
 

 

A játékról 
Le Havre egy francia város, melyben Franciaország második legnagyobb kikötője található (Marseille után). A város nem csak mérete miatt 

figyelemre méltó, hanem szokatlan neve miatt is. A holland „Havre” szót, melynek jelentése „Kikötő”, a francia nyelv a 12. században vette át, de 

napjainkban már elavultnak tartják és helyette inkább a „le port” kifejezést használják. 

 

A játék alapelve egyszerű. Egy játékos köre két részből áll: Először az újonnan készletbe került árukat elosztja a kínálati mezők között; utána 

végrehajt egy akciót. Egy akció állhat abból, hogy elveszi az egy adott típushoz tartozó összes árut az adott kínálati mezőről, vagy pedig használja 

az egyik, már rendelkezésre álló épületet. Az épületekhez tartozó akciók lehetővé teszik, hogy a játékosok átalakítsák az árukat, eladják vagy 

felhasználják őket a saját épületeik és hajóik megépítéséhez. Az épületek befektetési lehetőséget és pénzforrást jelentenek, mivel a játékosoknak 

belépődíjat kell fizetni minden olyan épület használatakor, amelyet nem birtokolnak. A hajók viszont elsődlegesen ételt adnak, amely a munkások 

élelmezéséhez szükséges. 

 

Minden hetedik kör után véget ér egy forduló: a betakarítás növeli a játékosok gabona- és marha-tartalékait és a játékosoknak meg kell etetniük a 

munkásaikat. Adott számú forduló után minden játékos végrehajthat még egy utolsó akciót és utána véget ér a játék. A játékosok összeadják az 

épületeik és hajóik értékét a náluk lévő pénzkészlettel. Az a játékos, aki a legnagyobb vagyont halmozza fel, megnyeri a játékot. 

  

 
1 db Szabálykönyv 

1 db Szabálykönyv-melléklet: Épületek áttekintése 

3 db Játéktábla 

5 db Játékos-korong (1 db minden játékos színében) 

5 db Hajójelölő (1 db minden játékos színében) 

 

 6 db kinyomótábla, amelyek a következőket tartalmazzák: 

7 db nagy, kerek Készletlapka, melynek mindegyike 2 szimbólumot ábrázol 

16 db nagy, kerek Ételtermelés-jelölő (4x „2/5”, 3x „3/4”, 3x „5/6”, 2x „7/8”, 2x „9/10”, 1x „11/12”, 1x „13/14”) 

1 db nagy, kerek Kezdőjátékos lapka 

Összesen 420 db egyéb jelölő: 

48 db 1 Frankos pénzérme (a pénz nem tartozik az áruk közé) 

30 db 5 Frankos pénzérme (a pénzérmék bármikor átválthatók) 

60 db Marhajelölő (0 Étel), Hússal (3 Étel) a másik oldalán (a különböző értékű ételek nem válthatók át egymás között 

 és nincs visszajáró) 

60 db Gabonajelölő (0 Étel), Kenyérrel (2 Étel) a másik oldalán 

30 db Vasjelölő, Acéllal a másik oldalán (az acél vas helyett is használható) 

42 db Agyagjelölő, Téglával a másik oldalán (a tégla agyag helyett is használható) 

48 db Fajelölő (1 Energia), Faszénnel (3 Energia) a másik oldalán (a különböző értékű energiák nem válthatók át egymás között

  és nincs visszajáró) 

42 db Haljelölő (1 Étel), Füstölt hallal (2 Étel) a másik oldalán 

30 db Szénjelölő (3 Energia), Koksszal (10 Energia) a másik oldalán 

30 db Irhajelölő, Bőrrel a másik oldalán 

 

 110 kártya: 

5 db, a játék egy körét áttekintő kártya, minden játékos saját színében, „Éléskamrával” a másik oldalán 

33 db Alapépület kártya (melyben benne vannak a kezdőépületek is: egy „Építkezési vállalat” és két „Építőüzem”) 

36 db Speciális épület kártya 

20 db Fordulókártya, Hajóval a másik oldalán (van 7 Fahajó, 6 Vashajó, 4 Acélhajó és 3 Luxus-óceánjáró) 

11 db Kölcsönkártya 

5 db Fordulóáttekintő kártya – külön-külön minden játékosszámhoz 1 db 

 

 
A Le Havre játszható teljes vagy rövidített verzióban. A rövidített verzióhoz tartozó szabályok ennek a szakasznak a végén 

találhatók. A következő táblázat megmutatja, hogy a játékosszámtól függően hány fordulóból áll a játék: 

 

Játékosok száma 1 2 3 4 (5) 

Fordulók száma (teljes verzió) 7 14 18 20 (20) 

Játék hossza percben (teljes verzió) 60 120 180 200 (210) 

Fordulók száma (rövidített verzió) 4 8 12 12 (15) 

Játék hossza percben (rövidített verzió) 20 45 120 130 (150) 

 

A játékot 5 játékos számára csak tapasztalt „Le Havre” játékosok esetén ajánljuk. 

Előkészítés és a játék elemeinek magyarázata 

A játék elemei 



1. Játéktáblák: 

Tegyük a 3 játéktáblát egymás 

mellé a játéktér közepén! 

Mindegyik tábla bal felső 

sarkában egy szám található. A 

tábla, amelyiken a kincstár van

      a bal oldalra, a tábla az 

építési ajánlatokkal         középre, 

a hajós mezőket tartalmazó   

tábla         pedig a jobb oldalra 

kerül. 

2. Játékeszközök: 

Minden játékos elvesz 1, a saját 

színéhez tartozó játékos-

korongot, 1 hajójelölőt és 1 

köráttekintő kártyát. (A játékosok 

dönthetnek úgy is, hogy 

megfordítják a köráttekintő 

kártyát, amelyen így az 

éléskamra lesz látható.) 

3. Készletlapkák: 

Keverjük össze a 7 készletlapkát 

és tegyük őket lefelé fordítva a 

játéktáblákon lévő kerek mezőkre! 

Helyezzük a játékosok hajójelölőit 

az első tábla mellé, az első 

készletlapka elé! 

4. Áru- és ételjelölők: 

Tegyük az árukat és az ételt 

ábrázoló jelölőket a saját készlet-

mezőikre! Nem szükséges az 

összes jelölőt ezekre a mezőkre 

helyezni; a többséget a dobozban 

hagyhatjuk és elővehetjük, amikor 

szükség lesz rájuk. 

Hat árutípushoz és az 1 Frankos 

pénzérmékhez tartozik mind 

készlet-, mind kínálati mező, 

azonban a 5 Frankos 

pénzérmékhez, a szénhez és az 

irhához csak készletmező 

tartozik. A Frank ennek a játéknak 

a pénzneme. 

Sorszám 

Belépődíj Építési költség 

Érték 

Akció 

5. Áruk átalakítása: 

Mindegyik árujelölőnek két oldala 

van: egy alapárut és egy 

átalakított árut ábrázoló oldal – 

ezeket a keretük alapján lehet 

megkülönböztetni. A kínálati 

mezőkön keresztül csak az alap-

áruk kerülnek be a játékba – ezek 

azután az épületek akcióinak 

segítségével alakíthatók át. 

6. Induló kínálat: 

Mielőtt elkezdődik a játék, tegyünk 

2 Frankot, 2 halat, 2 fát és 1 agyagot a 

megfelelő kínálati mezőkre ( teljes 

verzió esetén, a rövidített verziót lásd 

lent)! 

(Lásd a szöveget a kínálati mezőkön!) 

7. Kezdőtőke: 

A teljes verziót minden játékos 

5 Frankkal és 1 szénnel kezdi. 

8. Speciális épületek: 

Keverjük össze a 

speciális épület 

kártyákat és tegyünk 

6 kártyát lefelé fordítva 

a „speciális épületek” 

mezőre! A többi 

speciális épület 

kártyára nem lesz 

szükség a játék során, 

ezért azokat vissza-

tehetjük a dobozba. 

9. Épületkártyák: 

A játékban kétféle épületkártya 

található: alapépület kártyák és 

speciális épület kártyák (az 

utóbbit a horgony jelöli). Az 

épületkártyákon két vagy három 

sornyi szimbólum található, amely 

többek között azt mutatja, hogy 

mire használható az adott épület. 

Eltérések a játék előkészítésében rövidített verzió esetén: 

 Tegyünk 3 Frankot, 3 halat, 3 fát, 2 agyagot, 1 vasat, 1 

gabonát és 1 marhát a 7 kínálati mezőre! (Lásd a „Speciális 

épületek” mezőn található szöveget a játéktáblán) 

 A játék elején minden játékos kap 5 Frankot, 2 halat, 2 fát, 2 

agyagot, 2 vasat, 1 marhát, 2 szenet és 2 irhát. 

 Az alapépületek rendezésekor használjuk a kisebb, 

világosabb pipákat a nagyobb, sötétebb pipák helyett! 

 A speciális épületekre ilyenkor nincs szükség. 

 Egyszemélyes, rövidített játék esetén a játékos egy 2 értékű 

fahajó kártyával kezd. Tegyünk egy további 2 értékű fahajó 

kártyát a játéktáblán lévő fahajók mezőjére!  



 2 játékossal történő, rövidített játék esetén minden játékos 

egy 2 értékű fahajó kártyával kezd. 

 A fordulókártyákat a kisebb, világos színű körökben található 

számuk alapján rendezzük sorba a nagyobb, sötét színű 

körökben találhatók helyett! 

 Használjuk a fordulóáttekintő kártya „Rövidített verzió” 

feliratos oldalát! 

 Amikor megfordítjuk a fordulókártyát, ne a felső számot 

nézzük (a szürke háttérrel), hanem az alsót (halványabb 

háttérrel)! 

(Lásd a „Tippek a folyamatosabb játék érdekében” részt a 11. 

oldalon) 

Épület 

típusa 

10. A város kezdőépületei: 

A zöld színű „Építkezési 

vállalat” kártyát és a két 

„Építőüzem” kártyát 

vegyük ki az épületkártyák 

közül és helyezzük őket a 

játéktábla mellé! Ezek az 

épületek már a játék 

megkezdése előtt 

felépültek és a város 

tulajdonában vannak. 

