
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.


