
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”.



Speciális épületek (Special Building)
Baguette Shop 03 Baguette-bolt

(G, Érték: 4, Belépődíj: 1 étel). A játékos maximum 4-szer eladhat 1 húsból és 1 kenyérből álló párokat. Minden párért 6 
Frankot kap a kincstárból.

Bakery 02 Pékség
(G, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel). A játékos eladhat maximum 6 kenyeret, darabját 3 Frankért.

Brick
Manufacturer

34 Téglakészítő
(I, Érték: 8, Belépődíj: 2 étel; 1 kalapács). A játékos bead 3 téglát, megmutatja, hogy van nála 10 Frank és kap 24 Frankot a 
kincstárból.

Business Park 12 Ipari terület
(T, Érték: 10, Ár: 12; 1 kalapács). Az „Ipari terület” nem teszi lehetővé akció végrehajtását. Az értéke a játék végén a „Ipari 
terület” tulajdonosának birtokában lévő többi épülettől függ. Minden ipari épület 2 Frankkal növeli az „Ipari terület” értékét.

Clothing
Industry

05 Ruhagyár
(I, Érték: 8, Belépődíj: 2 étel vagy 1 Frank). A játékos eladhat bármennyi, 1 irhából és 1 bőrből álló párt. Minden párért 7 
Frankot kap a kincstárból.

Coal Trader 18 Szénkereskedés
(G, Érték: 4, Belépődíj: 1 étel). A játékos elcserélhet 1 ételt 1 faszénre a készletből. Ezután, vagy ehelyett, minden 2 ételért 
elvehet 1 szenet. Az ételek értékét össze lehet vonni a befizetéskor. Például egy játékos fizethet 2 hússal – melynek 
összértéke 6 étel – és elvehet 3 szenet.

Diner 16 Étkezde
(G, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel; 1 horgász). A játékos maximum 3-szor eladhat 1 fából, 1 füstölt halból és 1 kenyérből álló 
árucsoportokat. Minden árucsoportért 8 Frankot kap a kincstárból.

Farm 04 Farm
(G, Érték: 8, Belépődíj: 1 Frank; 1 horgász). A játékos kap 2 halat, 2 gabonát, 2 fát, 1 irhát és 1 marhát a készletből.

Feedlot 24 Hizlaló
(G, Érték: 6, Ár: 8). A „Hizlaló” nem teszi lehetővé akció végrehajtását. A „Hizlaló” tulajdonosa minden betakarításnál 2 marhát 
kap 1 helyett, ha marháinak száma 2 és 6 között van. Ha 7 vagy több marhája van, akkor csak a szokásos 1 marhát kapja 
meg.

Fish Market 07 Halpiac
(G, Érték: 4, Belépődíj: 1 étel; 1 horgász). A játékos eladhat maximum 7 halat, darabját 2 Frankért. Füstölt halat itt nem lehet 
eladni.

Fish
Restaurant

08 Halvendéglő
(G, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel; 1 horgász). A játékos bármennyi füstölt halat eladhat, darabját 3 Frankért.

Fishpond and
Wood

09 Halastó és erdő
(T, Érték: 4, Belépődíj: 1 étel; 1 horgász). A játékos kap 3 halat és 3 fát a készletből.

Football
Stadium

31 Futballstadion
(Ny, Érték: 24, Építőanyag: 1 fa, 2 tégla, 2 vas, Sorszám: 31). A „Futballstadion” nem teszi lehetővé akció végrehajtását. A 
„Futballstadiont” nemcsak, hogy nem lehet megvásárolni, megépíteni is csak akkor lehet, amikor az építési ajánlati paklik 
egyike kiürül. Ekkor a „Futballstadion” rákerül az üres helyre és addig ott marad, amíg valaki meg nem építi.

Forest Hut 10 Erdei kunyhó
(G, Érték: 4, Belépődíj: 1 étel; 1 horgász). A játékos maximum 4-szer eladhat 1 fából és 1 húsból álló párokat. Minden párért 5 
Frankot kap a kincstárból.

Furniture
Factory

26 Bútorgyár
(I, Érték: 8, Belépődíj: 2 étel; 1 kalapács). A játékos eladhat bármennyi, 1 bőrből és 1 fából álló párt. Minden párért 6 Frankot 
kap a kincstárból.

Furriery 20 Szőrmeüzem
(K, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel). A játékos bármennyi irhát becserélhet kenyérre. Ezután, vagy ehelyett, eladhat maximum 2 bőrt,
darabját 5 Frankért.

