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ÖSSZEFOGLALÓ LAP

VÉGSŐ PONTOZÁS

A 3. pontozás után a játékosok kiszámolják végső pontjaikat. 

KÖLTSÉGVETÉS(PÉNZ) ÉS MUNKAERŐ: Először minden játékos eldobja a még előtte maradt összes jent. Ezután minden 
játékos a pénzszintjének megfelelően jent kap, és kifizeti azokat a munkásokat, akik még a játékostábláján vannak. Ha nem 
tud fizetni, akkor veszít 2 GYP-ot minden egyes olyan szín miatt, melyet nem tudott kifizetni. 

TELJESÍTMÉNY: Ezután a játékosok GYP-ot kapnak a játékostáblájunkon lévő eredménymezőkért. Minden egyes mezőn 
van egy pontozási feltétel, és van két mező, melyen egy-egy szorzószimbólum is látható. Ha a játék alatt jutalomlapka kerül a 
mezőre, akkor azt az ott lévő szorzószimbólumra helyezd (ha van ilyen). 

Minden egyes eredménynél számold össze a mező alap GYP-ját, majd szorozd meg ezt a számot a következőt szerint:

• Ha a mezőn se szorzó, se jutalomlapka nincs, akkor a szorzó 0, és a mező 0 GYP-ot ér. 

• Ha a mezőn 1x látható, de nincs rajta jutalomlapka, akkor a szorzó 1. 

• Ha a mezőn van jutalomlapka, akkor a szorzó a jutalomlapkán látható szám. 

EMLÉKEZTETŐ: Mezőnként csak 1 jutalomlapka lehet. 

Az egyes lapkák alap GYP-jait az alábbiakban részletezzük:

GYP jár minden 2, képpel lefelé fordított 
szerződéslapkáért (teljesített szerződések). 

Példa: Nincs jutalomlapkád ezen a mezőn. 
Nem kapsz pontot, nem számít, hány teljesített 
szerződésed van. 

GYP jár minden egyes csillagért, melyet elérsz 
a tudássávon. MEGJEGYZÉS: Az egyik papír-
gyárlapka (lásd Összefoglalólap 2. oldal) csil-
lagnak számít ennél az eredménynél.

Példa: Nincs jutalomlapkád ezen a mezőn, 
de van 4 csillagod. 4 GYP-ot kapsz. 

GYP jár minden egyes csillagért, melyet elérsz
a szénsávon. MEGJEGYZÉS: Az egyik doboz-
gyárlapka (lásd Összefoglalólap 2. oldal) csil-
lagnak számít ennél az eredménynél. 

GYP jár minden egyes 2. szintű és 3. szintű 
gyárért, mely előtted van. 

Példa: 3x jutalomlapkád van ezen a mezőn, 
és 4 olyan gyárad van, mely 2. illetve 3. szin-
tű. 12 GYP-ot kapsz. 

GYP jár minden egyes “+2” szerkezetlapká-
val rendelkező gyáradért. 

Példa: 2x jutalomlapkád van ezen a mezőn, 
de nincs teljesen felfejlesztett gyárad. 0 GYP-ot 
kapsz. 

GYP jár a költségvetés-területeden lévő 
minden 6 000 jen után. 

Példa: Nincs jutalomlapkád ezen a mezőn. 
Van 8 000 jened. 1 GYP-ot kapsz. 

GYP jár a játékostáblád üres ha-
jómezője fölött látható minden egyes 
csillagszimbólumért. 

Példa: 2x jutalomlapkád van ezen 
a mezőn. 5 hajód van a játéktáblán, 
és csak 1 maradt a játékostábládon   
(3 csillag). 6 GYP-ot kapsz. 

GYP jár a játékostáblád üres vonat-
mezője fölött látható minden egyes csil-
lagszimbólumért.  

Példa: 4x jutalomlapkád van ezen a 
mezőn. 3 vonatod van a játéktáblán, 
és 3 maradt a játékostábládon (1 csillag). 
4 GYP-ot kapsz. 

GYP jár minden olyan régióért, melyen 
van befolyáslapkád. A vonatok nem 
számítanak. 