11. Az alapépületek sorbarendezése: 

Mindegyik alapépület kártya hátoldalán található egy táblázat, amely megmutatja, hogy az 

adott kártyát használni kell-e a játékban. A sötétebb pipák jelzik a teljes játékot; a kisebb, 

világos színű pipák a rövidített játékhoz vannak feltüntetve. Azokra a kártyákra, amelyeken 

nincs pipa a megfelelő játékosszám mellett, nem lesz szükség a játék folyamán. Kivétel: Ha 

a pipa helyett „Start” felirat van a kártyán, akkor azt a 3 kezdőépület mellé kell helyezni. 

 

Példa: Három játékos egy teljes verziót játszik. A „Kikötőt” ki kell venni, a „Fűrészmalom” 

pedig bent marad a játékban. 

(Jobbra ennek a két kártyának a hátoldala látható) 

12. Építési ajánlatok: 

Keverjük össze a maradék alapépület 

kártyákat és osszuk szét őket 3 egyenlő 

méretű pakliba! Ezután fordítsuk meg a 

paklikat és rendezzük a kártyákat a (jobb 

felső sarkukban lévő) sorszámuk szerinti 

növekvő sorrendbe (a legkisebb legyen 

legfelül)! Terírtsük ki a kártyákat az építési 

ajánlat mezőktől (2-es tábla) kezdve úgy, 

hogy mindegyik kártya alsó sora látható 

legyen! 

 

A legfelső kártyák mutatják azokat az 

épületeket, amelyeket legközelebb meg lehet 

vásárolni vagy fel lehet építeni. Az alapépület 

kártyák kiterítésével már a játék elejétől 

kezdve láthatóvá válik, hogy mely épületeket 

lehet majd megépíteni vagy megvásárolni.  

13. Fordulókártyák: 

Fordítsuk a fordulókártyákat a 

„Betakarítás” (vagy „Nincs betakarítás”) 

oldalukkal felfelé, rendezzük őket sorba 

a megfelelő játékosszámhoz tartozó 

fordulószám alapján és helyezzük őket 

képpel felfelé a 3-as táblán lévő forduló- 

kártyák mezőjére úgy, hogy az 1. 

fordulóhoz tartozó kártya legyen a pakli 

tetején! 

A fordulókártyákon lévő táblázat mutatja 

az adott kártya különböző játékos-

számokhoz tartozó fordulószámát; azok 

a kártyák, amelyeken nincs fordulószám 

a megfelelő sorban, kikerülnek a 

játékból. 

 

Sok fordulókártyán két fordulószám 

található; ezek a kártyák a rövidített 

verzióban (is) játékba kerülnek, 

mégpedig a kisebb, világos színű kör 

alapján. 

14. Hajókártyák: 

Amikor egy fordulókártyát használtunk, fordítsuk meg! Ezzel egy új hajót hozunk játékba. A 

hajókártyákat, amelyek típusa a fahajóktól egészen a luxus-óceánjárókig terjed, ugyanúgy kell 

olvasni, mint az alapépület kártyákat: az első sor mutatja az építési költségét; a második az 

értékét (alatta a vásárlási költségével), a hajó típusát és a hajó-szimbólumot. 

15. Kölcsönkártyák: 

A játék elején helyezzük a kölcsönkártyákat a 

tábla mellé! Az is előfordulhat, hogy az egész 

játék alatt nem lesz rájuk szükség. 

16. Fordulóáttekintő kártya: 

Minden játékban csak a játékosok 

számának megfelelő fordulóáttekintő kártyát 

kell használni. Az egyik oldala a teljes 

verzióhoz ad áttekintést, a másik pedig a 

rövidített verzióhoz. 

17. Ételtermelés-jelölők: 

Helyezzük az ételtermelés-

jelölőket a tábla mellé! 



A játék menete 

A forduló szakaszban a játékosok adott számú (a játékosok számától függő) 

fordulót játszanak. Egy forduló a játékosok 7 köréből áll, majd az aktuális 

fordulókártya kiértékelésre kerül. 

A játék végső szakaszában mindegyik játékos végrehajt egy utolsó akciót. 

Utána a játékosok megszámolják a vagyonukat. A legnagyobb vagyonnal 

rendelkező játékos nyer. 

 

 
A kezdőjátékos az a játékos, aki a legközelebb lakik a vízhez. Ez a játékos 

elveszi a kezdőjátékos-lapkát. Utána a többiek az óramutató járásával 

megegyező irányban következnek, egymás után. 

 

 
Egy játékos köre két kötelező akcióból, valamint egy nem kötelező "további” 

akcióból áll. A játékosoknak először egy készletfeltöltési akciót kell 

végrehajtaniuk, majd pedig egy főakciót. A „további” akció lehet vásárlás vagy 

eladás, amelyet a játékos a saját köre alatt bármikor végrehajthat. 

 

 
Mindegyik játékos első akciója közben új áruk érkeznek a kikötőbe, amelyeket a 

megfelelő kínálati mezőkre kell helyezni. 

 Az éppen soron lévő játékos a következő üres készletlapkára teszi a 

hajójelölőjét (a nyíl irányát követve). Az első fordulóban a készletlapkák le 

vannak fordítva egészen addig, amíg el nem foglalják őket; mielőtt valaki 

elfoglal egy lapkát (vagyis ráteszi a hajójelölőjét), azt meg kell fordítani. A 

lapkák felfordítva és ugyanazon a helyen maradnak a játék végéig. 

 

 Mindegyik készletlapkán két különböző jelölő képe látható (áruké és 

pénzérméké). 

A játékos elvesz 1-1 jelölőt az adott készletmezőkről és az alapárut 

ábrázoló oldalukkal felfelé ráteszi őket a megfelelő kínálati mezőkre. 

Az árujelölő kerete jelzi, hogy melyik az oldalán van az alapáru. 

 

 Az a kör, amelynek során a hetedik készletlapkára kerül egy hajó, az utolsó 

az adott fordulóban. Ennek a körnek a végén az aktuális fordulókártya 

kiértékelésre kerül (Lásd az „Egy forduló vége” részt a 7. oldalon), majd a 

kártya megfordul. Ezután a elkezdődik a következő forduló első köre a 

következő játékos készletfeltöltési akciójával, az első készletlapka 

segítségével. 

 

 Kamatfizetés a felvett kölcsönért: 

A hét készletlapka közül az egyiken szerepel a „Kamat” szó. Amikor 

bármelyik játékos erre a lapkára teszi a hajóját, akkor mindegyik, aki 

kölcsönt vett fel, azonnal 1 Frank kamatot kell fizetnie, attól függetlenül, 

hogy mennyi kölcsönt vett fel. Az a játékos, amelyik ezt nem tudja 

befizetni, annak vagy el kell adnia az egyik épületét vagy hajóját, vagy 

pedig újabb kölcsönt kell felvennie (Lásd a „Kölcsönkártyák” részt a 10. 

oldalon) és utána be kell fizetnie az 1 Frankot. 

A játék minden 7. köre után egy-egy 

fordulókártya kerül kiértékelésre – a 

játékosoknak különböző számú köre lesz 

minden fordulóban. 

 

 

 

A kezdőjátékos lapka ebben a játékban 

nem jár körbe, nem változtatja a gazdáját. 

Egyetlen célja, hogy segítse a játék 

átláthatóságát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A játékosok hajójelölőit a készletlapkákra 

kell helyezni. 

 

 

A kínálati területre két jelölő kerül. 

 

 

Készletfeltöltési akció 

Egy játékos köre 

Forduló szakasz 

Mindegyik, egy vagy 

több kölcsönkártyával 

rendelkező játékos 

pontosan 1 Frankot fizet 

minden fordulóban. 



 
A főakció kötelező és mindig a készletfeltöltési akció után következik. Az éppen 

soron lévő játékos kiválaszt egyet a két lehetséges főakció közül: Árukat vesz el 

az egyik kínálati mezőről vagy valamelyik épülethez tartozó akciót használja. 

 

„A” főakció: Áruk elvétele az egyik kínálati mezőről 

 

 A játékos elveszi az összes jelölőt (áruét vagy pénzét) a hét kínálati mező 

egyikéről. 

 

 A személyes készlet mérete nincs limitálva. A játékosoknak minden árut és 

pénzérmét felfedve kell maguk előtt tartani és nem szabad elrejteni a 

többiek elől. 

 

„B” főakció: Épület-akció: 

 

 Belépés egy épületbe: 

A legtöbb épületkártya lehetővé teszi egy akció végrehajtását (pl. további 

épületek építését) vagy alap-áruk átalakított árukká változtatását. Ahhoz, 

hogy egy játékos használhassa egy épület akcióját, be kell lépnie az 

épületbe; vagyis a játékos-korongját egy szabad épületre kell mozgatnia. 

A játékos beléphet a város vagy bármely játékos által birtokolt 

épületekbe. 

Az épületek magyarázata a 6. oldalon, illetve az „Épületáttekintő” 

mellékletben található. 

 

 Belépődíj: 

Másik játékos épülete használatának általában van egy díja; ez az 

épületkártya jobb felső sarkában van jelölve (az építési költség és a 

sorszám között). Ezt ki kell fizetni az épület tulajdonosának, pénzben vagy 

ételben, mielőtt a játékos belépne az épületbe és használná azt. 

Ha az ételben és pénzben kifejezett költségek „/” jellel vannak elválasztva, 

akkor csak az egyik költséget kell megfizetnie a játékosnak. 

A játékos sohasem léphet be úgy egy épületbe, hogy nem tudja kifizetni a 

belépődíjat. Az épületbe belépő játékos köteles végrehajtani az épület 

akcióját. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Vásárlás 

A készletfeltöltési és főakción kívül a játékos a saját köre alatt bármikor 

vásárolhat egy vagy több épület- és/vagy hajókártyát (akár a 

készletfeltöltési vagy a főakciója előtt is). 

