrak egy gengsztert a tablójáról a kerület ponttáblá-
jára, vagy egy gengsztert amely a ponttáblán van visszarak a 
tablóra.  A saját gengszterek az autóba kerülnek illetve az 
autóból kerülnek ki, az ellenfél játékos gengszterei az autó 
csomagtartójába kerülnek, illetve a csomagtartóból kerülnek ki. 

• kirakodásnál a ponttáblára  rakhat saját, de akár ellenséges 
gengsztert is, a ponttáblára így felkerülő gengszter az olvasási 
irányban első szabad mezőre kerül fel.

• berakodásnál a játékos egy tetszőleges saját, vagy ellensé-
ges gengsztert vesz le a kerület ponttáblájáról. Az autóban 
tetszőleges számú saját gengszter foglalhat helyet, míg a 
csomagtartóban mindig csak egy ellenséges gengszter 
foglalhat helyet ( kivétel, ha a tablón fent van a csomagtartó 
extra, de erről majd később ). Amíg a játékos ki nem űríti a 
csomagtartót, nem helyezhet bele másik gengsztert.

Fontos: Az autó mozgatása, illetve kirakodás/berakodás 
cselekedetek közül egyszerre csak az egyik hajtható végre. 

1. Az első gengszter mindig a 
ponttábla bal felső sarkában 
lévő, nyíllal jelölt mezőre kerül. 
A további gengszterek az 
olvasási irányban, a mellékelt 
példaképen a számozási 
sorrendnek megfelelően 
lesznek felhelyezve. Ha az 
egyik sor betelik, úgy a 
következő sor bal szélső 
mezőjébe kerül a következő 
gengszter. Minél nagyobb 
számértékű mezőn áll egy 

gengszter, annál magasabb rangúnak számít. A rangszámok 
csak a szemléltetést szolgáltatják, a játékban lévő pontozótáblák-
ra nincsenek rányomtatva. A rangnak akkor van jelentősége, ha 
egyenlőség alakul ki két vagy több játékos között a kerületben.

2. A játék folyamán, azzal hogy gengsztereket pakolunk be a 
kocsiba akaratlanul is rések/üregek alakulnak ki. Ezekbe a 
résekbe nem lehet gengsztereket pakolni mindaddig, amíg van 
üres mező a sor végén. Ha a sor végéről távolítottunk el egy 
gengsztert, annak a helyére szabad egy másik gengsztert 
pakolni. Ám ha a sor vége betelt, és oda már nem lehet 
gengsztereket pakolni, akkor a résekbe a következő képpen 
lehet gengsztereket pakolni: fentről lefelé az olvasási irányban 
haladva szabad feltölteni a réseket gengszterekkel. Ha a sor 
végén netán megint megüresedik egy mező, megint először azt 
kell feltölteni, majd csak utána szabad megint a résekbe 
gengsztereket helyezni.

Miután egy játékos végrehajtotta a cselekedetét, következik a 
következő játékos. Ezt addig ismételjük, míg mind a 8 „dupla” 
jelző fel nem került a játéktáblára ( két kerület mindig „dupla” 
jelző nélkül marad ). Ilyenkor véget ér egy forduló és következik 
a „Leszámolás napja”.

A leszámolás nApjA

Minden kerületben más – más értékű befolyáspont nyerhető. 
Némelyik ponttáblán egyik, másik számérték helyén „?” van. 
Ezért először azt kell meghatározni, hogy a „?” ( kérdőjelek ) 
hány pontot érnek. Ehhez az a játékos amely kiváltotta a leszá-
molás napját ( aki az utolsó cselekedetet hajtotta végre ) fel-
csap egy kaszinó lapot. A kaszinó lap értékét kell behelyettesí-
teni minden „?” helyére. Pl. ha egy 4 értékű kaszinókártya kerül 
felcsapásra, akkor azok a ponttáblák, „?” szimbólumai 4 pontot 
érnek. A felcsapott kaszinókártya kikerül a játékból. 

A kerületek kiértékelés ( leszámolás ) 
A kerületeket egyenként értékeljük ki. Az a játékos akinek a 
legtöbb gengszterje van a kerületben kapja az első hely pontér-
téket ( bal szélső érték a ponttáblán: első pontszerző hely), és a 
pontszámnak megfelelő számú mezőt lép le a befolyásövön. 

Ezután a második legtöbb gengszterrel rendelkező játékos 
kapja meg a neki járó pontokat, a balról második helyen lévő 
pontszám értéket kapja meg, és lépi le a befolyásövön ( utalás: 
nem mindig az első pontszám a legmagasabb ) 

A „dupla” jelzős kerületekben a pontszámok megkétszereződnek.  
Megtörténhet, hogy egy kerület kiértékelésekor valamelyik 
játékos nem kap pontot, nevezetesen akkor ha kevesebb pont-
szerző hely van, mint ahány  játékos képviselteti magát a kerület-
ben. (pl.: három pontszerző hely van, de négy játékos gengszte-
rei vannak jelen a kerületben).

egyenlőség
Ha egy kerületben két vagy több játékosnak azonos számú 
gengsztere van, akkor a rang szerint kerülnek kiosztásra a 
pontszerző helyek. A legmagasabb rangú helyen lévő gengszter 
játékosa kapja meg az első pontszerző helyet, a második legran-
gosabb helyen álló a másodikat és így tovább. Egy játékos egy 
kerületben legfeljebb egy pontszerző helyet szerezhet.

