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At Tasty Minstrel we strive to bring you great games. Scott Almes’ Kings of Air and Steam started out great, and it’s been 
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include the outstanding molded Airship pieces. Because of all of you, everyone enjoys a richer and fuller experience. 
Thanks for your support, enjoy the game, and keep your eyes peeled for more awesome titles from Tasty Minstrel!    



A huszadik század fordulópontján Amerika vitathatatlanul az iparosodás földje. A gyárak gépei a nap huszonnégy 
órájában dolgoznak, a városokban a kereslet az egekbe szökik. Egy kis csoportnyi, de hevesen rivalizáló szállítási 
báró menedzseli a csodálatos léghajókat és a kiterjedt vasúti rendszereket annak érdekében, hogy az áruk a 
városokba jussanak mielőtt valaki más kielégítené a keresletet. Aki nem tud versenyképes maradni, annak nem 
marad semmi, csak a por gyűlik a kincsesládáján!
A folyamat egyszerű: a gyárak árut termelnek (gépet, textilt, vegyszert, ételt és luxuscikket), amit a városok népe 
áhít. A léghajóknak tilos a városokban leszállni, de képesek az árut nagy távolságokból összegyűjteni és elszállítani 
a vasútvonalak melletti raktárakba. A vonatok aztán elszállítják a keresett árut  a városokba, így keresnek pénzt az 
elsőként érkezők! Te leszel a Levegő és a gőz királya? 

A játék 5 fordulóból áll. Minden forduló elején a játékosok megtervezik a léghajójuk repülését a négy mozgáskártyájukkal. 
Ha mindenki elkészült, akkor egyszerre felfedik az első betervezett kártyájukat; a körsorrend és a mozgáskártyájuk értéke 
alapján a játékosok mozognak a léghajójukkal, aztán végrehajtanak egy akciót. Akció a raktárépítés, a léghajó- és vasútfej-
lesztés, a vasúti áruszállítás, adományforrás a banktól. Ha minden játékos cselekedett, akkor a második betervezett kártyát 
kell felfedni, és így tovább mind a négy betervezett kártyával, míg mindenki végre nem hajtja a fordulóra tervezetteket. 
Mindeközben a játékosoknak tisztában kell lenniük a különböző áruk növekvő értékével, és meg kell próbálniuk a legérté-
kesebb árut az arra specializálódott gyárakból azokba a városokba szállítani, ahol szükség van rájuk. A játék végén az a játé-
kos lesz a Levegő és gőz királya, akinek a legtöbb pénze és a legnagyobb szállítóhálózata lesz! 

Ezekből több (játékosszámtól függően) együtt adja ki a játékte-
rületet. Mindegyik tábla hatoldalú mezőkre (hexák) van osztva, 
amelyek egy része gyárat, várost vagy vasúti síneket tartalmaz.

A játékosok ide szállítják az áruikat. Mindegyik város jelzi, hogy milyen 
típusú árura tart igényt, és 5 helye van az ide szállított áruk számára. 
Ha a helyek feltöltésre kerültek, akkor a város áruigénye teljesült.

Itt állítják elő az árukat, a gyár jele megmutatja, hogy milyen típusút.

JÁTÉKELEMEK: AZ ANYAGI ESZKÖZÖK

A játéktér összeszere-
lésénél használjuk.

6 táblakitöltő7 játéktábla

Gyárak

vegyszer

vegyszer

Városok

Vasútvonal
Vasúti kapcsolat 2 város közt.

Táblabetű
Ezek a betűk azonosítják a játéktáblákat, és segítik a játékosszám szerinti kiválasztást.

ÁTTEKINTÉS: AZ ÁTFOGÓ MAGYARÁZAT

A LEVEGŐ & GŐZ KIRÁLYAI

2-7 JÁTÉKOS   1-2 ÓRA   13 ÉVES KORTÓL

gép étel textil luxuscikk

gép étel textil luxuscikk

Vasútmező
Olyan hexák, amiken vasúti sín megy keresztül.



4 db minden árufajtából. Amíg a piactábla ládáiban vannak, addig ezek
piaclapkák, és a megfelelő áruk termelési sebességét és értékét növelik. 
Miután lekerülnek a piactábláról, keresletlapkává válnak, és végül egy 
olyan városra kerülnek, aminek az eredeti igényei teljesültek.

A piac/keresletlapkák hátlapja azonos. Amint egy ke-
resletlapka egy városon betelik (a játékosok valamilyen 
kombinációban feltöltik a 3 helyet), meg kell fordítani a 
hátlappal felfelé, hogy jelezze, az adott város több szál-
lítmányt nem fogad. 

Kb. 20 db mind az 5 típusból. Ezek felelnek meg az áruknak, 
amiket a játékosok a profitért gyűjtenek és szállítanak.

10 db minden játékos színében. A raktár egy vasútvonalon megnyitja azt a 
vonalat áruszállításra (ingyenes a raktár tulajdonosának, a többiek 1 $-t 
fizetnek a tulajdonosnak). A játékos raktáránál a saját léghajója kipakol-
hatja az áruját elsőként vasútra téve, valamint tudja az áruit tárolni.

A játékosok a léghajó útjának megtervezéséhez, a rakomány tárolására használják, és 
a léghajójuk és vasútjuk fejlesztéseit tartják számon rajta. Mindegyiken van még 
pontozás- és fordulóösszefoglaló és egy emlékezető az elérhető akciókról.

Itt a tábla alapoldala látható; minden táblának azonos az alapoldala. A másik fe-
le a normáloldal, amin a játékos léghajójának egyedi illusztrációja, csapatának a 
logója, és (néhány esetben) a léghajó különböző adatai. A különböző játékostáb-
lák leírása a Normáljáték függelékben található.

7 kétoldalú játékostábla
2 minden játékos színében. A játékostáblák 
léghajó- és vasútfejlesztéssávjain használjuk.

JÁTÉKELEMEK: AZ ANYAGI ESZKÖZÖK (FOLYTATÁS)

Itt tartjuk nyilván a szállított áruk értékét, és ide kerül 
fel a jövőbéli piac három piaclapkája.

Piactábla 20 piac/keresletlapka

Árukockák

14 fejlesztésjelző

vegyszer gép étel textil luxuscikk

vegyszer             gép étel textil luxuscikk

hátlap

Raktér
A játékos léghajója által szállított áruk kerülnek ide.
Léghajófejlesztéssáv
A léghajó szintjét mutatja és a fejlesztés árát.

Jövőbéli piaclapkák helyei

A szállított áruk aktuális pénzértéke

Léghajó gyémántminősítés
Megmutatja a játékos által egy fordulóban kijátszható 
gyémántok maximális számát (a mozgáskártyán) .
Léghajó árukapacitás
Megadja, hogy a játékos léghajója mennyi árut tud 
szállítani egyszerre.
Akcióösszesítő

Játékforduló összegző

Vasútfejlesztéssáv
A vasút szintjét mutatja és a fejlesztés árát.

Ezekre a helyekre kell kijátszania a játékosnak a mozgás-
kártyáit, amikor a léghajója mozgását tervezi a fordulóra.

Mozgáskártyák helyePontozás-
összefoglaló

Csapatlogó
Az alapoldalon üres.

Megmutatja, hogy milyen messze tudja az árut szállí-
tani egy akcióval.

70 raktárjelző

Vonatminősítés



7 db 13 lapos pakli. A paklik a hátlapjukon látható logó alapján 
megkülönböztethetőek. A mozgáskártyákat a játékosok a lég-
hajójuk mozgásának megtervezésére használják az egyes for-
dulókban.

91 mozgáskártya

7 kétoldalú karakterkártya
1 minden játékos színében. A játékos léghajójának helyzetjelölésé-
re használjuk a játéktáblán, és a játék során mozogni fog. 

A szabály példáiban ezzel a jellel (a
megfelelő színben) jelöljük a légha-
jókat.

7 műanyag léghajóbábu

Rengeteg pénz több cím-
letben.

Pénz
Csak az alapjátékban kell hasz-
nálni a körsorrend problémák 
elhárításához.

Kezdőjátékos-jelző
Csak a normáljátékban használjuk. Néhány karakter képessé-
géhez szükség van bizonyos képességjelzőkre. A különböző 
jelzők leírása és a használatuk a Normáljáték függelék-
ben található.

Különböző képességjelzők

Ez a betű mutatja meg, hogy a körsorrendben 
mikor kerül sorra a lap végrehajtása.

Körsorrendmutató
A speciális kártya

Csillagjel
Ezzel van megjelölve a speciális kártya minden pakliban.

Kártya 
hátlapok

Mozgásérték
Ez adja meg, hogy a játékos léghajója mennyi 
mezőt lép.
Gyémánt költség
Minden kártyán 0-2 gyémánt van. Ha egy fel-
fedett kártyával a játékos összes kitett moz-
gáskártyáján a gyémántok összege meghaladja
a játékost léghajójának gyémántminősítését, 
akkor a játékos elveszti azt a körét.

