


BeVeZetŐ
A világ 2030-ban. Az USA, Oroszország és Európa mellett, új nagyhatalmak
(Kína, India és Brazília) tűntek fel a horizonton, hogy részt vegyenek a hata-
lomért és befolyásért folyó globális versenyben. De végül is ez a hat állam csak
bábu egy hűtlen játszmában, mert a sorsukat hatalmas nemzetközi befektetők
irányítják, akik a háttérben működnek. 
Minden játékos egy olyan befektető szerepét veszi fel, aki állandóan a befektetései 
maximális hozama felett őrködik, és ezért megpróbálja megszerezni az 
egyes nagyhatalmak könyörtelen vezetését. De az ő állami irányítása is 
elszállhat, ahogy a változások folyamatosan történnek, és új stratégiai 
együttállások és konfliktusok merülnek fel. 
Imperial 2030 kettő-hat játékos részére egy gazdasági számításokat 
és katonai készségeket kombináló, egyedülálló stratégiai társasjáték, ami 
a kockák és kártyák szerencséjét nélkülözi.

a JÁtÉktÁBLa .............................................................................................3 
a JÁtÉk eLemei ..........................................................................................4 
eLŐkÉsZÜLetek........................................................................................................4 
JÁtÉkmenet ................................................................................................6 
a JÁtÉk cÉLJa / a JÁtÉk VÉGe .............................................................6 
ÁLLamkassZÁk / a JÁtÉk keZdete .................................................7 
meZŐk a rotÁn ........................................................................................7

Gyár ..............................................................................................................7 
termelés .......................................................................................................7 
import ...........................................................................................................8 
manőver ........................................................................................................8 
Befektető  ....................................................................................................11 
adózás .........................................................................................................12

imperiaL 2030 VariÁciÓk .....................................................................13 
Gyakran ismÉteLt kÉrdÉsek(Faq) .............................................14 
stratÉGiai tippek  ...............................................................................15 
aZ imperiaL 2030 tÖrtÉnete ...........................................................15 
rÖVID ÁTTEKINTÉS: különbségek az imperiallal összehasonlítva............16
Magyar fordítás: Dunda 

A fordítás Valentin Imperial szabályfordításának felhasználásával történt.

tartaLom



3

a JÁtÉktÁBLa
A táblán hat nagyhatalom található: Oroszország, Kína, India, Brazília, USA és Európa. Ezeket 
a nagyhatalmakat a továbbiakban “állam“-oknak nevezzük. A játékosok olyan nemzetközi 
befektetők szerepét veszik fel, akik Svájcban tartózkodnak, és ezen államok kormányait 
irányítják. Emiatt Svájc egy olyan semleges ország, ahova hadseregek nem léphetnek be.

Tartomány “Moszkva“

Minden államhoz 4 saját tar-
tomány tartozik, mindegyikben egy 
várossal. Egy gyárat lehet építeni 
ezekben a tartományokban, ami 
vagy hajógyár (12 kék város) vagy 
fegyvergyár (12 barna város lehet). 

Országok - Mongólia

A 27 barna ország a hat 
állam területén kívül 
esik. Csak hadseregek 
léphetnek a területükre.

Pontozósáv

A hat állam hatalmi 
pontjait mutatja 
(0-25). Az aktuális 
hatalmi pontok fe-
lett a hatalmi 
szorzótényező van.

Rota

A hat állam itt 
választ akciót, 
amit a körében 
végrehajt.

India államkasszája

Az indiai pénzek és 
hitelkártyák helye.

Tengeri terület  
“Tasman-tenger“

A 11 kék tengeri 
területre csak 
flottával lehet 
belépni.Adó táblázat

Az aktuális adótól (1. sor) függően a táblázat 
megmutatja a kormányzati bónuszt (2. sor) és a 
hatalom pont növekedést (3. sor).
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1. Általános előkészületek (lásd a lenti képen)

Államjelzők: Minden állam államjelzőjéből 
egyet tegyünk a rota közepére, a második
jelző a pontozósáv első mezőjére kerül (“0”). 
(A harmadik jelző csak a későbbiekben leírt 
egyik játék variáció esetén szükséges.) 

Gyárak: Minden állam két felépített gyárral 
kezd, amiket tegyünk a négyszögletes városokra: 
A barna városokra tegyünk egy barna fegyver

gyárat, a világoskék városokra pedig egy 
világoskék hajógyárat. A maradék meg nem 
épített 12 gyárat tegyük a tábla mellé.

Hitelek: Az 54 hitelből államonként alkossunk 
hat felfele csökkenő paklit (a legalacsonyabb 
értékű van legfelül). Minden paklit tegyünk a 
játéktáblára, az adott állam államkasszájába .

Bank: A pénzt válogassuk szét, és tegyük a 
tábla mellé. Ez lesz a Bank. 

eLŐkÉsZÜLetek

a JÁtÉk eLemei
Nyomtatott lapok

• 1 játéktábla

• 54 hitelkártya a nagyhatalmakhoz, 
továbbiakban: hitel  (2, 4, 6, 9, 12, 16, 20, 
25, 30 milliós címletekben)

• 90 zászló 6 színben 
(15 államonként)

• 6 állam zászló kártya

• 1 befektető kártya

• 130 bankjegy (35 x 1 mil., 55 x 2 mil., 
25 x 5 mil., 15 x 10 mil.)

• 1 szabályfüzet

• 1 gyors intro 

Fa elemek

• 48 hadsereg a 6 állam színében 
(10 sárga; 6 piros; a többiből színenként 8)

• 48 flotta a 6 állam színében  
(6 sárga; 10 piros; a többiből színenként 8)

• 24 gyár (12 barna fegyvergyár és 12 
világoskék hajógyár)

• 18 hatszögletű jelző a hat állam színében (a 
rotához, a pontjelző sávra és az egyik vari-
ációnál az adó táblázatra)

• 1 körjelző (fafigura)
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eLŐkÉsZÜLetek
2. A hitelek elosztása 

A kezdőtőke és a kormányok 
kiosztása a játékosok számától függ. 

4 - 6 játékos:

Minden játékos 13 milliót (1 x 5 millió, 4 x 2 mil-
lió) kap a banktól.

A hat állam zászló kártyát véletlenszerűen 
osszátok szét a játékosok közt, 
úgy hogy minden játékos egy kártyát kapjon.

3 játékos:

Minden játékos 24 milliót (2 x 5 millió, 7 x 2 
millió) kap a banktól.