GYÁRLAPKÁK
Minden egyes gyárlapkának saján együttműködés-bónusza van. Minden egyes áruhoz 4 gyárlapka tartozik. Néhány bónusz 
adott akcióknál fejti ki hatását, a többi viszont csak egyszer használható, ez utóbbiak a gyár felépítése után azonnal 
érvényesülnek. 
EMLÉKEZTETŐ: Egy játékosnak egy adott áru termeléséhez csak egy gyárlapkája lehet. 

Konszolidálás: Kapsz plusz 2 000 jent, még 
akkor is, ha a jelződ már a jensáv tetején áll. 

Konszolidálás: Ahelyett hogy eldobnád, 1-et
megtarthatsz a játékostáblád költségvetés-
területén lévő szénkockákból. Ezután a 
szokásos módon kapsz szenet a szénsávon 
lévő helyzeted alapján.   

Vonatok/hajók: Amikor a játékostábládon 
lévő szimbólum teljesen láthatóvá válik, egy
helyett 2 lépést lépj előre a pénzsávon. Ez 
visszamenőleg érvényes a gyár építése előtt 
felfedett szimbólumokra is.  

Egyszeri: Azonnal kapsz 5 000 jent.

Termelés: Ez a gyár csak 2
szenet használ a termelésnél
(a szokásos 3 helyett).

Egyszeri: Fordítsd meg a játékostábládon 
lévő összes hajót a “3 GYP” oldalára. 
Amikor hajó akciót hajtasz végre, ezzel az 
oldalukkal felfelé helyezd a hajókat a 
játéktáblára. 

Egyszeri: Azonnal ingyen lehelyezhetsz 
2 hajót a játéktáblára. Különböző régiókba 
kell helyezned ezeket a hajókat. 

Hajók: A szokásos költség helyett fizess 
2 000, 7 000 vagy 12 000 jent, hogy lehelyezz
1, 2 vagy 3 hajót a játéktáblára. 

Termelés: Ez a gyár csak 3
szenet használ a termelésnél
(a szokásos 4 helyett).

Egyszeri: Fordítsd meg a játékostábládon 
lévő összes vonatot a “+3” oldalára. Amikor 
vonat akciót hajtasz végre, ezzel az oldaluk-
kal felfelé helyezd a vonatokat a játéktáblára. 

Egyszeri: Azonnal ingyen lehelyezhetsz 2 
vonatot a játéktáblára. Különböző régiókba 
kell helyezned ezeket a vonatokat. 

Vonatok: A szokásos költség helyett fizess 
2 000, 7 000 vagy 12 000 jent, hogy 
lehelyezz 1, 2 vagy 3 vonatot a játéktáblára. 

Tudás: Még egy lépést lépj előre minden 
alkalommal, amikor tudás akciót hajtasz 
végre. 

Tudás: A szokásos költség helyett 
fizess 0, 2 000 vagy 4 000 jent, 
hogy 1, 2 vagy 3 lépést előrelépj a 
tudássávon. A jobb felső sarokban 
látható csillag is beleszámít a 
tudáseredménybe. 

Egyszeri: A jelződdel azonnal lépj előre 
2 lépést a tudássávon. 

Egyszeri: Azonnal kapsz 2 tervrajzot.

Termelés: Ez a gyár csak 2
szenet használ a termelésnél
(a szokásos 3 helyett). 

Bányászat: A szokásos költség 
helyett fizess 0, 2 000 vagy 4 000 
jent, hogy 1, 2 vagy 3 lépést 
előrelépj a szénsávon.   A jobb felső  

sarokban látható csillag is beleszámít a szénsáv-eredménybe.

Bányászat: Lépj előre még 1 lépést minden 
alkalommal, amikor szénsáv akciót hajtasz 
végre. 

Egyszeri: A jelződdel azonnal lépj előre 
2 lépést szénsávon. 

Termelés: Ez a gyár csak 3
szenet használ a termelésnél
(a szokásos 4 helyett).

Egyszeri: Azonnal ingyen végrehajthatsz 
2 gyárfejlesztés akciót. 

Termelés: Ez a gyár az árutermelésnél
plusz 1 árut termel. A szokásos raktárlimit 
továbbra is érvényes. 

Szerkezet: A szokásos költség helyett fizess
2 000, 7 000 vagy 12 000 jent, hogy 
végrehajts 1, 2 vagy 3 gyárfejlesztést. 
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