(Lásd még: „Szabályok tisztázása” rész a 9. oldalon) 

 

Épületek: A város tulajdonában lévő és a három építési ajánlat-pakli 

tetején található épület bármikor megvásárolható. A vásárlási ár legtöbb 

esetben megegyezik az épület értékével; ha nem ez a helyzet, akkor a 

vásárlási ár külön fel van tüntetve (mint „Ár”) az épület értéke alatt. Egy 

játékos vásárolhat több épületet is egymás után ugyanabból a pakliból. 

 

 

 

 

 

 

 

Bár a pénz nem számít árunak, 1 Frankos 

pénzérméket mégis lehet szerezni a 

megfelelő kínálati mezőről (mint ahogy 

halat, fát, agyagot, vasat, gabonát és 

marhát is). Azonban szén és irha csak az 

épületek akcióival állítható elő. 

 

 

 

 

 

 

Az épületet csak akkor lehet használni, 

amikor egy játékos belép az adott 

épületbe. Egy játékos nem használhatja 

újra azt az épületet, amelyiken már rajta 

van a játékos-korongja. 

 

 

Azon épületekbe, amelyeknek a kártyái 

még az építési ajánlati területen vannak, 

nem lehet belépni. Ezek az épületek még 

nem épültek meg. 

 

Amikor egy játékos egy épülethez tartozó 

akciót szeretne végrehajtani, belépődíjat 

kell fizetnie. Ha az épület a város 

tulajdonában van, akkor a belépődíjat a 

kincstárba (vagyis a készletbe) kell 

befizetni. A játékosoknak a saját épületeik 

használatáért nem kell belépődíjat fizetni. 

 

 

 

 

 

 

 

Példa: John a „Hajózási társaságot” 

használja, amiért 2 ételt kell fizetnie 

belépődíjként. A 2 étel helyett fizethetne 2 

Frankot, vagy 1 Frankot és 1 ételt. Ha övé 

a „Hajózási társaság”, akkor nem kell 

belépődíjat fizetnie. 

 

Épületeket és hajókat nem csak építeni, 

hanem megvásárolni is lehet. 

 

 

 

 

 

 

A „Bank” alapértéke 16 Frank, azonban a 

vásárlási ára 40 Frank. 

„További” akciók; vásárlás és eladás 

Főakció 

Megjegyzés: A játékban az étel mindig 1:1 arányban helyettesíthető pénzzel. 

Azonban a pénz sohasem helyettesíthető étellel. 



Hajók: Csak a hajópaklik tetején lévő, felfordított kártyák vásárolhatók meg. 

Mindegyik hajó ára magasabb, mint az értéke és – hasonlóan az 

épületkártyákhoz – az ár az érték alatt van feltüntetve. 

Megjegyzés: Hajót akkor is lehet vásárolni, ha még senki sem épített 

„Hajógyárat”: a „Hajógyár” csak a hajók építéséhez szükséges. 

 

 Eladás 

Épületeket és hajókat el lehet adni a városnak. Ezeket az akciókat más 

játékos köre alatt is végre lehet hajtani. Az épületeket és a hajókat az 

értékük feléért lehet eladni. 

 

Amikor egy játékos elad egy épületet, akkor azt a város többi épületéhez 

kell tenni. Amikor egy hajót ad el egy játékos, akkor azt az adott hajótípus 

paklijának tetejére kell helyezni. 

 

 Megjegyzések: 

- Az épületen lévő játékos-korongot vissza kell vennie a korong 

tulajdonosának, amikor az adott épületet megveszik vagy eladják (vagyis 

ilyenkor hazaküldik az embereket). 

 

- Egy játékos egy adott épületet nem adhat el, majd vásárolhat vissza 

ugyanabban a körben. 

 

- Épületeket és hajókat nem lehet eladni a többi játékosnak. 

 

 

 
 

Új épületek építése 

Új épületeket a „Építkezési vállalat” és a két „Építőüzem” használatával lehet 

építeni. A játék elején ezek az épületek a város tulajdonában vannak. Az a 

játékos, aki belép ezen épületek valamelyikébe, megépítheti bármelyik 

elérhető (vagyis az építési ajánlati paklik tetején lévő) épületet úgy, hogy 

befizeti az új épület építési költségét. 

 

Az építéshez szükséges anyagok az épületkártya 

tetején láthatók (és meg vannak ismételve a 

kártya alján is). 

 

 

 

 

 

 

 

Az épületkártyákkal kapcsolatos további magyarázat az „Épületáttekintő” 

mellékletben található, amely tartalmazza az összes épületkártya leírását. 

 

Hajók építése 

A hajók segítenek a tulajdonosuknak a forduló végén ételben fizetendő költség 

csökkentésében. 

Minden forduló végén, miután a fordulókártya kiértékelődött, egy új hajó kerül 

be a játékba (Lásd az „Új hajókártya” részt az „Egy forduló vége” szakaszban a 

8. oldalon). Ezek a hajók valamelyik „Hajógyárban” építhetők meg 

(látogatásonként egy hajó). 

 

 

 

 

 

 

Ennek a fahajónak 2 Frank az értéke, a 

vásárlási ára 14 Frank. (Viszont a luxus-

óceánjárókat megvásárolni nem, csak 

megépíteni lehet) 

 

A játékosok bármikor eladhatnak épületet 

vagy hajót, az értékük feléért. Az érték 

különbözhet a vásárlási ártól. Az érték 

mindig a kártya nevétől balra látható. 

 

Az épületek megvásárlása és eladása 

lehetővé teszi a játékosok számára, hogy 

„kiürítsék” azokat (vagyis levegyék vagy 

levetessék róluk a játékos-korongokat), 

hogy aztán újból beléphessenek az adott 

épületekbe. 

 

Ez a szabály különösen a „Feketepiac” 

épületkártyára érvényes (Lásd az 

„Épületáttekintő” mellékletet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kezdőépületek lehetővé teszik újabb 

épületek építését. 

Megjegyzés: Ezek segítségével hajókat 

nem, csak épületeket lehet építeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hajók ételt adnak a játékosoknak. 3-5 

játékos esetén két „Hajógyár” kerül a 

játékba, 1-2 játékosnál viszont csak egy. 

Épületek és hajók építése 

Megjegyzés: Téglát minden esetben lehet agyag helyett használni ugyanúgy, mint 

acélt vas helyett. 



Egy hajó megépítéséhez a játékos megfizeti a belépődíjat a „Hajógyár” 

tulajdonosának, majd befizeti a megfelelő nyersanyagokat és a 3 energiát, 

amely az építéshez szükséges (Lásd a hajókat a fordulókártyák hátoldalán). 

A játékosok fából (vagy azt átalakítva faszénből), illetve szénből (vagy azt 

átalakítva kokszból) nyerhetnek ki energiát. 

 

Speciális eset: 

Az első játékosnak, aki egy fahajótól eltérő típusú hajót (vashajót, acélhajót 

vagy luxus-óceánjárót) szeretne építeni egy adott „Hajógyárban”, először 

modernizálnia kell azt úgy, hogy egy téglát tesz rá. A tégla a játék végéig a 

„Hajógyáron” marad jelezve, hogy a „Hajógyár” modernizálódott minden 

játékos számára. Csak olyan játékos modernizálhatja a „Hajógyárat”, aki hajót 

is épít. A játékosnak nem kell birtokolnia a „Hajógyárat” ahhoz, hogy 

modernizálhassa. 

 

A hajók nagyon fontosak! 

Ebben a játékban a munkások élelmezésének megtervezése kiemelkedően 

fontos. Annak a játékosnak, aki a játék elején nem szerez sok gabonát vagy 

marhát, érdemes korán megépíteni vagy talán meg is vásárolni egy hajót – 

ellenkező esetben elképzelhető, hogy a játék nagy részét azzal fogja tölteni, 

hogy megpróbál ételt szerezni. Középtávon minden játékos számára fontos 

feladat a hajók építése. Lényegében a játékot nem lehet megnyerni hajók 

nélkül. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betakarítás 

Betakarításkor a játékosok gabonát és marhát kapnak. Minden játékos, akinek 

legalább 1 gabonája van, kap még 1 gabonát. Azok a játékosok, akik legalább 2 

marhával rendelkeznek, kapnak még 1 marhát. Azon fordulókban, ahol a „Nincs 

betakarítás” szöveg szerepel, sem gabonát, sem marhát nem kapnak a 

játékosok. 

 

Etetési fázis 

Minden játékosnak annyi ételt kell befizetnie, amennyi a fordulókártyán található 

kukta szimbólumon látható. A hajók segítenek ebben: Minden, az adott 

játékos tulajdonában lévő hajó annyival csökkenti a befizetendő étel 

mennyiségét, amennyit a hajókártyán lévő táblázat mutat. Annak a játékosnak, 

akinél nincs elég étel, vagy el kell adnia az épületeiből, vagy el kell vennie egy 

kölcsönkártyát (vagy kártyákat) – (Lásd a „Kölcsönkártyák” részt a 10. oldalon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hajók a „Hajógyárban” épülnek. 

 

 

Az első játékosnak, aki egy fahajótól 

eltérő típusú hajót szeretne építeni egy 

adott „Hajógyárban”, először 

modernizálnia kell azt 1 tégla 

befizetésével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A játékosok gabonát és marhát kapnak. 

Egy játékos sohasem kaphat többet 

1 gabonánál és 1 marhánál egy 

betakarítás alatt. 

 

 

 

 

 

 

 

A játékosok étellel fizetnek. A hajók a 

jelzett mennyiséggel csökkentik az 

ételszükségletet. 

Egy forduló vége 

Minden hetedik kör után a pakli tetején lévő fordulókártya 

kiértékelődik. 

 

Azonosítsuk a kártyán azt a sort, amelyik az adott 

játékosszámra vonatkozik! 

A sorban a második szám mutatja az aktuális forduló 

számát. Teljes verzió esetén a barna körben található 

szám érvényes, rövidített verziónál pedig a világosabb 

színű körben lévő. 

A harmadik, kukta szimbólumban látható szám szabja 

meg az etetési fázisban minden játékos által fizetendő 

étel mennyiségét. 