Guildhouse 13 Céhház
(G, Érték: 4, Ár: 8; 1 horgász és 1 kalapács). A „Céhház” nem teszi lehetővé akció végrehajtását. Az értéke a játék végén a 
„Céhház” tulajdonosának birtokában lévő épületektől függ. Minden gazdasági épület (a „Céhházat” is beleértve) 2 Frankkal 
növeli a „Céhház” értékét.

Harbour
Watch

14 Kikötői őrség
(Ny, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel). A játékos 1 Frankot fizet egy általa választott másik játékosnak. Ennek a játékosnak vissza kell 
vennie a játékos-korongját a játéktábláról. Ezután az a játékos, aki belépett a „Kikötői őrség” épületébe, átmozgatja a játékos-
korongját arra az épületre, amelyikről levetette a másik játékos korongját, majd – amennyiben nem az ő tulajdonában van az 
épület – kifizeti a belépődíjat.

Haulage Firm 29 Szállítmányozó cég
(G, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel). A játékosnak 3 Frankot kell befizetnie a kincstárba, amiért elveheti az összes árut két 
egymással szomszédos kínálati mezőről. Pénzt nem vehet el. A szomszédos mezők áruféleségei a következők lehetnek: 
marha és gabona, gabona és vas, vas és agyag, agyag és fa, fa és hal.

Hunting Lodge 17 Vadászkunyhó
(K, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel; 2 horgász és 1 kalapács). A játékos kap 3 irhát és 3 húst a készletből.

Iron Mine and
Coal Seam

06 Vasbánya és széntelep
(T, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel; 1 kalapács). A játékos kap 2 vasat és 1 szenet a készletből.

Kiln 22 Égetőkemence
(K, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel). A játékos elcserél 1 agyagot és 1 energiát 3 téglára.



Labour
Exchange

01 Munkaközvetítő
(Ny, Érték: 6, Nincs belépődíj; 1 horgász). A játékos minden, a tulajdonában lévő horgászért 1 halat kap a készletből. Ezen 
kívül minden nála lévő kalapácsért 1 szenet is kap.

Leather
Industry

21 Bőrgyár
(I, Érték: 8, Belépődíj: 2 étel). A játékos bead 3 bőrt, megmutatja, hogy van nála 14 Frank és kap 16 Frankot a kincstárból.

Luxury Yacht 23 Luxusjacht
(H, Érték: 20; 1 horgász). A játékos a főakcióját végrehajtva belép az egyik „Hajógyárba” és kifizeti a belépődíjat, ha 
szükséges, majd egyik vashajóját, további költségek fizetése nélkül, elcseréli a „Luxusjachtra”. A lecserélt vashajó kikerül a 
játékból. A „Luxusjacht” vashajónak számít, azonban a vashajókkal ellentétben a „Luxusjacht” nem használható áruszállításra 
a „Hajózási társaság” működtetésekor és nem ad ételt a forduló végén. A „Luxusjacht” nem teszi lehetővé akció végrehajtását.

Masons’ Guild 25 Kőműves céh
(K, Érték: 8, Ár: 10; 1 kalapács). Az „Kőműves céh” nem teszi lehetővé akció végrehajtását. A „Kőműves céh” minden épület 
építését 1 agyaggal vagy 1 téglával olcsóbbá teszi. Azoknak az épületeknek az építéséhez, amelyekhez nincs szükség 
agyagra vagy téglára, nem ad kedvezményt.

Pâtisserie 19 Cukrászda
(G, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel). A játékos maximum 3-szor eladhat 1 kenyérből és 1 gabonából álló párokat. Minden párért 5 
Frankot kap a kincstárból.

Plant Nursery 11 Kertészet
(K, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel; 1 kalapács). A játékos 4 fát kap a készletből és 3 Frankot a kincstárból.

Schnaps
Distillery

30 Szeszfőzde
(K, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel). A játékos eladhat maximum 4 gabonát, darabját 2 Frankért.

Smelter 15 Kohó
(I, Érték: 10, Belépődíj: 2 Frank). A játékos 1 szenet, 1 kokszot és 1 vasat kap a készletből.

Steakhouse 32 Sztékház
(G, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel). A játékos maximum 4-szer eladhat 1 húsból és 1 faszénből álló párokat. Minden párért 6 
Frankot kap a kincstárból.

Steelworks 31 Acélmű
(I, Érték: 8, Belépődíj: 2 étel vagy 1 Frank; 1 kalapács). A játékos befizet 15 energiát, hogy maximum 1 vasat 2 acéllá 
alakítson.