India, Oroszország, és Kína állam zászlóit vélet-
lenszerűen osszuk ki a 3 játékosnak. Ezután 
minden játékos kap még egy állam zászló lapot:

1: USA-t India
2: Brazíliát Oroszország
3: Európát Kína

2 játékos:

Minden játékos 35 milliót (3 x 5 millió, 10 x 2 
millió) kap a banktól.

Kína és Oroszország állam zászló kártyáját vélet-
lenszerűen osszátok ki a 2 játékosnak. Ezután 
mindketten ennek megfelelően kapnak még két 
kártyát:

A: Európát és Brazíliát Kína
B: Indiát és USA-t Oroszország 

A hitelek kezdőelosztása az állam zászló lapok 
hátoldalán található. Minden játékos elveszi a 
kártyája hátlapján látható hiteleket a megfelelő
hitel pakliból és befizeti az adott állam 
államkasszájába az árát. Amikor az 
összes kezdő hitel ki lett osztva a 
játékosok között, minden játékosnak 2 milliója 
marad – a többi az államkasszákba kerül.

Minden játékos megőrzi a neki osztott állam 
zászló lapo(ka)t. Ez mutatja, hogy kiadta annak 
az állam a legnagyobb hitelt és így ki irányítja a 
kormányát.

4 illetve 5 játékos esetén kezdetben nincs 
minden állam zászló kiosztva. A megmaradt 
kártyá(ka)t minden esetben az a játékos kapja, 
akinél az adott állam “2 milliós” hitele van (amíg 
ők a legmagasabb hitel összegek). Ha egy 
államnak nincs hitele kiosztva, akkor az állam 
zászló kártya a bankban maradt pillanatnyilag.

Végezetül a befektető kártya ahhoz a 
játékoshoz kerül, aki az orosz kormányt 
irányító játékostól balra ül. Ha nincs ilyen, 
akkor a Kínát irányító játékostól balra ülő kapja.

Ötlet 2 vagy 3 játékos esetére:

Az állam zászló kártyák kiosztásához segít-
ségként minden kártya hátoldalára van a 
kiosztáshoz segédjel nyomtatva :

3 játékos: az egyező számú kártyák

2 játékos: ez egyező betűjű kártyák

Az útmutató használatával anélkül is ki tudjátok 
osztani az állam zászló kártyákat, hogy 
fellapoznátok a szabályfüzet.

Variáció gyakorlott játékosoknak:

Ez a hitelelosztási variáció megnöveli a 
stratégiai lehetőségeket, így ezt csak gyakorlott 
játékosoknak ajánljuk.

Minden játékos a következő összeget kapja a 
bankból kezdőtőkének: 

• 6 játékos esetén, 13 millió 

• 5 játékos esetén, 15 millió 

• 4 játékos esetén, 19 millió 

• 3 játékos esetén, 25 millió 

• 2 játékos esetén, 37 millió 

Válasszatok kezdőjátékost. Ezé a játékosé az 
első választás lehetősége az orosz hitelekből. 
Ha eldöntötte, hogy vesz egyet, akkor kiválaszt 
egy orosz hitelt a hitel pakliból, és a meg-
felelő összeget befizeti az orosz kincstárba.
Ezután az óra járásának megfelelően minden 
játékos eldöntheti, hogy választ-e egyet a 
megmaradt orosz hitelekből, és ha igen, akkor 
befizeti az értékét az orosz államkasszába.

Oroszország után ugyanilyen módon a kínai 
hitelekből történik ez. A kezdőjátékostól balra 
ülő választhat egy hitelt a kínai hitelekből
Ezután az óra járása szerint a többiek is 
választhatnak egy hitelt a még megmaradt 
kínai hitelekből (legfeljebb egyet mindenki).

Ezután India, Brazília, USA, és Európa
hitelei kerülnek sorra u gyanígy. A választott 
hitelnek megfelelő összeget be kell fizetni a 
megfelelő államkasszába. 
Miután minden játékosnak meg volt a lehetősége 
választani minden nemzet hiteléből, a játék 
elkezdődhet.
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a JÁtÉk menete 

a JÁTÉK CÉLJA / a JÁTÉK VÉGE

A hat nagyhatalom (állam) a táblán 
tevékenykedik. A játékosok befektetők, akik 
ezeknek az államoknak adnak hiteleket. Az a 
játékos, aki egy adott államnak a legnagyobb hitelt
folyósítja (a teljes hitelösszeg!), megszerzi en-
nek az államnak az irányítását, és ő dönti el, 
hogy mit cselekszik a játéktáblán. A továbbiak-
ban ezt a játékost, az adott állam kormányának 
nevezzük. 
Függetlenül a játékosok számától a hat nagy-
hatalom (állam) minden játékban részt vesz.

Mező választása a rotán

Az állam köre egy mező választásából áll a 
rotán. Az első körben a rota bármelyik 
mezőjére rátehető az állam jelző. Ezután már 
csak az óra járásának megfelelő irányba 
mozdíthatjuk az állam jelzőjét 1-3 mezővel 
előre, ugyanazon a mezőn maradni tilos. Az 1-3 
mezőnyi előre lépés ingyenes; minden ezen 
felüli mezőért az államot vezető játékosnak a 
bankba be kell fizetnie 1 meg a pontozósáv
hatalmi tényezőjének összegét millióban. 
Kezdetben a hatalmi tényező minden államnál 
nulla, így minden plusz mezőért 1 milliót kell 
fizetni a banknak. Ha például egy állam eléri 17
hatalom pontot, akkor a hatalmi tényező összege 
már 3, így minden plusz mező ára már 4 millió stb. 

A rotán maximum 6 mezőt lehet lépni egyszerre.

Példa:

Kínának 11 hatalmi pontja van és a rota 
befektető mezőjén áll. Ahhoz, hogy az 
Adóztatás mezőt válassza a következő körben,
Kínának 4 mezőt kell előre lépnie. A kínai 
kormánynak (játékosnak) 1+2 = 3 milliót 
kellene befizetnie bankba. Amennyiben a 
befektetőről a gyár mezőre lépne, a kormánynak 
6 milliót kellene a bankba befizetnie, stb.

A játék folyamán az államok gazdasági hatalmuk 
(gyárak), és katonai erejük (elfoglalt tengerek 
és országok) szerint hatalmi pontokat gyűjtenek.
Ezeket a pontjelzőn számláljuk. Amikor egy állam 
megszerez 25 hatalmi pontot, a játék véget ér.
A játékosok végeredménye az egyes állam  
hitelek kamatjáradéka és az állam hatalmi
tényezőjének szorzatából áll össze, plusz a 
kezükben levő készpénzből.