Mindegyik pakli 13 lapból áll, de kö-
zülük csak 12-t kell az alapjáték-
ban használni. A 13., speciális kár-
tya minden pakliban meg van jelölve 
egy csillagjellel az összegző résznél,
és csak a normáljátékban kell hasz-
nálni. Mindegyik speciális kártyának 
egyedi képessége van, ami röviden 
összefoglalva szerepel a kártyán, és 
részletesebben a Normáljáték füg-
gelékben van kifejtve.

Összefoglalva a kártyán, rész-
letesebben a Normáljáték 
függelékben van kifejtve.

Csak a normáljátékban kell 
használni a körsorrend és egyéb 
időzítési problémák feloldásá-
ra.

Csapatlogó

Karakter neve

Karakter képessége

Elsőbbségi szám

A karakterkártyákat csak a normáljátékban használjuk. Min-
den játékos választott karaktere egyedi előnyöket nyújt a já-
tékosának. Lásd a Normáljáték függeléket a részletekért.  

Minden kártyán van egy halvány összesítő, hogy a játékos jól 
láthassa az egyes kártyái adatait, amikor azok a kezében vannak.

Kártyaösszegző



A

B

C

D

Ezek az utasítások az alapjátékra vonatkoznak. A normáljáték változtatásait a Normáljáték függelékben találjátok.

Minden játékos elveszi egy játékostáblát (alapoldallal felfelé) és egy moz-
gáskártyapaklit. (Az alapjátéknál nem számít, hogy melyiket.) Minden játékos 
kiveszi a pakliból az egyedi 13. kártyát (      jellel megjelöltet), és visszateszi a  
dobozba. A nem használt paklik és táblák is visszakerülnek a dobozba.

Minden játékos választ egy színt, és elveszi a hozzátartozó légha-
jóbábut, mind a tíz raktárat és mindkét fejlesztésjelzőt. Minden 
játékos a fejlesztésjelzőit a léghajó- és a vonatfejlesztéssávok kez-
dőmezőire teszi. A nem használt színek a dobozba kerülnek vissza.

Állítsátok össze a játékterületet a megadott
játéktáblákból és kitöltőkből, a jobb oldalon 
látható játékosszámfüggő táblázat alapján. 
Mindegyik táblának az egyik sarkában van 
egy betű az azonosításhoz, míg a kitöltők 
mind egyformák. A táblák iránya és relatív 
helye nem lényeges, bárhogy letehetőek. 

Tegyetek 1 megfelelő típusú árut minden 
gyárra a játékterületen. A megmaradt árukat 
a játékterület mellé tegyétek talonnak.

Tegyétek a piactáblát a játékterület mellé. Tegyetek minden típusból 1 árut a piactábla 4$-os mezőjére.

Válasszatok kezdőjátékost, és ez a játékos kapja meg a kezdőjátékos-jelzőt. Ezután 
fordított körsorrendben (a kezdőjátékos jobb oldalán ülővel kezdve és óramutató 
járásával ellentétesen haladva) minden játékos:

• Tegyen egy raktárat valamelyik üres vasútmezőre. (Kivétel: Az 
előkészületek során a játékosok nem tehetik a kezdőraktárukat olyan 
vasútvonalra, amire másik játékos; a játék során az új raktárak már
épülhetnek közös vonalra.)

• Tegye a léghajóját ugyanerre a mezőre.

Ha ez mind elkészült, akkor kezdődhet a játék!

A címletek szerint válogassátok szét a pénzt, és hozzatok létre egy bankot, amit 
mindenki elér, vagy jelöljetek ki egy bankost. Osszatok mindenkinek 12 $-t.

Vegyetek el minden típusból 3 piaclapkát, képpel lefelé tartva 
keverjétek össze őket, és tegyétek húzópaklinak a piactábla 
mellé. Az öt nem használt lapkát tegyétek vissza a dobozba.

Bizonytalansági változat: Egy kevésbé kiszámítható játékhoz képpel lefelé keverjétek 
össze mind a húsz piaclapkát, anélkül, hogy megnéznétek, vegyetek ki belőle ötöt, 
és tegyétek vissza a dobozba, a többiből készítsetek egy húzópaklit a piactábla mellé.

ELŐKÉSZÜLETEK: AZ ELŐKÉSZÜLETEK LEÍRÁSA ÁBRÁKKAL

2 játékos vagy “3 
player cutthroat” A, B, C 3

3, 4 vagy 5 játékos
A, B, C, D, E

vagy
A, B, C, F, G

5

6 vagy 7 játékos
Mind a 

hét tábla
6

3x 3x 3x 3x 3x

Felhasználandó 
táblák

szükséges 
kitöltők

Kinézet



Mindenki megkapja a 
játékostábláját, a moz-
gáskártyapakliját, a 
léghajóját, a raktárait, 
a fejlesztésjelzőit, és 12
$-t. A bank is létrejön.

Össze kell állítani a já-
tékterületet, létrehozni az 
árutalont, és a játékterület 
minden gyára kap 1 árut.

A

B

Minden árufajtából 1 a piactábla 4 $-os me-
zőjére kerül. A megkevert piaclapkákból egy 
húzópakli készül.

C
A kezdőjátékostól jobbra 
ülő játékossal kezdve, az 
óramutató járásával ellen-
tétesen haladva, minden 
játékos letesz egy raktárat
és a léghajóját egy üres 
vasútvonalmezőre.

D



A Kings of Air & Steamet 5 fordulón keresztül játsszuk. Minden fordulóban 5 különböző fázis található. Az ötödik és egyben 
utolsó forduló után van még egy speciális Kiárusításfázis, majd a játék véget ér. Aki a legnagyobb szállítási birodalmat építette 
meg, az nyer! 

Az 5 játékforduló mindegyike a következő 5 fázisból áll, amelyek összefoglalva megtalálhatóak a játékostáblán segítségként:

Húzzatok 3 piaclapkát a piactábla melletti húzópakliból, és 
képpel felfelé tegyétek őket a piactábla jövőbéli piacának 
mezőire. (Hogy melyiket melyik mezőre, az lényegtelen.)

Ha nincs elég lapka a húzópakliban a három hely feltöltéséhez, 
az azt jelenti, hogy 5 forduló már eltelt, és a játék véget ér... 
következik a Kiárusításfázis.

Minden letett lapka miatt a megfelelő árukockát toljátok
egy mezőt jobbra az “a szállított áruk aktuális pénzértéke” 
sávon. (Egy áru legnagyobb értéke 8 $ lehet; A kocka nem
mehet túl a jobb szélső fiókon, még ha a húzott lapka miatt 
tolni is kéne rajta.)

Amint a folyamat befejeződik, az Új piac fázis véget ér. 

Megjegyzés: Ezek a szabályok az alapjátékot írják le. A normáljáték megtanuláshoz olvassátok el és értsétek meg az alap 
verziót, és ezután olvassátok el Normáljáték függeléket a szabályfüzet végén. Az alap- és a normáljáték közti szabály 
különbségek nem nagyok, de gazdagabb játékélményt eredményeznek.

• A játékosok titokban kiválasztanak 4 mozgáskártyát annak megfelelően, hogy hova szeretnének menni 
a fordulóban a léghajójukkal, és leteszik ezeket a játékostáblájuk helyeire a végrehajtásuk sorrendjében.

Húzzatok 3 új piaclapkát, tegyétek a piactábla mezőire, és növeljétek a megfelelő áruk árát.

HOGY KELL JÁTSZANI: A DOLGOK SZERKEZETI ALAPJA

1. ÚJ PIAC 

1. ÚJ PIAC 

2. LÉGHAJÓK MOZGÁSÁNAK MEGTERVEZÉSE

•Minden játékos felfedi első tervezett mozgáskártyáját. Körsorrendben (a kártyák határozzák meg) minden 
játékos lép a kártyájának megfelelően a léghajójával, majd végrehajt 1 választott akciót. Amikor befejező-
dött, ezt a folyamatot  még háromszor kell végrehajtani; a 2., 3. és 4. betervezett mozgáskártyával.

3. MOZGÁS & AKCIÓ (x4)

• Mindenki befizet 1 $-t a bankba minden áruért, ami a léghajója rakterében maradt vagy a raktárában van.
• A játékosok a kijátszott mozgáskártyáikat visszateszik a paklijukba.
• A kezdőjátékos-jelző az óramutató járásának megfelelően tovább kerül.

4. FENNTARTÁS

•

Minden gyár termel 1 árut, plusz 1 árut minden, a piactábla mezőin lévő azonos típusú piaclapka után.

A piactábla mezőin lévő piaclapkák kikerülnek onnan, és keresletlapkává válnak.

