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72 könyvlapka

10 kezdőlapka

60 érme         40 x 1 fontos       20 x 5 fontos

60 kereskedelmi állomás 
(15 mind a négy színből)  

16 sávjelző (4-4 minden játékos-
színben)

20 bónuszjelző (5-5 minden játékos-
színben) 

4 tintatartó-jelző                 4 gyémántjelző

1 kezdőjátékos-jelző     1 pontozótömb                4 áttekintőlap

Játék és Történelem
A Mombasa játékban a játékosok mombasai, fokvárosi, saint-louis-i és kairói székhelyű gyarmattársaságok
részvényeit szerzik meg, és kereskedelmi állomásaikat bővítik az egész afrikai kontinensen annak érdekében, 
hogy minél több pénzt keressenek.
A gyarmattársaságok (chartered company) olyan szövetségek voltak, amelyeket a felfedezés, kereskedelem 
és gyarmatosítás céljából alapították, így elválaszthatatlanul kötődnek az emberi történelem igen sötét 
fejezetéhez: a globális gyarmatosításhoz. Ez az időszak kb. a 15. századtól a 20. század közepéig tartott, és 
szoros összefüggésbe hozható a kizsákmányolással és a rabszolgasággal.
A Mombasa játék ebbe a keretbe csak lazán illeszkedik, a játék nem történelmi szimuláció. Ez egy gazdasági 
fókuszú stratégiai játék, ami nagy vonalakban hivatkozik a történelmi kategóriákra, és kitalált környezetbe 
helyezi azt. A játékmenet az Afrikai kontinenst és az ott élő emberek kizsákmányolását nem igazán ábrázolja.
Ha a mögöttes történelemről többet szeretnétek tudni, akkor a következő olvasmányokat ajánljuk:
History of Modern Africa: 1800 to the Present by Richard J. Reid. (Blackwell Concise History of the Modern 
World). Wiley-Blackwell, Oxford.

Mindegyik sávon egy betűből és egy számból álló azonosító van feltüntetve 
(A1-től  D2-ig). Amikor a sávokat összerakjátok ellenőrizzétek, hogy az 
azonosító számok a bal alsó és a jobb alsó sarokban megegyezzenek.
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Ahogy azt sejtettem, a Kelet-Afrikai Társaság ke-reskedelmi állomás hálózata mélyen átnyúlik Nyugatra. Sikerült nekik még néhány gyémántbánya feltárása is. Ésszerűnek tűnik legutóbbi jövedelmünk Mombasaban befektetni, mintsem továbbvinni a cape-town-i, konkurencia nélküli kötelezettségünket. Végül is a mi érdekünk addig ütni a vasat, amíg meleg. Majd ha az elszámolás napja eljön, kiderül, hogy a felhalmozott birtokaink és hajthatatlan lelkesedésünk megérte-e... 

Mombasa

4 bónuszlapka
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Tegyétek a játéktáblát az asztal 
közepére.

Tegyétek vissza a 4 sávkártyát a 
dobozba. Az első játékhoz nincs 
szükség rájuk. Ezután az A1, B1, 
C1 és D1 társaságsávokat tegyé-
tek a játéktábla széleire a követke-
ző módon:

A1 a fekete  Mombasa szélre, 
B1 a vörös Fokváros szélre,  
C1 a fehér Saint-Louis szélre,
D1 a narancs színű Kairó szélre.
A továbbiakban ezek a társaságsá-
vok a társaságaikkal lesznek kap-
csolatban: A1-et a Mombasasávnak, 
C1-et a Saint-Louis sávnak hívjuk, 
stb. 

1.

Tegyétek minden szín 15 kereske-
demi állomását a színben megegyező 
társaság bázisokra: a
15 fekete kereskedelmi állomást 
Mombasara, a vöröseket Fokváros-
hoz,  a fehéret Saint-Louis-hoz és a
narancsokat Kai-
róra. Ellenőrizzé-
tek, hogy a társa-
ságok minden he-
lyére (és minden 
rajta lévő érmejel-
re is) került keres-
kedelmi állomás.

Társaság bázisok

Jobb 
oszlop

Középső
oszlop

Bal
oszlop

Kártyakínálat

KönyvkínálatA kártyák jobb felső sarkában lévő 
betűk (A, B, C, D, E) szerint csopor-
tosítsátok a 44 akciókártyát. Kever-
jétek meg a 4 db E betűs kártyát, és 
tegyétek képpel lefelé egy kupacba a 
tábla bal alsó sarka mellé. Ezután ke-
verjétek meg a 4 db D betűs kártyát, és 
tegyétek ezen kupac tetejére. Ily mó-
don folytassátok a 11 db 
C betűs kártya ill. a 16 
db B betűs kártya lera-
kásával. Végül tegyétek a 
megkevert 9 db A betűs 
kártyát a pakli tetejére.
Ezt a paklit nevezzük ak-
ciókártya-paklinak. Mel-
lette hagyjatok helyet az 
akciókártyák dobópakli-
jának.

Fordulósáv

Most töltsétek fel a 12 kártyakínálat
helyet az akciókártya-pakli tetejéről felvett 
kártyákkal. Először fentről lefelé haladva 
a jobb oldali oszlop 4 helyére tegyetek 1-1 
képpel felfelé fordított lapot, majd ugyanígy 
töltsétek fel a középső oszlopot, és végül a 
bal oszlopot. Ha mindent jól csináltatok, 
akkor a bal oldali oszlop felső helyére A 
betűs kártya, míg alá 3 B betűs kártya kel-
lett kerüljön.  

Tegyétek az érméket ( 1 és 5 
font értékűek) talonként a 
tábla közelébe. Ezt a talont 
Banknak hívjuk.

Most a fordulósáv 2-7 helyeit töltsétek fel ér-
mékkel a bankból a játékosok száma szerint. 
(az 1. hely mindig üresen marad)

2-fős játék esetén: Fogjatok 6 db 1 font  értékű 
érmét. Tegyetek 1-1-et a fordulósáv mind a 6 
mezőjére.

3-fős játék esetén: Fogjatok 9 db 1 font  értékű 
érmét. Tegyetek 2-2 érmét a fordulósáv 2-es, 
4-es és 6-os mezőjére. Eztuán 1-1 érmét 
tegyetek a 3-as, 5-ös és 7-es mezőkre.

4-fős játék esetén: Fogjatok 12 db 1 font értékű 
érmét. Tegyetek 2-2 érmét a fordulósáv mind 
a 6 mezőjére. 

Válogassátok szét a 72 
könyvlapkát a hátukon sze-
replő betűk szerint (A,B,C) 
és tegyétek őket képpel le-
felé fordítva a tábla jobb 
felső részéhez közel, ez lesz 
a könyvtalon. 
Ezután töltsétek fel a könyv-
kínálat 12 helyét könyvvel, 
minden betűből 4 lapkát fel-
fedve, és azokat képpel fel-
felé a betűjelük szerinti kí-
nálathelyre helyezve.

Az első játék előkészületei

Tegyétek a 4 bónuszlapkát
képpel felfelé a játéktábla 
jobb oldala mellé.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

Az akciókártyák
dobópaklijának a helye

9.

 

Minden játékos választ egy színt és 
megkapja:

Az adott színű játékostáblát,
amit maga elé tesz (elegendő 
helyet biztosítva alatta és felet-
te).  

Az adott szín 9 kezdőakció-
kártyáját, amiket a kezébe 
vesz.  

Az adott szín 4 sávjelzőjét,
amikből 1-1-t a 4 társaságsáv 
kezdőmezőjére tesz.

1 gyémántjelzőt, amit a játé-
kostáblája gyémántsávjának a 
gyémántmezőjére tesz.

1 tintartó-jelzőt  
(amit a játékostáblája alá 
tesz).

1 fontot a banktól (amit a 
játékostáblája mellé tesz).

Minden játékos kap még biz-
nyos számú bónuszjelzőt a
színében (amit a játékostáblája 
mellé tesz):

2-fős játékban: Minden játékos 3 
bónuszjelzőt kap.
3 ill. 4-fős játékban: Minden játé-
kos 2 bónuszjelzőt kap. A megma-
radt bónuszjelzők kerüljenek vissza 
dobozba, rájuk csak azokban a játé-
kokban van szükség, amikor a B2-es 
társaságsáv is játékba kerül.

10.
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Ha már megismerkedtetek a Mombasa 
játékkal, használhattok változatosabb 
előkészületeket, amikor is a 2. és a 13. 
lépést másképp hajtsátok végre:

Befektetőként megpróbálsz úgy minél több pénzt (fontot) szerezni, hogy befektetsz a 
gyar-mattársaságok áruiba, és a kereskedelmi állomásaikkal terjeszkedsz a társaság bázisától az 
egész afrikai kontinensen át. Ha árukba fektetsz, akkor növeled az adott társaság saját tulaj-
donodban lévő részvényeinek számát, és ha kereskedelmi állomást létesítesz, akkor növeled az 
egyes részvények értékét. Még növelheted a bevételeidet és a kilátásaidat gyémántkészletek fel-
halmozásával és ügyes könyveléssel. 
A játék során pénzt keresel, amire általában a bizonyos akciók kifizetésénél lesz szükséged. 
De fontjaid nagy részéhez a játék végén jutsz majd hozzá. Teljes bevételed a következőkből áll 
össze:

• kezedben lévő pénz

További játékok 
előkészületei

  

  

Fogjátok a 4 sávkár-
tyát, és képpel lefelé 
fordítva keverjétek 
meg. Tegyetek egy-
egy véletlenszerűen 
választott sávkártyát 
a tábla minden szé-
léhez, figyelve arra, 
hogy a 2 nyílból 1 
pontosan az adott 
szélre mutasson. For-
dítsátok a kártyákat 
képpel felfelé. 
A tábla minden széléhez tegyétek le a táb-
la széle felé mutató kártyafélnek megfelelő 
társaságsávot. Ezután a sávkártyákat tegyétek 
vissza a dobozba. 

