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Tartozékok  

A játék célja 

• 60 Iparág lapka - (korszakonként 12) 
Gyárak, technológiák, források és bónuszlapkák. 
A hátuljukon látható a megfelelő korszak. 

• 1 Szabályfüzet 

• 4 x 20 Vagyon jelző – a játékosok színeiben 
(piros, zöld, kék és sárga) 

• 4 Pontjelző – ugyanilyen színekben 

• 1 Tábla – baloldalán a gyárak, közepén a 
korszakmezők, jobboldalán a technológiák. 
Bizonyos gyárak és technológiák kapcsolatban 
vannak egymással. 

• 30 Faérme – ez a pénz. 
A szürke 1 tallért ér, a sárga  
5 tallért. 

• 2 Nagyobb fa jelző – egyik a kezdő játékosé,  
a másik a korszakjelző a táblán. 

     Gyárak 
 
 
  Korszakmezők 
 

 
  Technológiák 
 

 
 Pontozómező 

   Gyár  Technológia    Nyersanyag Bónuszlapka 
         
         a gyár neve 
 

    az építéshez  
szükséges nyersanyag 
              bónuszjel 
 

   építési költség              pontok 
     a gyár által 
termelt nyersanyag 
  

   a technológia neve 
    a fejlesztéshez 
szükséges forrás 
 
                

               pontok 
 
        Nyersanyag 
          vagy       bónusz- 
       1 tallér         jel 
             
        építési költség 

Árverésvezetőként próbáld meg a legokosabban 
eladni gyáraidat, technológiáidat – egyrészt a 
további pénzszerzés érdekében, másrészt így tudod 
bebiztosítani a legértékesebb elemeket.  
 

Óvatosan tervezd meg ipari hatalmadat, mert a 
pénz elég szűkös ebben a játékban. A végén 
bizonyos gyár és technológiai kombinációk 
értékes pontokat érnek. 



Előkészületek 

Játékmenet 

A játéktáblát tedd az asztal közepére. A korszakjelző 
az első helyre kerül. Mindenki 4 tallért kap. A 
játékosok pénze mindig látható kell hogy legyen. A 
maradék képezi a bankot. Mindenki megkapja a saját 
színű vagyon- és pontjelzőit, utóbbi a pontozómező 
kiinduló helyére kerül.  
 

A lapkákat válogasd szét korszakok szerint. Négy 
játékos esetén az összes lapkára szükség lesz, három 
játékos esetén vegyétek ki a „V”-s lapkákat. 
 

Legvégül minden korszak kupacát keverd meg és 
lefordítva tedd őket egymás mellé. 

 

A kezdő játékos megkapja a kezdőjátékos jelzőt. A 
körök órajárás szerint mennek. Minden kör 5 fázisból 
áll. A játékosoknak be kell fejezni az egyes fázisokat, 
mielőtt továbblépnének a következőbe. A fázisok a 
következők: 
 

     1. Jövedelmek kiosztása 
     2. Új lapka felfordítása 
 

     3. Lapkák aukciója 
     4. Építés és/vagy lapkalerakás 
 

     5. Kezdőjátékos váltás 
Minden 3. vagy 4. körben a korszak is megváltozik. 
 

     6. Korszakváltás 
 
 

Az egyes fázisok: 
 

     1. Jövedelmek kiosztása 
Minden játékos kap +1 tallért a bankból. 
 
     2. Új lapka felfordítása 
Játékosonként egy lapkát lehet felfordítani az éppen 
aktuális korszak kupacából (természetesen az I.-től 
kezdve), majd azt a tábla mellé kell tenni, hogy 
mindenki jól láthassa. 

 

   az I. korszak 
   kupaca 

 
I. korszak 
 
 
II. korszak 
 
       3 játékos esetén 
III. korszak      4 korszak van, 
       4 játékos esetén 
       mind az 5 
 

IV. korszak 
 
 
V. korszak 
 

 
Megjegyzés: 3., 4., és 5. korszakra váltáskor minden 
játékos további 1 tallérral gazdagodik. 
 
Megjegyzés: minden korszakban 12 lapkát lehet 
elárverezni. 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: ha gondoljátok, tegyétek az aukcióra 
bocsátott gyár és technológia lapkákat a tábla 
megfelelő helyére. Így könnyen látható a környező 
gyárakkal és technológiákkal való kapcsolat. 



