
Snowdonia szerződéskártyák 1-15

1/30
Ha ebben a körben a vágányfektetés akciót használod, eggyel több vágányt fektethetsz, mint a teljesítményjelző 
aktuális  értéke.

2/30
Ha ebben a körben a vágányfektetés akciót használod, eggyel több vágányt fektethetsz, mint a teljesítményjelző 
aktuális  értéke.

3/30
Miután mindenki végrehajtotta az földmunka akcióját, a következő olyan helyszínről, melyen van kőtörmelék (legyen 
az  vágánykártya vagy állomáskártya), az összes kőtörmeléket begyűjtheted.

4/30
Cseréld  ki  az  időjárássávon  a  középső  időjárás-korongot  egy  választásod  szerinti  koronggal  a  készletből*.  
* Ilyen időjárás lesz a következő kör kezdetétől.

5/30
Húzd fel a szerződéskártyák paklijának két legfelső kártyáját. Megtarthatod ezt a kártyát vagy a két felhúzott kártya 

egyikét. A másik két kártyát dobd el.

6/30
Ha ebben a körben építés akciót (E) hajtasz végre, 3 vasércet használhatsz egy acélrúd helyett.

7/30
Ha ebben a körben nyersanyagraktár akciót hajtasz végre, kettővel több nyersanyagot vehetsz el (de segédmunká-
sonként  továbbra is csak egy szenet).

8/30
Miután mindenki  végrehajtotta a vágányfektetés akcióját,  végrehajthatsz egy vágányfektetés akciót,  ha helyeztél  
ide  segédmunkást.

9/30
Ha ebben a körben egy állomás egyik területének megépítéséért kővel fizetsz, eggyel kevesebb követ kell fizetned.

10/30
Miután mindenki végrehajtotta az építés akcióját, végrehajthatsz egy építés akciót, ha helyeztél ide egy segédmunkást.

11/30
Azonnal átválthatsz két kőtörmeléket a saját készletedből egy kőre legfeljebb háromszor. A követ a készletzsákból 
vedd  ki.

12/30
Azonnal  válts  át  2  vasércet  a  saját  készletedből  egy  acélrúdra  egyszer  vagy  kétszer.  A  vasércet  dobd  vissza  
a  készletzsákba.

13/30
Miután ez a kártya kijátszásra került, az adott körben nem lehet további szerződéskártyákat kijátszani.

14/30
Ha ebben a körben egy állomás egyik területének megépítéséért kővel fizetsz, eggyel kevesebb követ fizetsz.

15/30
Ha ebben a körben egy állomás egyik területének megépítéséért kővel fizetsz, eggyel kevesebb követ fizetsz.



Snowdonia szerződéskártyák 15-30

16/30
A vonatkarbantartásánál eldobhatod ezt a kártyát egy acélrúd befizetése helyett.

17/30
Ha  ebben  a  körben  építés  akciót  (E)  hajtasz  végre,  1  kő  helyett  beadhatsz  2  kőtörmeléket,  vagy  2  kő  helyett  4  
kőtörmeléket.

18/30
Azonnal húzz három kockát a készletzsákból; az így húzott eseményjelző kockákat dobjátok vissza.

19/30
Azonnal húzz három kockát a készletzsákból; az így húzott eseményjelző kockákat dobjátok vissza.

20/30
Vegyél el azonnal két kockát a nyersanyagraktárból (maximum egy szenet).

21/30
A vonatkarbantartásánál eldobhatod ezt a kártyát egy acélrúd befizetése helyett.

22/30
Vedd magadhoz a kezdőjátékos jelzőt. Ebben a körben a kezdőjátékos jelző nem kerülhet máshoz.

23/30
Vegyél el azonnal két kockát a nyersanyagraktárból (maximum egy szenet).

24/30
Azonnal  válts  át  2  vasércet  a  saját  készletedből  egy  acélrúdra  egyszer  vagy  kétszer.  A  vasércet  dobd  vissza  a  
készletzsákba.

25/30
Ha ebben a körben építés akciót (E) hajtasz végre, 3 vasércet használhatsz egy acélrúd helyett.

26/30
Ha  ebben  a  körben  földmunka  akciót  hajtasz  végre,  kétszer  annyi  kőtörmelék  kockát  vegyél  magadhoz  (a 
teljesítményjelző értéke plusz egyéb bónuszok).

27/30
Azonnal mozgasd a földmérődet a következő állomásra.

28/30
Azonnal mozgasd át az egyik lehelyezett segédmunkásod egy másik, üres akciómezőre.

29/30
Ebben a körben figyelmen kívül hagyhatod a nyersanyagraktárból elvehető szenek számának korlátozását.

30/30
Ha  ebben  a  körben  földmunka  akciót  hajtasz  végre,  kétszer  annyi  kőtörmelék  kockát  vegyél  magadhoz  (a 
teljesítményjelző értéke plusz egyéb bónuszok).

Fordította: X-ta Lektorálta: Artax

www.jatekmester.com