5. TERMELÉS
•
•

Példa: Három lapkát húztunk és tettünk le a jövőbéli piacnak
mezőire: luxuscikk, gép, és még egy luxuscikk. A gépkocka
egy mezőt megy jobbra (az 5 $-os helyre), a Luxuscikk-kocka két 
mezőt lép jobbra (a 6 $-os helyre). 



Ebben a fázisban minden játékos egyszerre tervezi meg a saját léghajója mozgását, amit majd a Mozgás- & Akciófázisban 
hajt végre, ami közvetlen utána következik. Annak a fázisnak a működésének megértése — és hogy mozognak a léghajók
— segít majd megérteni, hogy hogyan tervezz ebben a fázisban. 

Megjegyzés: Amint ez a fázis véget ér, a játékosok már nem változtathatják meg a mozgáskártyáikat, és nem fordíthatják fel 
őket más sorrendben. A játékosnak jogában áll meglesni a következő fázisban a lefelé fordított lapjait, hogy eszébe jusson mit 

tervezett.

Ha minden játékos minden helyre megtervezte a kártyáját, akkor a Léghajók mozgásának megtervezése fázis véget ér. 

Léghajód mozgásának megtervezéséhez nézd át a mozgáskártyái-
dat, válaszd ki bármelyik négyet közülük, és tedd képpel lefelé 
őket (minden helyre 1-et) a játékostáblád számozott helyei mellé. A
mozgáskártyáidat majd felfedjük, és egyesével végrehajtjuk 1-től
4-ig a Mozgás- & Akciófázis négy köre során, ezért úgy tedd sor-
ba a kártyákat, hogy az a legtöbb hasznot hozza neked.

• A körsorrendmutató. Ez mondja meg, hogy a körsorrendben mikor 
jön a te köröd. Részleteket a Mozgás- & akciófázisban találsz.

• A mozgásérték. Ennyi mezőt léphet a léghajód a mozgáskártya vég-
rehajtásakor.

• A gyémántköltség. A léghajódnak van egy egyedi Gyé-
mántminősítése, amit növelhetsz a léghajód fejlesztésével
(ennek leírása később). A Mozgás- & Akciófázis végrehaj-
tásakor egyesével felfeded a kártyákat, amiket ebben a 
fázisban megterveztél, azután végrehajtod a mozgást és 
egy akciót. Ha egy kártya felfedésekor az összesített 
felfedett gyémántmennyiséged túllépi a léghajód aktuális 
gyémántminősítését, akkor azt a kört ki kell hagynod. 
Ezért ebben a fázisban, a tervezéskor győződj meg arról, 
hogy a betervezett kártyáid nem okoznak ilyet.

Példa: Zöld játékos tervezi a léghajója mozgását. Kiválasztja az itt mutatott négy 
lapot, és úgy teszi képpel lefelé a helyeikre őket, hogy azok olyan sorrendbe jöjje-
nek, ahogy végrehajtaná őket. A parancsok fogják megszabni, hogy a következő 
Mozgás- & Akciófázis négy körének egyes köreiben milyen messze jut el a légha-
jója.

Mint azt itt látjuk, az első körben a Zöld játékos 1 mezőt tervez repülni.

A második körben 4 mezőt tervez repülni.

A harmadik körben 3 mezőt tervez repülni.

A negyedik körben 2 mezőt tervez repülni.

Természetesen vannak más szempontok is, amik segítettek a Zöldnek megtervezni az
adott körben használni kívánt kártyáit; például a Körsorrend és Gyémántköltség.
Ezeknek a szempontoknak a megértéséhez folytasd a játékszabály olvasását.

Azok a dolgok, amiket tarts szem előtt tervezéskor

2. LÉGHAJÓK MOZGÁSÁNAK MEGTERVEZÉSE

Körsorrendmutató

Mozgásérték

Gyémántköltség



A Mozgás- & akciófázisban történik a legtöbb dolog a játékban. Ez négy ciklusra oszlik. Minden ciklusban minden játékosnak 
van egy saját köre. Az első ciklusban minden játékos felfordítja a tervezéskor az 1-es helyre tett mozgáskártyáját; 
körsorrendben minden játékos lép a léghajójával, majd végrehajt egy akciót. Ha mindenki végzett, a második ciklust hajtják 
végre a második helyre tett lappal ugyanígy, majd a harmadik és negyedik ciklust, amíg minden mozgáskártya végre lett 
hajtva, és mindenkinek megvolt a négy köre.

KÖRSORREND
A körsorrendet minden ciklus elején újra meg kell 
határozni, amikor az adott ciklusban mindenki felfedte a 
mozgáskártyáját. A körsorrend minden ciklusban ábécé
szerinti sorrend a mozgáskártyák körsorrendmutatója 
alapján. 

A   B   C   D   E   F   G
Ha több játékos ugyanolyan betűt játszott ki, akkor 
közülük az jön előbb, aki a kezdőjátékoshoz közelebb ül az óramutató járása szerint.

Számít az időzítés: A gyémánt túllépésért büntetés addig 
nem jár, amíg a kártya nincs felfedve... és lehetséges, 
hogy nő a gyémántminősítésed a körödben azzal, hogy 
fejleszted a léghajódat (leírása később). Ezért lehet több 
gyémántot tervezni, mint amit a léghajód megenged —és 
nem kapsz érte büntetést, ha a gyémántminősítésedet a
szükségesre megemeled egy ciklusban mielőtt a túllépő 
gyémántokat felfeded.

Példa: A jobb oldali példában ha Zöld fejlesztette volna a léghajóját az 
első vagy a második ciklusban, akkor a gyémántminősítése eléri a 2-t,
és nem kap majd büntetést. Upsz!

A JÁTÉKOS KÖRE
A játékos a körében (bármelyik ciklusban) négy lépést hajt végre:

a) Gyémántellenőrzés (a gyémántminősítés elérésének ellenőrzése)

b) Mozgás (repülés a léghajóval és esetleg berakodás/kirakodás)

c) Akció (a hat lehetséges akcióból egy végrehajtása)

d) Kártyacsúsztatás (a végrehajtott kártya berakása a játékostábla alá)

Az első dolog amit meg kell tenned a körödben, hogy leellen-
őrzöd, hogy ennek a körnek a mozgáskártyájával a felfedett 
gyémántok száma túllépi-e a gyémántminősítésedet.

• Ha az összes felfedett gyémántod száma nem lépi túl az 
aktuális gyémántminősítésedet, akkor a kör folytatódik.

• Ha az összes felfedett gyémántod száma túllépi az aktuá-
lis gyémántminősítésedet, akkor a mozgáskártya vissza-
kerül a paklidba, és a köröd elmarad; nem hajthatsz vég-
re mozgást vagy akciót, a következő játékos köre kö-
vetkezik.

a) Gyémántellenőrzés (a gyémántminősítés elérésének ellenőrzése)

3. MOZGÁS & AKCIÓ (x4) 

Példa: Ez Zöld köre a harmadik ciklusban. Léghajójának gyé-
mántminősítése 1, és már felfedett 1 gyémántot a második cik-
lusban. (Kikandikál a 2-es hely alól.)

Upsz! Zöld rosszul tervezett, és a harmadik kártyájával felfedett 
egy másik gyémántot, így az összes felfedett gyémántja 2... 
túllépte a gyémántminősítését.

Büntetésként Zöld visszateszi ezt a mozgáskártyát a paklijába, és ki 
kell hagyja ezt a kört, nem hajthat végre mozgást és akciót. Remélhe-
tőleg előrelátóbb volt a negyedik helyre tett kártyával! 

Példa: Mindenki felfedi az 1-es helyre 
tervezett kártyáját. Zöld körsorrend-
mutatója B. Kéknek és a Sárgának is
C. Zöld jön először, azután Kék és Sár-
ga holtversenyét a kezdőjátékos-jelző 
oldja fel (ami jelenleg Zöldnél van). A
jelzőnél kezdve és haladva az óramu-
tató járása szerint azt látjuk, hogy
Kék jön előbb, aztán Sárga.



Megjegyzés: Ha olyan raktáradnál vagy, amiben van legalább 
egy áru, és van áru a rakteredben is, akkor lehetőséged van (bár 
ritkán) berakodni és kirakodni is a körödben. Érdemes előbb ki-
pakolnod, hogy ne kelljen eldobnod semmit!

Megjegyzés: Minden pakliban van nulla mozgásértékű lap. Ezzel a kártyával a léghajód marad ahol van, de ettől még berakodhat/kirakodhat.

Berakodási példa: Ez a Sárga játékos köre, és a lég-
hajója azon a mezőn áll meg a mozgása végén, ahol 
van egy olyan textilgyár, amin van két árukocka. Sárga 
árukapacitása 2, és már van korábbról egy vegyszerkocka 
a rakterében. Így csak egy textilkockát pakolhat be a 
rakterébe vagy el kell dobnia a vegyszerkockát, és akkor 
berakodhatja mindkét textilkockát.