Példa:

A játék végén Indiának 17 hatalmi pontja van; a 
pontozósávról leolvasható hatalmi tényezője 
“3”. A 12 milliós indiai hitel után 5 millió kamat

jár, ez a következő értéket eredményezi: 

5 millió (kamat) x 3 (tényező) = 15 millió (érték)

A játékosok kiszámolják a hiteleik után járó 
összeget, és hozzáadják a saját készpénzük. 
Minden millió egy győzelmi pontnak felel meg. 
A legtöbb győzelmi pontot elért játékos győz. 

Egyenlőség esetén az nyer, aki a legerősebb 
államnak a legtöbb hitelt adta. Ha itt 
is egyenlőség van, megnézzük a 
második legerősebb államot stb.
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mEZŐK A ROTÁN  

ÁLLAMKASSZÁK / a JÁTÉK KEZDETE

A következő bekezdésekben a rota egyes 
mezőinek funkcióit tekintjük át.

GYÁR
Egy állam legfeljebb egy új gyárat építhet. A 
fegyvergyárakat csak barna városokon, a 
hajógyárakat csak a világoskék városokon le-
het megépíteni. Egy gyár csak a saját hazai 
tartomány városaiban építhető meg, ahol nincs 
ellenséges hadsereg (talpán álló). Minden 
városban csak egy gyár építhető.

Az állam kifizet a banknak 5 milliót és felállítja a 
táblán a választott városban a megfelelő gyárat.

Példa:

Európának van már gyára Párizsban és 
Londonban. Ezért ha a rota gyár mezőjére lép, 
akkor vagy egy hajógyárat építhet Rómában 
(világoskék) vagy egy fegyvergyárat építhet 
Berlinben (barna). Ehhez az államkasszából 5 
milliót be kell fizetnie a bankba. (Amennyiben 
egy ellenséges hadsereg lenne például 
Berlinben, akkor csak Rómába építhetne gyárat).

tERMELÉS
Az állam minden fegyvergyára egy hadsereget, 
és minden hajógyára egy flottát ingyen építhet 
meg. Azokban a hazai tartományokban, amiken 
ellenséges hadsereg állomásozik (talpán álló), 
nem lehet gyártani. A megszállók sem ter-
melhetnek idegen, elfoglalt tartományokban. Az 
új seregeket és flottákat mindig abba a tar-
tományba tegyük, ahol az őt létrehozó gyár 
található. Az lényegtelen, hogy már hány darab 
katonai egység található az adott tartományban. 

Példa:

Európának már Londonban, Párizsban és 
Rómában vannak gyárai. Egy ellenséges kínai 
hadsereg (talpán álló) állomásozik Párizsban, 
és egy baráti amerikai sereg  (fektetve) van 
Londonban. Amikor Európa a rota termelés  

mezőjére lép , 
akkor 
felállíthat egy 
flottát 
Londonban és 
Rómában, de 
nem építhet 
hadsereget 
Párizsban.

Elkülönített pénzügyek

A hat állam kasszáit és a játékosok saját pénzeit 
egymástól szigorúan elkülönítve kell kezelni. A 
játékosok kötelesek az általuk irányított államok 
kasszáit becsületesen kezelni. Nem használ-
hatják magáncélokra az ott található pénzeket, 
nem kölcsönözhetnek azokból senkinek, és 
nem ajándékozhatnak belőlük. Azonban meg-
engedett, hogy saját pénzüket ajándékozzák 
az államkasszába, így fedezve annak kiadásait. 

Minden játékos jogosult bepillantani akármelyik 
államkasszába, így ellenőrizve annak hiteles 
kezelését, de a saját pénzkészletét a többiek 
elől titokban tarthatja. 

A játékosok egymásnak sem kölcsönözhetnek, 
vagy ajándékozhatnak pénzt. Ugyancsak nem 
kereskedhetnek egymás között a hitelekkel, és 
egyéb módon sem mondhatnak le róluk, kivéve 
a szabályban meghatározott módon.

A játék kezdete

Oroszország kezdi a játékot; ezután az óra 
járásának megfelelő irányban az államkasszák 
a tábla szélén látható sorrendjében 
(1. Oroszország, 2. Kína, 3. India, 4. Brazília, 
5. USA és 6. Európa). 

A kör jelzőt mindig használjuk arra, hogy 
megjelöljük melyik állam köre van épp. 
Ameddig egy államnak nem hiteleztek, addig 
annak nincs kormánya. Ilyen esetben egy az 
érintett állam nem lép.

Adjuk a befektetőkártyát, annak a 
játékosnak, aki az Oroszországot kormányzó 
játékostól balra ül. Amennyiben nincs ilyen, úgy 
a Kínát irányító játékostól balra ülőnek adjuk.
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import - manŐVer
imPort
Az az állam, amelyik erre a mezőre lép, katonai 
egységeket vásárolhat a banktól, egyenként 
egymillióért. A megvehető katonai
egységek száma azonban három darabban 
van maximalizálva. Ezeket bármelyik 
hazai tartományában felállíthatja az 
állam, amin nem állomásozik ellenséges 
hadsereg (talpán álló). Flottákat csak a 
világoskék városokra (kikötők) lehet tenni. 
Egy tartományra akár több katonai egységet is 
felállíthatunk.

Példa:

Kína 1 flottát és 2 hadsereget importál, 3 milliót 
fizetve a banknak az államkasszájából. 
Mindhárom egységet Shanghajba teszi. A flotta 
kivételével az egységeket a másik 3 hazai 
tartományába is tehette volna. 

mANŐVER 
Ez a kör 3 lépésből áll. Először a flották
mozognak, aztán a seregek, végül zászlók
kerülnek az újonnan elfoglalt területekre.

1. Flották  
Minden flottát áttehetünk egy szomszédos
tengeri területre (keresztül a kék tenger-
határokon). A flotta legyártása, vagy 
importálása után mindig egy kikötőre
kerül. Ebből következik, hogy az első
mozgása mindig a kikötő melletti tengerre
vezet. Amint egy flotta a tengeren van,
soha nem térhet vissza már kikötőbe. 

Példa flotta manőverekre:

Az Északi-tengeren levő flotta vagy a Karib-
-tengerre, vagy a Guineai öbölbe, vagy a 
Földközi-tengerre mozoghat. Egy London 
kikötőjében álló hajó csak az Északi-tengerre 
futhat ki. És bármennyi hajó maradhat a helyén is.