Tavern 28 Taverna
(G, Érték: 4, Nincs belépődíj; 1 horgász). A játékos maximum 4-szer eladhat 1 fából és 1 gabonából álló párokat. Minden párért
3 Frankot kap a kincstárból.

Town Square 27 Főtér
(T, Érték: 6, Belépődíj: 1 Frank). A játékos minden egyes, a tulajdonában lévő kisipari üzemért elvehet egy átalakított árut a 
készletből. Az átalakított áruk az árujelölők keretének mintázatából ismerhetők fel. A játékos csak különböző árukat vehet el, 
de nem választhatja az acélt, a pénzt és az alapárukat.

Wind Farm 33 Szélerőmű telep
(T, Érték: 8, Ár: 12). ). A „Szélerőmű telep” nem teszi lehetővé akció végrehajtását. Amikor a „Szélerőmű telep” tulajdonosának 
energiát kell elhasználnia egy főakció részeként, akkor az eredeti energiaszükségletnél 3-mal kevesebbet kell fizetnie. Ha 
eredetileg 3-nál kevesebbet kellene fizetnie (mint pl. a „Füstölőüzem”, a „Sütöde” vagy a „Téglaégető” esetén), akkor sem 
kapja meg a különbözetet.

Zoo 35 Állatkert 
(Ny, Érték: 8, Belépődíj: 1 Frank; 1 horgász). A játékos pénzt kap élő állatai után: egyharmad Frankot minden marháért és 
halért. A teljes összeget lefelé kell kerekíteni. A játékos megtartja az állatait.



Le Grand Hameau
Biofuel Station GH

24
Bioüzemanyag-állomás
A bioüzemanyag-állomást a város építi, de megvásárolható
A tulajdonosa fizethet a Hajózási társaságnál szükséges energiáért gabonával. Minden gabona 2 energiát ér
(nincs épületakció)

Blast Furnace GH
23

Nagyolvasztó
A nagyolvasztót a város építi, de megvásárolható

Brick Trader GH
10

Téglakereskedés
A téglakereskedést  a város építi, de megvásárolható

Cannery Row GH
15

Konzervgyári Sor
A konzervgyári sort  a város építi, de megvásárolható

Cattle Market GH
09

Marhapiac
A marhapiacot  a város építi, de megvásárolható
Vagy,  vagy

Clay Company GH
11

Agyagtársaság
Az agyagtársaságot  a város építi, de megvásárolható

Cobbler’s GH
30

Cipészműhely
A cipészműhelyt a város építi, de megvásárolható

Deparment of
Agriculture

GH
18 

Mezőgazdasági Osztály
A Mezőgazdasági Osztályt a város építi, de megvásárolható

Department of
Economics

GH
19

Gazdasági Osztály
A Gazdasági Osztályt a város építi, de megvásárolható

Emporium GH
29

Kereskedelmi központ
A kereskedelmi központot a város építi, de megvásárolható
Vásárolj kedvedre annyi felfejlesztett nyersanyagot, amennyit csak akarsz: füstölt halat, faszenet, téglát, kenyeret, húst és bőrt 
egyenként 1 frankért, kokszot 3 frankért, acélt 5 frankért

Fisherman’s
Hut

GH
07

Halászkunyhó
A halászkunyhót  a város építi, de megvásárolható
Minden egyes kör végén a tulajdonosa 1 halat kap (1 vagy 2 játékos esetén 2 halat)

Flea Market GH
13

Bolhapiac
A bolhapiac a városhoz tartozik, de megvásárolható
Vedd el az egyik kínálati mezőről azokat a jelölőket, amelyek pontosan 2 árut (vagy frankot) ábrázolnak, és az összes 1 árut 
(vagy frankot) ábrázoló jelölőt bármennyi kínálati mezőről

Fur Factory GH
05

Szőrmegyár
A szőrmegyárat  a város építi, de megvásárolható
Birtokolt bőrönként:

Fur Industry GH
17

Szőrmeipar
A szőrmeipart a város építi, de megvásárolható

Hides Trader GH
16

Irhakereskedés
Az irhakereskedést  a város építi, de megvásárolható

Hotel GH
04

Szálloda 
A szállodát  a város építi, de megvásárolható
Mialatt tiéd a szálloda, 3 frankot kapsz a kincstárból ahányszor csak épületakció helyett árut vezsel el egy kínálati helyről. 
A szállodából nem lakoltathatnak ki
(belépéskor nincs épületakció)