Repülési példa: Ez a Sárga játékos köre, és őt néhány áru felvétele érdekli, 
hogy feltöltse a rakterét. Közelében két gyár is van (Textil és Vegyszer), 
mindkettőn 2 áru van. Sárga mozgáskártyájának ebben a ciklusban 2-es a 
mozgásértéke. A jelenlegi helyéről, nem tud úgy a vegyszergyárra lépni egy 2 
mezős lépéssel, hogy ne csináljon éles kanyart. Éles kanyar nélkül a tex-
tilgyárba tud eljutni, ezért úgy dönt, hogy így tesz.

Kirakodási példa: Ez a Zöld játékos köre, és a léghajója 
épp az egyik raktárával azonos mezőn állt meg. Zöldnek 3
áru van a rakterében (2 étel és 1 luxuscikk), ezek közül
bármennyit kirakodhat, áttéve őket erre a mezőre.

A repülés után szabadon berakodhatsz és/vagy kirakodhatsz áru-
kat a léghajódból. Berakodásra vagy kirakodásra csak a repülésed
után van lehetőséged a körödben; előtte és alatta nem szabad.

A játékos a körének mozgáslépésében a léghajója a játékterület egyik mezőjéről egy másikra repül, majd lehe-
tősége van berakodni/kirakodni árukat a léghajójára/-ról. 

Berakodhatsz árukat a léghajódra olyan mezőn, amin:
• van olyan gyár, amin legalább egy áru van;
• van olyan raktárad, amin legalább egy áru van.
Berakodáshoz egyszerűen vedd el az árut, amit be szeretnél rakni a 
mezőről, és tedd a játékostáblád rakterére. Ne felejtsd el, hogy nem
lépheted túl az árukapacitásod az áru berakodásakor; eldobhatsz
árukat a rakteredből (visszatéve őket talonjukba) kimondottan
csak azért, hogy azonos számú, de másik típusú árut rakodj fel, 
ha az egyébként túllépné az árukapacitásod. (Ezen eseten kívül 
nem lehet árukat eldobni.)

• Minden raktár korlátlan mennyiségű árut tud tárolni.

Olyan mezőn rakodhatsz ki árut a léghajódból, ahol van egy  
raktárad. Kirakodáskor egyszerűen vedd el azt az árut a játé-
kostáblád rakteréből, amit ki szeretnél rakodni, és tedd a 
raktárad mezőjére.

Berakodás/kirakodás

A mozgáskártyád megmondja, hogy mennyi mezőt kell lépnie a léghajódnak betartva a következő szabályokat:

Le kell lépned a kártyád teljes mozgásértékét, és nem léphetsz visszafelé.

Nem kell egyenes vonalban haladnod. Annyi nagy ívű fordulót tehetsz 
repülésed során, amennyit akarsz, de nem hajthatsz végre éles kanyart. 

Megjegyzés: Nem számít, hogy a léghajód milyen irányban áll a köröd 
kezdetén; ha úgy tetszik megfordíthatod mielőtt lépsz vele. Minden kör 
repülését (és ez vonatkozik az éles kanyarra is) külön kell kezelni az előző 
kör repülésétől. 

• Nem léphetsz ki a játékterületről. Átmehetsz a já-
tékterület szélén található részhexákon a mozgá-
sod során, de nem érhet itt véged a köröd.

• Átmehetsz városokon a mozgásod során, de nem
érhet itt véged a köröd.

• A fenti korlátozásoktól eltekintve átmehetsz és/
vagy véget érhet a köröd a játéktábla bármely 
mezőjén, függetlenül annak kinézetétől vagy at-
tól, hogy milyen elemeket tartalmaz (gyárak, vas-
utak, vízfelületek, bárkinek a raktára, másik légha-
jó, stb.).

•

•

Repülés

b) Mozgás (repülés a léghajóval és esetleg berakodás/kirakodás)

EGYENES VONAL ÉS 
NAGY ÍVŰ KANYAR OKÉ

ÉLES KANYAR 
NEM OKÉ



A játékosnak a köre akciólépésében ki kell választania és végre kell hajtania egyet a hat lehetséges akcióból. Ezek az akciók:

A raktárak kritikus részei a szállítási hálózatnak; csak ezekre a he-
lyekre rakodhatják ki a szállított árut a léghajók, hogy aztán to-
vábbszállíthassák innen a városokba. Valamint egy vasútvonal nem 
használható áruszállításra (leírása később), amíg nincs legalább 
1 raktár a vonal mentén. A játékosok 1-1 raktárral kezdik a játé-
kot, de később építhetnek még többet.

A raktárépítéshez kell legyen még raktárjelződ (így minden 
játékos legfeljebb 10 raktárat építhet meg a játék végéig). Vedd el 
a raktárjelzőt a talonodból, és tedd bármelyik olyan vasútmezőre, 
amin még nincs raktár. 

A raktárépítés költsége: Ha ez az első raktár ezen a vasútvonalon, 
akkor 4 $-t fizess a banknak. Ha már legalább 1 raktár van ezen az 
összeköttetésen (akár a sajátod), akkor 7 $-t fizess a banknak.

Megjegyzés: A léghajód teljes felfejlesztése
15 győzelmi pontot ér a játék végén. Lásd 
az Értékelést a részletekért.

Megjegyzés: A vonat magasabb szintre fejlesztése a játék végén kü-
lönböző győzelmi pontokat ér. Lásd az Értékelést a részletekért.

Megjegyzés: Minden, a játéktáblán lévő raktárad 10 győzelmi 
pontot ér majd a játék végén. Lásd az Értékelést a részletekért.

• RAKTÁRÉPÍTÉS (Rakj le egy raktárat egy vasútvonalra)

• LÉGHAJÓFEJLESZTÉS (Növeld meg a léghajód szintjét 1-gyel)

• VASÚTFEJLESZTÉS (Növeld meg a vonatod szintjét 1-gyel)

• ÁRUSZÁLLÍTÁS (Vigyél egy árutípust egyik raktáradból a másikba vagy a megfelelő városba)

• ÚTVONALKORRIGÁLÁS (Lépj a léghajóddal 1 mezőt)

• ADOMÁNYFORRÁS (Vegyél el 3 $-t a bankból)

c) Akció (a hat lehetséges akcióból egy végrehajtása)

• RAKTÁRÉPÍTÉS (Rakj le egy raktárat egy vasútvonalra)

A léghajófejlesztés megnöveli az árukapacitást és/
vagy a gyémántminősítést. Léghajófejlesztéshez annyi 
pénzt fizess be, mint amennyi a léghajófejlesztésisáv
következő mezőjén látható, és a fejlesztésjelződet tedd 
arra a helyre. Csak egyszer fejleszthetsz akciónként.

•  LÉGHAJÓFEJLESZTÉS (Növeld meg a léghajód szintjét 1-gyel)

A vasútfejlesztés megnöveli a vonatszintedet, ami lehetővé teszi, 
hogy távolabbra szállíts árut egy akcióval (leírás később). Vasútfej-
lesztéshez be kell fizetned a következő vonatszinten látható össze-
get, és a jelzőt arra a helyre tolhatod. Csak egyszer fejleszthetsz 
akciónként.

• VASÚTFEJLESZTÉS (Növeld meg a vonatod szintjét 1-gyel)

Példa: Ez a Kék játékos köre, és egy raktárat akar építeni. A fent látha-
tó három teljes vasútvonal közül nem építhet A-ra, mert annak minden 
vasútmezőjén van már raktár. 4 $-ért építhet B-re, mivel ez lenne az első 
raktár ott. Építhet C-re, de nem övé lenne az első raktár itt, ezért 7 $-t 
kellene fizetnie. A bölcs választás valószínűleg B: nem csak olcsóbb, de 
Kék kizárná a többi játékost abból, hogy erre a vasútvonalra építsen, 
mivel nem marad több üres mező itt .

Példa: Ez a Sárga játékos köre, és a léghajóját akarja fejleszteni. A jelenlegi lég-
hajószint 1-es gyémántminősítést ad neki, és rakterének árukapacitása 2 áru. Fi-
zet 3 $-t, ami a következő helyen látható, és erre a helyre tolja a jelzőjét. A gyé-
mántkorlátja 1 marad, de az árukapacitása 3 árura nő.

Példa: Ez a Zöld játékos köre, és vasútját akarja fejleszteni. Jelen-
leg 3-as a vonatszintje. Befizeti a következő helyen látható 4 $-t, és 
idetolja a jelzőjét. Vonatszintje 4-re nő.



Példa: Ez a Kék játékos köre, és árut akar szállítani a bal alsó raktárából. Kék vonatszintje 3. Nézzük mik a lehetőségei:

1. lehetőség: Kék elszállíthat egy gépkockát Bown Townba. Az egyetlen megálló az útvonalon Bown Town maga, ezért a szállításhoz szükséges vasútszint
1.