A gengszterek kirakodására a következő szabályok 
vonatkoznak:

 1 2 3 4

 5 6 7 8

 9 10 11 12

 13 14 15 16 

előtte utána

Julian sport kupé, évjárat: 1925, 6 dugattyú, 60 LE, 130 km/h



ArAnypArt ( vAGyis: 
meGhívás A „szicíliAi 
reGGelire” )

Ha egy játékos az autójával 
az Aranypart (kikötő) mezőn áll 
meg, azonnal kipakolhatja a 
csomagtartójából az ott lévő 
gengsztereket (meghívás egy 
szicíliai reggelire). A kipakolt 
gengsztereket a szaggatott 
vonallal határolt mezőbe kel 
helyezni, és azok a játék végéig 
itt maradnak, nincs további 
szerepük (ugyanis mindvégig a 
kikötői büfében ácsorognak). 

Végezetül a játékos felvesz egyet az ott lévő három extrából 
(lásd a különleges felszereléseket). 

Példa: Leszámolás napja az Északi parton ( North Side ). A „?” 
meghatározására felhúzott kaszinólap értéke 5, és egy „dupla” 
jelző is van a kerületben. Ennek következtében a következőképen 
oszlanak meg a pontok. A sárga 2x5 =10 pontot kap, mert a saját 
3 gengszterével többségben van a kerületben. A szürke játékos 
2x4=8 pontot kap, mert neki van a következő legtöbb gengsztere. 
Bár ugyanannyi gengsztere van a barna játékosnak is, a szürke 
játékos utolsó gengsztere olvasási irányban jóval távolabb van a 
sorban, mint a barna utolsó gengsztere, így a szürke játékos 
gengsztere magasabb rangú. A barna játékos a harmadik helyen 
2x2=4 pontot kap. És a kék játékos a 4. helyen kap 2x5=10 
pontot. A zöld játékos nem kap pontot, mert az ő gengsztere 
alacsonyabb rangú mint a kék, és így az 5. helyre szorul.

A következő forduló 
kezdőfelállásA

Mielőtt a következő forduló elkezdődne a játéktábláról távolít-
suk el az összes „dupla” jelzőt. Majd ezután, mint a játék elején 
újra megkeverjük a kerületkártyákat, és ugyanúgy kiosztjuk az 
első „dupla” jelzőt. A játéktáblán lévő gengszterek maradnak a 
helyükön. A második forduló kezdete előtt mindegyik játékos 
kap még 6 gengsztert a tartalékból, amelyeket a játékosok a 
saját gengszter tablójukon helyeznek el. A harmadik forduló 
előtt a játékosok 5 új gengsztert kapnak.

Az előző fordulóban fel nem használt gengszterek is a tablón, 
maradnak, és a csomagtartóban lévő gengszter is ott marad. 
Így fordulhat elő, hogy némelyik játékos több gengszterrel kezdi 
el az új fordulót mint a többi játékos.

A következő két forduló egyébként ugyanabban a rendben 
folyik le, mint az első is. Azzal, hogy az kezdi a sort, aki balra ül 
az utolsó „Leszámolás napját” előidéző játékostól.

extrák ( különleGes felszerelés )

Minden alkalommal, amikor a játékos az autójával az Arany-
parton ( kikötő ) áll meg, köteles felvenni egyet az ott lévő extrák 
közül. Ezt a lapkát a tabló megfelelő mezőjére kell helyezni. 
Az erre szánt két mező közül a balszélsőre kerül az új lapka. 
Az addig ott álló lapka eggyel jobbra csúszik; ha megint egy új 
lapka kerül felvételre, akkor az ott lévő lapkák megint jobbra 
csúsznak. Ezen a módon az erre előrelátott mezőkről lecsúszó 
lapka kikerül a játékból, visszakerül a dobozba.

Vagyis egy játékosnak egyszerre legfeljebb két darab extra 
(különleges felszerelés ) lehet tulajdonában. Ezeknek az extrák-
nak különbözniük kell egymástól. Ha a játék bármelyik pillanatá-
ban az Aranyparton három megegyező extra (lapka) van, úgy 
azok kikerülnek a játékból, és három új extra kerül fel a táblára a 
tartalékból. Ha a tartalék elfogyott, úgy az üres mezőt nem 
töltjük fel. És ugyanígy, ha már az Aranyparton nincs extra, úgy 
az ott megálló autó extrái megmaradnak, hasonlóan megmarad-
nak az autó extrái, ha az Aranyparton csak olyan extra (felszere-
lés) található, amilyennel az autó már fel van vértezve.

