
Alapépületek (Standard Building)
Abattoir 09 Vágóhíd

(K, Érték: 8, Belépődíj: 2 Frank, Építőanyagok: 1 fa, 1 agyag és 1 vas). A játékos bármennyi marhát átalakíthat hússá úgy, 
hogy megfordítja a jelölőket. Továbbá minden 2 levágott marháért 1 irhát kap (lefelé kerekítve). 2-3 marháért 1 irha jár, 4-5 
marháért 2, stb.

Arts Centre 11 Kulturális központ
(Ny, Érték: 10, Belépődíj: 1 étel, Építőanyagok: 1 fa és 1 agyag; 1 horgász). Az épület használója minden olyan játékos után 4 
Frankot kap, aki az épület használójának tulajdonában lévő valamelyik épületet éppen foglalja. Az épület használójának 
játékos-korongja nem számít.

Bakehouse 05 Sütöde
(K, Érték: 8, Belépődíj: 1 étel, Építőanyag: 2 agyag). A játékos bármennyi gabonát átalakíthat kenyérré úgy, hogy megfordítja a
jelölőket. Minden megsütött kenyér ½ energiába kerül (felfelé kerekítve). Például 2 energia szükséges 3 kenyér 
megsütéséhez. A játékos minden 2 megsütött kenyérért 1 Frank támogatást kap (lefelé kerekítve).

Bank 29 Bank
(G, Érték: 16, Ár: 40, Építőanyag: 4 tégla és 1 acél). A „Bank” nem teszi lehetővé akció végrehajtását. Az értéke a játék végén 
a „Bank” tulajdonosának birtokában lévő épületektől függ. Minden ipari épület 3 Frankkal növeli a „Bank” értékét. Ezen kívül 
minden gazdasági épület (a „Bankot” is beleértve) 2 Frankkal növeli a „Bank” értékét.

Black Market 13 Feketepiac
(T, Érték: 2, Belépődíj: 1 étel). A „Feketepiacot” nem lehet megépíteni, csak megvásárolni. A „Feketepiacra” látogató játékos 
elvehet 2-t minden olyan áruból (a pénzt is beleértve), amelyiknek a kínálati mezője üres. Így szerezhető 1 Frankos pénzérme,
hal, fa, agyag, vas, gabona és marha. 5 Frankos pénzérmét, szenet és irhát (valamint átalakított árukat) nem lehet a 
„Feketepiacon” szerezni. Megjegyzés: Ha a játék előkészítésekor a „Feketepiac” valamelyik pakli tetejére kerülne, akkor 
ajánlott az épületkártyákat újra megkeverni és új paklikat kialakítani. Egyébként a kezdőjátékos túl nagy előnyre tehetne szert.

Brickworks 14 Téglaégető
(I, Érték: 14, Belépődíj: 1 étel, Építőanyagok: 2 fa, 1 agyag és 1 vas). A játékos bármennyi agyagot átalakíthat téglává úgy, 
hogy megfordítja a jelölőket. Mindegyik tégla legyártása ½ energiába kerül (felfelé kerekítve). 1-2 tégla 1 energiába kerül, 3-4 
tégla 2-be, 5-6 tégla 3-ba, stb. A játékos minden 2 legyártott tégláért 1 Frank támogatást kap (lefelé kerekítve). Tehát 1 Frankot
kap 2-3 tégla legyártásáért, 2-t 4-5 tégláért, stb.

Bridge over
the Seine

27 Híd a Szajna fölött
(T, Érték: 16, Belépődíj: 2 Frank, Építőanyag: 3 vas). A játékos bármennyi árut eladhat. Minden átalakított áruért 1 Frankot kap,
valamint minden, bármilyen alapárukból álló 3-as csomagért 1 Frank jár (lehetnek azonos vagy különböző áruk is).