A sor negyedik eleme egy épület szimbólumot mutathat 

(Lásd az „A város épületeket épít” részt). 

A jobb oldali oszlopban a kezdőjátékos száma látható, 

amelynek a forduló elején van jelentősége (Lásd az első 

pontot a „Tippek a folyamatosabb játék érdekében” 

résznél a 11. oldalon). 



- Tartsuk észben: Minden Frank 1 ételnek számít. A játékosok fizethetik az 

ételszükséglet egészét vagy egy részét Frankban is. 

- Amikor a játékosok hajókat építenek, ételtermelés-jelölőket kapnak, amik 

azt az ételmennyiséget jelzik, amit minden fordulóban megkapnak a 

hajókártyáik után (ennyivel kevesebb ételt kell befizetniük). 

- Ha egy játékos hajói több étélt adnak, mint amennyit be kell fizetni, vagy ha 

a játékos nem képes a megfelelő mennyiségű ételt befizetni (pl. ha a 

húsjelölővel fizet), akkor sem kapja meg (vagy vissza) a többletet. 

 

A város épületeket épít 

A néhány fordulókártyán látható  és     szimbólum jelzi, hogy egy 

alap- vagy egy speciális épületet kell a város épületeihez hozzáadni. 

 

- Alapépület kártya      : Ha egy alapépületre van szükség, akkor vegyük el 

az építési ajánlati paklikról a legkisebb sorszámú (jobb felső sarok) lapot! 

 

- Speciális épület kártya       : Ha egy speciális épületre van szükség, akkor 

fordítsuk meg a lefordított kártyákból álló speciális épületek paklijában 

legfelül lévő lapot (Lásd a „Piacot” az alapépületeknél az „Épületáttekintő” 

mellékletben)! 

 

Új hajókártya 

Fordítsuk meg a fordulókártyát, hogy a hajót ábrázoló oldala láthatóvá váljon! 

Helyezzük a kártyát a hajó típusának megfelelő pakli tetejére (Lásd a 3. 

játéktábla ismertetőjét)! 

 

Következő forduló 

A következő fordulót a előző forduló utolsó körét végrehajtó játékostól balra lévő 

játékos kezdi (Lásd még az első pontot a „Tippek a folyamatosabb játék 

érdekében” résznél a 11. oldalon). 

 

Fordulóáttekintő kártya 

A fordulóáttekintő kártya segít átlátni az összes fordulókártyát. 

 

 A kártya első sora egy barna körben mutatja a forduló számát. 

 

 A második szám – amely a forduló száma alatt, egy kuktában látható – 

mutatja a forduló végén a játékosok által elfogyasztandó étel mennyiségét. 

 

 A harmadik sor jelzi, hogy a forduló végén fel kell-e építeni egy alap- vagy 

egy speciális épületet, vagy azt, hogy nem lesz betakarítás. 

 

 A negyedik és ötödik sor mutatja, hogy milyen hajókártya kerül bevezetésre 

a fordulókártya kiértékelése után: például, a „2” és a „Fa” egy 2 Frank 

értékű fahajót jelent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A város megépít egy épületet. 

 

A fordulókártyából hajókártya lesz. 

 

A lakat azt jelzi, hogy ez a kártya nem ad 

lehetőséget akció végrehajtására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A speciális épületeket 

a horgony jelzi. 

 

A pluszjel azt jelzi, hogy az épületnek 

további értéke lesz a játék végén. 



 
A forduló szakasz akkor ér véget, amikor az utolsó fordulókártya is 

kiértékelődött. Ekkor kezdődik a végső szakasz. 

 

 
Minden játékosnak még pontosan egy köre van, melyben egy végső akciót hajt 

végre – egy főakciót (Lásd az 5. oldalon). Készletfeltöltési és eladási akciót már 

nem lehet végrehajtani és kamatfizetés sem történik. Viszont a kölcsönöket 

még vissza lehet fizetni és el lehet adni épületeket és hajókat. 

 

A kezdőjátékos az első, majd a többiek következnek. 

 

Megjegyzés: Egy játékos kizárólag a végső szakaszban mozgathatja olyan 

épületre a korongját, amelyen már egy vagy több másik korong található. 

Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy mindegyik játékos használhasson egy olyan 

épületet, amilyet szeretne. Az egyetlen épület, amelybe nem lehet belépni az, 

amelyiken az adott játékos korongja már rajta van. 

 

 
A játéknak az utolsó akciók végrehajtása után azonnal vége van. A 

leggazdagabb játékos a győztes. A játékos vagyonát úgy számoljuk ki, hogy 

összeadjuk: 

 az épületein és hajóin jelzett értéket 

(a kártya nevétől balra lévő szám), 

 az plusz szimbólummal        ellátott épületei további értékét (ilyen pl. a 

„Bank”), amely a tulajdonában lévő többi épülettől függ (Lásd a kártyákon 

lévő szöveget és az ábrát) 

 és a készpénzét, 

majd levonunk 7 Frankot minden egyes vissza nem fizetett kölcsönért. 

 

A játékos készletében lévő áruknak nincs értéke (kivétel: a „Raktár”). 

 

Egyenlőség esetén több győztese van a játéknak. 

 

 

 
 

 
 Különbség az építés és a vásárlás között 

Egy játékos, a saját választása alapján, építhet vagy vásárolhat épületeket 

és hajókat; általában építeni szokás őket. Ez a különbség nagyon fontos: 

Az építkezés mindig egy főakció, a végrehajtásához pedig 

építőanyagok szükségesek. Az építési akciót egy konstrukciós 

épületben – mint amilyen a „Építkezési vállalat” vagy az „Építőüzemek” 

egyike – lehet végrehajtani. 

A vásárlás minden esetben egy „további” akció végrehajtását jelenti és 

pénzre van szükség hozzá. 

Az a játékos, aki épít vagy vásárol, elveszi a kártyát és maga elé teszi. 

 Csak az építési ajánlati területen lévő épületeket lehet megépíteni 

Az építési ajánlati paklik tetején lévő épületeket meg lehet vásárolni vagy 

meg lehet építeni. A város tulajdonában lévő épületeket nem lehet 

megépíteni, viszont meg lehet vásárolni őket (ezeket az épületeket már 

megépítették). 

A játék végén mindegyik játékos 

végrehajthat pontosan egy főakciót. Csak 

ebben a szakaszban van arra lehetőség, 

hogy a játékos egy olyan épületre 

mozgassa a korongját, amelyik már 

foglalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „Híd a Szajna fölött” egy népszerű 

választás utolsó akcióként, mivel ez a 

kártya lehetővé teszi a megmaradt áruk 

pénzzé tételét. 

 

 

A legnagyobb – az épületek értékéből, a 

hajók értékéből és a készpénzből 

összetevődő – vagyonnal rendelkező 

játékos a győztes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Példa: Viktor vesz egy „Piacot” 6 Frankért 

egy „további” akcióval és azonnal 

használja is a főakciójával. 

 

 

A kezdőépületek is megvásárolhatók. 

Szabályok tisztázása 

Fontos tippek (Olvasd el az első játék előtt!) 

A játék vége és a győztes 

Utolsó akció 

Végső szakasz 



 A jelölők száma nincs korlátozva 

A játékban használt (áru- és pénz-) jelölők korlátlan mennyiségben állnak 

rendelkezésre. Abban az esetben, ha valamelyik jelölőkészlet kifogyna, a 

„2-es ételtermelés”-jelölő hátoldalán található 5x-ös szorzók használhatók. 

Ha egy jelölőt ráteszünk az egyik ilyen szorzólapkára, akkor az 5 jelölőnek 

számít. 

 Kiürül az építési ajánlati pakli 

Ha az építési ajánlati paklik valamelyikéből elfogynak a lapok, akkor az a 

játék hátra lévő részében üres marad. 

 Pénz váltására van lehetőség, azonban étel és energia váltására nincs 

Ebben a játékban a játékosok bármikor átválthatnak öt 1 Frankos 

pénzérmét egy 5 Frankosra (vagy fordítva) és kaphatnak visszajárót, ha 

többet fizetnek, mint szükséges. Az a játékos, aki a belépődíjat ételben 

fizeti vagy étellel fizet az etetési fázisban, nem kap visszajárót, ha többet 

fizet. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha egy játékos túl sok 

energiával fizet egy épület akciójának használatakor; a többletenergiát nem 

kapja vissza. 

 A kerekítés mindig a játékos kárára történik 

Sok épületkártya esetén a játékos egy adott áru- vagy pénzmennyiség felét 

kapja, vagy egy adott energiamennyiség felét kell befizetnie. Ilyenkor 

mindig a játékos kárára kell kerekíteni: Ha egy játékos valaminek a felét 

kell, hogy megkapja, kerekítsünk lefelé! Ha valaminek a felét kell, hogy 

fizesse, kerekítsünk felfelé! 

 

 
 Kölcsön felvétele 

Egy játékos csak akkor vehet fel egy vagy több kölcsönt, ha nem tudja 

befizetni a már előzőleg felvett kölcsöne után járó kamatot (Lásd a 

„Készletfeltöltési akció” részt a 4. oldalon), vagy nem tudja befizetni az 

etetési fázisnál szükséges ételmennyiséget (Lásd az „Egy forduló vége” 

részt a 7. oldalon). Ekkor a játékos elhasználja az összes ételét és pénzét, 

majd ha még így sem tudja befizetni a szükséges mennyiséget, csak akkor 

vehet fel új kölcsönt. Annak a játékosnak, aki kölcsönt vesz fel, el kell 

vennie egy kölcsönkártyát és képpel felfelé maga elé kell helyeznie. 

Egy játékos minden egyes felvett kölcsönért 4 Frankot kap. A 

játékosoknak sohasem kötelező eladni az épületeiket. 

 Egy kölcsön visszafizetése 

Egy kölcsönt bármikor vissza lehet fizetni a játék folyamán (akár közvetlenül 

a kamat fizetése előtt is). Ez 5 Frankba kerül. A játék végén a játékosoknak 

7 Frankot kell levonni a vagyonukból minden egyes, még vissza nem 

fizetett kölcsönért (Lásd az „A játék vége és a győztes” részt a 9. oldalon). 