A kezdőbónusz 1 vagy 2 adott sávra utal, és megadja a 
mezők számát, amennyivel a játékosnak előre kell lépnie 
jelzőjével ezeken a sávokon:

3 mező a Mombasa-sávon. =

=

A játék célja

Társasági részvények és azok értéke
A játék folyamán minden egyes társaságsávon előreléptetheted jelződet. Amikor el-
érsz vagy áthaladsz egy részvényjeles mezőn, az adott társaság részvényéből annyi-
nak leszel a tulajdonosa, amennyit az ikon jelez. Ezenkívül néhány kártya (amit a já-
ték alatt szerezhetsz meg) egy adott társaság további részvényeit ábrázolhatja. 

Egy vállalat egyes részvényeinek értékét meghatározza a társaság bázisát elhagyó ke-
reskedelmi állomások száma: A bázison látható érmejelek összege egyenlő az adott 
társaság egy részvényének értékével. 

Példa: 

részvényjel

érmejel

11.

2.

13.
Keverjétek meg a 10 kezdőlapkát, és osszatok 
minden játékosnak 2, képpel lefelé fordított 
lapkát. A felesleges kezdőlapkákat tegyétek 
vissza a dobozba. Mindenki nézze meg 2
lapkáját, titokban válasszon egyet közülük, 
a másikat pedig tegye vissza a dobozba. 
Ezután a játékosok egyszerre fedjék fel a vá-
lasztott lapkájukat.

14.

12.

13.

1 mező a gyémántsávon 
ÉS 1 mező a Saint-Louis-
sávon.

4. Megkapja a kezdőbónuszát.

Gyémánt-
sáv

• a 4 társaság tulajdonodban lévő részvényinek értéke

• az utolsó érték, amit a gyé-
mántjelződ a gyémántsávo-
don elhagyott

• az utolsó érték, amit a tin-
tatartó-jelződ a könyve-
léssávodon elhagyott

A legnagyobb összeggel rendelkező játékos megnyeri a játékot.

Kék játékosnak összesen 7 Cape Town társa-
ság részvénye van: 5 részvény a Cape Town sávon és 
2 részvény a kártyáin. 
Mivel egy-egy részvény 6 fontot ér (mert a társaság 
bázisán 6 érmejel látszik), így Cape Town részvényei

 összesen 42 fontot érnek (7 
részvény X 6 érmejel = 42).

Válasszatok kezdőjátékost, aki megkapja a kezdőjátékos-jelzőt.

Minden játékos egy adott „1”-terjeszkedéskártyát kap:
• A kezdőjátékos kapja azt az “1”-terjeszkedéskártyát 

aminek a          jel van a jobb felső sarkában.
• A balján ülő játékos (a második játékos) kapja azt az

“1”-terjeszkedéskártyát amin        jel van.
• A harmadik játékos (ha van) kapja azt az “1”-terjeszke-

déskártyát amin          jel van.
• A negyedik játékos (ha van) kapja azt az “1”-terjesz-

kedéskártyát amin a          jel van.
Minden játékos a kézben lévő lapjaihoz teszi az 
„1”-terjeszkedéskártyát, így összesen 10 kezdőakció-kártyája 
lesz. A felesleges „1”-terjeszkedéskártyákat tegyétek vissza 
a dobozba. 

Adjatok minden játékosnak az óramu-
tató járása szerint adott kezdőlapkát:
• A kezdőjátékos ezt  alapkát kapja.
• A tőle balra ülő játékos (a második 

játékos) ezt a lapkát kapja.
• A 3. játékos (ha van) ezt a lapkát kapja.
• A 4. játékos (ha van) ezt a lapkát kapja.
A felesleges lapkákat tegyétek vissza a do-
bozba. 
Minden kezdőlapkán a következők látható: 

• 3 jel egy sorban (mindegyik egy bi-
zonyos kezdőakció-kártyára utal) 

• egy kezdőkönyv, ami azonos a 
könyvkínálat egyik könyvével 

• egy tintatartó-jel
• a játékos kezdőbónusza 

Most minden játékos hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Tegye képpel felfelé a kezdő-
lapkáját játékostáblájának bo-
rítékkal jelölt mezőjére.

2. Tegye tintatartó-jelzőjét a lap-
kán lévő tintatartó-jelre.

3. Kezdőkártyáiból keresse 
ki a kezdőlapkája bal sarká-
ban látható 3 jelnek megfele-
lő 3 kártyát. Ezeket a kártyá-
kat tegye képpel felfelé
a játékostáblája fölé úgy, 
hogy minden kártya 
egy-egy színes 
pihenőhelyhez 
kerüljön (a sor-
rend nem számít).
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Mombasa játék 7 fordulón át tart.   Minden forduló 3 fázisból áll.       1. fázis: Tervezésfázis 

2. fázis: Általános akciófázis

3. fázis: A következő forduló előkészületei  
A 7. forduló általános akciófázisa után a játék a végső pontozás fázissal véget ér. 

1) Tervezésfázis

további
akcióhely

további
akcióhely

pihenőpaklik          
A tervezésfázist minden játékos egyszerre hajtja végre, ez 2 lépésből áll: 
 a) Minden játékos megtervezi az akciófázisát, ilyenkor képpel lefelé fordított kártyákat helyez az akcióterületére.
 b) Minden játékos képpel felfelé fordítja a letett kártyáit. 
a) Képpel lefelé fordított kártyák lerakása az akcióterületre
Minden játékos választ a kezében lévő kártyák közül, és képpel lefelé fordítva az akcióterülete elérhető akcióhelyeire (a 
játékostáblátok alatti terület) teszi a kiválasztottakat.
Megjegyzés: A játékosok az akcióterületükön lévő kártyákat fogják használni az általános akciófázis alatt. Így a letett kártyák 
bizonyos mértékig meghatározzák a végrehajtható akcióikat (lásd részletesen 5-8. oldalon a kártyákat és a hozzájuk kapcso-
lódó akciókat).
A játék kezdetén 3 elérhető akcióhelye van minden játékosnak (a játékostáblája alján a három színes hely). 
Minden elérhető akcióhelyhez 1 kártya rendelhető. Tehát egy játékos legfeljebb 3 kártyát tehet le. 
Később a játék során egy vagy két további akcióhelyhez is hozzájuthat a játékos, ha elér vagy elhagy bizonyos mezőket a 
gyémántsávján és a könyveléssávján (lásd részletesen a 12. oldal tetején). Minden egyes elérhetővé vált további helyre a 
játékos a kezéből egy-egy további kártyát tehet a tervezésfázisban (tehát legfeljebb 5 kártyát tehet le, ha mindkét további 
akcióhelyet elérhetővé tette). 
• A játékoson áll, hogy az elérhető akcióhelyek melyikére melyik kártyát teszi. De bizonyos dolgokat figyelembe kell venni:  

Minden akciómező kapcsolatban áll a játékostábla felső részén közvetlenül fölötte lévő pihenőhellyel. Az akciófázis vé-
gén minden kártyát a saját akcióhelyéről a hozzá kapcsolódó pihenőhelyre kell mozgatni. Így a fordulók során az egyes 
pihenőhelyeken egy-egy pihenőpakli fog kialakulni (ami a hozzá kapcsolódó akcióhelyre korábban kijátszott kártyákat 
tartalmazza). A pihenőpakli kártyái inaktívak, és visszanyerésükig nem használhatóak fel. De minden fordulóban ezen 
pi-henőpaklik egyikének kártyáit visszaveheti a játékos a kezébe (lásd „A játékos befejezi az akciófázisát”, 9. oldal). 
Ezért elég nagy különbség jöhet létre attól, bizonyos kártyákat melyik akcióhelyre tesz a játékos, mivel azt szeretné, hogy 
mindegyikük a terveinek  megfelelő pihenőpakliba kerüljön. Megjegyzés: A 6. és a 7. forduló tervezésfázisában lényegte-
lenné válik, hogy a kiválasztott kártyákat melyik elérhető akcióhelyre teszi a játékos (mivel ezek a kártyák a játék vége előtt 
már nem kerülnek vissza a kezébe).

• A játékos mindig dönthet úgy, hogy a megengedettnél kevesebb kártyát tesz le.

b) Kártyák képpel felfelé fordítása
Amint minden játékos befejezte a kártyák lerakását az akcióhelyekre, az összes kártyát fordítsátok képpel felfelé. 

akcióterület

Minden akcióhely kapcsolatban áll a fölötte 
elhelyezkedő pihenőhellyel.

2) Általános akciófázis     

Az általános akciófázist a kezdőjátékos kezdi a köre végrehajtásával. Ezután a tőle balra lévő játékos 
köre következik, majd a következő játékosé, és így tovább. Így az általános akciófázis körről körre 
halad az óramutató járása szerint, míg az összes játékos ki nem esik az általános akciófázisból.   

A körében a játékosnak pontosan egy akciót kell végrehajtania a következőkből:

Amint a játékos végrehajtja a „Befejezi az akciófázisát” akciót, kiesik az általános akciófázisból. Amikor az 
összes játékos végrehajtotta a „Befejezi az akciófázisát” akciót, az általános akciófázis véget ér. 