Building Firms B1
B2

Építőüzemek
(K, Kezdőépületek, 2 db van a játékban, Érték: 4/6, Nincs belépődíj/Belépődíj: 1 étel; 1-1 kalapács mindkettőn). Az 
„Építőüzemek” kezdőépületek. Használatukkal épületek építhetők, de hajók nem. A játékosok egy „Építőüzemet” használva 
felépíthetnek egyet a 3 építési ajánlati pakli tetején lévő épületek közül. A város tulajdonában lévő épületek nem építhetők meg
– ezeket már megépítették és csak megvásárolni lehet őket.

Business
Office

21 Üzlethelység
(G, Érték: 12, Belépődíj: 1 Frank, Építőanyagok: 4 fa és 1 agyag; 1 kalapács és 1 horgász). A játékos beválthat 4 tetszőleges, 
általa választott árut 1 acélra. A pénz nem számít árunak. Ezen kívül vagy ehelyett elcserélhet egy általa választott árut 1 
faszénre, 1 bőrre vagy 1 téglára.

Charcoal Kiln 07 Faszénégető telep
(K, Érték: 8, Nincs belépődíj, Építőanyag: 1 agyag). A játékos bármennyi fát faszénné alakíthat úgy, hogy megfordítja a 
jelölőket.

Church 30 Templom
(Ny, Érték: 26, Nem lehet megvásárolni, Nincs belépődíj, Építőanyagok: 5 fa és 3 tégla, valamint 1 vas). A játékos csak akkor 
léphet be a templomba, ha legalább 5 kenyere és 2 hala (nem füstölt hala) van. Ekkor kap még 5 kenyeret és 3 halat.

Clay Mound 10 Agyagdomb 
(T, Érték: 2, Belépődíj: 1 étel). Az „Agyagdombot” nem lehet megépíteni, csak megvásárolni. Az „Agyagdombra” lépő játékos 
kap 3 agyagot a készletből, plusz 1 további agyagot minden, az épületein található kalapácsért.

Cokery 25 Kokszosító
(I, Érték: 18, Belépődíj: 1 Frank, Építőanyagok: 2 tégla és 2 vas). A játékos bármennyi szenet koksszá alakíthat úgy, hogy 
megfordítja a jelölőket. Minden átalakított szénért 1 Frank támogatást kap a játékos. A koksz 10 energiát ad.

Colliery 16 Szénbánya
(I, Érték: 10, Belépődíj: 2 étel, Építőanyagok: 1 fa és 3 agyag). A játékos 3 szenet kap a készletből. Ha a játékosnak van 
legalább egy kalapácsa az épületein, akkor kap 1 további szenet. Több szenet nem lehet kapni akkor sem, ha a játékosnak 
egynél több kalapácsa van.

Construction
Firm

B3 Építkezési vállalat
(I, Kezdőépület, Érték: 8, Belépődíj: 2 étel; 1 kalapács). Az „Építkezési vállalat” egy kezdőépület. Az épület segítségével a 
játékosok megépíthetnek egymás után maximum 2 épületet az építési ajánlati paklik tetejéről. Az épület hajó építését nem 
teszi lehetővé. A játékos a két épületet veheti ugyanannak a paklinak a tetejéről is. A játékos azt is megteheti, hogy az 
„Építkezési vállalatot” használva megépít egy épületet, utána egy „további” akcióval megvásárolja a következő épületet, majd 
ugyanabból a pakliból a harmadik épületet ismét az „Építkezési vállalat” segítségével építi meg. A város tulajdonában lévő 
épületek nem építhetők meg – ezeket már megépítették és csak megvásárolni lehet őket.

Dock 26 Kikötő
(I, Érték: 10, Ár: 24, Építőanyag: 1 fa, 2 tégla és 2 vas). A „Kikötő” nem teszi lehetővé akció végrehajtását. Az értéke a játék 
végén a „Kikötő” tulajdonosának birtokában lévő hajók számától függ. Minden hajó, típusától függetlenül, 4 Frankkal növeli a 
„Kikötő” értékét.

Fishery 03 Halászterület 
(K Érték: 10, Nincs belépődíj, Építőanyagok: 1 fa és 1 agyag; 1 horgász). A játékos 3 halat kap a készletből, valamint minden 
egyes, saját épületein látható horgászért további 1 hal jár neki.