Amikor egy flotta egy olyan tengerrészre lép, 
amin már van egy másik állam flottája, úgy 
harcra kerül sor, feltéve, hogy ezt a két fél közül 
valamelyik akarja. A csatákban a flották 1:1 
arányban semmisülnek meg. A megsemmisült 
flottákat levesszük a tábláról. Ha egy flotta olyan 
területre lép, ahol több államnak is van hajója, 
akkor a manővert végrehajtó megválaszthatja, 
hogy melyik flottát akarja megsemmisíteni.
Ha a megszálló baráti akar maradni, 
akkor is fel kell ajánlania a lehetőséget 
a csatára azoknak a flottáknak, akik 
az adott tengeri területen jelen vannak.
Ha közvetlenül a mozgás után egyik 
oldal sem akar háborút, akkor az összes 
flotta békében marad egymás mellett 
feküdve ugyanazon a tengeri területen. 

Az aktív állam flottája mozgás nélkül is tud 
csatázni más államok flottáival, ha azok 
ugyanazon a tengeri területen vannak, mint ő.

Példa tengeri csatára:

Ha a kék flotta a Karib-tengerre hajózik, akkor a 
kék eldöntheti, hogy akar-e háborúzni. Ha akar, 
akkor még azt is eldöntheti, hogy a zöld vagy a 
piros flotta ellen akar harcolni. Ha a kék nem 
akar harcot, akkor a kék flotta behajózik a Karib-
tengerre és megkérdezi, hogy akar-e valaki 
harcolni. Ha, közvetlenül ezután a mozgás után 
sem a zöld sem a piros nem akar harcot, akkor 
mindhárom flotta marad a Karib-tengeren.

2. Hadseregek 
Az állam minden hadserege átmehet egy szom-
szédos területre. Alternatív lépésként, a játékos 
saját flottákkal átszállíthatja a hadseregeit 
tengeren keresztül is (konvoj). Ebben az esetben 
flottával átszállíthat egy vagy több olyan egymás- 
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manŐVer
sal szomszédos tengeri területen, amin áll 
saját flottája. Mindegyik flotta csak egy 
hadsereget szállíthat körönként.

A tengeri szállítás csak akkor lehetséges, ha a 
hadsereg közvetlenül a tengeri terület melletti 
szárazföldi területen áll, vagy elérheti ezt egy 
vasúti szállítással. (lásd következő bekezdés). 
A konvoj befejezése után a hadseregnek újra 
szárazföldön kell állnia. Az a flotta, ami ugyan-
ennek a manőver körnek a flotta mozgatási 
fázisában mozgott, is felhasználható konvojnál.

Példa tengeri szállításra (konvoj):
Egy sereg Vladivostokból a flottákon át eljuthat 
Indonesiaba. Alternatívája lehet a partraszállási 
célnak  Philippines, Indokina, Shanghaj, Beijing 
vagy Korea. Ezekben az esetekben azonban 
második sereg nem konvojozható át a Kínai-
-tengeren, mert az ott tartózkodó flotta már fel 
lett használva az első sereg szállításánál. De 
egy második sereg partra szállhat Japánban 
például, mivel van egy másik flotta is a Japán-
-tengeren, ami nem szállított még sereget. 
(Korea eléréséhez nem szükséges konvojozni.)

Vasúti szállítás: Minden államnak van belső 
vasúti hálózata, amely azonban csak a saját 
területeken belül működik és véget ér az állam 
eredeti saját határainál. Azokon a területeken, 
amiken ellenséges hadsereg áll (talpán álló), 
a vasúti hálózat nem működik, megszakad. A 
hadsereg lépése előtt, vagy után szállíthatja 
magát vasúttal az állam saját területein belül. 

Példa vasúti szállításra

Az indiai sereg Új Delhiből szabadon mozoghat 
vasúttal Kolkataba és aztán ebben a manőver 
körben megtámadhatja Indokinát vagy 
Chongquing-ot. A másik lehetséges mozgási cél 
vasúttal valamelyik tengerparti terület és aztán a 
tengeri szállítás a flottával át az Indiai-óceánon. 
Az Afganisztánban állomásozó seregnek nincs 
meg ez a lehetősége, mivel nincs közvetlen 
összeköttetése a flottához. Ha ez a sereg belép 
Indiába, akkor utána elmehet vasúttal India 
minden hazai tartományába. De ezután a 
manőver köre véget ér, és nem hagyhatja el Indiát 
sem a szárazföldi határokon át, sem konvojjal az 
Indiai-óceánon át egy másik szárazföldi területre 
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Csaták: A hadseregek közti csaták ugyanúgy 
zajlanak,mint a flották közöttiek, azaz 
csatákban 1:1 arányban semmisülnek meg az 
egységek.  Részletesebben lásd tengeri
csaták. Flották és hadseregek csak akkor 
csatázhatnak egymással, ha a flotta még a 
kikötőben van. Ebben az esetben akár az 
ellenséges területre lépett hadsereg, akár 
a kikötőben álló hajó is csatát kezdhet. 

Más nagyhatalom tartományába lépés: 

Amikor egy másik nagyhatalom saját 
tartományába lép egy hadsereg, akkor ezen a 
hadsereg kormányának el kell döntenie, hogy e 
szándéka ellenséges, vagy baráti. Az ellenséges 
hadsereget talppal felállítva kell lehelyezni, és 
blokkolni fogja a tartományt (nincs termelés, nincs 
importálás, nincs gyárépítés, nincs adóztatás, 
nincs vasutazás). A baráti hadtestet lefektetve 
kell lehelyezni, és nem váltja ki a fent leírtakat.

Amennyiben egy államnak már csak egy olyan 
tartománya van amiben gyár van, úgy ebbe 
idegen hatalom ellenségesen nem 
léphet (talpon álló). Az ide belépő 
hadseregeket csak elfektetve tehetjük le. 

Gyár lerombolása: Egy gyárat három 
hadsereggel lehet lerombolni, ha már nem áll itt 
a tartományt védő állam egy hadserege, vagy 
flottája sem. A gyárat és a 3 hadsereget 
levesszük a tábláról. Kivétel: Abban az eset-
ben, ha egy államnak már csak egy gyára van, 
ahol nem áll ellenséges hadsereg (talpán álló), 
úgy ezt a gyárat nem lehet lerombolni.

Példa egy gyár lerombolására:

Murmanszkban van egy hajógyár, és egy hajó áll 
a kikötőjében. Először a kék egy hadsereget visz 
Berlinből Murmanszkba és csatázik a flottával 

(mind a támadó hadsereg, mint a flotta lekerül). 
Rómából a seregek Berlinbe vonattal mehetnek, 
majd a Berlinben tartózkodó sereggel együtt 
átmennek Murmanszkba. Így most 3 kék hadsereg 
áll Murmanszkban és megsemmisítheti a gyárat. 
Ebben az esetben a három kék hadsereg és a 
világoskék hajógyár is lekerül a tábláról.