Terjeszkedéskáryák

Gyémántkereskedő-
kártyák

Könyvelőkártyák

Árukártyák
3 típusa van:

kávé, banán, gyapot
(mindegyik 1, 2, 3 vagy 4 

egység értékben)
1) Az akcióterületéről egy típusú árukártyából egyet vagy többet használ. (lásd az 5. oldalon)  

2) Az akcióterületén lévő összes terjeszkedéskártyát használja (lásd az 5. és 6. oldalon)

3) Az akcióterületéről 1 könyvelőkártyát használ (lásd a 7. oldalon)

4) Az akcióterületéről 1 gyémántkereskedő-kártyát használ (lásd a 8. oldalon)

5) 1 bónuszjelzőt tesz le (lásd a 8. és 9. oldalon)

6) Befejezi az akciófázisát (lásd a 9. oldalon)
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egységérték = 3 egységegységérték = 1 egység

+

1 kártya elvétele a kártyakínálatból 
A játékos elvesz 1 általa választott kártyát a játéktáblán lévő kártyakínálatból. A kínálat minden kártyájának adott kártyakölt-
sége van. Az ár 2 értékből tevődik össze: magán a kártyán lévő piros ládaértékből, ÉS a játéktáblán közvetlenül mellette lévő 
piros ládaértékből. A 2 érték összege a kártya ára, amivel legalább megegyező egységértéket kell a játékosnak fizetnie. 
Ha a teljes egységértéke megegyezik a kártya árával, akkor elveszi a kártyát a kínálatból, és a kezébe veszi. 
Ha a teljes egységértéke nagyobb, mint a kártya ára, akkor a kártyát a kezébe veszi, és a megmaradt egységeket arra használja, 
hogy előrelépjen 1 vagy több társaságsávon (lásd lent). 
Megjegyzés: A kártyakínálatot ne töltsétek fel a forduló végéig.

Példa: Ahhoz, hogy kék játékos végrehajtsa ezt az 
akciót használnia kell:

• egyetlen 1 egységes kávékártyát
VAGY   • egyetlen 3 egységes kávékártyát
VAGY   • az 1 egységes kávékártyát és a 

3 egységes kávékártyát együtt, ami 
teljes egységértéke 4 egység 

VAGY   • a 2 egység gyapotkártyát 

Megjegyzés: Attól függően, hogy a já-
tékos mely kártyákat tette le a ter-
vezésfázis alatt az akcióterületére, lesz 
néhány akció, amit nem hajthat végre 
(mivel nincs lerakva a megfelelő kár-
tya). Ha egy bizonyos akció végrehaj-
tásához nincs megfelelő kártyája a já-
tékosnak, akkor helyette másik akciót 
kell választania. (Ha nincs semmi, amit 
megtehet, akkor végre kell hajtania a 
„Befejezi az akciófázisát” akciót. 

Példa:
Ebben a fordulóban a Kék já-
tékos nem tudja végrehajtani 
az „1 könyvelőkár-
tyát használ” akciót, 
mivel nem tett le 
könyvelőt az akció-
területére. (A középső 
pihenőpakliban lévő könyve-
lő természetesen nem számít, 
mert inaktív.) 

Példa:
A Kék játékos a 
gyémántkereskedő-
kártyát a használat 
után képpel lefelé 
fordítja.

Fontos: Miután a játékos egy akcióhoz felhasznált egy kártyát, azt 
képpel lefelé kell fordítania (ezzel jelezve, hogy már használta). A 
megfordított kártyát többet nem lehet használni. 

Ezzel az akcióval új kártyákat szerezhet a játékos a kártyakínálatból, és előreléptetheti a sávjelzőit a társaságsávokon.

Előrelépés 1 vagy több társaságsávon
A játékos a teljes egységértékét (vagy ha kártyát vett el, akkor a megmaradt egységeit) használja, hogy a társaságsávokon előrelépjen. Minden áruegységért 1 
mezőt léptetheti előre az egyik sávjelzőjét. Ezt addig teheti, amíg minden egységét fel nem használta. Úgy oszthatja el az egységeit, ahogy szeretné, 
felhasználhatja az összest ugyanannál a társaságsávnál vagy szétoszthatja a különböző sávok között. (Lásd részletesen a 11. oldalon a társaságsávokat.)

Amint teljes egységértéke összes egységét felhasználta, képpel lefelé fordítja a teljes egységértékébe beleszámított kártyákat. Ezután véget ér a köre. 

Kék játékos teljes 
egységértéke 4, amit 
felhasznál (az 1 egy-
séges kávékártya és 
a 3 egységes kávé-
kártya együtt).

3 egység áron megveszi a 2 
egységes banánkártyát, elveszi 
a kínálatból, és a kezébe veszi. 
Maradt még 1 egysége, amivel 
1 mezőt előrelép egy általa vá-
lasztott társaságsávon. 

Végül a já-
tékterületén 
képpel lefelé 
fordítja a 
felhasznált 
kávékár-
tyákat. 

Példa:

2) A játékos az akcióterületén lévő összes terjeszkedéskártyát használja 

Az akció végrehajtásához a játékosnak az akcióterületén lévő összes terjeszkedéskártyát egyszerre kell felhasználnia. Nem tarthat meg 
közülük egyet sem egy későbbi körre. 
Minden terjeszkedéskártyán a sisakjelben látható a terjeszkedéspontok száma (1, 2 vagy 3). A játékos adja össze az akcióterületén lévő 
összes terjeszkedéskártya terjeszkedéspontját. Az eredmény a teljes terjeszkedésértéke, amit 1 társaság terjeszkedéséhez kell felhasznál-
nia. Hogy melyik társaság terjeszkedik, az a játékostól függ (de nem oszthatja szét a teljes terjeszkedésértékét 1-nél több társaság között).

Teljes terjeszkedésérték = 5 terjeszkedéspont

3 terjeszkedés-
pont

2 terjeszkedés-
pont

Megjegyzés: Lényegtelen, hogy a felhasznált terjeszkedéskártyák bal alsó sarkában valamelyik másik társaság részvényei láthatóak. Ezeknek a 
plusz társaság részvényeknek csak a végső pontozás fázisban lesz jelentősége. Figyelmen kívül hagyhatjátok őket egy társaság terjeszkedésénél.

5

Ezzel az akcióval terjeszkednek a társaságok, leteszik a kereskedelmi állomásaikat a játéktáblán lévő térkép régióiba.

Teljesegységérték = 4 egység

red crate-values

kártya ára (= 3 egység)piros ládaérték

1) A játékos az akcióterületéről egy típusú árukártyából 1-et vagy többet használ

Az akció végrehajtásakor a játékos válasszon bármennyi, azonos típusú árut áb-
rázoló (kávé, banán vagy gyapot) képpel felfelé néző árukártyát az akcióterületé-
ről. Legalább egy kártyát választania kell, függetlenül attól, hogy abból az árutí-
pusból mennyi kártyája van, és hogy milyen egységérték szerepel rajtuk. 
A választott kártyák összeadott egységértéke adja a játékos teljes egységértékét, 
amit fel kell használnia :
• Maximum 1 kártya elvételére a kártyakínálatból ÉS/VAGY 
• 1 vagy több társaságsávon a sávjelző(i) előreléptetésére.
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Amint felhasználta a teljes terjeszkedésértékét, a következő lépéseket kell végrehajtania:

1. Gyűjtse össze a jutalmat azokból a régiókból, amikbe belépett. A jutalmakat 
tetszőleges sorrendben veheti el (a régiókba lépés sorrendje lényegtelen).

Először a játékos választ egy társaságot. Majd elkölti a terjeszkedéspontjait, hogy új régiókba lépjen be az adott társaság bázisáról 
elvett kereskedelmi állomásokkal. A térkép 24 régióját egyszeres határvonal vagy dupla határvonal választja el egymástól. Attól füg-
gően, hogy melyik határon halad át a játékos, egy régióba való belépés 1, 2 vagy 3 terjeszkedéspontot igényel (lásd részletesen lentebb). 
Amint elköltötte a teljes terjeszkedésértékét, a játékos megkapja azoknak a régióknak a jutalmát, amikbe belépett, és véget ér a köre.

A régiók lehetséges jutalma: 

  

További megjegyzések és különleges esetek:
• A térképen van 2 beékelt régió. Mindkettőt teljes egészében egy másik régió veszi körül. Ezért mielőtt a játékos beléphetne egy beékelt 

régióba, előtte az azt körülvevő régióba kell belépnie. (A 2 körülölelő régió az egyetlen a térképen, aminél nincs jutalom.) 
• Ha nem maradt kereskedelmi állomás egy társaság bázisán, akkor a társaság addig nem terjeszkedhet, amíg nem kerül vissza kereskedelmi állomása 

kitúrás miatt. Ha egy társaság bázisán a terjeszkedés közben elfogynak a kereskedelmi állomások, akkor a megmaradt terjeszkedéspontok elvesznek. 
• Ha egy kitúrt kereskedelmi állomást vissza kell tenni a társaság bázisára, de nincs választható üres mező, akkor a kereskedelmi állomás végleg kikerül a játékból. 
• Ha a játékosnak csak egy terjeszkedéskártyája van az akcióterületén, és ennek terjeszkedéspontjai nem elegendők, hogy a kívánt régióba lépjen, akkor a 

teljes akciója elveszik, a kártyát képpel lefelé kell fordítani.
• Egy társaság bázisának minden oszlopában a 2 érmejelet ábrázoló utolsó mező a legértékesebb, és ezeket nem lehet újra letakarni. Ezért egy társaság terjeszkedésékor általában tanácsos egy 

egész oszlopot kiüríteni, még mielőtt a következő oszlop kiürítéséhez hozzákezdenétek. De egy jó okkal az oszlopok egyenletes kiürítése is egy járható út. 
• Nem számít, hogy egy régióban lévő kereskedelmi állomás kapcsolatban van-e a társaság bázisával, ettől még a játékos beléphet ennek a kereskedelmi állomásnak régiójával szomszédos 
régióba.
• A társaság bázisok nem régiók, ezért oda nem lehet belépni. 