Grocery
Market

19 Élelmiszerbolt
(G, Érték: 10, Belépődíj: 1 Frank, Építőanyagok: 1 fa és 1 tégla). A játékos kap 1 marhát, 1 húst, 1 halat, 1 füstölt halat, 1 
gabonát és 1 kenyeret a készletből.

Hardware
Store

06 Építőanyagbolt
(K, Érték: 8, Belépődíj: 1 étel, Építőanyagok: 3 fa és 1 agyag; 1 kalapács és 1 horgász). A játékos kap 1 fát, 1 téglát és 1 vasat 
a készletből.

Ironworks 22 Vasmű
(I, Érték: 12, Belépődíj: 3 étel vagy 1 Frank, Építőanyagok: 1 fa és 2 tégla; 1 kalapács). A játékos 3 vasat kap a készletből, 
valamint fizethet 6 energiát további 1 vasért.

Joinery 04 Asztalosműhely 
(K, Érték: 8, Belépődíj:
1 étel, Építőanyag: 3 fa; 1 kalapács). A játékos 1-3 fa beadásáért 5-7 Frankot kap a kincstárból.

Local Court 15 Elsőfokú bíróság
(Ny, Érték: 16, Nincs belépődíj, Építőanyagok: 3 fa és 2 agyag). A játékos visszaadhat 1 vagy 2 kölcsönkártyát anélkül, hogy 
fizetne értük. Ha pontosan 1 kölcsönt vett fel, akkor azt visszaadhatja. Ha pontosan 2 van nála, akkor az egyiket visszaadja és 
kap 2 Frankot a kincstárból. Ha 3 vagy több van nála, akkor kettőt ad vissza (vagy inkább csak az egyiket adja vissza és 
felvesz még 2 Frankot).

Marketplace 01 Piac
(T, Érték: 6, Belépődíj: 2 étel vagy 1 Frank, Építőanyag: 2 fa). A játékos kiválaszt 2 különböző alapárut és elveszi őket a 
készletmezőkről (nem a kínálati mezőkről!). Az alapárukat a keretük alapján lehet azonosítani. A játékosok a következő árukból
választhatnak: hal, fa, agyag, vas, gabona és marha, valamint irha és szén. A játékos a tulajdonában lévő minden egyes 
kisipari üzemért elvehet egy további alapárut. Azonban sohasem vehet el egynél többet ugyanabból az árutípusból, így 
maximum 8 árut kaphat. Ezután a játékos megnézheti a speciális épületek paklijában lévő két felső kártyát, majd visszateszi 
őket az eredeti vagy fordított sorrendben.

Sawmill 02 Fűrészmalom
(I, Érték: 14, Nincs belépődíj, Építőanyagok: 1 agyag és 1 vas). A „Fűrészmalom” hasonlít az „Építőüzemhez”. A 
„Fűrészmalom” épületek építését teszi lehetővé, de hajókét nem. A kártya neve zöld háttérrel látható, hasonlóan az 
„Építőüzemekhez” és az „Építkezési vállalathoz”. A játékosok a „Fűrészmalmot” használva felépíthetnek egyet a 3 építési 
ajánlati pakli tetején lévő épületek közül, ha annak építéséhez legalább 1 fa szükséges. A „Fűrészmalom” előnye, hogy a 
játékosnak a szükséges mennyiségnél eggyel kevesebb fát kell befizetnie. A város tulajdonában lévő épületek nem építhetők 
meg – ezeket már megépítették és csak megvásárolni lehet őket.

