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Áttekintés

KAISPEICHER
Kieg é sz í t ő  a “The Speicherstadt”-hoz

Játékelemek

Előkészületek

Jól szórakoztatok a The Speicherstadttal, de úgy éreztétek túl hamar vége lett? Azon tűnődtél, hogy van-e még más megta-
pasztalni való is Hamburg nagy raktár kerületében? A Kaispeicher tele van új kihívásokkal. 50 új kártyát tartalmaz, egy ügyes 
plusz licitálási mechanizmust, és igazi fém érméket.
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50 új üzletkártya
A régi kártyáktól való jobb megkülön-
böztetés érdekében az újak jobb alsó 
sarkában egy      betű található.

12 x T é l (A)                12 x Tavasz  (B)  12 x Ny á r (C)           14 x Ő sz(D)

   1 start kártya      9 árukocka 3 x kender (sz ü rke) 3 x sz ö vet (r ó zsasz í n)  3 x üv eg (k é k)

   2 szünet kártya     7 munkás (1 m ind az 5 já t é kos sz í n é b ő l, valamint 2 sz ü rke) 25 fém érme

A The Speicherstadt előkészületei ugyanúgy zajlanak, mint az 
alapjátékban. 

Tegyétek mind az 54 árut a zsákba (beleértve a 9 újat is)!

Ha gondoljátok, játszhattok az új fém érmékkel is. (De legye-
nek közelben a régiek is, hátha szükség lesz plusz érmékre.)

Akárcsak az alapjátékban, minden játékos 5 érmét kap a 
talonból.

A 2 szürke munkást tegyétek oldalra, csak később lesz rájuk 
szükség a játékban.

Minden játékos választ egy színt, és abból a színből letesz 1
munkást a pontozósáv 0-s mezőjére.

Minden színből a megmaradt 4 munkásnak a megfelelő já-
tékos elé kell kerülnie.

Az új kártyák paklijából vegyétek ki a Start kártyát, és a 2 db 
Break kártyát, és tegyétek félre. Ezekre később lesz szükség a 
játékban.

Ezután fogjátok az összes üzletkártyát (régieket és az 
újakat is), és rakjátok sorba őket a hátlapjuk alapján.

A játékosszámtól függően, vegyétek ki a következő Ősz 
(D) üzletkártyákat a pakliból, és tegyétek vissza a dobozba. 
Rájuk nem lesz szükség :
• 2 játékos : Port / 3-as értékű tűzoltó 

Mayor / Truck
• 3 játékos : Boatsmen Church / 3-as értékű tűzoltó 

Mayor / Truck
• 4 játékos : nem kell kivenni
• 5 játékos : Boatsmen Church / 3-as értékű tűzoltó 

Mayor / Truck

Az összes többi üzletkártyával a Speicherstadt szabály-
füzetében, az előkészületek 10-es pontjában leírtak sze-
rint járjatok el.

Aki legutóbb járt Hamburgban legyen az a kezdőjátékos 
és kapja meg a Start kártyát.
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A játék menete

1) Kínálat
Vegyétek a húzópakli felső kártyáit, és tegyétek őket képpel fel-
felé sorba, a vízmezőkre balról jobbra haladva. Mint rendesen,
a felfedett lapkák száma a játékosok számánál eggyel több 
legyen. Ezután még ugyanennyi kártyát fektessetek a tábla fölé. 
Ezzel így mindig kétszer annyi lapból választhattok, mint az 
alapjátékban.

A játék vége

Az új üzletkártyák

1: 0/0/1/0

1: 0/0/0/1

1: 0/0/0/1
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1: 1/0/0/0

A játék több fordulóból áll, mindegyik 5 fázist tartalmaz:

 1) Kínálat    2) Kereslet    3) Vásárlás   4) Rakodás    5) Bevétel

Példa:
Először a feketének van lehetősége 
megvásárolni 3 érméért a kártyáját, 
mert az van legalul. Ezután a narancs 
veheti meg 2 érméért a lefoglalt 
kártyáját, végül a kék veheti meg 1 
érméért a lapját. 