 

 

 Öt különböző épületfajta található a játékban: Kisipari üzemek         , 

Gazdasági épületek         , Ipari épületek           és Nyilvános épületek         . 

Az ötödik típusba tartozik a „Piac”, az „Agyagdomb” és a „Feketepiac”, 

amelyek „Típus nélküli” épületeknek számítanak (nincs rajtuk ikon). 

 A legtöbb épület lehetőséget ad egy akció végrehajtására. A többi épület 

(pl. a „Bank”) nem teszi lehetővé akció végrehajtását és megépítésük csak 

a tulajdonosuknak fontos. Az ilyen kártyák felső sorában egy lakat látható. 

 A játék kezdetén csak a kisipari üzemek fontosak (Lásd a „Piac” és a 

„Főtér” leírását az „Épületáttekintő” mellékletben). Az épületek típusa közötti 

különbség a „Városháza” és a „Bank” (alapépületek), valamint a „Céhház” 

és az „Ipari terület” (speciális épületek) szempontjából a játék későbbi 

szakaszában lesz lényeges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a kép 25 Frankot ábrázol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Épület vagy hajó eladása esetén soha 

sincs szükség kerekítésre. Ezeknek 

mindig páros szám az értéke. 

 

 

 

 

 

 

A játékosok sohasem vehetnek fel 

kölcsönt önkéntesen annak érdekében, 

hogy befektethessenek egy épület vagy 

egy hajó vásárlásába, vagy hogy 

kifizessenek egy belépődíjat. 

 

Ha nincs elég kölcsönkártya az újabb 

kölcsön felvételéhez, akkor meg lehet 

fordítani a kártyákat: a másik oldalukon 

„3 kölcsön” szerepel. 

 

Tipp: Könnyen előfordulhat, hogy egy 

olyan játékos nyeri meg a játékot, akinek 

több kölcsönt is fel kellett vennie. (Egy 

lehetőség például a „Elsőfokú bíróság” 

használata, lásd az „Épületáttekintő” 

mellékletet.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az épületek 

Kölcsönkártyák 



Ezeknek az épületeknek az értéke a játékos tulajdonában lévő épületek 

típusától függ. 

A plusz szimbólum minden olyan kártyán rajta van, amelyiknek az értéke 

másik kártyáktól vagy erőforrásoktól függ (Lásd a „Bankon” lévő ábrát a 10. 

oldalon). 

 Megjegyzés: A kalapács- vagy horgász-szimbólummal 

ellátott kártyák bónuszt adnak az „Agyagdomb” és a 

„Szénbánya”, valamint a „Halászterület” és a „Főtér” 

tulajdonosának (Lásd az „Épületáttekintő” mellékletet). 

 Ha a feltételek között „/” jel van, akkor vagy az egyik, vagy a 

másik feltételt kell csak teljesíteni. 

Egyéb esetekben az „és, opcionálisan vagy” alapelv érvényes: van több 

olyan épület is, ahol több akció végrehajtására is van lehetőség (pl. a „Piac” 

és az „Üzlethelység”). 

 Egy nyíl mutatja, ha egy árut át lehet alakítani egy másik típusú áruvá. Ha a 

játékos ezt az akciót választja, akkor ezt annyiszor hajthatja végre, 

amennyiszer szeretné, kivéve ha erre vonatkozó korlátozás van feltüntetve. 

A korlátozást a nyíl fölötti szám jelzi, ami azt mutatja, hogy hányszor lehet 

az átalakítást végrehajtani (pl. „6x”). Valamikor a nyíl fölött egy feltétel 

szerepel, ami azt jelzi, hogy vagy mindegyik átalakításnál külön-külön, vagy 

az összes átalakításért egyszerre kell fizetni valamennyi energiát (mint pl. a 

„Sütöde” és a „Téglaégető” esetén). 

 

 

 

 

 

 
 Kié az első kör a fordulóban? 

Amikor a fordulókártyát megfordítjuk (és a hajót ábrázoló oldala láthatóvá 

válik), akkor az új fordulókártya jobb oldalán lévő szám mutatja, hogy melyik 

játékosé az első lépés az új fordulóban: „1” jelenti a kezdőjátékost, „2” a 

következő játékost, stb. Rövidített verzió esetén az alsó, világosabb hátterű 

számot használjuk! 

 

 Az éléskamra 

A köráttekintő kártyák hátoldalán lévő éléskamra segít a játékosoknak 

észben tartani, hogy mennyi ételre lesz szükségük a forduló végén. A 

játékosok ételjelölőket tehetnek az éléskamrára, amiket aztán a forduló 

végén befizetnek, vagy ide tehetik az ételtermelés-jelölőiket, így 

emlékeztetve magukat a hajóikról származó ételre (Lásd az „Etetési fázis” 

részt a 7. oldalon). 

 

 A betakarítás bejelentése 

A forduló végén egy játékos bejelenti a betakarítást, ezáltal emlékeztetve a 

játékosokat arra, hogy elvegyék az előállított gabonát és marhát. 

 

 Az épületeket el is lehet adni 

Könnyű megfeledkezni arról, hogy az épületeket bármikor el lehet adni. Egy 

tapasztalatlan játékos észreveheti, hogy nem tudja kifizetni egy adott épület 

belépődíját és ezért mást akciót kereshet. Azonban egy épület eladásával 

hozzájuthat a megfelelő összeghez. A játék vége felé kifizetődő lehet 

megszabadulni az olcsóbb épületektől vagy fahajóktól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Példa: Verának legalább 1 kalapácsa van, 

ezért 3 helyett 4 szenet kap a 

„Szénbányában”. 

 

 

A „Füstölőüzemen” speciális módon , az 

átalakítás jelzése előtt van feltüntetve az 

energiaszükséglet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tippek a folyamatosabb játék érdekében 



 Az épületek fordítva állnak 

A játékosok lehetőség szerint fordítsák az épületeiket fejjel lefelé, hogy a 

többi játékos könnyebben el tudja olvasni őket! 

 A főakció után a következő játékoson a sor 

Egy játékosnak nem kell megvárnia, hogy az előző játékos bejelentse a 

köre végét, mielőtt elkezdené a saját körét. Ritkán előfordulhat, hogy egy 

játékos még szeretne eladni vagy megvenni egy épületet a főakciója 

végrehajtása után. Ebben az esetben megkérheti a következő játékost, 

hogy várjon még egy kicsit. 

 Fordulószám 

Az előkészületek alatt kiválogatott és pakliba rendezett fordulókártyák 

száma megegyezik a lejátszandó fordulók számával. A játékosok mindig 

tudják, hogy melyik fordulónál járnak, ha megnézik az aktuális 

fordulókártyát. 

 Végső akció 

Általában nem fontos az utolsó akciók végrehajtásának sorrendje, ezért 

akár egyszerre is el lehet végezni őket. Abban a ritka esetben, ha a sorrend 

mégis számítana – például belépődíjak fizetésénél vagy luxus-óceánjárók 

vásárlásánál – a játékosoknak az eredeti játékossorrendet kell követniük. 

 

 

 

 

 

Az angol fordítást Melissa Rogerson készítette, aki végtelenül hálás a készséges lektorainak, Fraser 

McHargnak, John Kennardnak, Larry Levynek, David Fairnek és Dale Yunak. 

Magyar fordítás (az angol és a német verziót is alapul véve): BZ 

A hajókártyákat nem kell megfordítani, 

mert azok úgyis csak a tulajdonosuknak 

érdekesek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A „Le Havre” egy 2007 decemberében kifejlesztett játék. A játék készítését William Attia „Caylus” nevű játéka és az „Agricola” inspirálták. A játékot Uwe 

Rosenberg és Hanno Girke szerkesztették. A szerző köszöni Ralph Bruhn segítségét a szabályok egyeztetésében és strukturálásában, valamint 

Susanne Rosenbergnek a lektorálást. A grafikát és az illusztrációkat Klemens Franz készítette. A szerző köszöni (kronológiai sorrendben) a 

játéktesztelők segítségét – az ő visszajelzéseik nélkül nehéz lett volna a játékot a jelenlegi formájába önteni: Susanne Rosenberg, Bernd Breitenbach, 

Christian Hennig, Alexander Nentwig, Nicole Griesenbrock, André Kretzschmar, Hagen Dorgathen, Miriam Bode, Ursula Kraft, (10.) Volker Kraft, 

Katharina Wehr, Peer Wehr, Holger Wiedemann, Anja Grieger, Axel Krüger, Ralf Menzel, Andreas Höhne, Jens Schulze, Nicole Weinberger, (20.) 

Michael Kapik, Ingo Kasprzak, Martin Kischel, Sascha Hendriks, Astrid Nolte, Christian Woelfel, Torben Trapp, Eva Samson-Trapp, Axel Trapp, Wilhelm 

Volle, (30.) Gerda Leutermann, Frauke Häußler, Jutta Borgmeier, André Hergemöller, Silke Krimphove, Brigitte Ditt, Wolfgang Ditt, Gabriele 

Goldschmidt, Michael Dormann, Michael Rensen, (40.) Wolfgang Thauer, Christian Becker, Holger Herrmann, Ulf Reintges, Ralph Bruhn, Christian 

Gentges, Andreas Hemmann, Alfred Schneider, Claudio Maniglio, Diana Schmidt, (50.) Harry Kübler, Inga Blecher, Kathrin Ostendorp, Simon Hennig, 

Gesa Bruhn, Andrea Gesell, Marion Wieners, Jens Sinzel, Elmar Wieners, Ole Peters, (60.) Fabian Schriever, Nina Wolf, Katharina Woroniuk, Florian 

Feldhaus, Frank Hommes, Tobias Lausziat, Felix Gorschlüter, Heike Feister, Heiko Schiffer, Carola Krause, (70.) Dirk Krause, Sonja Jöher, Ralf Jöher, 

Kathrin Seckelmann, Burkhard Hehenkamp, Tabea Luka, Erwin Amann, Anke Ferlemann, Harry Obereiner, Anja Müller, (80.) Karsten Höser, Nils 

Miehe, Birgit Baer, Jürgen Kudritzky, Suse Dahn, Thomas Balcerek, Thorsten Rickmann, Alexander Ikenstein, Jan Bullik, Hans-Günter Simon, (90.) 