Inn GH
14

Kocsma
A kocsmát  a város építi, de megvásárolható

Lumber Mill GH
02

Fűrésztelep
A fűrésztelepet  a város építi, de megvásárolható
Építéskor a fűrészmalom tulajdonosa 1-gyel kevesebb fát fizet
(nincs épületakció)

Main Station GH
03

Főpályaudvar
A főpályaudvart a város építi, de megvásárolható
Amikor elhagyod a főpályaudvart, egymás után két épületet használhatsz anélkül, hogy belépődíjat kellene fizetned. Ebben a 
körben nem térhetsz vissza a főpályaudvarra.
A főpályaudvarról nem lakoltathatnak ki.
(belépéskor nincs épületakció)

Major
corporation

GH
28

Nagyvállalat
A nagyvállalatot a város építi, de megvásárolható
A készletből elvehetsz 1-et minden egyes olyan áruból (frankot kivéve), amelyből már van a tulajdonodban. Ha acélt veszel el, 
az plusz 3 frankba kerül.

Ranch GH
25

Tanya
A tanyát a város építi, de megvásárolható
A játék végén az értét 2 frankkal nő marhalapkánkét
(nincs épületakció)

Rattletrap Car GH
31

Tragacs
A tragacsot a város parkoltatja, de valószínűleg egy játékos meg fogja kapni
A tragacsot a következő játékosnak kell elvennie, aki kap legalább 1 vasat (nem acélt)
A tragacsot nem lehet eladni



Smelting
Furnace

GH
12

Olvasztó kemence
Az olvasztókemencét a város építi, de megvásárolható

Soup Kitchen GH
08

Leveskifőzde
A leveskifőzdét  a város építi, de megvásárolható
Minden kör végén ugyanannyi élelmet ad, mint a fahajó 

Souvenir Shop GH
21

Ajándékbolt
Az ajándékboltot a város építi, de megvásárolható
A tulajdonosa 1 frankot kap a kincstárból ahányszor egy másik játékos használja az épületét
(nincs épületakció)

Stockmarket GH
20

Tőzsde
A tőzsdét a város építi, de megvásárolható
Amikor egy másik játékos frankot vesz el a kínálati mezőről, a tulajdonosa 1 frankot kap a kincstárból. Amikor egy másik 
játékos megépíti a bankot a tőzsde tulajdonosa 3 frankot kap. A tőzsde tulajdonosa nem fizet kamatot a kölcsönökre.
(nincs épületakció)

Trading firm GH
26

Kereskedelmi cég
A kereskedelmi céget a város építi, de megvásárolható
Cserélj ki maximum 4 árut bármennyi árura a készletből úgy, hogy a beadott és elvett áruk összfrankértéke megyegyezzen

Trafficking
Spot

GH
27

Üzérkedési hely
Az üzérkedési helyszín a városhoz tartozik, de megvásárolható
Cserélj ki 3 alapárut bármilyen másik 3 alapárura (vasat kivéve) a készletből
Cserélj ki 3 felfejlesztett árut bármilyen másik 3  felfejlesztett árura (vasat kivéve) a készletből

Wainwright’s GH
06

Szekérgyártó műhely
A szekérgyártó műhelyt  a város építi, de megvásárolható
Birtokolt vasanként

Wholesale
Bakery

GH
01

Fadaru
A fadarut a város építi, de megvásárolható
Építkezéskor a fadaru tulajdonosa helyettesíthet 1 bármilyen építőanyagot 1 fával
(nincs épületakció)
Ár

Wholesale
Bakery

GH
32

Nagykereskedelmi pékség
A nagykereskedelmi pékséget a város építi, de megvásárolható

Wrecker GH
22

Házlebontó

Le Havre – Le Grand Hameu (Speciális épületek)

Le Grand Hameau 32 új épületet tartalmaz, melyeket Jay Volk, Darrell Perrins, Kevin Lee, Brian Cherry, Mikkö Ämmälä,
Anthony Snider, Eric Boivinm Ken Roberts és Matt Tonks terveztek.

A mini kiegészítő magában, és az alapjáték Speciális épületeivel összekeverve is játszható.
Két épületre speciális szabály vonatkozik:  A Főpályaudvarról és a Szállodából a játékos nem kilakoltatható. Ez akkor is

érvényes, amikor ezeket az épületeket eladják vagy megvásárolják.



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)



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
18

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
19

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
20

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
10

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