 

     3. Lapkák aukciója 
A kezdőjátékos az első árverésvezető. Választ egyet  
a felfordított lapkákból. Ebben a körben a tőle balra 
ülőtől kezdve, minden játékosnak (kivéve az 
árverésvezetőnek) lehetősége van egy ajánlatot tenni 
vagy passzolni. A tétnek mindig magasabbnak kell 
lennie az előző ajánlatnál. Ha már minden játékos 
licitált vagy passzolt, akkor jöhet az árverésvezető. 
Két lehetősége van: 
- a legmagasabb árat ajánlónak adja a lapkát és be-
hajtja a pénzt; majd választ egy újabb árverésre váró 
lapkát 
- vagy ő maga veszi el a lapkát, fizetnie nem kell  
érte, de árverésvezetőként véget ért a pályafutása 
ebben a fázisban. A kezdőjátékos jelzőt ettől még 
megtartja! A baloldali szomszédja lesz az új árverés-
vezető. Ő fog kiválasztani új kártyát az árverésre.  
Ha senki sem licitál, az árverésvezetőnek kötelező 
elvinni a lapkát és továbbadni tisztségét. 
 
A játékosok több lapkáért is licitálhatnak az egyes 
körökben. Az egyetlen kitétel, hogy nem viheted 
magasabbra a licitet, mint amennyi tallérod van. Az 
árveréseken megszerzett lapkák a játékosok kezébe 
kerülnek. Amikor minden felfedett lapkát elárverez-
ték, vége ennek a fázisnak. 
 

     4. Építés és/vagy lapkalerakás 
A kezdő játékostól indulva, mindenki sorban 
kijátszhat 1-3 lapkát a kezében lévőkből. A sorrend 
választható, de max. 1 gyár, 1 technológia és 1 
bónusz lapka lehet. A kijátszott lapkák a játékos  
előtt felfordítva hevernek. 
A kijátszott kártyák építési költségét mindig be kell 
fizetni a bankba (a technológiáknak nincs építési 
költsége és ezért ingyenesek kijátszáskor). Továbbá,  
a legtöbb gyárhoz és technológiához egy vagy két 
hozzávaló nyersanyagra is szükség van. Tehát egy 
lapkát csak akkor lehet kijátszani, ha minden 
kötelezettségnek eleget tettél. 
 

A szükséges nyersanyagok beszerzése 
 

Nyersanyag a következő négy módon nyerhető: 
• Egy előző árverésen vetted és a kezedben van. 

Felhasználáskor lerakod a kezedből, ezzel  
kikerül a játékból. 

• Van olyan gyárad, ami a szükséges nyersanyagot 
termeli – ebben az esetben bármilyen mennyiség-
ben a rendelkezésedre áll. 

Megjegyzés: Az előző árverésvezető természetesen az 
elkövetkező aukciókat is vezetheti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Csak a kijátszott lapkák számítanak a 
játék végén. 
 
 
   Építéshez 
   szükséges 
 nyersanyagok 

 
 Építési költség 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Nyersanyagot bármikor 
lehet 1 tallérért eladni, a nyersanyag 
kikerül a játékból és a játékos  
megkapja a banktól az 1 tallért. 



• Egy másik játékosnak van olyan gyára, ami a 
szükséges nyersanyagot termeli, tőle lehet 1 
tallérért venni, ezt nem utasíthatja vissza. 

• Bármilyen nyersanyagot vehetsz a banktól is 1 
tallérért akkor, ha azt egyik játékostársad gyára 
sem termeli. VIGYÁZAT: Csak azok a nyers-
anyagok elérhetők, melyek feltűntek már az 
előző korszakokban (lásd jobbra). 

 

Ha nincs elegendő pénzed, vagy a szükséges nyers-
anyag még nem elérhető, akkor nem építheted meg 
a gyárat, nem játszhatod ki a technológiát, bónusz 
lapkát. 
 

A gyárépítésért/technológiákért kapható pontok 
 

Ha gyár vagy technológia lapkát játszol ki, a jelző-
det a megfelelő mezőre teheted a táblán. Ezért kap-
hatsz pontokat. 
 

A begyűjthető pontok a lapka jobb alsó részén 
láthatók, ha nincs pont, akkor nem kapsz semmit! 
Ami a gyárakat illeti, megépítéskor csak akkor 
érnek pontot, ha abban a korszakban épülnek, 
melyben megvásároltad őket. 
 

A pontokat azonnal le kell lépni a pontjelző sávon. 
A gyárakkal ellentétben a technológiákat kijátszani 
is csak abban a korszakban lehet, melyben megvá-
sároltad őket. Tehát, amikor korszakváltás van, a 
játékosok kezében lévő technológiákat el kell dobni. 
 

„Különleges gyárak”: Bank és Értéktőzsde 
 

Minden további építési költsége 1 tallérral csökken 
annak a játékosnak, aki megépíti a bankot vagy 
értéktőzsdét. Ha egy játékos kezében van 
mindkettő, akkor 2 tallérral csökkennek költségei. 
 
 
 
    5. A kezdőjátékos cseréje 
Ha a körben már minden elárverezhető lapka elkelt 
(játékosok számától függően 3 vagy 4), akkor a 
kezdő játékos jelzőt a baloldali szomszéd kapja, ő 
lesz a következő kör kezdő játékosa. A kör az 1. 
fázissal kezdődik: a jövedelmek kiosztásával. 