Elisabeth Mohing, Corinna Häffs, Michael Häffs, Dorle Burgdorf, Matthias Cramer, Nicole Reiske, Carsten Hübner, Thomas Mechtesheimer, Margareta 

Neuhaus, Sebastian Groh, (100.) Kilian Klug, Miriam Krischke, Susanne Amler, Sonja Baier, Joachim Gerß, Andrea Dilcher, Horst Blomberg, Hanno 

Girke, Jan-Simon Behnke, Mark-Oliver Behnke, (110.) Felix Girke, Thomas Hageleit, Gero Moritz, Daniel Saltmann, Bastian Trachte, Gesa Vogelsang, 

Jessica Jordan, Timo Loist, Jörg Hübner, Melanie Busse, (120.) Michael Brocker, Nico Oster, Frederike Diehl, André Diehl, Uwe Mölter, Christoph 

Kossendey, Martin Pieczkowski, Eleni Mitropoulou, Klaus Zündorf, Sylvia Schweers, (130.) Thomas Kutzas, Frank Pohl, Ansgar Schröer, Manfred Wahl, 

Andrea Kattnig, Klemens Franz, Elke Duffner, Helga Duffner, Joachim Ring, Johannes Schulz-Thierbach, (140.) Peter Eggert, Eric Humrich, Ingo 

Schildmann, Tobias Stapelfeldt, Manfred Wöste, Petra Böhm, Yvonne Lüscher, Dieter Alber, Ihno Kelsch, Ulrike Marisken, (150.) Mareike Oertwig, 

Jürgen Aden, Simone Hüther, Corina Schmeer, Volker Schäfer, Jan Schmeer, Lea Hellbrück together with Ingo Griebsch, Norbert Pipenhagen, Joachim 

Schabrowski, Mechthild Kanz, (160.) Reiner Frensemeyer, Reinhold Kanz, Heike Lopez, Michael Lopez, Sebastian Halbig, Hans Pöter, Harald Topf, 

Joachim Janus, Charly Petri, Jörg Schulte, (170.) Markus Treis, Thomas Kroll, Ralf Rechmann, Sebastian Felgenhauer, Stefan Hagen, Hartmut 

Thordsen, Dominik Krister, Rolf Braun, Timo Schreiter, Thorsten Kempkens, (180.) Georg von der Brüggen, Markus Dichtl, Frank Josephs, Petar Damir 

Nenadic, Ingrid Bohle, Berit Ehlers, Ludwig Voß, Nele Peters, Peter Weyers, Detlef Krägenbrink, (190.) Bodo Therissen, Jörg Pioch, Marc Holzrichter, 

Markus Benning, Markus Dichtl, Nicole Fröhlingsdorf, Matthias Oestreicher, Bettina von Rüden, Frank Bergfeld, Thomas Legler, (200.) Jörg von Rüden, 

Michael Stadler, Ulrich Büscher, Anton Wiens, Uwe Dinglinger, Matthias Michels, Karin Michels, Raimund Dreier, Friedel Hoffmann, Kristiane 

Hollenberg, (210.) Thorsten Kurland, Joan Nguyen, Michael Oberhach, Thorsten Winter, Melissa Rogerson, Daniel Hogetoorn, Sebastian Cappellacci, 

Martina Möller, Anke Schmidt, Knud Gentz, (220.) Frank Mannberger, Michael Heißing, Detlev Runo, Jochen Schwinghammer, Frank Birbacher, Georg 

Dreifuß, Denis Fischer, Nina Gönner, Birgit Stolte, Laszlo Molnar, (230.) Daniel Frieg, Markus Grafen, Stefan Wahoff, Claudia Kaiser, Silke Jörgens, 

Alexander Finke, Marc Hohmann, Torsten Taschner, Dominik Hilbrich, Henrik Nachtrodt, (240.) Jan Mönter, Ronny Vorbrodt, Carsten Grebe, Albert 

Wolf, Rolf Raupach, Carsten Büttemeier, Peter Raschdorf, Julius Kündiger, Thomas Werner, Sabine Beese, (250.) Heike Brandes, Marjan Brinkhaus, 

Beate Friedrich, Karsten Hartwig, Kai Köhn, Stefan Leinhäuser, Stefan Lowke, Markus Schepke, Martin Schmoll, Tim Heinzen, (260.) Ingo Keiner, 

Marcus Mehlmann Barbara Winner, Roland Winner, Knut Happel, Uta Hillen, Horst Sawroch, Frank Gartner, Nicole Biedinger, Dario Bagatto, (270.) 

Stephan Gehres, Hans-Peter Stoll. 

 

Köszönetnyilvánítás 

Egy részletes példa a játék egy fordulójának menetéről, az összes 

épületkártya leírásával, megtalálható az „Épületáttekintő” mellékletben. 



Épületek áttekintése 
 

Alapépületek 
A játék 33 alapépületet tartalmaz. A játékba kerülő 

alapépületek száma függ a játékosok számától (Lásd 

a játékszabály „Előkészítés és a játék elemeinek 

magyarázata” részét). 

A 33 alapépület közül 9 kisipari üzem, 6 gazdasági 

épület, 10 ipari épület, 4 nyilvános épület és 4 típus 

nélküli épület. Az épületeken összesen 6 horgász és 8 

kalapács található. 

 

Acélüzem (I, Sorszám: 23, 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. Az 

energiaköltséget általában koksszal szokás fizetni. Az 

„Üzlethelység” is lehetőséget ad a játékosoknak arra, 

hogy acélt szerezzenek. 

Agyagdomb (T, Sorszám: 10, 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. 

Asztalosműhely (K, Sorszám: 04, Érték: 8, Belépődíj: 

1 étel, Építőanyag: 3 fa; 1 kalapács). A játékos 1-3 fa 

beadásáért 5-7 Frankot kap a kincstárból. Tipp: A 

játékosok az „Asztalosműhelyt” gyakran a játék korai 

szakaszában használják, hogy ezzel finanszírozzák 

egy fahajó megvásárlását. 

Bank (G, Sorszám: 29, 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. 

Megjegyzés: A „Bank” az egyetlen épület a játékban, 

amelynek a megépítéséhez acélra van szükség. A 

„Bank” és a „Városháza” nyomós okot adnak arra, 

hogy spórolás helyett inkább befektessünk, ebben az 

esetben ipari és gazdasági épületek vásárlásával.  

Cserzőműhely (K, Sorszám: 20, 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. A 36 speciális 

épületből 4 lehetőséget nyújt arra, hogy a játékos jó 

profittal bőrt adhasson el. Lásd még a „Mire 

használhatom a bőrt?” részt a melléklet utolsó oldalán! 

Elsőfokú bíróság (Ny, Sorszám: 15, 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). Még egy 5 vagy több kölcsönnel rendelkező 

játékos is reménykedhet a győzelemben az „Elsőfokú 

bíróság” segítségével. Ez a kártya csak 3 vagy több 

játékos esetén kerül be a játékba (rövidített verziónál 

csak 5 játékos esetén); kevesebb játékosnál mindenki 

behajózhat annyi árut, hogy könnyedén vissza tudja 

fizetni a felvett kölcsönöket. 

Élelmiszerbolt (G, Sorszám: 19, 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. Az „Élelmiszerboltban” 

szerzett áruk értéke 8 étel. Közülük néhányat még fel 

lehet fejleszteni. 

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. Az „Építkezési vállalat” működését az „Épületek 

és hajók építése” szakasz alatti „Új épületek építése” 

rész is elmagyarázza a 6. oldalon. 

Építőanyagbolt (K, Sorszám: 06, 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. Egyetlen téglára van szükség a „Hajógyár” 

modernizálásához, valamint a „Cserzőműhely” és az 

„Élelmiszerbolt” megépítéséhez. Az 

„Építőanyagbolton” kívül a játékosok a 

„Téglaégetőben” is szerezhetnek téglát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Az 

„Építőüzemek” működését az „Épületek és hajók 

építése” szakasz alatti „Új épületek építése” rész is 

elmagyarázza a 6. oldalon. 

Faszénégető telep (K, Sorszám: 07, Érték: 8, Nincs 

belépődíj, Építőanyag: 1 agyag). A játékos bármennyi 

fát faszénné alakíthat úgy, hogy megfordítja a 

jelölőket. Az ezt az akciót választó játékosnak nem 

kötelező az összes fáját átalakítania. Energiára nincs 

szükség a faszén előállításához. A folyamat kitermeli a 

saját energiáját.

Példa a játék első fordulójának menetére 

Csaba (piros), Zsolt (zöld) és József (kék) a játék teljes verziójával játszanak. Mindegyikük 5 Frankkal 

és 1 szénnel kezd. A kínálati mezőkön 1 agyag, 2 fa, 2 hal és 2 Frank van (Lásd a 6. és 7. pontot a 

játék előkészítésének ismertetésénél). 

 

1. A piros játékos megfordítja az első készletlapkát és ráteszi a hajójelölőjét. A lapkán vas és pénz 

látható. A készletből 1 vasat rátesz a vas-kínálati mezőre és 1 Frankot a pénz-kínálati mezőre. 

Elveszi a 3 Frankot a pénz-kínálati mezőről, így összesen 8 Frankja lesz. Még végrehajthatna egy 

„további” akciót, amely során vehetne egy épületet (pl. egy „Piacot” 6 Frankért), de ezt nem teszi 

meg. 

 
2. A zöld játékos megfordítja a második készletlapkát, amelyik fát és halat ad a megfelelő kínálati 

mezőkhöz, majd ráteszi a hajójelölőjét. Ő 3 fát vesz el. 