2. lehetőség: Wiesbadenbe szállíthat egy textilkockát, amihez Kéknek meg kellene állnia az A vasútvonalon a saját raktáránál és aztán Wiesbadenben. 
Ehhez a szállításhoz szükséges vasútszint 2.

3. lehetőség: Warsop csak 1 árut tud fogadni, így Kék a három luxuscikk-kockájából csak egyet tudna elvinni ide. Ahhoz, hogy ezt megtegye 
háromszor kell megállnia... egyszer a saját raktáránál az A vasútvonalon, egyszer a Sárga raktáránál a B vasútvonalon, végül Warsopban. (A B vasút-
vonalért, Kéknek 1 $ vámot kellene fizetnie a Sárgának az 1 áruért.)

A piros vonal az ábrán az illusztrációja ennek a példának; a piros pontok a vonalon az útvonal megállói.

4. lehetőség: Aldenville 3 üres étel hellyel bír, így Kék mind a három ételkockáját ide tudja szállítani. Ahhoz, hogy ezt megtegye, háromszor 
kell megállnia: egyszer a saját raktáránál az A vasútvonalon, egyszer Sárga vagy Zöld raktáránál a C vasútvonalon, végül Aldenville-ben.(A C vasútvonalért
Kéknek ki kell választania az egyik raktárat, aztán a tulajdonosának 3 $ vámot kell fizetnie; 1 $-t árunként.)

5. lehetőség: New Belfort rengeteg luxuscikk hellyel rendelkezik, de ezt nem érheti el, mivel 4 megállóra van szükség odáig. Az E vasútvonal nem 
használható, mert nincs rajta raktár. Kéknek meg kellene állnia az A vasútvonalon a saját raktáránál, vagy Sárga vagy Zöld raktáránál a C vasútvonalon
(természetesen vámot fizetve), a D vasútvonalon a saját raktáránál, végül New Belfort-ban. Mivel Kék vasútszintje csak 3, ezért ez eggyel több megál-
ló. Így ehelyett Kék elviheti 3 luxuscikk-kockáját a D vasútvonal mellett fekvő saját raktárába, amihez csak 3-as vasútszint kell... az áruk a New Belfort-ig 
hátralévő utat egy későbbi körben kell megtegyék!

Megjegyzés: Amennyiben a szállítmányod után járó vámot nem tudod kifizetni, nem szállíthatsz.

Az áruszállítás az utolsó lépés az áruszállítási folyamatban, amikor a gyárakból az adott árut igénylő városba jut az áru, és ily 
módon jut a játékos a legtöbb pénzhez a játékban; a pénzt sokféleképp lehet elkölteni, és a játék végén győzelmi pontot ér.

Bármi legyen is a cél, csak akkor szállíthatsz árukat oda, ha végig tudsz menni összekötött vasúti sínek útvonalán a kezdő 
helytől a célig (közben áthaladva bármilyen városon), és az összes alábbi feltétel is teljesül: 

Az útvonalon szereplő minden vasútvonal mellett kell legyen legalább egy raktár.
A vasútszintednek elég magasnak kell lennie hozzá. Ahogy a szállítmány halad a kezdő helytől a célig, minden vasútvonalon meg 
kell álljon egy raktárnál és a végén a célnál. (Ha lehet, akkor saját raktárnál kell megállni; ha az útvonalad egyik vasútvonalán
csak másoknak van raktára, akkor választhatsz, hogy melyik ellenfeled raktáránál állsz meg, és a lentebb részletezett módon 
vámot kell fizetned.) A vasútszinted azt adja meg, hogy mennyi megállód lehet egy szimpla áruszállítás-akciónál.

•

Amikor a szállítmányod egy másik játékos raktáránál áll meg, akkor 1 $ vámot kell fizetned a játékosnak a szállítmányod 
minden egyes áruja után. A vám fizetése technikailag az áruszállítás-akció befejezése után történik. Így a 
városba leszállított áruért kapott pénzt (leírás a 12. oldalon) felhasználhatod az útközben felhalmozott vámok befizetésére.

•

•

Az áruszállításkor egy árutípusból bármennyit (szállítmányod) vigyél az egyik raktáradból:

• Egy másik raktáradba (nincs korlátozva az áruk száma a raktáradban) vagy
• A megegyező típusú árut igénylő városba (a városon elég helynek kell lennie ahhoz, hogy tudja fogadni a szállítmányod).

• ÁRUSZÁLLÍTÁS (Vigyél egy árutípust egyik raktáradból a másikba vagy a megfelelő városba)

ÁRUSZÁLLÍTÁS (A KÖVETKEZŐ OLDALON FOLYTATÓDIK)



Megjegyzés: A vámot most kell fizetned,
miután megkaptad a szállítási díjat.

Miután megállapítottad, hogy a tervezett áruszállításakció megengedett, vidd az árukockákat a célállomásra. Ha a cél egy 
másik saját raktár, akkor az árukat egyszerűen csak tedd rá a raktár hexájára. Ha a célállomás egy város, akkor ezt úgy hívjuk, 
hogy áruk kézbesítése.

Amikor a szállítmány megérkezik a város-
ba, akkor tedd a város üres helyeire az 
egyes árukockákat. (Ne felejtsétek, hogy 
nem lehet több árut szállítani egy városba, 
mint amennyit fogadni tud.) Minden letett 
árukockáért az áru típusának megfelelő, a 
piactáblán látható aktuális szállítási érték
szerinti pénzt kapod a bankból.

Az Útvonalkorrigáláskor egyszerűen csak lépj a léghajóval egy me-
zőt bármelyik irányba. Ez a lépés független a repüléstől, és mindegy, 
hogy a léghajó orra melyik irányba néz. (Nem léphetsz városra, sem 
egyik részhexára sem.) Miután léptél, lehetőséged van berakodni/
kirakodni, mint egy repülés végén, a 9. oldalon található Berakodás/
Kirakodás rész szabályainak megfelelően.

Megjegyzés: Az útvonalkorrigálás különösen hasznos, ha észre-
vetted, hogy félretervezted a léghajód útját — vagy ha egy másik já-
tékos akciója miatt újra kell gondolnod a terveidet!

Az agyafúrt iparágvezetők, mint te is, mindig megtalálják a módját, hogy 
némi plusz pénzhez jussanak, amikor szükségük van rá — vagy ha nincs más 
akciójuk, ami kellene a terveikhez. Az Adományforrással egyszerűen elveszel
3 $-t a bankból.

Ha a város összes helyére áru kerül, ak-
kor a város igénye teljesült.

Áruk kézbesítése

Ha egy város teljesen fel lett töltve, akkor vegyétek le 
mind az 5 árut róla, és tegyétek vissza azokat a ta-
lonjukba. Húzzatok egy keresletlapkát a piactábla 
melletti pakliból (lásd a Termelésfázist a részlete-
kért), és tegyétek képpel felfelé a városhexára. Ezt 
a keresletlapkát ugyanúgy kell kezelni, mint egy 
normál várost, ami a jelzett árukra tart igényt (csak 
az eredeti város 5 kereslethelyével szemben csak 3 
van rajta).

Ha ez a feltöltött város egy keresletlapka volt, akkor 
is vegyétek le róla az árukat (három), és tegyétek 
azokat vissza a talonba. Ahelyett azonban, hogy új 
keresletlapkát húznátok rá, mint az eredeti városra,
egyszerűen csak fordítsátok meg a betelt lapkát, és 
tegyétek vissza a városhexára. Ez a város már nem 
fogad árukat a játék hátralévő részében. 

Egy város igényeinek teljesülése

Példa: Az előző oldal 4. lehetőségében Kék három ételkockából álló szállítmányt küld Aldenville-
be. Elveszi a kezdő raktárból a 3 ételt, és letesz 1-1-et Aldenville üres helyeire. Mivel a piactáblán 
az étel aktuális értéke 5 $, Kék a szállítmányért (5 $ x 3 kocka) 15 $-t kap, ezután fizetné ki a 3 $
vámot vagy Sárgának vagy Zöldnek. 

Példa: Miután a Kék játékos a fentebb 
látható módon szállított, Aldenville 
feltöltődött. Kék visszateszi az öt Étel-
kockát a talonba és véletlenszerűen  húz
egy keresletlapkát a pakliból; Ez egy
textillapka. Leteszi a lapkát Aldenville-
re, és így most Aldenville textilt szeret-
ne.

Ha a játékban később Aldenville-en a 
három textilhely is betelik (újra teljesül 
a város igénye), akkor a textilkockák 
visszakerülnek a talonjukba, a lapkát a 
hátoldalára kell fordítani, és Aldenville
már nem fogad több árut.

