
Essen Promo Cards
Cattle Drive 46 Marhacsorda

A Marhacsorda a városhoz tartozik, de megvásárolható. Minden olyan játékostól, akinek legalább 1 marhája van kapunk 1 
marhát. A kétszemélyes játékban 2 marhát kapunk játékostársunktól.

Construction
Site

37 Építési terület
Az építési területet nem lehet megvenni. Osszunk minden játékosnak 3 speciális épületet. Az első játékos, aki belép az Építési 
területre kicseréli ezt az egyik kezében lévő lapra, és az új épületet azonnal felhasználja, ha lehetséges. Csak akkor nem kell 
belépési díjat fizetnie, ha megveszi az épületet. Ezután minden játékos eldobja a kezében lévő kártyákat.

Dive Bar 43 Lebuj
A Lebujt a város építi, de megvásárolható. Amikor egy játékost hazaküldenek, a Lebujba megy, és 2 frankot fizet a 
Kincstárnak. A Lebuj tulajdonosa csak 1 frankot fizet. A Lebujban egyszerre többen is lehetnek. (Nincs épületakció)

Dunny 0 Budi
Mihelyt a Budilap felfordul, helyezzük arra az Építési ajánlat-kupacra, amelyiknél a legfelső lap a legmagasabb számot 
mutatja. (Nincs épületakció)

Junkyard 42 Ócskavas-telep
Az Ócskavas-telepet a város építi, de megvásárolható.

Logging Camp 38 Fakitermelési terület
A Fakitermelési terület a városhoz tartozik, de megvásárolható, ugyi?

MS Dagmar 39 MS Dagmar
A MS Dagmart meg lehet vásárolni, vagy cserével megszerezhető egy korszerűsített Rakparton. A játékos, aki meglátogatja a 
korszerűsített rakpartot, ahelyett, hogy végrehajtana egy akciót, dobhatja az egyik Luxus óceánjáróját, és ingyen kicserélheti a 
MS Dagmarra. A MS Dagmar Luxus óceánjárónak számít. (Nincs épületakció)

Pawnbroker's 40 Zálogház
A Zálogházat a város építi, de megvásárolható. Halmozzunk különböző árukat a készletünkből a Zálogházra, és vegyünk el 
árunként 2 frankot. Ezeket bármikor kiválthatjuk, darabjukat 2 frankért. (Az áruk kiváltásához nem kell meglátogatnunk a 
Zálogházat.) 

Picket Line 44 Sztrájkoló munkások
A Sztrájkoló munkások a városhoz tartozik, de megvásárolható. Vegyük el a jelölőket az egyik Kínálati helyről. A következő 
körében a többi játékosnak is el kell vennie a jelölőket egy Kínálati helyről. Ezután a kártyát kivesszük a játékból. (Az utolsó kör
kezdetétől a Sztrájkoló munkások lap nem használható.)

Pirate's Lair 41 Kalóztanya
A Kalóztanya a kalózoké, grrr de egy játékos zsákmányához csapható, cimbora. Ha egy játékos birtokolja a Kalóztanyát, 1 
frankot kap minden egyes a Hajózási társasághoz tartozó hajó haladásánál. (Nincs épületakció)

Tobacco
Factory

45 Dohánygyár
A Dohánygyárat a város építi, de megvásásrolható. A Dohánygyár tulajdonosa a körében leveheti a többi játékost az 
épületeiről. (Nincs épületakció) 

Worker's
Cottages

36 Munkások házai
A Munkások házait a város építi, de megvásárolható.  A lap tulajdonosának egy helyett két fő akciója van a legutolsó 
szakaszban (miután az utolsó kör kártya végrehajtásra került). Az akciókat egymás után hajtja végre. (Nincs épületakció)