4) Rakodás
A rakodás végrehajtása pontosan ugyanolyan, mint az alapjáték-
ban, árukockák kerülnek eladásra vagy mozgatásra a megfelelő 
kártyákra.

5) Bevétel

A játék vége azonos az alapjáték végével.

Megjegyzés: Ha valaki eléri a pontozósáv 39-es mezőjét, az folytatja a számolást a 0-s mezővel (0=40 pont). A játék végén ezt a 40 
pontot egyszerűen adjátok hozzá az eredményéhez.

ABC sorrendben kerül felsorolásra az összes kártya. 
A név jobb oldalán a számok azt mutatják meg, hogy hány darab található összesen az adott lapból a pakliban, és azt is, hogy 4 
évszakban (A/B/C/D) pontosan mennyi.

Könyvelő (Accountant)

Aukciósház (Auction Hall)

Szőnyegraktár (Carpet Storage)

Városháza (City Hall)

A játék végén 5 pontot kap érte a tulajdonosa.

2) Kereslet
Mint rendesen, a kezdőjátékossal kezdve, majd az óramutató járá-
sával egyező irányban haladva, minden játékos leteszi egyik mun-
kását az általa választott kártya fölötti épület legalacsonyabb üres 
szintjére. De most a játékosoknak lehetőségük van a tábla feletti 
sorból is lefoglalni egy lapot. Ezt úgy teheti meg a játékos, hogy 
elveszi ezen kártyák egyikét, és a tábla bal oldala mellé alulra te-
szi, valamint rárakja egy munkását. Ha van már ott egy vagy több 
lefoglalt kártya, akkor az új lapot mindig a legutolsó már ott lévő 
lefoglalt lap fölé kell tenni. 
A fázisnak akkor van vége, ha minden játékos letette az összes 
munkását. 

3) Vásárlás
Mint az alapjátékban, először a vízmezőkről kerül az összes kár-
tya eladásra. Ezután következnek a tábla melletti lefoglalt lapok 
(az oszlopban legalul található legyen az első). Csak az a játékos 
vásárolhatja meg a kártyát, akinek a munkása van rajta. Ha meg 
akarja venni a játékos a lapot, akkor annyi érmét kell befizetnie a 
talonba, amennyi lefoglalt kártya van az oszlopban. 

Ha a játékos nem 
akarja megvenni a 
kártyát, akkor nem 
fizet semmit, és a kár-
tya dobásra kerül. A 
munkás pedig vissza-
kerül a játékosához. 
Ezután az oszlop kö-
vetkező lapját lehet 
megvenni, stb. 
A fázis legvégén a 
tábla feletti sorban 
megmaradt lapok 
dobásra kerülnek.

Minden játékos 2 érmét kap a talonból. Az a játékos, aki nem 
vásárolt egy üzletkártyát sem ebben a fordulóban, az kap 1 plusz
érmét. 
Ezután a kezdőjátékos a Start kártyát átadja a tőle balra ülő 
játékosnak, és új forduló kezdődik.

A játék végén a tulajdonosa 1 plusz pontot kap 
minden szerződéséért, függetlenül attól, hogy sikerült-
e teljesíteni vagy sem.

A játék bármely pontján a játékosa elvehet 1 tetszőleges 
árut a talonból. Ezt az árut azonnal be is kell rakodnia. 
(Egy kártyáját felhasználva.) Ezután az Aukciósház 
dobásra kerül. 

A 4. (rakodás) fázisban a játékosa bármennyi 
piros árukockát (szőnyeget) szállíthat a szőnyegraktárba. 
Minden szőnyegkockáért, ami visszakerül a talonba, 2
pontot kap a játékosa a pontozósávon.



1: 0/0/1/0

3

1: 1/0/0/0

6: 0/2/2/2

2: 0/0/1/1

1: 0/0/0/1

1: 1/0/0/0

5: 2/1/1/1

1: 0/0/1/0

1: 0/1/0/0

1: 0/0/0/1

1: 0/1/0/0

1: 0/1/0/0

1: 0/1/0/0

1: 0/0/0/1

1: 0/0/0/1

1: 0/0/0/1

1: 0/1/0/0

1: 1/0/0/0

1: 0/1/0/0

Kávészünet (Coffee Break)

Szerződés (Contract)

Iroda (Counting Office)
2 darab plusz iroda lap.
A játék végén a 4-nél több irodáért nem jár több 
pont.