• ADOMÁNYFORRÁS  (Gyűjts be 3$-t a bankból)

• ÚTVONALKORRIGÁLÁS (Lépj a léghajóddal 1 mezőt)

ÁRUSZÁLLÍTÁS (AZ ELŐZŐ OLDAL FOLYTATÁSA)

Példa: Sárga egy 2 mezős re-
pülést tervezett erre a ciklusra, 
el akart repülni a 2 mezőre lévő 
gépgyárba..., de Zöld jött előbb 
a körsorrendben, felszedte az 
összes árut innen!
Sárga így a tervezett helyett 2 mezővel közelebb repült a közeli luxus-
cikkgyárhoz, majd használta az Útvonalkorrigálás akciót, hogy végül 
a gyárhoz érkezzen, és begyűjtse innen a 2 luxuscikk-kockát.



Amint a játékos befejezte a mozgást és 
végrehajtotta az akcióját, a köre véget 
ér. Az utolsó dolog, amit meg kell 
tennie, hogy e ciklus mozgáskártyá-
ját a játékostáblája alá csúsztatja úgy, 
hogy csak az alsó része kandikáljon ki.
A kártyák gyémántjeleinek láthatóknak 
kell maradniuk.

Ha az összes játékos végzett a körével a ciklusban, a ciklus véget ér. Ha még van hátra ciklus (könnyű ellenőrizni azzal, hogy a 
játékosok megnézik, van-e még olyan betervezett mozgáskártyájuk, ami nincs betolva a játékostáblájuk alá), akkor újra egy Moz-
gás- & akciófázis következik, a következő ciklusé. Ha mind a négy ciklus befejeződött (és minden betervezett mozgáskártya a 
játékostábla alá került), akkor ennek a fordulónak a Mozgás- & akciófázisa befejeződött. 

A fenntartásfázis három lépésből áll:

1. Mindenki befizet 1 $-t a bankba minden áruért, ami a léghajója rakterében maradt vagy a raktárában van.
Számold össze a léghajód rakterében és a saját raktáraidban található árukockákat. Az egyes árukért vagy befizetsz a 
bankba 1 $-t, vagy visszateszed az árut a talonba.

Gyűjtsd össze a játékostábla alá tolt moz-
gás-kártyáidat, és tedd vissza a paklidba, így újra
a teljes pakliból választhatsz a következő forduló 
tervezésfázisában. 

2. A játékosok a kijátszott mozgáskártyáikat 
visszateszik a paklijukba.

A kezdőjátékos-jelző jelenlegi birtokosa átadja azt 

3. A kezdőjátékos-jelző az óramutató járásának 
megfelelően tovább kerül.

d) Kártyacsúsztatás (a végrehajtott kártya berakása a játékostábla alá)

Példa: Zöld épp most fejezte 
be a körét a 3. ciklusban.
A köre lezárásaként a 3-as he-
lyen lévő mozgáskártyáját be-
tolja a játékostáblája alá úgy, 
hogy az alja kikandikáljon, 
mint az 1-es és a 2-es helyen 
lévő mozgáskártyáinál.  

Példa: Sárgának 2 áruja van a rakterében, és 5 árut tárol a raktáraiban,ez 
összesen 7; 7 $-t kellene ahhoz fizetnie, hogy mindent megtartsa. Sárgának 
10 $-ja van. Ki tudná fizetni a teljes 7 $-t, de fizethetne kevesebbet is, így persze 
elvesztve annyi kockát, amennyit nem fizet ki. Sárga azt szeretné, ha a kö-
vetkező fordulót 4 $-ral kezdhetné, hogy már az első ciklusban tudjon egy 
raktárat venni. Így csak 6 $-t fizet be a bankba, és az egyik áruját visszateszi
(a textilkockát választja  a rakteréből) a talonba.

4. FENNTARTÁS



A termelésfázis két lépésből áll, amiket az alábbi sorrendben kell végrehajtani:

A termelésfázis végén a forduló is véget ér. Ha már nem maradt elég piaclapka a piactábla mezőinek feltöltéséhez, akkor már 
csak az ötödik, utolsó forduló van hátra; a játék véget ér, és kezdődik a speciális Kiárusításfázis, majd az Értékelés a 
dolgok lezárásaként. Ha még van elég piaclapka a mezők feltöltéséhez, akkor egy új forduló kezdődik egy Új piac fázissal. 

A kiárusításfázis egy speciális fázis, ami csak egyszer történik meg, a játék végén, az ötödik fordulóban. Ez az összes játékosnak ad 
egy esélyt, hogy pénzt szerezzen azokért az áruiért, amit sikerült eljuttatnia a raktárába, de nem sikerült elszállítania onnan. 

Minden játékos összeszámolja a győzelmi pontjait (GyP), hogy kiderüljön ki nyer. A következőkért jár pont:

Akinek összesítve a legtöbb GyP-je van, az nyer. (Holtverseny esetén, közülük az nyer, akinek a legtöbb 
pénze van. Ha még mindig holtverseny van, akkor ezek a játékosok megosztva nyernek.)

Amikor minden játékos végzett, a Kiárusításfá-
zis véget ér; következik az Értékelés.

Egyesével értékelj ki minden árut, ami még a 
raktáraidban van. Ha a kérdéses árut el lehet
szállítani a megfelelő városba a normál Áru-
szállítási szabályok szerint (megálló és vám, 
vasútszint stb), akkor visszateheted az árut a
talonba. Minden visszatett áruért 4 $-t kapsz 
a banktól, és ki kell fizetned a megfelelő 
vámot. Azok az áruk, amiket nem lehet szállí-
tani (és amik a léghajó rakterében vannak),
nem érnek semmit, és maradnak ahol vannak.

Tegyetek 1 megfelelő típusú árut —plusz a piactábla mezőin lévő minden azonos típusú piaclapkáért még 1-et — minden gyárra.
1. A gyárak árut termelnek

Vegyétek le a piactábla mezőiről a három piaclap-
kát, és tegyétek képpel lefelé egy pakliba a piactábla
jobb oldalára. Keverjétek meg a paklit. Az ebben a 
pakliban található lapkák innentől keresletlapkák, és 
arra lesznek felhasználva, hogy az egyszer feltöltött 
városoknak új keresletet adnak.

2. A piaclapkákból keresletlapka lesz.

• Minden $ 1 GyP-t ér.
• Minden megépített raktár 10 GyP-t ér.
• A léghajó 6-os szintre fejlesztése 15 GyP-t ér.
• A vasút 4/5/6 szintre fejlesztése 5/15/30 GyP-t ér. (Csak az aktuális szintért jár pont.)

5. TERMELÉS

Példa: A piactábla mezőin luxuscikk, gép és még egy luxuscikk 
piaclapka van. Így minden vegyi- étel- és textilgyár 1 árut kap, minden 
gépgyár 2 árut kap, és minden luxuscikkgyár 3 árut kap.

A KIÁRUSÍTÁSFÁZIS: A KINTLEVŐSÉGEK UTÓHASZNOSÍTÁSA

ÉRTÉKELÉS: TÁBLÁZAT, MIÉRT JÁR PONT 

Megjegyzés: Dönthetsz úgy, hogy nem viszel egyes 
árukat a városba, még ha meg is tehetnéd. 

Példa: A két luxuscikklapka és az 
egy géplapka lekerül a mezők-
ről, és piactábla jobb oldala mel-
lé kerül képpel lefelé fordítva, így 
ezek most már keresletlapkák.

Példa: A játéknak vége, és Kéknek az ábrán látható
A és B raktárban maradt áruja. Vasútszintje 3.

Az A-ban lévő vegyszer nem érne el Irdyoig (W),
mert nem elég magas a vasútszintje hozzá.

A két ételkockát A-ból el tudja vinni Raposaba
(X), így kék 4 $-t kap mindkettőért.

B-ből a textilkockákat nem tudja elvinni
Geekopolisba (Z), nincs raktár az úton.

A három gépkockát B-ből el tudja vinni
Sartainville-be (Y); Kék 4 $-t kap mind-
egyikért. 1 $ vámmal tartozik Zöldnek vagy 
Sárgának az egyes kockákért. Kék elszállít 
minden kockát a talonba, amit el tud, 4 $-
t kap mindegyikért, és kifizeti a vámot. A
kiárusításfázisban a haszna 17 $ (5 áru 
vissza x 4 $ = 20 $, mínusz 3 $ a gépkockák  
vámja.)

•

•

•



A normáljáték néhány elemet ad a játékhoz, amitől minden játékosnak lesz egy saját csapata. Mindegyik csapatnak egyedi képessége 
van, ami lehetővé teszi a játékosoknak, hogy különböző stratégiákat állítsanak fel. 

Minden játékos választ egy csapatot a játékkezdéshez. Ha a játékosok nem tudnak dön-
teni vagy inkább véletlenszerűen osztanátok el, akkor egy jó módszer, hogy keverjé-
tek meg a játéktáblákat, az alapoldalukkal felfelé, és osszátok ki őket. A játékosok 
ezután a normáloldalára fordítják, hogy lássák mely csapatok fognak játszani. Némely 
csapat léghajójának egyedi táblázata van (gyémántminősítés és raktérkapacitás), ami 
hatással van a játékra. A léghajók leírását alább, a csapatok leírásánál találod.