Megjegyzés: Körönként több adásvétel is történik. 
 

Az elérhető nyersanyagok: 
I. korszak: nincs elérhető nyersanyag a bankban 
II. korszak: kő – tégla – fa 
III. korszak: vas – kerámia – üveg és az előzők 
IV. korszak: elektromosság – cement – acél és az előzők 
V. korszak: műanyag – computerek és az előzők 

 
 

I. korszak 
 
Példa: A korszakjelző átlépett a II.  
korszakba. Felül ő nyersanyagok; a  
kő, a tégla és a fa, ezek innentől  
elérhetők a bankban. 
 

II. korszak 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: A megfelelő korszak száma minden lapka 
hátulján látható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összefoglalva: Bármikor lehet gyárat venni, de az érte kapható, 
lapkán látható pont csak akkor érvényes, ha a korszakukban épül- 
nek meg. A technológiákat kijátszani is csak a megfelelő korszak- 
ban lehet, korszakváltáskor el kell dobni az előzőben megmaradta- 
kat. A bónuszlapkákat bármelyik korszakban ki lehet játszani. 
 

Megjegyzés: Az építési költségek csökkenthetők, de  
pénzt nem lehet visszakapni. 



A játék vége 

    Korszakváltás 
Mikor egy korszak minden lapkáját elárverezték, a 
kör végén korszakváltás történik. A korszakjelzővel 
egy mezőt lefelé kell lépni. A III, IV és V. korsza-
kokra váltáskor a játékosok további +1 tallért 
kapnak a banktól a szokásos jövedelmükön felül. 
Minden, a játékosok kezében lévő technológia 
lapkát el kell dobni. 
Innentől kezdve újabb nyersanyagok is elérhetők a 
bankból. A 4. oldal táblázata mutatja, hogy az egyes 
korszakokban melyik nyersanyagok elérhetők. 
 
 
 
A játéknak vége, amint minden korszak lapkái 
elfogytak. A kör még befejeződik. 
 

A pontok kiosztása 
 

További pontokat kap mindenki. A pénz, a bónusz 
lapkák és az összekötött gyárak mind pontot érnek. 
A kézben maradt lapkák viszont semmit sem érnek. 
 

Bónusz lapkák 
 

A kijátszott bónusz lapkákért (csatorna, kikötő, 
vasutak, csővezeték és adathálózat) 2 pont jár, ha 
a saját gyárak a megfelelő szimbólumot mutatják. 
 

Összekötött gyárak és/vagy technológiák 
 

Ha a saját gyárakat és technológiákat utak kötik 
össze, minden kapcsolódásért 3 pont jár. 
 

Pénz 
 

3 tallér 1 pontot ér. A játékosok összegyűjtött 
pénze pontra váltható. 
 

Az a játékos nyer, aki a legmesszebbre jutott a 
pontozómezőn. Ha egyenlőség alakul ki, akkor az 
győz, aki több lapkát (gyár, technológia, bónusz) 
játszott ki. Ha továbbra is egyenlő a helyzet, akkor  
a pénz dönt. 

A korszakjelző 1 mezővel  
tovább lépett. Amikor  
lépéskor áthalad a tallér  
szimbólumon, akkor  
mindenki kap +1 tallért. 
 
 

 
Tallér szimbólum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Ha 2 ugyanolyan bónuszlapkád van, 
azért nem kapsz további pontokat. 
 
 
Megjegyzés: A 6. oldalon látszik a táblán, hogy melyik 
gyárak és technológiák vannak összeköttetésben. 
 
 
 
 
Megjegyzés: Ha egy játékosnak 45-nél több pontja 
gyűlik össze, akkor tedd egy vagyonjelzőjét a „45+” 
mezőre, a pontjelzőjét pedig vissza a „0”-ra. 



Példa: Játék végén az egyik játékos kijátszott lapjai 
többek között a következők voltak: olajmező, 
finomító, mérnökség, autó, valamint kikötő, és 
csővezeték bónusz. 

Az imént említett lapkákért a következő pontok járnak: 
Az olajmező és finomító a megfelelő korszakban 3+4=7 
pont; mérnökség és autó kijátszáskor 2+5=7 pontot ér; 
a finomító és az olajmező úttal összekötött, ami 3 
pontot ér; a mérnökség is össze van kötve az autóval,  
ez újabb 3 pont; az olajmező szimbóluma kikötő és 
csővezeték, ezek pont vannak a játékosnál, ami 2+2=4 
pont; a finomítón is van egy csővezeték bónusz, ez 
újabb 2 pont. Összesen ezek a lapkák 26 pontot érnek. 
 

 
fordí totta:  szoff i  
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