Shipping Line 18 Hajózási társaság
(G, Érték: 10, Belépődíj: 2 étel, Építőanyagok: 2 fa és 3 tégla; 1 horgász). A játékos 3 energiát fizet minden egyes hajóért, amit 
áruk elszállítására szeretne használni. A fahajók 2 árut szállíthatnak el, a vashajók 3-at, az acélhajók pedig 4-et. A luxus-
óceánjárók nem használhatók áruszállításra. Minden elszállított húsért, füstölt halért, faszénért, irháért, tégláért és vasért 2 
Frankot kap a játékos; minden marháért, kenyérért és szénért 3-at, minden bőrért 4-et, minden kokszért 5-öt és minden acélért
8-at. A többi árut 1 Frankért lehet elszállítani. Az áruk értéke fel van tüntetve a „Hajózási társaság” kártyán, valamint az 
árujelölőkön (jobb alsó sarok) is. Az a játékos, aki egyszerre egynél több hajót használ szállításra, az fizetheti az összes 
szállítás energiaköltségét egyben is; nem szükséges hajónként külön-külön fizetni.

Smokehouse 08 Füstölőüzem
(K, Érték: 6, Belépődíj: 2 étel és 1 Frank, Építőanyagok: 2 fa és 1 agyag; 1 horgász). A játékos maximum 6 halat füstölt hallá 
alakíthat úgy, hogy megfordítja a jelölőket. Ez az akció 1 energiába kerül a halak számától függetlenül. Minden 2 átalakított 
halért 1 Frank támogatást kap a játékos (lefelé kerekítve). Így a játékos 1 Frankot kap 2-3 hal füstöléséért, 2-t 4-5 hal 
füstöléséért, stb.

Steel Mill 23 Acélüzem
(I, Érték: 22, Belépődíj:
2 Frank, Építőanyagok: 4 tégla és 2 vas).
A játékos bármennyi vasat átalakíthat acéllá úgy, hogy megfordítja a jelölőket. Minden egyes vassal együtt 5 energiát is be kell 
fizetnie. Ha a játékos egyszerre több vasat is átalakít, akkor az egész művelet energiaköltségét egyszerre is befizetheti, nem 
szükséges külön-külön fizetnie értük.

Storehouse 24 Raktár
(G, Érték: 4, Ár: 10, Építőanyagok: 2 fa és 2 tégla; 1 kalapács). A „Raktár” nem teszi lehetővé akció végrehajtását. Az értéke a 
játék végén a „Raktár” tulajdonosának birtokában lévő árujelölők számától függ: minden alap- és átalakított áru ½ Frankkal 
növeli a „Raktár” értékét (kerekítsünk lefelé, ha szükséges).

Tannery 20 Cserzőműhely
(K, Érték: 12, Nincs belépődíj, Építőanyagok: 1 fa és 1 tégla). A játékos maximum 4 irhát átalakíthat bőrré úgy, hogy 
megfordítja a jelölőket. Minden átalakított irháért 1 Frank támogatást kap a játékos.

Town Hall 28 Városháza
(Ny, Érték: 6, Ár: 30, Építőanyagok: 4 fa és 3 tégla). A „Városháza” nem teszi lehetővé akció végrehajtását. Az értéke a játék 
végén a „Városháza” tulajdonosának birtokában lévő épületektől függ. Minden nyilvános épület (a „Városházát” is beleértve) 4 
Frankkal növeli a „Városháza” értékét. Ezen kívül minden kisipari üzem 2 Frankkal növeli a „Városháza” értékét.

Wharf 12
17

Hajógyár
(I, 2 db van a játékban, Érték: 14, Belépődíj: 2 étel, Építőanyagok: 2 fa, 2 agyag és 2 vas, Modernizálható). A játékos kifizeti az 
általa választott hajókártya építési költségét (beleértve 3 energiát). A játékosok egyszerre csak egy hajót építhetnek egy 
„Hajógyárban”. A játékosok csak azokat a hajókat építhetik meg, amelyek valamelyik hajópakli tetején vannak. Az első 
játékosnak, aki egy fahajótól eltérő típusú hajót épít egy adott „Hajógyárban”, először modernizálnia kell azt úgy, hogy egy 
téglát tesz rá. A tégla a játék végéig a „Hajógyáron” marad. Csak olyan játékos modernizálhatja a „Hajógyárat”, aki hajót is épít.
A játékosoknak nem kell további téglát fizetniük további vas- vagy acélhajókért vagy luxus-óceánjárókért egy modernizált 
„Hajógyárban”.