A játékszabályokban csak az változik, hogy (az egyedi csapatképességek bevezetése mellett) a kezdőjátékos-jelző nem kerül játékba; 
helyette a karakterkártya jobb alsó sarkában található elsőbbségi számot használjuk. Két esetben kell: 

• Az előkészületek során a kezdő raktárak lerakásánál
Az Előkészületek D lépésében a játékosoknak az elsőbb-
ségi számok fordított sorrendjében kell letenniük a rak-
tárukat.

Minden játékos megkapja a csapata mozgáskártyapakliját. A játékosok ne vegyék ki 
az egyedi 13. kártyát (ami         jellel van megjelölve) a paklijukból. Ezeket a kártyákat is 
ugyanúgy lehet kijátszani, mint a többi mozgáskártyát a Léghajók mozgásának meg-
tervezése fázisban. Az egyes egyedi kártyák leírását a csapatok leírásánál találjátok.  

Minden játékos megkapja a csapata kétoldalú karakterkártyáját. Mielőtt elkezdődne a 
játék, a játékosoknak el kell dönteniük, hogy a csapatuk két karaktere közül melyikkel
játszanak a játékban. (Javasoljuk, hogy a játékosok ezt titokban válasszák ki, majd 
egyszerre fedjék fel, hogy a többi játékos döntése ne lehessen hatással a sajátjukra.) 
A karakterkártya kerüljön  a játékostábla mellé, és a választott karaktert mutassa; a 
játék során nem lehet forgatni. Minden karakter valamilyen egyedi előnyt biztosít az 
adott csapat játékosának. A karakterek leírása alább található, a csapatok leírásánál.

A kezdőjátékos-jelzőt nem használjuk a normáljátékban. Kerüljön vissza a 
dobozba. (Ez egy másik D lépést eredményez az előkészítésben, lásd alább.)

Ha több játékos ugyanolyan betűvel rendelkező kártyát játszik ki, akkor ezek között a játékosok között a körsorrendet e 
számok számsorrendje dönti el, a kisebbtől a nagyobb felé .

• a Mozgás- & akciófázisban, ha holtverseny állna elő a körsorrendnél

A NORMÁLJÁTÉK FÜGGELÉK: A JÁTÉKMENET BŐVÍTÉSE

Változások az előkészületekben

Szabályváltozások

Megjegyzés: A csapatok nincsenek a játékosszínekhez rendelve. Így a játékosok azzal a csapattal lehetnek, amivel akarnak, és 
használhatják a kedvenc színükben a játékelemeket. A csapat elemei (játékostábla, mozgáskártyák, karakterkártya) be-
azonosíthatóak a jól látható csapatlogóról.

Megjegyzés: Minden karakterkártyán van egy elsőbbségi szám a jobb alsó sarokban.
Javasoljuk, hogy a játékosok e számoknak az óramutató járása szerint növekvő sor-
rendjében üljenek le az asztalhoz.

Példa: Mindenki felfedi az 1-es helyre 
tervezett kártyáját. Zöld körsorrend-
mutatója B. Kéknek és Sárgának is C. 
Zöld jön először, majd Kéknek és 
Sárgának a holtversenyét az elsőbbségi
számuk oldja fel. Kék száma 4, Sárgáé  
2, így Sárga jön előbb, aztán Kék.

VAGY

•

•

•

•

Elsőbbségi szám



CSAPAT LEÍRÁSOK: LÉGHAJÓ ADATOK, KARAKTERTRÜKKÖK ÉS EGYEDI MOZGÁSOK

Lawrence Golding volt a levegőből a vasútra szállítás atyja, és az Emperor volt a légiflottájának a büszkesége. Halála után a Golding szállítási 
birodalom darabokra hullott, csak árnyéka lett a régi dicsőségének. Évekkel később Lawrence elhidegült fia, Harvey apja régi partneréhez, Regi-
nald Kainhoz fordult, hogy visszaszerezzék az örökségüket. Infrastruktúra, mély zseb, és az elhatározás, hogy megragadják a napot és előnyeit.

AZ EMPEROR

Aurelia Bayley egy zseni. Léghajóját, a DaVincit a semmiből tervezte meg, jellegzetessége egy egyfajta vegyi hajtóanyag rendszer, amivel elképesztő 
sebességet tud elérni. Aurelia nem a világ legjobb pilótája, ezért épített egyet. Másodpilótája I.S.A.A.C. (Intelligent Steam Automated Airship 
Captain=Intelligens gőzautomata léghajókapitány) egyszerre 2 feladatra is tud figyelni. Hite, hogy az innováció az adu a sikerért folytatott versenyben.

A DaVINCI

Az Előkészületek során a kezdő raktáradat te teszed le először, mintha 
a te elsőbbségi számod lenne a legmagasabb az összes játékos közül. Ha 
minden játékos letette a kezdő raktárát, tegyél le egy második raktá-
rat is (ingyen) valamelyik még nem foglalt vasútvonalra. A léghajódat 
az első lerakott raktáradhoz kell tenned.

HARVEY GOLDING: RÉGI BIRODALOM
A játékot 20 $ készpénzzel kez-
ded (a normál 12 $ helyett).

Az egyedi Emperor mozgáskártya lehetővé te-
szi, hogy két akciót hajts végre ebben a körben. 
Hagyd ki a körödben a teljes mozgáslépésed, és 
hajts végre helyette két teljes akciót.

Az Emperornak (az Uralkodónak) standard a gyémántminő-
sítése és a szállítási kapacitása.

REGINALD KAIN: TŐKE

Az Előkészületek során megkapod Aurelia öt átalakítójel-
zőjét. Egy akcióként elköltheted egy jelződet hogy átalakíts 1 
árut (ami vagy egy raktáradban, vagy a léghajód rakterében 
van) 2 azonos, másik fajta árura. (Például átalakíthatsz 1 
vegyszerkockát 2 gépkockára.)   

AURELIA BAYLEY: ÁTALAKÍTÓ
Az Eőkészületek során megkapod I.S.A.A.C
öt örökmozgójelzőjét. Körönként egyszer
(rögtön az akciód után) elkölthetsz egy 
jelzőt, hogy végrehajts egy második vá-
lasztott akciót is.   

Az egyedi DaVinci mozgáskártyának 7 a moz-
gásértéke — a legnagyobb önálló repülési táv 
a játékban — de nem fordulhatsz vele repülés 
közben.

A DaVincinek standard a gyémántminősíté-
se és a szállítási kapacitása.

I.S.A.A.C.: ÖRÖKMOZGÓ

Hét különböző csapat van a Kings of Air & Steamben. Minden csapathoz tartoznak karakterek és egy speciális mozgáskártya, 
amiknek szórakoztató képességeik vannak, és külön személyiségük, amit megtapasztalhattok a sok különféle ellenfél 
kombináción, és kipróbálhattok sok különböző játékstílust.

A csapatokat az elsőbbségi számuk szerinti sorrendben mutatjuk be. Ne felejtsétek 
el, hogy az alább leírt előnyök mellett az alacsonyabb elsőbbségi számmal rendelkező 
csapat jön mindig előbb holtversenynél; ez egy jelentős előny!



A Kings Over Aces névadója egy pókerleosztás, amit Sebastian King játszott ki, és nyert vele egy megbízható léghajót... Hogy vajon csalt-e 
vagy sem, az több találgatás tárgya is. Ő és a bűntársa, Corey McQueen most már a hajózási útvonalakat járják, hogy megszerezzék bár-
melyik leosztás legjobb végét. A kockázatvállalási hajlandóságuk és a szabályok hajlítása gyakran ad egy kis előnyt nekik a versenyben.

A raktáraid építése 1 $-ral keveseb-
be kerül, mint a rendes ár. (Azaz 
első raktárként egy vasútvonalon a
költséged 3 $; olyan vonalon, ahol 
már van legalább egy másik raktár, 
pedig 6 $.)

KINGS OVER ACES

Victor és Eva Blane örökölték a Blane Railworks vagyont. A Blane Railworks vasutakat épített, amivel megnyitotta Afrikát és a Közel-keletet a
vasúti szállítás számára; a Blane-ek az építési tapasztalatukat, és a vasúti rendszerek menedzsmentjét adják a játékhoz. Masszív léghajójuk, 
a páncélozott Sphinx, impozáns alakja rajzolódik ki, ahogy erőforrásokkal eteti a bimbódzó földi hálózatát.  

A SPHINX

Flora és Bishop Kingston lehet a legnagyobb szaktudású házaspár, akit az iparág valaha is látott; ők ketten hét könyvet írtak pi-
acelméletről és vagyonmenedzsmentből. A tudásukat alkalmazzák a saját üzleteikben is, abban a hitben, hogy az áruhatékonyság
és a gazdasági erők figyelemmel kísérése mindig legyőzi a nyers sebességet. 