3. Zászlók 
Az állam zászlója lekerül az újonnan elfoglalt 
tengeri területre, vagy országba, ahol nem áll 
más állam katonai egysége. Az addig ott álló 
idegen jelzőt eltávolítjuk. Más államok hazai
tartományaiba nem tehetünk zászlót.

A zászló a területen marad mindaddig, amíg 
ezt a területet egy másik állam katonai egysége 
kizárólagosan el nem foglalja. Egy 
csata eredményeként előfordulhat, hogy egy 
inaktív állam egysége marad kizárólag 
ezen a területen. Ebben az esetben az 
eredetileg ott álló zászlót eltávolítjuk, és ennek 
az államnak a zászlóját tesszük a helyére.

Ha egy állam mind a 15 zászlóját lehelyezte a 
táblára, úgy több adó régiót nem tud megszerezni.
Ha ez az állam elfoglal kizárólagosan egy új 
területet, akkor a másik nemzet zászlója csere 
nélkül lekerül róla. Amint visszakap egyet, azt 
azonnal lehelyezheti erre az üres területre.

Speciális térkép helyzetek:

Csatornák: A Panama és a Szuezi-csatorna 
átjárható flottával. Így a flotta a Karib-tengerről 
közvetlenül eljuthat az Északi Csendes-
óceánra, vagy a Földközi-tengerről az Indiai--
óceánra és fordítva. De ha Kolumbia 
(Panamánál) vagy Észak-Afrika (Szueznél) 
meg van jelölve egy zászlóval, akkor ennek az 
állam a tulajdonosa felügyeli a csatornán az 
áthajózást és megtilthatja vagy vagy 
megengedheti egy flottának az átjutást. A
csatornán konvojban áthaladó hadseregek esetén 
ugyanígy, a csatornát felügyelő nemzet dönti el az 
áthaladást. A játék kezdetén itt nincs zászló, és 
így nincs megkötése a csatorna használatának.

Példa a csatorna használatára:

A Szuezi csatornát az USA felügyeli. Ha 
hozzájárul, akkor Európa átmehet a flottájával a 
Földközi-tengerről az Indiai óceánra. Valamint 
ha Rómából a flotta kifut a Földközi-tengerre, 
Európa Párizsból Mumbaiba konvojozhatja a 
hadseregét a flottáin keresztül, hogy elfoglalja 
India hajógyárát. De újra, a hadsereg konvoja is

manŐVer
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manŐVer - BEFEKTETŐ

BEFEKTETŐ
Ezt a mezőt 3 lépéssel kell végrehajtani. A 2. 
és 3. lépést akkor is végre kell hajtani, ha 
egy állam nem lépett rá a befektető mezőre, 
csak áthaladt felette jelzőjével. A 
második esetben először azt a mezőt kell 
végrehajtani, ahová a jelző érkezett.

1. Kamatok kifizetése
Amennyiben a befektető akciót az okozza, hogy 
az állam jelző rálép a befektető mezőre, akkor 
minden játékosnak, aki hitelt adott ennek az 
államnak, kifizetjük a kamatjáradékát az állam 
kasszájából. Ha a kassza nem tartalmaz ele-
gendő pénzt, akkor a kormányt irányító játékos 
a saját kamatjáradékából részben, vagy egészben 
ki kell hogy elégítse a követeléseket, illetve ha ez 
sem elég a saját pénzéből kell mindenkit kifizetnie.

2. A befektető aktiválása
A játékos, akinél a befektetőkártya van (Befektető) 
2 milliót kap a bankból, és hitelt adhat bármelyik 
államnak. Csak olyan hitelt választhat, amelyik 
az állam hitelpaklijában megtalálható. Választhat, 
hogy egy új hitelét veszi el, vagy ennek az 
államnak egy már nála lévő hitelét növeli.
Egy új hitel esetében befizeti az állam kasszájába 
a hitel teljes összegét, majd maga elé veszi az 
új hitelkártyát. Ha egy már meglévő hitelét növeli, 
akkor a kisebb értékű hitel kártyáját visszateszi
az állam hitelpaklijába, és egy új, nagyobb 
értékű hitelt elvesz. A játékosnak csak a két hitel 
különbözetét kell befizetnie az államkasszába.

Példa:

A játékos Kína 4 milliós hitelét visszateszi és 
elveszi a 12 milliós hitelkártyát a készletből. 
Befizeti a 8 milliós különbözetet a kínai 
államkasszába.

3. Svájci bankok befektetése
Minden játékos, akinek van Svájci Bankja és 
nincs nála a befektetőkártya sem, szintén adhat 
egy hitelt. A Svájci bankkal való befektetés 
menete megegyezik a befektetőkártyával való 
hitelezésnél leírtakkal, azzal a különbséggel, 
hogy nem kap a banktól 2 milliót.
Ha több játékosnak is van Svájci Bankja, akkor 
a befektetések a játékos sorrend szerint 
zajlanak le (óra járása szerint), a 
befektetőkártyát birtokló játékostól kezdve.

csak akkor haladhat át, ha az USA engedélyezi 
ezt.

A föld gömb alakú: A tengeri
területek összekapcsolódnak
egymással Keletről Nyugatra. A 
jobb oldali kép a tábla bal 
szélét ábrázolja, ami az Északi
és a Déli Csendes-óceán részét 
mutatja. A nyilak mutatják, hogy Az
Északi Csendes-óceán szomszédos 
a Japán-tengerrel  (SJ), valamint a 
Kínai-tengerrel (CS). Emiatt a flották
az Északi Csendes-óceánról 
közvetlenül mehetnek ezekre a 
tengerekre és fordítva, és ezen 
az útvonalon keresztüli hadsereg 
konvojozásnak nincs korlátozása. 
Illetőleg a Déli Csendes-óceán is 
szomszédos a Kínai-tengerrel (CS) 
és a Tasmán-tengerrel (TS).
Azonban a térkép északi és déli része 
között nincs összeköttetés.

Szigetek: Csak 5 sziget/szigetvilág van 
megnevezve (Japán, Philippines, Indonéza, Ausz-
trália és New Zealand) szárazföldi területként 
és csak ezek foglalhatóak el 
hadsereggel. A többi sziget, mint pl.
Madagaszkár egyszerűen mellőzve lettek. 
Csak Indonéziára lehet több tengeri
területről is belépni: hadseregek 
konvoja elérheti az Indiai-óceánról, Tasmán-
tengerről és a Kínai-tengerről is. 