Davidwache*
A játék végén a játékosa 3 pontot kap a Davidwache-
ért. 
*Davidwache: igen neves Hamburgi rendőrségi épület, a David 
és a Gesztenye utca sarkán. 1914-ben épült. Előtte csak 1 őr 
szolgált, ezért volt davidwache a neve, David őrség.

Deichtorhallen*

Varrónő (Dressmaker)

Tűzoltó (Fireman)
5 plusz tűzoltó, értékük 1-5 közt.

Tűzoltóautó (Fire Truck)

Halpiac (Fish Market)

Üvegfúvó (Gaffer)

Kikötőmester (Harbor Master)
Kikötői sétahajózás (Harbor Tour)

A játék végén minden pontszerző épülete a játékosnak 
1 plusz pontot ad. Csak az a 9 üzletkártya számít pont-
szerző épületnek, amin fix 1-5 pontérték van megadva. 
(pl. Davidwache, Light House)

Biztosítás (Insurance)

Minden alkalommal, amikor a játékos negatív pon-
tot kapna egy tűz során, elkerülheti ezt, ha befizet 2
érmét a talonba.

Világítótorony (Light House)

A játék végén a játékosa 1 pontot kap a világítótoronyért.

Polgármester (Mayor)

Music Hall

A játék végén a játékosa 4 pontot kap a Music hallért.

Sajtó (Press)

A játék végén a játékos minden tűzoltójáért kap 1
pontot.

Pörkölő (Roasting House)

Kötélverő (Ropemaker)

Amikor egy játékos megveszi ezt a kártyát, akkor elveszi a 
játék előkészületei során félrerakott 2 szünet kártyát 
is. A játékos mostantól passzolhat a játék 2. (Kereslet) 
fázisában egy szünet kártya eldobásával, így nem tesz 
le munkást. Ez halogatási előnyt ad, és a munkását a 
fordulóban később teszi le. Miután mindkét szünet 
kártyát felhasználta, el kell dobnia a Kávészünet lapot.

A három új árufajtához vannak az új szerződések. 
- 3 kis szerződés: 1 áru 4 pontért 
- 3 közepes szerződés: 2 áru 8 pontért.
Ugyanúgy, mit az alapjátékban, a játék végén csak a 
teljesített szerződésekért jár pont.

A játék végén minden kereskedőért 1 plusz pont jár a 
játékosnak. Csak az a 8 üzletkártya számít kereskedőnek, 
ami áruért pénzt ad.
*1911-13-ban épült hamburgi épület, anno vásárcsarnok, jelen-
leg Európa egyik legnagyobb művészeti központja. 

A 4. (rakodás) fázisban a játékos bármennyi rózsaszín 
árukockát (szövet) eladhat a varrónőnek. Minden 
szövetkockáért, amit a talonba tesz a játékos, kap 3
érmét.

A tűzoltóautó tűz esetén megduplázza egy tűzoltó 
értékét.

A 3. (Vásárlás) fázisban a játékos eldobhatja a halpiacát, 
hogy ezzel fizessen egy kártyáért érmék helyett.

A 4. (rakodás) fázisban a játékos bármennyi kék
árukockát (üveg) eladhat az üvegfúvónak. Minden 
üvegkockáért, amit a talonba tesz a játékos, kap 3
érmét.

A 4. (rakodás) fázisban a játékos átválthat bármilyen 2 árut 
egy másik árura, annyiszor, amennyiszer akarja. Ez úgy 
történik, hogy betesz 2 árut a talonba, és kivesz egy olyat 
onnan, amilyet szeretne.

A játék végén a legnagyobb pontszerző épülete a játé-
kosnak kétszer annyi pontot ad. Csak az a 9 üzletkár-
tya számít pontszerző épületnek, amin fix 1-5 pontér-
ték van megadva (pl. Davidwache, Light House).