Egy régióba való belépéshez a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. A játékos választ egy régiót, amit közvetlenül elérhet a terjeszkedő társaság. A régió közvetlenül 
elérhető, ha szomszédos vagy a terjeszkedő társaság bázisával VAGY a terjeszkedő társaság egyik 
kereskedelmi állomását tartalmazó bármelyik régióval. (Fontos: A játékos beléphet egy másik tár-
saság kereskedelmi állomását tartalmazó régióba. De a régió nem tartalmazhatja a terjeszkedő 
társaság saját kereskedelmi állomását.)  

2. A játékos ellenőrizze, mennyi terjeszkedéspontba kerül a régióba való belépés (terjeszkedő társaság 
szomszédos bázisáról/ régiójából kiindulva). Ha a belépésnél csak egy egyszeres határvonalon kell 
átlépnie, akkor ez 1 terjeszkedéspontba kerül. Ha dupla határvonalon kell átmennie, akkor az 2 
terjeszkedéspontba kerül. És, ha a régióban már ott van egy másik társaság kereskedelmi állo-
mása, akkor a belépés 1 plusz terjeszkedéspontba kerül. 

3. Ha van elegendő terjeszkedéspontja a játékosnak, hogy belépjen 
a régióba, akkor vegyen el egy kereskedelmi állomást a terjeszkedő 
társaság bázisának egyik mezőjéről, és tegye a régióba. Minden 
társaság bázisa 3 db 5 mezős oszlopból áll. A játékostól függ, hogy 
melyik oszlopból veszi el a kereskedelmi állomást. Azonban 
az adott oszlopon belül a kereskedelmi állomásnak jelenleg 
legelöl kell lennie (a térkép közepéhez legközelebb eső). 

4. Tegye a kereskedelmi állomást a régióra. De a keskeny oldalával 
tegye le, vagyis az élére állítva. (Ez jelzi, hogy már belépett
 a régióba, de még nem kapta meg annak
jutalmát.) 

Addig ismételje a játékos az előbbi egy régióba lépéseket, amíg fel nem használja a teljes terjeszkedés 
értékét. Ha nem tudja, vagy nem akarja az összes terjeszkedéspontját felhasználni, a felesleget elveszti. 

Példa: A Kék játékos felhasználja mind az 
5 terjeszkedéspontját a Cape Town társa-
ság terjeszkedéséhez. 
Először belép a        régióba, ami 1 terjesz-
kedéspontba kerül, mivel egyszeres határ
vonalat       lép át, hogy elérje. Jelzi, hogy 
belépett a régióba, ehhez elvesz egy kereske-
delmi állomást a terjeszkedő társaság bázi-
sáról, és az oldalára állítva a régióra teszi. 
Ezután belép a        régióba, ami ismét 1 terjeszkedéspontba kerül (egyszeres ha-
tárvonalon halad át       ). Újra jelzi ezt egy, a társaság bázisáról elvett kereske-
delmi állomással. 
Végül belép a          régióba, ami felemészti megmaradt 3 terjeszkedéspontját (2,
a dupla határvonal miatt        , és plusz 1, a régióban már ott lévő Mombasa 
társaság fekete kereskedelmi állomása miatt). Ezután a kék játékos ezt a régiót is 
megjelöli a társaság bázisáról elvett és a régióba tett kereskedelmi állomással. 

Lehetséges mezők a 
következő fekete 

kereskedelmi
állomásoknak

2. A játékos túrja ki az abban a régióban már jelen lévő más társaságok kereskedelmi
állomásait (ha van), amibe belépett. Tegye vissza ezeket a kereskedelmi állomásokat a 
hozzájuk tartozó társaság bázisának üres mezőire. Ha több lehetőség van, ki-
választhatja melyik oszlopba teszi vissza a kereskedelmi állomást. De ezen az 
oszlopán belül a legutolsó üres mezőre kell tennie. Egyetlen kivétel van: 
Amikor egy oszlop utolsó mezője (az oszlop alján lévő 5. mező) üres, akkor ez 
nem takarható újra el. Tehát, amikor egy teljesen üres oszlopba tesz vissza egy 
kereskedelmi állomást, akkor azt az utolsó mező előtti mezőre kell tennie. 

3. Amint minden kitúrt kereskedelmi állomás visszakerült társasága bázisára (most 
egy régióban sem lehet egynél több kereskedelmi állomás), állítsa fel a játékos az 
eldöntött kereskedelmi állomásokat, hogy mindegyik megfelelően álljon (tetővel 
felfelé).

4. Végül fordítsa képpel lefelé az akcióterületén lévő összes terjeszkedéskártyát. Ezután a köre véget ér.

Körülölelő régió

Az adott mennyiségű fontot vegye el a bankból. 

A játékos léptesse előre gyémántjelzőjét a gyémánt-
sávon a megadott szám szerint. (A gyémántjelek alatt 
lévő bányajeleket ne vegye figyelembe, ezek csak a 
gyémántkereskedőknél számítanak.) 

A játékos léptesse előre a sávjelzőjét az éppen 
terjeszkedő társasághoz tartozó társaságsávon a 
megadott szám szerint. 

Adja össze a könyveléspontokat azokban a régiókban, 
amikbe belépett, és azonnal vegye el a megszerzett 
könyveket a könyvkínálatból és/vagy érméket a bank-
ból. (Lásd részletesen a könyveléspontok használatát 
a következő oldalon.)
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3) A játékos az akcióterületéről 1 könyvelőkártyát használ
 Ezzel az akcióval a játékos előreléptetheti a tintatartó-jelzőjét a könyvelősávján. Ez különböző jutalmakat ad. 

Mielőtt végigvesszük a „A játékos  1 könyvelőkártyát használ” akciót (ami előrelépteti a tintatartó-jelzőt a könyveléssávon), előtte még meg kell ismernetek 
a könyvlapkákat és a könyveléspontokat:
A játékos tintatartó-jelzője csak akkor léphet a könyvelősávja mezőire, ha azokat könyvlapka fedi. Tehát, hogy egyáltalán előre tudjon lépni a könyveléssávon, 
a játékosnak fokozatosan fel kell töltenie a mezőket a könyvkínálatból származó könyvekkel. (Minden játékos 1 könyvvel kezd a kezdőlapján.) 

Könyveléspontok  Hogy a könyvkínálatból könyvekhez jusson a játékos könyveléspontokra van szüksége. A játékos könyveléspontokat kaphat egy társaság terjeszkedésekor (lásd 
az előző oldalon), a könyvelő használatakor vagy bizonyos bónuszoknál. De amint megkapta, fel is kell használnia az összes kapott könyveléspont jutalmat. 
Nem lehet a könyveléspontokat későbbre tartogatni! 

Példa:

Egy társaság terjeszkedésékor kék játékos 3 
olyan régióba lép, melyek mindegyike       köny-
veléspont jutalmat ad.
A jutalom begyűjtésekor felhasználja a teljes 
3 könyveléspontját, elvesz 2 db A-könyvet 
a könyvkínálatból és 1 fontot a bankból.  

Példa (folytatás):
Kék játékos a köre végén leteszi a 
megszerzett könyveket a könyvelés-
sávjára. Ez után a könyvkészletből 
2 db A-könyvvel feltölti a könyvkí-
nálat 2 üres mezőjét.        

Az egyes könyveléspont jutalmak alkotják a könyveléspontok teljes számát. Ezt a teljes könyveléspontszámot a következő 
felhasználási területek között oszthatja szét a játékos (mindegyik adott számú könyveléspontba kerül): 
• Elvesz 1 A-könyvet a könyvkínálatból (költség: 1 könyveléspont)
• Elvesz 1 B-könyvet a könyvkínálatból (költség: 1 könyveléspont)
• Elvesz 1 C-könyvet a könyvkínálatból (költség: 2 könyveléspont)
• Elvesz 1 fontot a bankból (költség: 1 könyveléspont) 

A köre végén, miután a jutalma összes könyveléspontját felhasználta, ha a játékos szerzett legalább 1 könyvet, akkor hajtsa 
végre következő két lépést:    
1. Tegye a megszerzett könyveket a könyveléssávja mezőire.          

Tulajdonképpen a könyveket a sáv bármelyik mezőjére teheti,  de néhány dolgot figyelembe kell venni:
• A játékos nem rakhat A-könyvet áthúzott A-jeles mezőre. (Ezekre a mezőkre csak B- vagy C-könyv kerülhet.) 
• Ha a játékos előre akar lépni a könyvelősávon, akkor könyvekre van szüksége. Alább részletezzük hogy ez pontosan, hogy történik. Most csak 
azt tisztázzuk, hogy a könyvek felső részén láthatók azok a feltételek amiknek a játékos akcióterületén lévő kártyáknak meg kell felelniük. Az 
előfeltételek szempontjából jó, ha a különböző könyvek illeszkednek egymáshoz, így könnyen eleget tud a játékos tenni egyszerre több könyvnek 
is, és gyorsabban haladhat a sávon. Mivel a játékos nem ugorhatja át az üres mezőket, ezért általában tanácsos a mezőket elölről haladva feltölteni. 
De előre tervezve, igyekezvén a hasonló feltételű könyveket egymás mellé rendezni, néha jó taktika lehet a könyveket a sáv távolabbi részére tenni. 
• Ha egy könyvet a játékos letett egy mezőre, azt többé már nem teheti át máshova (de megfordíthatja - lásd alább).
• Ha szükséges, akkor a játékos egy újonnan megszerzett könyvet letehet egy, már a sávon lévő könyv tetejére. De sose fedhet le egy B-könyvet vagy 

egy C-könyvet egy A-könyvvel. 
2. A játékos töltse fel a könyvkínálatot képpel felfelé fordított könyvlapkákkal, amiket a megfelelő betűvel jelölt könyvkészletből húz.