3. A kék játékos ráteszi a hajójelölőjét a következő készletlapkára, amelyik halat és gabonát ad, 

majd elvesz 4 halat a hozzá tartozó kínálati mezőről. 

4. A piros játékos megfordítja a negyedik készletlapkát, amelyik fát és marhát ad. A hajójelölőjét 

elveszi az első készletlapkáról és átteszi arra a lapkára, amit az előbb megfordított. A kínálati 

mezőkön most 1 fa, 1 agyag, 1 vas, 1 gabona és 1 marha van. 

            
A piros játékos egy „további” akciót hajt végre: 6 Frankért vesz egy „Piacot”. Utána végrehajtja a 

főakcióját: ráteszi a játékos-korongját a „Piacra”. Mivel ez a saját épülete, ezért nem kell belépődíjat 

fizetnie. Elvesz 1 szenet és 1 gabonát (két különböző alapárut) a kínálati mezőkről és megnézi a két 

felső speciális épület kártyát (Lásd a „Piac” leírását). 

5. A zöld játékos az ötödik készletlapkára mozgatja a hajójelölőjét és feltesz 1 fát és 1 Frankot. 

Ráteszi a játékos-korongját az „Építőüzemre”, amiért nem kell belépődíjat fizetni. Visszatesz 3 fát a 

készletbe és megépíti az „Asztalosműhelyt”. 

6. A kék játékos halat és agyagot fed fel. Ezután a kínálati mezők 1 Frankot, 1 halat, 2 fát, 

2 agyagot, 1 vasat, 1 gabonát és 1 marhát tartalmaznak. Mivel az „Asztalosműhelynél” pénzt lehet 

szerezni és a játékos egy 14 Frankba kerülő fahajó vásárlásán gondolkodik, ezért elveszi a 2 fát a 

kínálati mezőről. 

7. A piros játékos megkezdi a hetedik kört, amelynek során fát és agyagot hoz a játékba. Ekkor 

3 agyag és minden más áruból 1 van a kínálatban. A játékos azt gondolja, hogy „Minél több, annál 

jobb!” és elveszi a 3 agyagot. 

 
Ekkor a forduló befejeződött. A fordulókártya szerint minden játékosnak 2 ételt kell befizetnie. A kék 

játékos 2 hallal fizet, míg a piros és zöld játékos fejenként 2 Frankot fizet be. 3 játékos esetén nincs 

betakarítás az első fordulóban; ha lett volna, akkor a piros játékos kapott volna 1 gabonát. A 

fordulókártya megfordul és az első hajókártya elérhetővé válik. 

8. A zöld játékos azzal kezdi a második fordulót, hogy a hajójelölőjét az ötödik készletlapkáról átteszi 

az elsőre. 1 vasat és 1 Frankot tesz a kínálati mezőkre. A készletlapkák a játék végéig felfordítva 

maradnak és nem változtatják meg a helyüket. A játékos most végrehajthatja a főakcióját. 
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Feketepiac (T, Sorszám: 13, 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. Az, hogy a „Feketepiacot” 

hányszor használják a játékosok, attól függ, hogy 

mikor kerül be a játékba. A tapasztalatlanabb 

játékosoknak illik felhívni a figyelmét arra az esetre, 

amikor 4 vagy több árut lehet szerezni a 

„Feketepiacon” azért, hogy ne szalasszák el a 

lehetőséget. 

Füstölőüzem (K, Sorszám: 08, 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. 

Fűrészmalom (I, Sorszám: 02, 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. Tipp: A 

játékosok gyakran adják el a „Fűrészmalmot” a játék 

korai szakaszában azért, hogy finanszírozzák egy 

fahajó megvásárlását. Ez a „Halászterületre” és a 

„Faszénégető telepre” is érvényes. 

Hajógyár (I, 2 db van a játékban, Sorszámok: 12/17, 

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”. A „Hajógyárat” részletesen 

tárgyalja a játékszabály (Lásd az „Épületek és hajók 

építése” szakasz alatti „Hajók építése” részt a 6. 

oldalon). Minden azonos típusú hajó ugyanannyi ételt 

ad. Egyetlen eltérés közöttük az értékük: minden újabb 

hajó egy adott típusból értékesebb az előzőnél. A 

kivételt a luxus-óceánjárók képezik: az első értéke 38, 

az utolsóé csak 30. 

Hajózási társaság (G, Sorszám: 18, 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. A játékosok feltehetően 1 (10 

energiát szolgáltató) kokszot használnak majd 3 hajó 

ellátására. Leggyakrabban bőrt, marhát és kenyeret 

szállítanak a játékosok, de előfordulhat a koksz és a 

tégla is. Mindenfajta hajó képes bármelyik áru 

elszállítására. A játékos szállíthat több azonos típusú, 

vagy akár különböző típusú árut is ugyanazon a hajón. 

Halászterület (K, Sorszám: 03, 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. Magán a „Halászterületen” is látható egy 

horgász. 

Híd a Szajna fölött (T, Sorszám: 27, 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). A kártyán látható kép a Le Havre-

ban található „Pont de Normandie”-t ábrázolja. A „Híd 

a Szajna fölött” kártyát gyakran használják a 

fennmaradó áruk értékesítésére a játék végén. 

Kikötő (I, Sorszám: 26, 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. A „Kikötő” csak 4 vagy több játékos 

esetén kerül be a játékba. Kevesebb játékos esetén túl 

erős lenne. 

Kokszosító (I, Sorszám: 25, 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. A kokszra leginkább a hajók mozgatásához és az 

acél előállításához van szükség. Energiára nincs 

szükség a koksz előállításához. A folyamat kitermeli a 

saját energiáját. 

Kulturális központ (Ny, Sorszám: 11, 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. 

A tapasztalatlan játékosoknak érdemes felhívni a 

figyelmét azokra az esetekre, amikor 8 vagy több 

Frankot szerezhetnek annak érdekében, hogy ne 

szalasszák el ezeket a lehetőségeket. A „Kulturális 

központ” csak 4 vagy több játékos esetén kerül be a 

játékba. Kevesebb játékos esetén túl gyenge lenne. 

Piac (T, Sorszám: 01, 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. A speciális épületek mezője sohasem 

üres a játék végén. Ez összefügg a „Piac” 

működésével: a „Piacra” látogató játékosnak egészen 

a játék végéig meg kell legyen a lehetősége arra, hogy 

befolyásolja az épületek sorrendjét. Amíg a játékos az 

épületeket nézi, a következő játékos már megkezdheti 

a körét. 

Raktár (G, Sorszám: 24, 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). A „Raktár” csak 4 vagy több 

játékos esetén kerül be a játékba. Kevesebb játékos 

esetén túl erős lenne. 

Sütöde (K, Sorszám: 05, 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). 

Például egy játékos megsüthetne maximum 20 

kenyeret 1 koksz felhasználásával. 

Szénbánya (I, Sorszám: 16, 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. Tipp: A 

„Szénbánya” miatt érdemes minden játékosnak 

legalább 1 kalapácsra szert tenni (pl. az egyik 

„Építőüzem” vagy az „Építkezési vállalat” 

megvásárlásával). A „Szénbányán” kívül a „Piac” is 

lehetőséget ad szén(és így energia) megszerzésére. A 

játékosok energiához juthatnak a „Faszénégető telep” 

és a „Kokszosító” segítségével is. 

Templom (Ny, Sorszám: 30, 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. A kártyán lévő kép a Le Havre-ban található Szt. 

József templomot ábrázolja. Az akció utalás az „5000 

megvendégelése” című bibliai történetre. 

Téglaégető (I, Sorszám: 14, 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. A 

„Téglaégetőn” kívül az „Építőanyagboltban” is 

szerezhet téglát a játékos. 

Üzlethelység (G, Sorszám: 21, 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. A 4 

áru lehet azonos, vagy akár különböző is. A játékos az 

„Üzlethelységet” mindössze kétszer meglátogatva elég 

acélt szerezhet egy értékes acélhajó megépítéséhez. 

Vasmű (I, Sorszám: 22, 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. A 6 

energia nagyon nagy költség a negyedik vasért, de 

előfordulhat, hogy játékosnak sürgősen szüksége van 

rá egy vashajó megépítéséhez. 

Vágóhíd (K, Sorszám: 09, 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. Az irha csak a marhák 

levágásának mellékterméke, melyet később át lehet 

alakítani bőrré. Lásd még a „Mire használhatom a 

bőrt?” részt a melléklet utolsó oldalán! 

Városháza (Ny, Sorszám: 28, 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. A 

„Városháza” és a „Bank” nyomós okot adnak arra, 

hogy spórolás helyett inkább befektessünk, ebben az 

esetben nyilvános épületek és kisipari üzemek 

vásárlásával. 
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Speciális épületek 
Maximum 5 speciális épület épülhet meg minden 

játékban. A „Piac” alapépület funkciója miatt 6 

speciális épület kerül a táblára. Mint a többi, a város 

tulajdonában lévő épületet, a felfordított speciális 

épületeket is megvehetik a játékosok, de nem építhetik 

meg őket (hasonlóan az „Agyagdombhoz” és a 

„Feketepiachoz; egy kivétel a „Futballstadion”). 

A 36 speciális épület közül 6 kisipari üzem, 14 

gazdasági épület, 6 ipari épület, 4 nyilvános épület, 5 

típus nélküli épület és egy hajó. A kártyákon összesen 

13 horgász és 9 kalapács található. 

 

Acélmű (I, Érték: 8, Belépődíj: 2 étel vagy 1 Frank; 1 

kalapács). A játékos befizet 15 energiát, hogy 

maximum 1 vasat 2 acéllá alakítson. 

 

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. 

 

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. 

 

Bőrgyár (I, Érték: 8, Belépődíj: 2 étel). A játékos bead 

3 bőrt, megmutatja, hogy van nála 14 Frank és kap 16 

Frankot a kincstárból. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Égetőkemence (K, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel). A 

játékos elcserél 1 agyagot és 1 energiát 3 téglára. 

 

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 (G, Érték: 8, Belépődíj: 1 Frank; 1 horgász). A 

játékos kap 2 halat, 2 gabonát, 2 fát, 1 irhát és 1 

marhát a készletből. 