A játék a harmadik „Leszámolás napja” után ér véget. Akinek 
ezután a befolyás övön a legelőrébb van a befolyásjelzője az 
nyert, és dicsekedhet azzal, hogy ő Chicago királya. Egyenlőség 
esetén a játéknak több nyertese van.

A játék véGe

Ford A Roadster, a híres T – Modell ( Tin Lizzy ) utódja, évjárat: 1928-31, 4 dugattyú, 40 LE, 2200 fordulat/perc



Az extrák ( különleGes felszerelés ) áttekintése

bodyguard (testőr): 
Ha egy játékos felszerelésé-
ben szerepel a testőr, akkor ab-

ban a kerületben ahol az autója áll a töb-
bi játékos nem pakolhatja az autóikba az ő 
gengsztereit.

kofferraum (csomagtartó): 
A tablón lévő csomagtartó-
ban két tetszőleges gengsz-

ternek van helye. Körönként a játékos egy 
gengsztert pakolhat be, vagy ki. Ellenben 
az Aranyparton azonnal kipakolhatja mind-
kettőt

motor: Ezzel a felszereléssel 
a játékos ha akar eggyel több 
kerületnyit léphet le az autójá-

val, mint amennyit a kijátszott mozgáskártya 
mutat. Így a 3-s mozgáskártyát kijátszva a 
játékos léphet négyet az autóval és ezzel 
akár vissza is juthat a kerületbe, ahonnan 
elindult, anélkül hogy megszegte volna bár-
melyik a mozgásra vonatkozó szabályt.

stoßstange (lökhárító):  
Az a játékos amelyik autója 
fel van szerelve lökhárítóval, 

abból a kerületből, ahová érkezik egy 
már ott lévő autót átirányíthat egy másik 
szomszédos ( összekötött ) kerületbe, 
akkor is ha már ott van másik autó.

tür (Ajtó): A játékos körönként 
akár két saját gengsztert is ki-
pakolhat a kerületben. A bepa-

kolásra, illetve az ellenfél gengszterek ki- 
és bepakolására a korábban leírt szabályok 
vonatkoznak továbbra is. 

tommy Gun (Géppisztoly): 
Akinek van géppisztolya, az akár 
valamelyik szomszédos (össze-

köttetésben lévő) kerületből is pakolhat el-
lenséges gengsztert a csomagtartójába. 
(szomszédos kerületbe továbbra sem sza-
bad kipakolni a csomagtartóból). Az Arany-
parton tartózkodó játékos nem használ-
hatja a géppisztoly biztosította különleges 
képességet. 

szAbályok két játékos játék esetén

Ha csak ketten játszák a játékot, akkor mindkét játékos két 
színnel játszik. A játék felállítása ugyanúgy történik mint 4 játé-
kos játék esetén, és a játékosok megkapják mindkét szín mo-
zgáskártyáit is, és természetesen az autókat, csak az azonos 
színű mozgáskártyákkal lehet mozgatni. A játékosok felváltva 
kerülnek sorra, de a játékos dönti el, hogy melyik színnel játszik, 
így megengedett, hogy a játékos akár négy egymást követő 
cselekedetet is ugyanazzal a színnel tegyen meg.

A „Leszámolás napja” kiértékelésekor azonban mindegyik játé-
kosnak csak egy befolyásjelzője van, amely a befolyásövön 
mozog, és itt a két szín pontjai összeadódnak.

Példa: „Leszámolás napja”. 
Péter a szürke és sárga színnel 
játszik, míg István a kékkel és 
barnával. Az északi part kiérté-
kelésénél a befolyáspontok a 
következőképp kerülnek kiosz-
tásra: 
a szürke 2x5=10 pontot kap, 
kék 2x2=4 pontot kap, barna 
2x5=10 pontot kap, és a sárga 
pont nélkül marad. Így Péter 
összesen 10 pontot, István 
pedig 14 pontot kap.

Sie haben ein Qualitätsprodukt gekauft. 
Sollten Sie dennoch Anlass zu einer  
Reklamation haben, wenden Sie sich bitte 
direkt an uns. Haben Sie noch Fragen?  
Wir helfen Ihnen gerne: 
 
AMIGO Spiel + Freizeit GmbH,  
Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach

www.amigo-spiele.de,  
E-Mail: redaktion@amigo-spiele.de
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Wer mehr über die realen Hintergründe  
der Gangsterbosse, das Gesetz der  
Prohibition und die blutigen Bandenkriege 
erfahren möchte, dem sei das gleichnamige 
Buch »Gangster. Die Bosse von Chicago«  
von Robert Nippoldt ( erschienen im  
Gerstenberg Verlag, ISBN 3 -  8067 - 2941 - 7 ) 
empfohlen.

www. gerstenberg - verlag .de
www. nippoldt .de

amerikanischer Kastenwagen, geschätztes Baujahr: 1923, Details unbekannt