Az akció végrehajtásakor a következő lépéseket kell végrehajtani:
1. Mielőtt mozgatja a tintatartó-jelzőjét, a játékos 1 könyvet képpel lefelé fordíthat a sávján. Ezért 2 

fontot kell a banknak fizetnie. (Ez az akció általában mint utolsó lehetőség szokott felmerülni.) 

2. Előrelép a tintatartó-jelzőjével a könyveléssávján. Olyan messzire léphet a játékos, amennyire tud vagy
amennyire szeretne a következő dolgok figyelembevételével:

• A tintatartó-jelzőt könyvről könyvre kell léptetni. Mielőtt rálépne egy könyvre, ellenőrizni kell, hogy
megfelel-e az előfeltételeknek. Minden könyv felső felén 1 vagy 2 feltétel látható. Ezek a feltételek
kártyáknak felelnek meg, amiknek a játékos játékterületén képpel felfelé kell lenniük. Minden fel-
tételnél ellenőrizni kell, hogy a játékos akcióterületén lévő, adott típusú kártyák összesített értéke
egyenlő-e vagy meghaladja-e az előírt teljes értéket. (A lapkán szereplő előírások sorrendje lényeg-
telen.) Ha egy könyv összes feltételét teljesíti a játékos, akkor ráléphet. Ezután következő könyv
feltételeit kell ellenőriznie a játékosnak. Ha ezt is teljesítette, akkor előreléphet, és így tovább.
Tehát minden egyes könyvet külön-külön kell elbírálni. A könyvek feltételei nem adódnak össze. A feltétel teljesí-
tésénél figyelembe vett kártyákat nem használja fel a játékos. Így nem is kell megfordítania őket. A megfordított 
könyvlapkákra rá lehet lépni, mivel nincsenek feltételeik. A könyveléssáv üres mezőire soha nem lehet rálépni. 

• Ha már nem tud, vagy nem akar tovább előrelépni a játékos, akkor tintatartó-jelzője az aktuális könyvlapkán
megáll. Ezután a játékos megkapja annak a könyvlapkának a jutalmát (és csak azét), amin megállt. Az átfordított
könyvlapkák nem adnak jutalmat. Ha egyáltalán nem lép játékos, semmilyen jutalmat nem kap.

3. Miután befejezte a tintatartó-jelzőjével a mozgást a játékos (akkor is, ha meg sem mozdította),
a szokásos módon használja fel a könyvelőkártyákra nyomtatott teljes könyveléspontot.

Példa:
Kék játékos az akcióterületén lévő könyvelőt használja. Úgy 
dönt, először fizet 2 fontot, és megfordítja az akcióterületére 
összesítve legalább 2-es teljes terjeszkedésértéket előíró köny-
vet          (amit nem tud teljesíteni). 

Ez után a tintatartó-jelzőjével előrelép, közben ellenőrzi az 
egyes könyveket, hogy megfelel-e a feltételeinek, és ráléphet-e 
(azaz a feltétel teljes értéke megtalálható-e az akcióterületén). 

Végül a negyedik könyvön áll meg        (mivel a következő könyv 
feltételét már nem tudja teljesíteni). Ezért a negyedik könyv ju-
talmát kapja meg (2 könyveléspontot). Miután felhasználta ezt 
a 2 könyveléspontot, felhasználja a könyvelőkártyája 2 köny-
veléspontját is, majd megfordítja azt, és köre véget ér.     

Végezetül a játékos fordítsa képpel lefelé a felhasznált könyvelőkártyát. Véget ért a köre. 

Az egyes feltételek és jutalmak felsorolását lásd a „Az egyes jelek áttekintése” fejezetben, a 12. oldalon. 
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Figyelem: Ha azt tervezed, hogy könyvelőt használsz a könyveléssávon való előrelépéshez, győződj meg 
róla, hogy ezt meg is tudod tenni, mielőtt más akciókhoz felhasználnád az akcióterületeden lévő feltétel-
nek megfelelő kártyákat. A megfordításuk után többé már nem használhatók a feltételek teljesítésére. 

Figyelem: Ha azt tervezed, hogy könyvelőt használsz a könyveléssávon való előrelépéshez, győződj meg 
róla, hogy ezt meg is tudod tenni, mielőtt más akciókhoz felhasználnád az akcióterületeden lévő feltétel-
nek megfelelő kártyákat. A megfordításuk után többé már nem használhatók a feltételek teljesítésére. 
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bányajel

Bónuszmezők

4) A játékos az akcióterületéről 1 gyémántkereskedő-kártyát használ 

Ezzel az akcióval a játékos előreléptetheti a gyémántjelzőjét a gyémántsávján, és néhány fontot szerezhet.

Megjegyzés: A gyémántkereskedő az egyetlen kártya, ami nincs a játékos kezdőlapjai között. Összesen 5 gyémántkeres-
kedő van, akiket a kártyakínálatról szerezhet meg a játékos a játék során.  

Az akció végrehajtásakor a játékosnak az akcióterületéről kell 1 gyémántkereskedő-kártyát felhasználnia.

Ha ezt a
g y é m á n t -
kereskedőt 
használja a 
játékos, ak-
kor lépjen a gyé-
mántjelzőjével 1 me-
zőt előre a gyémánt-
sávján ÉS vegyen el 
2 fontot a bankból.

Ha ezt a Cairo gyémántkereskedőt használja, akkor először lépjen előre gyé-
mántjelzőjével 2 mezőt a gyémántsávján, ÉS vegyen el 1 fontot a bankból. 
Ez után ellenőrizze, hogy előre tud-e lépni további mezőket a gyémántsávján. 
Ehhez meg kell nézni, mennyi bányajel van a Cairo társaság által irányított régi-
ókban (vagyis azokban a régiókban, ahol narancssárga kereskedelmi állomás

van). Minden 2 bányajel után, amit a Cairo társaság irányít, további 1 mezőt léptetheti 
előre a játékos a gyémántjelzőjét a gyémántsávján. 

Minden társaságnak van 1 gyémántkereskedője, aki a Cairo 
gyémántkereskedővel azonosan működik. 

Miután felhasználta a játékos a gyémántkereskedőjét, fordítsa azt képpel lefelé. Ezzel köre véget ér.

5) A játékos 1 bónuszjelzőt tesz le

Ezzel az akcióval a játékos leteheti 1 bónuszjelzőjét egy üres bónuszmezőre, amivel bizonyos kiváltságokhoz illetve jutalmakhoz jut. 

Az akció végrehajtásakor a játékos vegyen el 1-et az előtte lévő bónuszjelzők közül, és tegye egy üres bónuszmezőre. 
Általában minden bónuszmezőn látható egy feltétel/ár, amit teljesíteni/fizetni kell a bónuszjelző oda rakásához. 
A mezőtől függően, vagy azonnal megkapja a játékos a jutalmat, vagy tartalékol magának egy bizonyos bónuszlapkát a követke-
ző fordulóra.  Amint letette a játékos a bónuszjelzőt, az a forduló hátralévő részére az adott bónuszmezőt blokkolni fogja. 

A játéktáblán a következő bónuszmezők találhatóak: 

Feltétel:
A játékos nem teheti bónusz-
jelzőjét erre a bónuszmező-
re, ha ő a kezdőjátékos, ÉS a 
fordulóban ez a legelső köre. 
(A későbbi körökben már 
teheti ide a jelzőjét.)

Jutalom:
Azonnal megkapja a
kezdőjátékos-jelzőt 
(azaz ő lesz a követ-
kező fordulóban a 
kezdőjátékos). Ez az 
egyetlen módja, hogy 
a játék során megvál-
tozzon a kezdőjáté-
kos. Valamint  hasz-
náljon fel 1 könyve-
léspontot is. 

Feltétel:
A játékos fizessen be 
1 fontot a bankba.

Jutalom:
A játékos azonnal vásároljon 1 kártyát a 
kártyakínálatról, a teljes kártyaárat 
fontban kell befizesse a bankba. (Ez az 
egyetlen lehetőség, hogy áru helyett 
pénzért vásárolhassatok kártyát.) Vegye 
a kártyát a kezébe.

Példa: Miután kék játékos letette a bónuszjelző-
jét erre a bónuszmezőre, és fizetett érte 1 fontot, 
azután elveszi a 2-egységes kávékártyát a kár-
tyakínálatból, amiért 3 fontot fizet a banknak. 

Feltétel:
A játékos 1, a kezében 
lévő kártyát (és csak on-
nan) képpel felfelé te-
gyen az akciókártyák do-
bópaklijára. Ez a kártya 
teljesen kikerül a kár-
tyakészletéből. 

Jutalom:
A játékos azonnal vegyen el az 
eltávolított kártya piros láda-
értékénél +2-vel nagyobb érték-
kel egyenlő mennyiségű fontot 
a bankból.

Példa: Kék játékos 
egy 1-egységes ká-
vékártyát választ a 
kezéből, és eldobja. 
Ezért 3 fontot kap a 
bankból. 