A ROSE & THORN

VICTOR BLANE: VASÚTBÁRÓ
Az Előkészületek során megkapod Éva öt sínlapkáját. Egy akcióként 
létrehozhatsz új vasútvonalat összekötve két várost a sínlapkáid 
táblára rakásával. Egy hexára egyet tegyél hogy a sínek illeszkedjenek. 
(Mindegyik lapka egyik oldalán egy egyenes sín van, a másikon egy ka-
nyar, azt használod amelyikre szükséged van.) A lapkákat nem teheted
vasútmezőre, városra vagy gyárra. 1 $-t kell fizess minden felhasznált 
lapkáért a banknak. Tegyél egy új raktárat (ingyen) az épp megépített új 
vasútvonalra. Az új vasútvonalat ugyanúgy kell kezelni, mint bármelyik 
már meglévő vasútvonalat.   

Az egyedi Sphinx mozgáskártyának a mozgásértéke 
2. A mozgásod után (de még az akciód előtt) egy 
árut szállíthatsz az alap  áruszállítási szabályok 
szerint. Ez nem számít a köröd akciójának.

A Sphinxnek kicsit lassabban növekszik a gyémántminősítése
és standard az árukapacitása.

EVA BLANE: ÚJ ÉPÍTÉSŰ

FLORA KINGSTON: PIACI ÉRZÉK
Ha árut szállítasz egy városba, a szállítmányod egyik 
áruját visszateheted a talonjába ahelyett, hogy a 
város helyeire tennéd. (Az áruért megkapod a fi-
zetséget, ahogy szokás.)

Az egyedi Rose & Thorn mozgáskártya lehetővé teszi, hogy 
kétszer lépj 2 mezőt. Ez azt jelenti, hogy a köröd egy teljes
mozgáslé-pését (repülés és berakodás/kirakodás) kétszer haj-
tod végre. Az egyes repülések különállónak számítanak, akár 
éles kanyar is lehet köztük. A két repülés közt nem hajthatsz 
végre akciót.  

A Rose & Thornnak (a Rózsa és tövisnek) a gyémántminősítése a legrosszabb 
a játékban — viszont az árukapacitása a legjobb.

BISHOP KINGSTON: KERESLETVEZÉRLŐ

Az Előkészületek során megkapod Sebastian öt szerencsejáté-
kos-jelzőjét. Ha árut szállítasz egy városba, fogadhatsz 
legfeljebb 3 $-ért. (A fogadást a banknak kell fizetni.) Keverd 
meg a képpel lefelé fordított jelzőid, aztán minden befizetett 
dollárért fordíts fel 1-et. Ha bármelyik felfordított jelzőn a
szállítmányoddal egyező jel van, akkor minden leszállított 
áruért 2 $-ra többet kapsz.

SEBASTIAN KING: SZERENCSEJÁTÉKOS
Az Előkészületek során megkapod Corey öt
svindlerjelzőjét. Ha árut szállítasz egy vá-
rosba, elkölthetsz egyet a jelzőidből, hogy
beletegyél egy más típusú árut a szállít-
mányba. (Például három étel szállítása he-
lyett két ételt és egy textilt szállítanál.) A
szállítmányért annyi pénzt gyűjts be, mintha 
minden áru a helyes típusú lett volna.

Az egyedi Kings Over Aces mozgáskártya lehetővé te-
szi, hogy eldöntsd (amikor végrehajtod a repülésed), 
hogy milyen messze repüljön a léghajód; 0-tól 3-ig-
bármennyi mező távolságra. A mozgás alapszabálya-
it kell követned mikor kijátszod. 

Kings Over Aces-nek (a Király full ász párral hajónak) standard
gyémántminősítése és árukapacitása van.

COREY McQUEEN: SVINDLER

Ha teljesen feltöltesz egy várost, akkor nézd át a ke-
resletpaklit, és válassz egy lapkát. Keverd újra a paklit.
Ha egy ellenfeled tölt fel egy várost, húzz vakon két 
keresletlapkát (az alap egy helyett). Az egyiket válaszd 
ki, és a másikat tedd vissza a pakliba. Keverd újra a 
paklit.



Samuel Diamond által feltalált illékony gyémántmotor minden léghajót a felhők fölé emel. Samuel unokája, Eli Diamond bárki másnál jobban 
ismeri a gyémántmotort; megszerezte a leggyorsabb hajóhoz a legtapasztaltabb pilótát, hogy a motorját a legjobban kihasználja. Ez a hajó a 
fényes Sky Castle, és a pilótája a legendás Clint Castle. Ezzel a két emberrel a csapatban senki másnak nincs esélye lépést tartani velük.

A SKY CASTLE

A Godfather egy vészjósló hajó, amit gonosz emberek üzemeltetnek; nem tisztességes versenytársak. Csapatuk tevékenysége minden szem-
pontból arra épül, hogy mások kemény munkáját kihasználják és kizsákmányolják. Thaddeus Birch és Ezekiel Crane nem beszélnek sokat, a 
léghajójuk alig hallható motorjaival úszik a szürkületben. Még a tapasztalt kapitányok is csak remélhetik, hogy nem tűnik el a vagyonuk, ha 
a Godfather feltűnik mellettük.

A GODFATHER

A léghajóddal lehetőséged van éles
kanyarokat csinálni a repülés során.
(Hátrafelé nem mehetsz.)

Szabadon be- és kirakodhatsz min-
den körben a repülésed előtt és/
vagy után is (a normál csak a 
repülés után helyett).

CLINT CASTLE: KIVÁLÓ PILÓTA 
Egy akcióként bármilyen mozgáskártyát kijátszhatsz a paklidból
(kivéve, ha a kártya gyémántminősítés túllépést okozna). Kezeld úgy, 
mintha egy második repüléslépést is végrehajtanál a körödben a
mozgás szabályait betartva (beleértve a berakodást/kirakodást). Az ily 
módon kijátszott mozgáskártyát hagyd képpel felfelé a játékostáblád 
mellett, hogy a gyémántok (ha vannak rajta) láthatóak legyenek.
Ezeknek a kártyáknak a gyémántjai is beleszámítanak a későbbi 
gyémántminősítés túllépése vizsgálatba. Ezeket a kártyákat se fe-
lejtsétek el visszatenni a pakliba a Fenntartásfázisban.

Az egyedi Sky Castle mozgáskártyának 
6 a mozgásértéke. Ez a leggyorsabb 
mozgáskártya a játékban, amivel for-
dulni is lehetséges.

A Sky Castle (az Égi kastély) szállítási kapacitása a legrosszabb a játékban — viszont a 
gyémántminősítése a legjobb.

ELI DIAMOND: KIVÁLÓ GÉPÉSZ

Áruszállításkor a szállítmányod ingyen meg-
állhat az ellenfeleid raktáránál. Más szavakkal: 
sosem kell vámot fizetned.

THADDEUS BIRCH: MEGFÉLEMLÍTÉS
A repülésed során ha a léghajód olyan mezőn megy át, 
ahol másik játékosnak van léghajója, akkor ellophatsz 
attól a játékostól 3 $-t. (Lophatsz több játékostól is egy  
repülés során — akár egy mezőn is, ha ott több játékos 
léghajója is áll.)

Az egyedi Godfather mozgáskártya lehetővé teszi, hogy el-
döntsd (amikor végrehajtod a repülésed), hogy milyen messze 
repüljön a léghajód; bármilyen 0 és 2 mező közötti távolság-
ra. A mozgás alapszabályait kell követned mikor kijátszod. 
A mozgáslépés után (még az akciód előtt) ellophatsz 1 árut 
egy másik játékos raktárából vagy rakteréből, ha a léghajód 
ugyanazon a mezőn áll. (Ha a raktered tele van, akkor 
először el kell dobnod 1 bármilyen típusú árut; az eldobott 
áru visszakerül a talonba.) 

A Godfathernek (a Keresztapa) standard gyémántminősítése 
van, de megnövelt árukapacitása.

EZEKIEL CRANE: LOPÁS

Scott szeretné megköszönni családjának, barátainak és feleségének, Betnek az 
összes játékemléket, ami a Kings of Air and Steam létrehozásához vezetett.  Kö-
szönet a következőknek a játéktesztelésért és barátságukért: Joe, Alyssa, 
Dan, Hannah, Tanky, Ray, Skivvy, Tim és Adam. És végül köszönet Josh 
Cappelnek, hogy a kartonból arany lett, Seth Jaffeenek, hogy az értelmetlenből 
értelmes, és Michael Mindesnek, hogy mindez létrejöhetett.

KINGS OF AIR AND STEAM JÁTÉKTERVEZŐ: Scott Almes
JÁTÉKFEJLESZTŐ: Seth Jaffee
GRAFIKAI DESIGN és JÁTÉKFEJLESZTŐ: Joshua Cappel
LÉGHAJÓ FORMÁK: Alex Vandertol
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