 

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. 

 

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. 

 

Halastó és erdő (T, Érték: 4, Belépődíj: 1 étel; 1 

horgász). A játékos kap 3 halat és 3 fát a készletből. 

 

Halpiac (G, Érték: 4, Belépődíj: 1 étel; 1 horgász). A 

játékos eladhat maximum 7 halat, darabját 2 Frankért. 

Füstölt halat itt nem lehet eladni. 

 

Halvendéglő (G, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel; 1 

horgász). A játékos bármennyi füstölt halat eladhat, 

darabját 3 Frankért. 

 

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. 

 

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. 

 

Kertészet (K, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel; 1 kalapács). 

A játékos 4 fát kap a készletből és 3 Frankot a 

kincstárból. 

 

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. 

Olyan épületből nem távolítható el játékos-korong, 

amelyik nem ad lehetőséget akció végrehajtására az 

épületbe történő belépéskor. Ilyen épületek azonban 

csak az alapjáték kiegészítőjében fognak megjelenni. 

 

Kohó (I, Érték: 10, Belépődíj: 2 Frank). A játékos 1 

szenet, 1 kokszot és 1 vasat kap a készletből. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Pékség (G, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel). A játékos 

eladhat maximum 6 kenyeret, darabját 3 Frankért. 

 

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. 

 

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. 

 

Szeszfőzde (K, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel). A játékos 

eladhat maximum 4 gabonát, darabját 2 Frankért. 

 

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. 

 

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. A 

„Szénkereskedésre” is érvényes, hogy a játékosok 

pénzzel is fizethetnek az étel helyett. 

 

Szőrmeüzem (K, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel). A játékos 

bármennyi irhát becserélhet kenyérre. Ezután, vagy 

ehelyett, eladhat maximum 2 bőrt, darabját 5 Frankért. 

 

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. 

 

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. 

 

Téglakészítő (I, Érték: 8, Belépődíj: 2 étel; 1 

kalapács). A játékos bead 3 téglát, megmutatja, hogy 

van nála 10 Frank és kap 14 Frankot a kincstárból. 

 

Vadászkunyhó (K, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel; 2 

horgász és 1 kalapács). A játékos kap 3 irhát és 3 

húst a készletből. 

 

Vasbánya és széntelep (T, Érték: 6, Belépődíj: 1 étel; 

1 kalapács). A játékos kap 2 vasat és 1 szenet a 

készletből. 
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Hogyan szerezhetünk pénzt? 
A pénz – melyet a pénzérme szimbólum jelöl – épületek és hajók 

vásárlására, kölcsönök visszafizetésére, étel helyettesítésére és végül, de 

nem utolsósorban, a játék megnyerésére használható. A játék pénzneme 

a Frank. 

 A „Frank” kínálati mezőről szerezhető pénz. 

 Az „Asztalosműhelyben” eladható 1-3 fa 5-7 Frankért. 

 Támogatás jár a „Füstölőüzemben”, a „Sütödében” és a 

„Téglaégetőben” (½ Frank árunként), valamint a „Cserzőműhelyben” és 

a „Kokszosítóban” (1 Frank árunként). 

 A „Hajózási társaság” segítségével áruk szállíthatók el – a mennyiség a 

játékos tulajdonában lévő hajóktól függ. 

 Árukat lehet eladni a „Híd a Szajna fölött” kártya használatával (csak a 

játék vége felé ajánlott). 

 Az „Állatkert” és a „Kertészet” speciális épületek pénzt adnak; a 36 

speciális épület közül további 15 ad lehetőséget áruk eladására. 

 Épületeket és hajókat bármikor el lehet adni az értékük feléért. 

Megjegyzés: Egy játékos csak akkor vehet fel kölcsönt, ha nincs nála elég 

étel az etetési fázisban vagy ha nem tudja kifizetni a kamatot. 

 

 

 

 

Hogyan szerezhetünk energiát? 
Energiára – melyet a villanykörte szimbólum jelöl – sok áru-átalakítási 

folyamatnál szükség van. 

 Fa (1 energia) a fakínálati mezőről szerezhető. A fa a „Faszénégető 

telepen” faszénné (3 energia) alakítható. 

 A „Szénbánya” 3-4 szenet (darabonként 3 energia) ad. 

 A szén koksszá (10 energia) alakítható a „Kokszosítóban”. 

 Egy bármilyen áru elcserélhető 1 faszénre (3 energia) az 

„Üzlethelységben”. 

 A játékosok gyakran szerezhetnek 2 fát a „Feketepiacról”. 

 A speciális épületek közül a „Kohó” összesen 13 energiát ad 1 koksz és 

1 szén formájában. A „Főtér” 1 kokszot és 1 faszenet termel, szintén 13 

energia-értékben. A „Szénkereskedésben” a játékosok ételt 

cserélhetnek energiára. A „Munkaközvetítőnél” minden egyes 

kalapácsért 1 szén jár. A „Szélerőmű telep” segítségével pedig minden 

energiát használó akciónál 3 energiát spórol a játékos. 

 

 

 

Hogyan szerezhetünk vasat? 
Vasra a vashajók és néhány épület építésénél van szükség. A vas acéllá 

alakítható. 

 Vas a vaskínálati mezőről szerezhető. 

 A „Vasmű” 3-4 vasat ad. 

 A „Piacról” 1 vas vehető fel. 

 Az „Építőanyagbolt” 1 vasat ad. 

 2 vas van a „Feketepiacon”, ha a vaskínálati mező üres. 

 A speciális épületek közül a „Vasbánya és széntelep” 2 vasat ad, a 

„Kohó” pedig 1-et. 

 

 

 

Mire használhatjuk a bőrt? 
A játékosok irhát állítanak elő, amikor levágják a marháikat. Az irha a 

„Cserzőműhelyben” alakítható bőrré. 

 A bőr pénzzé tehető (4 Frank darabonként) a „Hajózási társaságot” 

használva. 

 Van négy speciális épület is, amelyek lehetővé teszik a bőr eladását 

(„Ruhagyár”, „Szőrmeüzem”, „Bőrgyár” és „Bútorgyár”). Az irha bőrré 

alakítása szintén jövedelmező (1 Frank minden bőrért). Megérheti a 

„Cserzőműhelyt” használni, még akkor is, ha a bőrt csak a „Híd a 

Szajna fölött” épület segítségével adjuk el. 

 

Hogyan szerezhetünk ételt? 
Az étel – melyet a kukta szimbólum jelöl – a munkások etetésére és 

belépődíjak fizetésére használható. 

 Megjegyzés: az étel mindig helyettesíthető pénzzel. 

 Halat (mindegyik 1 étel) a halkínálati mezőn lehet találni. 

 A „Halászterület” 1 halat ad és a „Feketepiacon” 2 hal kapható. 

 A hal füstölt hallá (mindegyik 2 étel) alakítható a „Füstölőüzemben”. 

 A gabona kenyérré (mindegyik 2 étel) alakítható a „Sütödében”. 

 A marha hússá (mindegyik 3 étel) alakítható, ha a „Vágóhídra” visszük. 

Megjegyzés: A gabonának és a marhának nincs tápértéke, amíg át nem 

alakítjuk. 

 Az „Élelmiszerbolt” 8 ételt, valamint 1 gabonát és 1 marhát tartalmaz. 

 A „Templom” 13 ételt ad (a játék vége felé). 

 A speciális épületek közé tartozik a „Vadászkunyhó” (9 étel), a 

„Szőrmeüzem” (minden irháért 2 ételt ad) és a „Főtér” (maximum 7 

étel). 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan szerezhetünk téglát? 
Téglára a „Hajógyárak” modernizálásánál és sok épület építésénél van 

szükség. 

 Az „Építőanyagboltban” van 1 tégla. 

 Az agyagból tégla lesz a „Téglaégetőben” (téglánként ½ energia 

szükséges). 

 A speciális épületek közé tartozik az „Égetőkemence”, amely 1 agyagot 

és 1 energiát 3 téglává alakít. A játékosok 1 téglát szerezhetnek a 

„Főtéren” is. 

 A „Kőműves céh” tulajdonosa minden egyes építésnél 1 téglát spórolhat 

meg. 

 Egy bármilyen áru elcserélhető 1 téglára az „Üzlethelységben”. 

Ha az építéshez agyagra van szükség, akkor a játékosok az agyagot 

téglával helyettesíthetik. 

 

 

 

 

 

Hogyan szerezhetünk acélt? 
 Acélra van szükség az acélhajók és a luxus-óceánjárók, valamint a 

„Bank” megépítéséhez. A játékosok a „Hajózási társaságot” használva 

acélt szállíthatnak el 8 Frankért. 

 A vas acéllá alakítható az „Acélüzemben” (minden acélhoz 5 energia 

szükséges). 

 A speciális épületek közé tartozik az „Acélmű”, amely 1 vasat és 15 

energiát 2 acéllá alakít. 

 Bármilyen 4 áru elcserélhető 1 acélra az „Üzlethelységben”. 

Ha az építéshez vasra van szükség, akkor a játékosok a vasat acéllal 

helyettesíthetik. 

 

 

Mely épületek akcióit használjuk a játék vége felé? 
Emlékezzünk: A végső szakaszban nem vásárolható épület! 

 A „Híd a Szajna fölött” épületét, hogy eladjunk olyan árukat, amelyekre 

már nincs szükség. 

 Az „Acélműét”, hogy acélt állítsunk elő az acélhajókhoz és a luxus-

óceánjárókhoz. 

 A „Hajógyárét”, hogy acélhajókat és luxus-óceánjárókat építsünk. 

 A „Hajózási társaságét”, hogy árukat szállítsunk el. 

 Az építkezéssel foglalkozó vállalatok épületeiét, hogy megépíthessük 

az értékes „Városházát”, a „Bankot” és a „Templomot”. 

 Az „Asztalosműhelyét”, hogy újabb 7 Frankot szerezzünk. 

 Egyéb speciális épületekét, amelyek további pénzbevételt tesznek 

lehetővé. 