  

Feltétel:
Csak akkor teheti a játé-
kos a bónuszjelzőjét erre a 
bónuszmezőre, ha jelenleg
nincs olyan játékos, akinek 
nagyobb összesített egység-
értékű kávéja van képpel 
felfelé a játékterületén (a 
holtverseny elég). 

Jutalom:
• Ha a játékosnak 1 vagy 2 kávé az össze-

sített egységértéke, akkor a jelzője 2 
mezőt lép előre a Cairo-sávon. 

• Ha a játékosnak 3 vagy 4 kávé az össze-
sített egységértéke, akkor a jelzője 3
mezőt lép előre a Cairo-sávon. 

• Ha a játékosnak 5 vagy több kávé az 
összesített egységértéke, akkor a jelzője 
4 mezőt lép előre a Cairo-sávon ÉS
vegyen el egy kereskedelmi állomást 
egy általa választott társaság bázisáról 
(lásd részletesen ezt a jutalmat a 12. 
oldalon). 

Fontos: Ezzel nem használhat fel kártyát 
az akcióterületéről. (Azaz nem fordítja 
meg őket!) 

Mind a 4 többségi bónuszmező ugyanúgy mű-
ködik, mint a kávé többségi bónuszmező: a játékos 
csak akkor teheti rá a bónuszjelzőjét a többségi 
bónuszmezőre, ha éppen többségben van vagy 
legalább holtversenyes többségben van az ak-
cióterületén lévő, képpel felfelé fordított, előírt 
típusból (áruegység/terjeszkedéspontok).
Az adott típus összesített értékétől függően kap 
a játékos bizonyos jutalmat, ami tartalmaz egy 
adott társaságsávon való előrelépést, 
és emellett további jutalmat jelenthet 
(például egy könyveléspont használatát, 1 font 
elvételét, stb.).  

Többségi bónuszmezők
Példa: Egy 2-fős játékban kék játé-
kos az egyik bónuszjelzőjét a banán 
többségi bónuszmezőre akarja tenni. 
Először megnézi, megteheti-e ezt. 

A játékos mindig dönthet úgy, hogy az aktuális 
összesített értékénél kisebb értékért járó jutalmat 
vesz el (pl., ha 6 egység gyapot van az ak-
cióterületén, attól még elveheti a „4+” gyapotért 
járó jutalmat a „6+”-ért járó jutalom helyett). 
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Mivel az ak-
cióterületén 
5 banán az 
összesített 
banán egy-
ségérték, és 
zöld játékos-
-nak csak 3 banán az összesített 
egységértéke, leteheti jelzőjét. Azon-
nal 2 mezőt előrelép a Cape Town 
sávon, és 1 mezőt előrelép a gyé-
mántsávján.

Többségi
bónuszmezők

Bónuszlapkamezők

Példa:
Kék játékos a 
Cairo gyémányt-
kereskedőt használja, és ennek
megfelelően előrelép 2 mezőt a 
gyémántjelzőjével, és elvesz 1 fontot a bankból. Majd megszámolja a 
Cairo társaság által irányított régiókban a bányajeleket. Összesen 
3 bányajelet talál, ezért még 1 mezőt lép előre a gyémántjelzőjével 
(ha 4 bányajel lett volna, akkor 2 plusz mezőt léphetne). 
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6) A játékos befejezi az akciófázisát 

Feltétel:
A játékos fizessen be 
a Bankba annyi fon-
tot, amennyi a mezőn 
látható (1 vagy 2).

Jutalom:
Nincs azonnali hatása. A játékos lefoglalja az adott bónuszlapkát a következő
fordulóra. Nem veheti el azonnal! 
Ez a jel mutatja, hogy a „Következő forduló előkészületek fázisában” kapja meg a 
bónuszlapkát. 
Lásd alább az egyes bónuszlapkák használatát.    

A játékos csak akkor hajtsa végre ezt az akciót, ha nem tud vagy nem akar több akciót végrehajtani. A játékos ezzel véglegesen kilép a forduló általános akciófázisából.
Megjegyzés: Ha a játékosnak van fel nem használt kártya vagy bónuszlapka az akcióterületén, akkor ezen akció végrehajtása helyett, inkább azokat használja fel. A következő 
fordulóra nem viheti át őket. 

Az akció végrehajtásakor következő 2 lépést kell megtenni: 

1. Először a játékos vegye fel a pihenőpaklijai egyikét. Az első fordulóban minden pihenőpakli csak egy kártyából áll. Később a pihenőpaklik több kártyát fognak 
tartalmazni. A játékos a kiválasztott pihenőpakli összes kártyáját vegye a kezébe. 

2. Ez után tegyen rendet az akcióterületén. Ehhez az akcióterületén lévő kártyákat újra fordítsa képpel felfelé, és minden kártyát tegyen át az akcióhelyéről a vele 
kapcsolatban lévő pihenőpaklira. Ha van már kártya az adott pihenőpakliban, akkor az új kártyát úgy csúsztassa alájuk, hogy az egymást félig fedő kártyák oszlopaiban 
minden kártya felső része látható legyen. Ha van nála bónuszlapka, akkor azt tegye vissza a játéktábla jobb oldalához. 

Megjegyzés: Mivel minden egyes új tervezésfázis előtt elvesz a játékos 1 pihenőpaklit, az összes lehetséges kártyát látnia kell, hogy pontosan tudjon előre tervezni. 

Kék játékos befejezi az 
akciófázisát. Először 
vissza kell vennie a ke-
zébe 1 pihenőpaklit. 
Azt a pihenőpaklit 
választja, amivel 
hozzájut terjesz-
kedéskártyáihoz.  

Majd képpel felfelé for-
dítja az akcióterületén 
lévő kártyákat. 

Végül az akcióhelyeken 
lévő összes kártyát a hoz-
zá kapcsolódó pihenőpak-
lira helyezi, a gyémánt-
kereskedő-kártya lapkát 
pedig a játéktábla jobb 
oldalához rakja. Kék já-
tékos általános akció fá-
zisa ezzel véget ért. 

Példa

Az „A játékos befejezi az akciófázisát” akciót végrehajtó játékosok kimaradnak az általános akció fázis hátralévő részéből. Amint az utolsó megmaradt játékos is végrehajtotta az „A 
játékos befejezi az akciófázisát” akciót következik a „Következő forduló előkészítési fázis”. A 7. forduló általános akció fázisa után a végső pontozás fázis következik. 

Bónuszlapka-mezők          

A bónuszlapkák
Ha a játékos lefoglalt egy bónuszlapkát egy bónuszlapka-
mezővel, akkor ezt a bónuszlapkát a „Következő for-
duló előkészületek fázisában” kapja meg. (Ha a játékos 
1-nél több bónuszlapkát foglalt le, akkor természete-
sen az összes lefoglalt lapkát megkapja.) Összesen 4 
bónuszlapka van: egy „+1” árulapka és 3 akciókártya-
lapka (1 könyvelőkártya-lapka, 1 gyémántkereskedő-
kártya lapka, 1 terjeszkedéskártya-lapka). 
Az akciókártya-bónuszlapkák legnagyobb előnye: 
Normál akciókártyának számítanak, de nem foglal-
nak akcióhelyet a játékos akcióterületén. Kiegészítik a 
játékosnak az akcióterületen rendelkezésre álló kártyáit, 
és az akcióterülete mellé kell egy kicsivel tenni. Még 
egyszer: Minden tekintetben az adott típus akciókár-
tyájának számítanak, és az adott típushoz tartozó 
normál akciókártyákkal azonos módon használhatók 
fel. Használatuk után, a szokásos módon képpel lefelé 
fordulnak. 

Könyvelőkártya-lapka Gyémántkereskedő-kártya lapka Terjeszkedéskártya-lapka 

“+1”-árulapka
Amikor a játékos megkapja a „+1” árulapkát, akkor tegye játékostáblája mellé, és a forduló általános 
akció fázisa alatt maradhat ott. Az általános akció fázisban a játékos bármelyik köre alatt átrakhatja

a „+1” árulapkát az akcióterületén lévő bármelyik, képpel felfelé fordított árukártya alsó részére. Ettől kezdve 
ennek az árunak az egységértéke minden tekintetben 1 egységgel nő (az adott típusból). 

Ez a könyvelő a 
szokásos könyvelő-
vel azonos módon 
használható fel (de 
csak 1 könyvelés-
pontot ér). 

Ha ezt a gyémántkereskedőt használja a 
játékos, akkor először lépjen előre 2 mezőt 
a gyémántsávján. Ezután lépjen még 1-1 
mezőt előre a jelenleg az akcióterületén 
lévő, képpel felfelé fordított minden gyé-
mántkereskedő-kártya miatt (kivéve ezt a 
gyémántkereskedő-kártya lapkát).  

A terjeszkedés-
kártya-lapka, úgy 
használható, mint 
az összes többi ter-
jeszkedéskártya, 
és a terjeszkedés 
értéke 2. 

