
Hajók (Ships)
Wooden Ship S 01,02,03,04,05,07,09 Fahajó

A Hajózási társaságot használva 2 árut ad el. A kör végén élelmet ad.

Iron Ship S 06,08,10,11,13,15 Vashajó
A Hajózási társaságot használva 3 árut ad el. A kör végén élelmet ad.

Steel Ship S 12,14,16,17 Acélhajó
A Hajózási társaságot használva 4 árut ad el. A kör végén élelmet ad.

Luxury Liner S
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Luxus Óceánjáró
Nem lehet megvásásárolni. Figyelmeztetés: Az utolsó kör után minden játékos végrehajthat még egy Főakciót, amikor is az 
épületeket többen is elfoglalhatják. A játékosok semmit nem vásárolhatnak az utolsó akciófázis során.

Luxury Liner S
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Luxus Óceánjáró
Nem lehet megvásásárolni. Figyelmeztetés: Ezt a kártyát az utolsó kör elején használjuk. Az utolsó kör után minden játékos 
végrehajthat még egy Főakciót, amikor is az épületeket többen is elfoglalhatják. A játékosok semmit nem vásárolhatnak az 
utolsó akciófázis során.

Luxury Liner S
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Luxus Óceánjáró
Nem lehet megvásásárolni. Egy utolsó Főakció. Ezt a lapot az utolsó kör után használjuk fel. Minden egyes játékos 
végrehajthat egy utolsó akciót. Az épületeket többen is elfoglalhatják. A játékosok még visszafizethetik adósságaikat. A 
játékosok semmit nem vásárolhatnak az utolsó akciófázis során. 

Kölcsön (Loan) és Kőr áttekintő+Éléskamra (Turn Overview+Buttery)
Loan Kölcsön

Ha kamatfizetéshez vagy az etetési fázisban az étel kifizetéséhez szükséges, vedd magadhoz ezt a kártyát és 4 Frankot.

Amíg van legalább egy kölcsönöd, fizess minden alkalommal 1 Frankot, amikor egy játékos hajója eléri a „Kamat” (Interest) 
készletlapkát. A kölcsönöket a játék során bármikor visszafizetheted, kölcsönönként 5 Frankért.

3 Loans 3 Kölcsön
Ezt a kártyát bármikor beválthatod 3 kölcsönkártyára.

Buttery Éléskamra
Itt ételt tárolhatsz a következő kör végére.

Turn Overview Egy kör áttekintése
1. Készlet:
Helyezd a hajójelölődet a következő készletmezőre.
Helyezd a rajta ábrázolt 2 különböző árut (vagy Frankot) a megfelelő kínálati mezőkre.

2. Főakció:
Válassz:
- Vedd el az összes árut (vagy Frankot) az egyik kínálati mezőről,
vagy
- Lépj be egy új épületbe (pl. új épületeket építeni).

További akciók
Vásárlás
Saját köröd során bármikor vásárolhatsz épületeket és hajókat.

Eladás
A játék során bármikor eladhatsz épületeket és hajókat az értékük feléért.

Kölcsön visszafizetése
A játék során bármikor visszaválthatod kölcsönkártyáidat, kártyánként 5 Frank befizetésével.

Egyéb kártyák
Tablet* With App GH

33
Táblagép* alkalmazással
A város rendeli a webshopon keresztül, de megvásárolható.  *vagy okostelefon

Spielemesse E20
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Játékkiállítás 
Vegyünk 1 kölcsönt és 6 különböző árut (acélt kivéve).