Tilos a belépés: A fehér sarki régiókra, 
a tábla északi részén, tilos a belépés, 
akárcsak a svájci semleges területre, 
ahol a bankok vannak. 
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BeFektetŐ - adÓZÁs
A befektetések után, meg kell vizsgálni, hogy 
sor kerül-e kormányváltásra valamelyik
államban. Ennek az eldöntésekor össze kell adni
egy-egy játékos, egy államban szerzett hiteleit.
Abban az esetben, ha valamelyik játékos befek-
tetésével valamelyik államban többet (döntet-
len nem elég) hitelezett, mint az aktuálisan 
kormányt irányító játékos, akkor ez utóbbi
átadja az állam zászló kártyáját az új kormányzó 
játékosnak. Ha több játékosnak is nagyobb lett 
a befektetése, mint az addigi kormányt irányító 
játékosnak, és befektetéseik összege azonos, úgy 
az fogja az állam kormányát irányítani, aki az
óra járásával megegyező irányban 
közelebb ül a Befektetőkártyát birtokló játékoshoz.   

Ha egy játékos nem irányít egy kormányt sem,
akkor helyette kap egy Svájci bankot. Egy 
Svájci bank tulajdonjoga addig folytonos
marad, amíg a játékos nem irányít egy államot. 
Ha újra átveszi az irányítást egy kormány fölött, 
akkor vissza kell adnia a Svájci bankot.
A Svájci bank tulajdonosa kényszerítheti az
államokat, hogy a rotán ne haladjanak át a 
befektető mező fölött, hanem álljanak
meg rajta, ha amúgy a kormányának az
lenne a szándéka. Azonban csak akkor
tehet így, ha az államkasszában van 
elég pénz minden befektető kielégítéséhez. 

Végül a befektető kártya az órajárásának
megfelelően következő játékoshoz kerül át.

aDÓZÁS
Ezt a mezőt négy lépésben kell végrehajtani 

1. Adóbevétel 
Egy állam adóbevételei a következőkből állnak:

• 2 millió minden egyes szabad gyár után 

• 1 millió minden egyes zászló után.

Egy gyár akkor tekinthető szabadnak, ha nem 
áll a gyár tartományán ellenséges hadsereg. A 
maximális adóbevétel 23 millió (8 millió a 4 gyárért 
plusz 15 millió a 15 zászló után). Az adóbevétel 
a bankból kerül kifizetésre a játéktábla megfelelő
államkasszájába.

2. A katonák fizetése
Az államkasszának egy milliót be kell fizetnie a 
katonák fizetésére minden hadsereg és flotta 
után a bankba. Ha a kincstár üres, akkor nem 
történik több kifizetés.

3. Siker bónusz
A kormány (játékos) siker bónuszt kap az
államkincstártól. A bónuszt az adótáblázat 
középső sora mutatja: 1 millió jár, ha az
adóbevétel legalább 6 millió, 2 millió, ha az
adóbevétel legalább 10 millió stb. Ha a katonák
fizetése olyan magas volt, hogy az
államkasszában nem maradt elég pénz a bónusz
kifizetésére, akkor a bónusz annyira csökken 
le, amennyi pénz elérhető - akár nullára is.

4. Hatalmi pontok szerzése
Az adóbevételek alapján az állam annyi hatalmi
pontot szerez, amennyit az adózás táblázat utolsó 
sora mutat (azaz a hatalmi pont szerzés függet-
len a katonák fizetésétől és a siker bónusztól). 
Az újonnan szerzett pontokat hozzá kell adni a 
játéktábla felső szélén látható pontozósávon a 
már eddig megszerzett pontokhoz.
Amikor egy állam eléri a 25 pontot, a játék véget
ér. Ha ez úgy történik meg, hogy a játék utolsó 
körében a rota befektető mezője fölött áthaladt 
az állam jelzője, akkor már nem 
lehet több befektetést végrehajtani (azaz
a befektetés kör 2. és 3. lépése elmarad).
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adÓZÁs

A következő variációkat használhatjátok
önállóan is, és kombinálva is..

Variáció: Befektetőkártya nélkül
Ennek a variációnak az eredménye, hogy 
kevesebb változás történik a kormányok
vezetésében.

Vegyétek ki a befektetőkártyát a játékból. A be-
fektetőkártya használata helyett, minden játékos
befektethet az államba, közvetlenül az állam köre
után.

Például:

Miután Kína megtett a körét, a tulajdonosa befek-
tethet Kínába. Ezután az összes többi játékos is
befektethet Kínába az órajárásának megfelelő
sorrendben, azzal a játékossal kezdve, aki a Kínát 
vezetőtől balra ül. Ezután India köre következik.

Ezen az eljáráson felül, azok a játékosok,
akiknek van Svájci Bankja, azok
egy tetszőleges államnak adhatnak egy hitelt.

A rota befektető mezőjén, csak a befektetőket 
kell kifizetni. A mezőn való áthaladásnak nincs
semmilyen speciális hatása.

Ha volt olyan állam, aminek nem adtak hitelt a 
játék kezdetén, akkor az őt megelőző állam 
első köre után lehet befektetni ebbe az
államba. Az őt megelőző állam kormányát 
vezető játékos lesz az első befektető.

Variáció: Bónusz csak az adó növeléséért
Ez a variáció hasonlít az “Imperial“ szabályához.

A játékosok csak akkor kapnak siker bónuszt, ha 
az általuk vezetett államok adóbevételeit növelni
tudják. Az aktuális adóbevételt a harmadik
nyolcszögű jelzővel kell mutatni az adótáblázat 
középső során. Minden mezőért, amit ez a 
jelző jobbra mozog. kap a kormány (játékos) 1 
millió bónuszt az államkasszából. Ugyanakkor,
ha az adó csökken, akkor a jelző balra mozog,
de a játékosnak nem kell semmit sem fizetnie.

Példa:

A fent mutatott helyzetben vagyunk, Kína 
adóbevétele 12 millióra nő. A sárga jelölő így 4 
mezőt jobbra mozog, és “12“ alatti “3“ mezőn 
áll meg. A Kína kormányát vezető játékos kap 
4 millió bónuszt a kínai államkasszából.

imperiaL 2030 VariÁciÓk

Példa: Az USA a rota adózás mezőjét választja. 

1. Az adóbevétel 11 millió (3 gyár és 5 zászló),
amit a bank befizet az államkasszába

2. Miután az USÁnak 2 flottája és 1 hadserege 
van, a kincstár befizet a bankba 3 milliót.

3. Ahogy az adótáblázat mutatja (középső sor), a 
kormány bónusza 2 millió. A játékos, aki az USA 
kormányát vezeti, kap az államkasszából 2 milliót.