• Miután a játékos letette a „+1” árulapkát, nem rakhatja át másik árukártyára. 
• Miután a játékos felhasználta a lapkával ellátott árukártyát, mindkettőt fordítsa képpel lefelé. 
• A játékos árukártya nélkül nem használhatja a lapkát

Ez a kártya egy 3-egységes 
kávékártyának számít. 
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3) A következő forduló előkészítési fázisa
Hajtsátok végre a következő lépéseket: a) Tegyétek az érméket a fordulósávról a könyvkínálatra. 

b) Töltsétek fel a kártyakínálatot 
c) Adjátok vissza a bónuszjelzőket a játékosoknak (beleértve a bónuszlapkákat is) 

  

a) Tegyétek az érméket a fordulósávról a könyvkínálatra
A fordulósáv 2-7 közti minden mezőjén van egy 1 vagy 2 érméből álló kupac (a játékosok számától függően). A bal szélső érméket tegyétek le a 
könyvkínálat függőleges vonalban alatta lévő fa mezőjére (a fa mezőkön látható szám megegyezik annak a mezőnek a számával, ahonnan ide 
kerül az érme kupac). Ha csak 1 érme van, akkor azt az első sor fa mezőjére tegyétek. Ha 2 érme van, akkor egy érmét az első sorba tegyetek és 
egy érmét a második sorba. 
A könyvkínálatra került érmék kapcsolatban állnak a közvetlenül felettük lévő könyvvel. Ha egy játékos megszerzi az adott könyvet, pluszban az 
érméket is megkapja. A fordulósávon láthatóvá váló szám mutatja, hogy éppen melyik fordulóba fogtok belépni. 

b) Töltsétek fel a kártyakínálatot
Először a jobb oszlop mezőin lévő összes megmaradt kártyát (ha van) vegyétek le, és tegyétek az akciókártyák dobópaklijába.
Ez után a kártyakínálat minden egyes sorában vagy kettő vagy egy vagy nulla kártyának kellett maradnia. A két kártyás
sorok kártyáit együtt toljátok jobbra (feltöltve a sor jobb oldali és középső mezőjét). Ha csak egy kártya maradt egy
sorban, akkor azt helyezzétek a sor jobb szélső mezőjére. Végül töltsétek fel a kártyakínálat összes üres mezőjét képpel
felfelé fordított kártyákkal az akciókártya-pakliból: Először fentről lefelé töltsétek fel a jobb oldali oszlop üres mezőit
(ha van). Ez után fentről lefelé töltsétek fel a középső oszlop üres mezőit (ha van). Végül töltsétek fel fentről lefelé a bal
oldali oszlop üres mezőit. Ha az akciókártyapakli elfogy, a megmaradt üres mezőket a továbbiakban ne töltsétek fel.

c) Adjátok vissza a bónuszjelzőket a játékosoknak (beleértve a bónuszlapkákat is)
Minden játékos vegye vissza és tegye a játékostáblája mellé a bónuszmezőkön lé-
vő bónuszjelzőit. Ha egy jelzőt egy bónuszlapkáról vesz el, akkor az adott bónusz-
lapkát is vegye el és tegye képpel felfelé az akcióterületére. (De a „+1” árulapkát a 
játékostáblája mellé tegye.) 
Ezután a következő forduló tervezésfázisa jön. 

A játék vége

  

Az akciókártyapakli utolsó 8 kártyája egyedi részvénykártya. Attól függően, hogy a játékosok milyen gyakran vesznek el a kínálatból kártyákat, ezek a rész-
vénykártyák előbb-utóbb (vagy sohasem) a kínálatba kerülnek. Minden ilyen kártya egy adott társaság egy részvényének felel meg. Ha valaki megszerez egy 
egyedi részvénykártyát, akkor az az adott játékos kezében marad a végső pontozás fázisig. Ezt nem lehet akcióhelyre tenni (mivel nem kötődik hozzá akció). 

Egyedi részvénykártyák

Nézzétek meg a játékosok játékostábláin, milyen messzire jutott a gyémántjelzőjük a 
gyémántsávjukon: Írjátok fel az utolsó értéket, amit a gyémántjelző elhagyott.

Nézzétek meg a játékosok játékostábláin, milyen messzire jutott a tintatartó-jelzőjük a 
könyveléssávjukon: Írjátok fel az utolsó értéket, amit a tintatartó-jelzőjük elhagyott.

Azok a jelzők, melyek nem jutottak elég messze, hogy pontot érjenek, nem számítanak. A könyv-
lapkák (függetlenül attól, hogy a tintatartó-jelző rájuk lépett vagy sem) most semmit sem érnek. 

Miután mindent felírtatok, adjátok össze az egyes játékosok 7 kategóriában szerzett pontjait. A legtöbb pontot szerző 
játékos (aki a legtöbb pénzt gyűjtötte) megnyeri a játékot. Holtverseny esetén a győzelmen megosztoztok. 
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A 7. forduló általános akció fázisa után a játék véget ér. Most következik a végső pontozás fázis, ami a következőkből áll:

Először minden játékos az összes pihenőpakliját felvéve visszaveszi kezébe összes inaktív kártyáját. Ezután kiválogatja a kezében lévő 
kártyák közül azokat, amiknek bal alsó sarkában társasági részvény látható. Ezeket társaságok szerint rendezi, és maga elé teszi. 

Most vegyétek elő a pontozótömböt. Vegyétek sorra a 7 értékelési kategóriát, és írjátok fel, hogy az egyes 
játékosok az egyes kategóriákban mennyi pontot szereztek: 

Először írjátok fel a játékosok előtt lévő készpénzt (az aktuális érmék fontértéke).

Ez után vegyétek a Mombasa társaságot, és számoljátok ki, hogy a játékosok a birtokukban lévő Mombasa részvényekért 
mennyi fontot kapnak: számoljátok meg a Mombasa társaság bázisán lévő fedetlen érmejeleket, majd szorozzátok meg ezt a számot 
az adott játékos tulajdonában lévő Mombasa részvények összesített számával. Minden játékosnál írjátok fel az eredményt. 
Emlékeztető: A játékos egy adott társasághoz tartozó összesített részvényeinek száma egyenlő a játékos jelzője által az adott társaságsávon el-
ért vagy elhagyott utolsó érmejel + az adott társaságnak a játékos kártyáin lévő minden plusz részvénye (lásd még „A játék célja” a 3. oldalon).

Amint minden játékosnál felírtátok a Mombasa részvények eredményét, ugyanezt ismételjétek meg a Cape Town 
társaságnál, majd a Saint-Louis társaságnál és végül a Cairo társaságnál is.

http://www.cvisiontech.com


Minden társaságnak van egy vagy több tőkebekérése. Amikor a játékos sávjelzője egyik mezőről egy másikra lépve áthalad egy tőkebekérésen, akkor azon-
nal be kell fizetnie a banknak a megadott fontösszeget. Ha nem teszi ezt meg, akkor a játékos sávjelzője a tőkebekérés előtti mezőn marad. Ha a játékos 
eléri egy sáv utolsó mezőjét, akkor sávjelzője a játék hátralévő részében ott marad. 
Ha a játékos jutalmat használ arra, hogy egy adott sávon előrelépjen, és azt nem tudja teljes egészében felhasználni (vagy a tőkebekérés miatt, amit nem tud 
kifizetni, vagy, mert elérte a sáv végét), akkor annyira lépjen előre a jelzőjével, amennyire ez lehetséges (ha egyáltalán lehetséges), a maradék pedig elveszik. 

Tőkebekérés

1. különleges sávbónusz

2. különleges sávbónusz

A játékos tartósan kap 1 
vagy 2 saját színű plusz bó-
nuszjelzőt, amiket a szo-
kásos módokon tehet le. (Ezeket az előkészületek alatt a dobozba 
visszatett bónuszjelzőkből vegye el.) 

Minden alkalommal,
amikor a kártyakínálat-
ból banán árukártyával
fizetve vesz el  kártyát a 
játékos, a kártya ára 1-
gyel csökken. 

Mindig ha a kártyakínálatból árukártyát hasz-
nálva vesz el kártyát a játékos, a kártya ára 1-
gyel csökken. A kártya kifizetésékor különböző 
típusú árukártyákat használhat a játékos (és 
utána minden felesleges egységet felhasznál-
hat előrelépésre a társaságsávokon).

Minden alkalommal, ami-
kor a kártyakínálatból gya-
pot árukártyával fizetve 
vesz el  kártyát a játékos, a 
kártya ára 1-gyel csökken. 

A játékos akcióterületén lévő minden 
gyapot árukártya értéke minden tekin-
tetben 1-gyel nő. (Ez minden egyes gya-
potkártyára érvényes, és nem a gyapot 
összesített egységértékére vonatkozik.) 

Jutalom: A játékos azonnal használjon fel 1 könyveléspontot, ÉS 
lépjen előre 2 mezőt a gyémántjelzőjével a gyémántsávján. 
VAGY: 2 könyveléspontot használjon fel, ÉS 1 mezőt lépjen előre a 
gyémántsávján. 

Jutalom:
Azonnal vegyen el
a dobott kártya pi-
ros ládaértékénél 
+3-mal több fontot 
a bankból. 

Jutalom: A játékos azonnal vegyen meg 1 kártyát a kár-
tyakínálatról, és a kártya teljes árát (1-gyel csökkentve) 
fontokban fizesse be a bankba (vegye a kezébe a kár-
tyát), ÉS/ VAGY lépjen előre 2 mezőt a gyémántsávján. 

Feltétel: A játékos tegyen 
1, a kezében lévő kávé 
árukártyát képpel felfelé a 
dobott akciókártyákhoz. 

Jutalom:
Azonnal vegyen
el a dobott kártya 
piros ládaértékénél 
+8-cal több fontot a 
bankból. 

Jutalom: A játékos azonnal lépjen előre 2-2 me-
zőt két különböző társaság sávján (D2 sáv nem 
lehet) a sávjelzőivel. 

Jutalom: A játékos azonnal lépjen előre 2-2 
mezőt három különböző társaság sávján (D2 sáv 
nem lehet) a sávjelzőivel. 