A 4. (rakodás) fázisban a játékos bármennyi barna
árukockát (kávé) elszállíthat a pörkölőbe. Minden 
kávékockáért, amit a talonba tesz a játékos, kap 2
pontot a pontozósávon.

A 4. (rakodás) fázisban a játékos bármennyi szürke 
árukockát (kender) eladhat a kötélverőnek. Minden 
kenderkockáért, amit a talonba tesz a játékos, kap 
3 érmét.



Stáblista

6: 0/2/2/2

1: 0/0/1/0

1: 1/0/0/0

1: 1/0/0/0

1: 1/0/0/0

1: 1/0/0/0

4

1: 0/1/0/0

1: 1/0/0/0

1: 0/0/1/0

1: 0/0/1/0

1: 0/1/0/0

1: 0/0/0/1

Gumigyár (Rubber Factory)

Hajó (Ship)

6 új hajó van: 
- 3 egyes rakterű  (1 láda) 
- 3 kettes rakterű (2 láda)
Amikor egy hajó előkerül az 1. (Kínálat) fázisban, akkor 
annyi árut kell húzni a zsákból, amennyi láda van a 
hajón, és a ládákra kell tenni az árukat.

Csempész (Smuggler)

Bármikor a játék során a játékos ellophat egy árut egy 
másik játékos még nem befejezett szerződéséről. Ezt 
azonnal be is kell rakodnia, felhasználva valamelyik 
kártyáját. Ezután a csempész dobásra kerül. 

Spicli (Snitch)

A 3. (vásárlás) fázis megkezdése előtt a játékos 
felcserélheti egyik munkásának a helyét egy másik 
játékos munkásával. Ezután a spicli dobásra kerül. 

Fűszerraktár (Spice Storage)

Rajparancsnok (Squad Leader)

Egyszer a játék során megduplázhatja a játékos a tűz 
során szerzett pontjait. Ezután a rajparancsnok dobásra 
kerül.

Raktáros (Storekeeper)

Amikor a játékos megveszi a raktárost, akkor a játék 
előkészületei során félretett 2 szürke munkást is 
megkapja. A 2. (kereslet) fázisban leteheti egyik vagy 
mindkettő szürke munkást pluszban a sajátjai mellett. 
(Ezzel növelve az adott fordulóban a munkásai számát.) 
Azonban a letett szürke munkás a 3. (vásárlás) fázis 
során nem kerül vissza a játékoshoz, hanem kikerül-
nek a játékból. 
Amint mindkét szürke munkás kikerül a játékból, a 
raktáros is dobásra kerül. 

Teaház (Tea House)

Színház (Theater)

A játék végén a játékos 2 pontot kap a színházért.

Tolvaj (Thief)

Amint egy játékos megveszi a tolvajt, akkor az összes 
többi játékos azonnal ad neki 1 érmét. Akinek nincs 
érméje, az nem ad semmit. Ezután a tolvaj dobásra
kerül.

Takarékpénztár (Thrift Institution)

Amikor egy játékos megveszi a takarékpénztárt, akkor 
azonnal kap a talonból 4 érmét. Ezután a takarék-
pénztár dobásra kerül.

Teherautó (Truck)

A játék során bármikor a játékos legfeljebb 3 árut 
elvehet a szerződéseiről, és újra eloszthatja azokat a 
szerződései között. Ezután a teherautó dobásra kerül.
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A 4. (rakodás) fázisban a játékos bármennyi fehér 
árukockát (gumi) szállíthat a gumigyárnak. Minden 
gumikockáért, amit a talonba tesz a játékos, kap 
2 pontot a pontozósávon.

A 4. (rakodás) fázisban a játékos bármennyi zöld 
árukockát (tea) szállíthat a teaháznak. Minden teakoc-
káért, amit a talonba tesz a játékos, kap 2 pontot a 
pontozósávon.

A 4. (rakodás) fázisban a játékos bármennyi 
sárga árukockát (sáfrány) szállíthat a fűszerraktárba. 
Minden sáfránykockáért, amit a talonba tesz a játékos, 
kap 2 pontot a pontozósávon.