4. Az adótáblázat ”+4“ pontot mutat (alsó sor). 
Ennek megfelelően 4 pontot kell hozzáadni a 
pontozósávon az USA pontjaihoz.
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GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (Faq)
A hajógyárakat flották is lerombolhatják?
A flották nem rombolhatnak le gyárakat, 
mivel azután, hogy kifutottak a tengerre, már 
nem térhetnek vissza a szárazföldre.

Mikor csatázhatnak az államok a katonai 
egységeikkel?
Két lehetőség van:

1. Az az állam, aki éppen a Manőver mezőre 
lépett mindig csatázhat ellenséges 
hadseregekkel és/vagy flottákkal.

2. Azok az államok, akiken nincs éppen sor, 
csatázhatnak annak az államnak a katonai 
egységeivel, amelyek éppen arra a területre 
léptek, ahol nekik is áll katonai egységük. Ez 
akkor is igaz, ha egy „barátságos” egység 
lépett az adott területre.

Csatázhatnak flották és hadseregek 
egymással?
Ez csak akkor lehetséges, ha a flotta még nem 
futott ki a kikötőből, és erre a tartományra egy 
idegen hatalom lépett hadseregével, vagy 
már ott áll egy hadsereg.

A szigetekre is léphetnek hadseregek?
Csak az 5 megnevezett sziget/szigetvilág (Japán, 
Philippines, Indonézia, Ausztrália és New Zeal-
and) számít szárazföld régiónak, ahova beléph-
etnek a hadseregek. A többi, mint pl. Mada-
gaszkár egyszerűen ki lett hagyva. Grönlandra 
sem lehet belépni, nem csak azért mert nem lett 
megnevezve, hanem mert a sarki régió része.

Mit jelent, hogy a vasúti hálózat blokkolva 
van?
Ha például egy ellenséges kínai hadsereg áll
Novoszibirszken, akkor nem lehetséges Moszk-
vából, Murmanszkból Vlagyivosztokba vonattal 
menni. Novoszibirszkbe vonattal bemenni tilos: 
ha például egy orosz hadsereg Ukrajnából 
Moszkvába megy, akkor már nem használhatja 
a vonatot arra, hogy megtámadja Kínát 
Novoszibirszkben.

Tehetünk zászlót egy másik nagyhatalom 
egyik tartományába ?
Nem. Egy másik nagyhatalom hazai tar-
tományának megszállása „csak” a katonai 
egységek gyártását, gyárak alapítását, a 
gyárak utáni adóbevételeket és a vasúti 
közlekedést akadályozza meg. 

Mikor kell egy zászlót levenni a tábláról?
Amikor az adott területet egy másik állam 
kizárólagosan elfoglalja. Ez azt jelenti, hogy a 
zászló addig ott maradhat, amíg ezen a 
területen akár több állam egységei állnak, vagy 
egy állam egységei sem tartózkodnak.

Vissza lehet adni hitelt?
Csak abban az esetben, ha az adott államnak 
egy másik, nagyobb hitelt folyósítunk egyidejűleg.

A befektetőkártya tulajdonosa hitelezhet-e 
kétszer ha van egy Svájci bankja?
Nem. Ha a játékos a befektetőkártyát használja, 
akkor nem használhatja a Svájci bankot is 
befektetésre.

Mi történik, ha egy államnak kifogynak a 
készletei?
Ebben az esetben sem újabb hadsereget, sem 
flottát és/vagy zászlót nem lehet a táblára le-
helyezni. Másrészt viszont a bank készletei 
kifogyhatatlanok (pénz, Svájci bank).

Adhatnak a játékosok egymásnak kölcsönt,
vagy kaphatnak ajándékba pénzt?
Nem. Tilos a játékosoknak egymás közt, vagy 
államkasszából, vagy akár a bankból köl-
csönözniük, vagy ajándékként pénzt elfogadni-
uk. Ugyanakkor megengedett az államkasszákat 
anyagilag támogatni, vagy a Befektető körben
hitelt adni a szabályoknak megfelelően.

Köthetnek a játékosok egymással megál-
lapodásokat?
Igen, ez megengedett. A játékosok köthetnek 
megnemtámadási szerződést, vagy megállapod-
hatnak érdekövezetekről. Azonban nincs is olyan 
szabály, ami alapján ezeket meg kellene tartaniuk. 
A szituáció azonban hirtelen meg is változhat egy 
kormányváltással.

Melyik szorosokon mehetnek át hadseregek?
Hadseregek mozoghatnak Rómából Törökor-
szágba, és Párizsból Londonba (ahol létezik 
vasúti összeköttetés). A többi szoroson nem 
lehet átkelni, amit a játéktáblán szaggatott 
narancs vonal is jelez.

Amennyiben lenne még kérdésed, látogass 
el honlapunkra: www.pd-verlag.de/im
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Ne feledkezz el a hatalmi pontokról
Csak ha az állam gyárakat épít, zászlókat tesz 
le, és megjátsza az "adózás"-t, akkor haladhat 
előre a hatalmi pontjaival. Nem lehet a 
konfliktusokat más államokkal kikerülni, de 
azok az államok, akik kizárólag hadseregeket, 
flottákat állítanak és háborúznak, nem lesznek 
eredményesek a hatalmi pontok gyűjtésében. 

Légy óvatos ha csak egy államra koncentrálsz
Csábító lehet, hogy minél több részvényt szerezz 
abban az államban, amiben a kormányzást 
irányítod, hogy stabilizáld az irányítást, gyárakat 
építs, és kamatokat fizess magadnak. De ez egy 
veszélyes stratégia lehet, hogy a többi befektető 
nem hitelez neki, és senki mást nem érdekel az 
állam felvirágoztatása, mert az államot 
a vártnál hamarabb meg fogják támadni.

Gondolkodj befektetőként
Természetesen fontos az irányításod alatt álló 
államot fejlesztened. Azonban nem szabad elfe- 
lejtened, hogy te alapvetően befektető vagy, 
akinek szüksége van likvid tőkére. A Befektető 
mezőre történő lépés bizony sok pénzbe kerülhet, 
és lelassíthatja az államodat, de ez a legfontosabb 
pénzforrásod. 

Használd a Svájci bankot
A Svájci bank nagyon hasznos sok magas 
kamatú, kis hitel megszerzésére. És ha a 
feltételek adottak, akkor többnyire jó dolog, 
hogy a befektető mezőn megállásra kénysze-
rítheted az államokat, és kifizetteted a kamatot.