Jutalom: A játékos azonnal 
használjon fel 2 könyveléspontot, 
ÉS lépjen előre 2 mezőt a gyé-
mántjelzőjével a gyémántsávján. 

Állandó bónuszok Extra bónuszmezők

A játékos teljes terjeszkedés 
értéke az akcióterületén 
minden tekintetben 1-gyel
vagy 2-vel nő (egy társaság terjeszkedése, többségi bónuszmezők, 
könyv feltételek, stb.). De ez a bónusz csak akkor fejti ki hatását, ha 
van legalább 1 terjeszkedéskártya a játékos akcióterületén. 

Feltétel:
A játékos fizesse be a bankba a megadott fontot. 

Feltétel: Nincs.

Feltétel:
A játékos fizessen be 1 fontot 
a bankba. 
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A társaságsávok és azok bónuszai részletesen

Példa: Kék játékos 2 mezőt lép előre a 
sávon, és elhagyja az első különleges me-
zőt. Így azonnal kap 1 fontot a banktól. 
Mivel a zöld és a sárga játékos már a kék
játékos előtt áthaladt ezen a különleges
 mezőn, ezért ők újra kapnak 1-1 fontot a banktól. 

Minden társaságsávon van 2 különleges mező. Amint a játékos elér vagy át-
halad a sávjelzőjével egy ilyen különleges mezőn, azonnal megkapja a bank-
ból a különleges mező fölött látható fontösszeget (1 vagy 2). 
Fontos: Minden játékos, aki elér vagy áthalad egy különleges mezőn meg-
kapja az adott összeget. Azonban amikor valaki elér vagy áthalad rajta, akkor 
az összes, az adott mezőt már korábban elérő vagy azon korábban már átha-
ladó játékos is újra megkapják a jelzett összeget a banktól. 

  

Amint a játékos elér vagy áthalad egy különleges mezőn, elérhetővé válik annak különleges sávbónusza. Ez a különleges sávbónusz a játékos következő 
körétől kezdve folyamatosan kifejti hatását (tehát, ha egy akció közepén válik elérhetővé, akkor ezt a bónusz még nem használhatja fel,  míg tart az adott 
akció végrehajtása). 
A különleges sávbónuszoknak két típusa van: állandó bónuszok és extra bónuszmezők. Állandó bónuszok csak az A és B sávokon, az extra bónuszmezők 
pedig a C és D sávokon találhatók. Ha a játékos számára elérhetővé vált egy állandó bónusz, akkor azt minden alkalommal használhatja, ha a bónusznak 
megfelelő akciót hajt végre. Az extra bónuszmezők a játéktáblán lévő bónuszmezőkkel teljesen azonosan működnek (tehát az „egy bónuszjelző lehelyezése” 
akcióval használhatóak).  
Minden sávnak 2 különleges sávbónusza van. Minden társaságsáv második különleges sávbónusza általában az első egy komolyabb verziója. 
Fontos: Ha egy társaságsáv második különleges sávbónuszát is sikerül elérhetővé tennie a játékosnak, akkor jogosan használhatja VAGY ezt a második 
VAGY az első különleges sávbónuszát, de soha nem használhatja mindkettőt. Az állandó bónuszok esetében ez azt jelenti: Egy sáv első és második kü-
lönleges sávbónusza soha nem adódik össze. Az extra bónuszmezők esetében ez azt jelenti: Fordulónként egy adott sávnak csak az egyik bónuszmezőjét 
használhatja a játékos. Vagyis, ha az egyik bónuszjelzője már a két bónuszmező egyikén van, akkor egy második jelzőt már nem tehet le a másikra. 

Feltétel: A játékos te-
gyen 1, a kezében lévő 
kártyát képpel felfelé a 
dobott akciókártyákhoz. 

Jutalom: A játékos azonnal vegyen meg 1 kártyát 
a kártyakínálatról, és a kártya teljes árát fontokban 
fizesse be a bankba (vegye a kezébe a kártyát), ÉS/
VAGY lépjen előre 1 mezőt a gyémántsávján. 

Különleges mező
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Winner 2011

 

Szeretnénk köszöne-
tet mondani az összes 
játéktesztelőnek, kö-
zülük is elsősorban
Michael Gantner, 
Gerhard Heinzle, Pe-
ter Ho˙auer, Wolf-
gang Lehner, Stefan 
Widerin, Franziska 
Molter, Regina Mol-
ter, Andreas Molter,
Ole Schlaack,és a
Spielekreis Wiennek. 
Külön köszönet illeti a 
Hippodice Spieleclub 
e.V. -t és tervezőpá-
lyázatát.  

Megjegyzések a játékhoz, és néhány speciális eset: 
• Ha a játékos kártyát szerez a kártyakínálatból, akkor 

ehhez legalább 1 árukártyát fel kell használnia (még 
akkor is, ha a kártya ára nulla). De ha a kártya ára tör-
ténetesen nulla, akkor a kártya teljes egységértékének 
minden egységét felhasználhatja a játékos, hogy elő-
relépjen a társaságsávokon. Egy kártya ára soha nem 
csökkenhet nulla alá (még egy különleges bónusz 
következtében sem). 

• Ha egy bónuszjelző-mező miatt fontért vesz a játékos 
kártyát, és a kártya ára nulla (nem csökkenhet nulla 
alá), akkor nem kell érte fontot fizetnie. (De magának 
a bónuszmezőnek az esetleges költségét ettől még ki 
kell fizetni.) 

• A játékos nem rejtheti el a pénzét.
• Az érmék készlete korlátlan. Ha elfogynának az érmék, 

helyettesítsétek valami mással. 
• Ha egy adott betű könyvkészlete elfogy, akkor 

a könyvkínálat adott betűjénél az üres mezőket a 
továbbiakban nem kell feltölteni.

Amint a játékos gyé-
mántjelzője eléri vagy 
áthalad ezen a mezőn 
a gyémántsávján, az 
ez alatt lévő akcióhely 
is elérhetővé válik. 
Ezentúl a játékos ezt a 
helyet is használhatja 
a tervezés fázisoknál

Amint a játékos tinta-
tartó-jelzője eléri vagy 
áthalad ezen a mezőn a 
könyveléssávján, az ez 
alatt lévő akcióhely is 
elérhetővé válik. Ezen-
túl a játékos ezt a he-
lyet is használhatja a 
tervezés fázisoknál (lásd 
„Tervezésfázis” részt a 
4. oldalon).

 (lásd „Tervezésfázis” részt a 4. oldalon).  

Ha a játékos tintatartó-jelzője eléri a sáv utolsó mezőjének
könyvlapkáját, akkor ott marad. De ettől kezdve min-
den jutalomként kapott könyveléspontért 2 fontot kap a 
bankból. (A továbbiakban másként nem használhatja fel 
könyveléspont jutalmait.) 

A játékostáblák különleges mezői
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 Ha a játékos gyémántjelzője eléri az utolsó gyémántme-
zőt, akkor ott marad. De ettől kezdve, amikor jutalomként 
a játékos gyémántjelzője előreléphetne a gyémántsávján, 
helyette minden mezőért 2-2 fontot kap a banktól. 

Az egyes jelek áttekintése
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Stáblista

Ennek a feltételnek a teljesítéséhez leg-
alább 1 egység gyapotnak kell lenni 
képpel felfelé a játékos akcióterületén.

Ha ezen a könyvön megáll a játékos tintatartó-jelzője, akkor a banktól 1-gyel 
kevesebb fontot kap, mint az akcióterületén képpel felfelé lévő gyapot teljes
egységértéke. (Például, ha a gyapotja teljes egységértéke 6, akkor 5 fontot 
kap, ha 1, akkor nem kap semmit.) 

Ennek a feltételnek a teljesítéséhez egy
áruból legalább összesen 4 egységnek kell 
lennie képpel felfelé a játékos akcióterü-
letén (vagy 4 egység gyapot vagy 4 egység 
banán vagy 4 egység kávé). 

A játékos vegye le egy általa választott társaság 1 kereskedelmi állo-
mását. De a levett kereskedelmi állomásnak a saját oszlopában a leg-
elsőnek kell lennie. A kereskedelmi állomás végleg kikerül a játékból. 

Ennek a feltételnek a teljesítéséhez legalább 3 egység 
kávénak ÉS egy másik áruból legalább még 3 egy-
ségnek kell lennie képpel felfelé a játékos akcióterü-
letén. (A játékos teljesíti a feltételt, ha van legalább: 

3 kávé egysége és 3 gyapot egysége. 
VAGY 3 kávé egysége és 3 banán egysége 
VAGY 6 kávé egysége.)

Ennek a feltételnek a teljesítéséhez legalább 1 gyémántke-
reskedő-kártyának VAGY egy könyvelőkártyának kell 
lennie képpel felfelé fordítva a játékos akcióterületén.
Figyelem: Az előírt könyvelőnek természetesen a já-
tékos akcióterületén kell lennie, a tintatartó-jelző elő-
reléptetéséhez használt könyvelőn felül (különben a 
feltételek mindig teljesülnének). 

A megadott mennyiségű fontot 
fizessen a játékos a bankba.

A megadott mennyiségű fontot 
vegyen el a játékos a bankból.

A játékos lépjen előre a gyémánt-
jelzőjével a gyémántsávján adott 
számú mezőt. 

Az ábrázolt mennyiségű könyve-
léspontot használjon fel a játékos, 
hogy könyvet vegyen a könyvkíná-
latból és/vagy érméket a bankból. 

A játékos vegyen le 2 kereskedelmi állomást (ugyanarról vagy 2 különbö-
ző társaságtól). 
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