Meglepően gyorsan befejeződhet a játék
Azok az államok, amik megfelelően fejlettek, sok 
gyárral és adózó területtel rendelkeznek, a pon-
tozó sávon gyorsan haladhatnak. Csak 3 gyárra 
és 12 megadóztatott területre van szükség 10 
hatalmi pont szerzéséhez. Ezért nem ritka, hogy 
egy addig „alvó” állam pillanatok alatt felfejlődik 
és befejezi a játékot. Így könnyen megtörtén-
het, hogy egy hátul levő állam hirtelen előre tör 
és befejezi a játékot a 25 pont megszerzésével.

Mennyi körből áll általában az “Imperial 
2030“ ?
Egy tipikus “Imperial 2030“ játék körülbelül 120 
önálló körből áll, azaz kb 20 körből államonként. 
A játéknak általában azután van vége, hogy a 
győztes állam negyedszer is belép az adózás 
mezőre, azonban ez nem azt jelenti, hogy az a 
játékos nyer, aki ezt az államot irányítja.

sTRATÉGIAI TIPPEK

imperiaL 2030 TÖRTÉNETÉRŐL
Miután 2006-ban az “Imperial“ kiadásra került és 
nagy sikere lett, ez elérte, hogy a játékrendszer 
használatával egy másik játékot hozzunk létre. A 
nemzetközileg működő befektetők témája, akik 
a befektetéseik maximális megtérülését keresik, 
kihasználják a nemzeteket a személyes profijuk 
érdekében, váratlanul elterjedt a 2008-as pénz-
ügyi válság folyamán. Az új nagyhatalmak (Kína, 
India és Brazília) előrelátható felemelkedése hozta 
meg végül az ötletét annak, hogy elkészítsük az 
Imperial egy fajtáját  a világtérképen, a jövőbe 
helyezve. A világtérkép geográfiai körülményei 
sokban különböznek Európáétól, mert a semleges 
területek elfoglalására sokkal nagyobb hely 
van. Ezzel együtt a szabályok picit megváltoz-
tak és egyszerűsödtek, ahol kellett. A játszható 
világtérképhez szükség volt néhány módosításra. 
Azonban egyes területek kinézetét nem kell, 
mint politikai állásfoglalást félreérteni. Imperial 
2030 nem javasolja Alaszka vagy Quebec füg-
getlenségét, és Izrael jogait vagy más füg-
getlen nemzet létezését nem vonja kétségbe.

Imperial 2030-t sok játékoscsapat tesztelte  és 
finom hangolta. Itt Hamburgban, leginkább 
Stephan Borowskit, Lars Brügginget, és Rieckhof 
és Jork játékcsapatát kell megemlíteni. Ham-
burgon kívüliek közül külön köszönet jár a ber-
lini Brettspielbärennek, a Heidelbergers in Burg 
Stahlecknek, a Spielportugal játékosainak, Mar-
tin Wallacenak és Mark Bigneynek. Mark, Ralph 
Andersonnal együtt, nagy segítséget nyújtott a 
szükséges szöveg angolra fordításában. Alex-
ander Jung létrehozta a pompás illusztrációt, és 
mindig mókás volt vele együtt dolgozni. És még 
sok-sok ember, akiket nem tudok név szerint fel-
sorolni segítettek az Imperial 2030 létrejöttében. És 
utoljára, de nem utolsóként Peter Dörsam aki nem 
csak egy kemény játéktesztelő, hanem kiadó is  
- nélküle nem jött volna létre az Imperial 2030.

Mindenkinek nagy köszönetem, aki segített 
létrehozni ezt a játékot!

Hamburg, 2009. Október

                      Mac Gerdts
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rÖVID ÁTTEKINTÉS:  
kÜLÖNBSÉGEK AZ imperiaLLAL ÖSSZEHASONLÍTVA

A játékosok, akik már ismerik az 
“Imperial“-t, az alábbi fő
különbségeket találhatják a két játék 
között (ezen különbségeket a sza-
bályon belül kékkel kiemeltem - a 
fordító):

Hitelek: Minden államnak van egy 
plusz 30 milliós hitelkártyája, 
aminek 9 millió a kamata (=30%).

Csatornák: A flották használhatják 
a Panama és Szuezi -csatornát, és 
még hadseregeket is szállíthatnak 
át rajta. Ha valamely állam irányítja 
Kolumbiát vagy Észak-Afrikát, 
akkor ő meghatározhatja melyik 
más nemzet használhatja az adott 
csatornát (10. oldal).

Adózás: Minden adóbevételhez egy 
fix siker bónusz tartozik, amit az 
adótáblázat mutat (12. oldal). Így a 
bónusz nem függ az adóbevétel 
növekedésétől, és nem szükséges 
jelölni az aktuális adóbevételt. 
Valamint a bónuszt az államkincstár-
ból kell elvenni és nem a bank adja. 
Ha az államkasszában kevesebb 
pénz van, a bónusz is csökken – 
akár nullára is. (13. oldal: Va-
riációként az Imperial szabálya is 
használható)

Játéktábla: Az államoknak csak 4 
hazai tartománya van, és nem tud-
nak 4-nél több gyárat építeni. 
Másrészt viszont több semleges 
szárazföldi és tengeri terület van, 
mint az Imperialban. Mivel a föld 
gömb alakú, a tengeri régiók 
a tábla nyugati és keleti 
részén szomszédosak egymással. 

Megnevezés: Ahol az  Imperial 
adójelzőket használ, ott az Imperial 
2030 kis zászlókat az elfoglalt 
adózó területek jelzésére. Amíg az 
állam vezető játékost az 
Imperialban zászló jelölte, az Im-
perial 2030-ban ezt a kártyát 
“állami zászló kártyának“ hívjuk.

Rota: Amikor több, mint 3 mezőt 
mozog valaki előre, a fizetség 
megváltozik a hatalmi tényezővel, 
amit az állam megszerzett már a 
pontozó sávon: (1 + a pontozó sávi 
tényező)-t kell fizetni milliókban.

Svájci Bank: Amelyik játékosnak 
nincs kormánya, kap helyette  
egy Svájci Bankot. Ha egy állam 
megpróbálja átlépni a befektető
mezőt, amikor a kincstárában van 
elég pénz kifizetni a járadékokat, a 
Svájci bank megállásra kénysze-
rítheti a befektető mezőn (12. oldal).

www.pd-verlag.com

Almanach: A PD-Games szép hagyománya, hogy minden kiadott 
játékához mellékel egy történelmi füzetet. A 2030-as év még a jövő, de 
már olvashattok néhány elképzelt háttér információt a  2030-as évről itt: 
www.pd-verlag.de/im/almanach  


