
ÁTTEKINTÉS
A játékosok Hamburg raktár negyede, a Speicherstadt, nagy kereskedő házainak vezetői. Licitál és vásárol rendszerrel
vesznek üzlet kártyákat. Ezek a kártyák adnak a játékosoknak például áruval megrakott hajókat, amikkel kielégíthetik a
szerződéseiket, vagy tűzoltókat, akik megvédik őket a tűzeseteknél. A tevékenységükkel a játékosok pontokat gyűjtenek. 
A végén az a játékos nyeri a játékot, aki a legtöbb pontot szerezte.

                                                       ALKOTÓELEMEK

JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEK
Először vágjátok le a gyors ismertetőt (A/B oldal) erről a szabály füzetről. Kövessétek a telepítési leírásokat az A olda-

lon. Ezután folytassátok az olvasást itt, ha játék kezdete előtt meg akarjátok ismerni az összes szabályt, vagy ha a játékot 

azonnal el szeretnétek kezdeni, akkor megismerhetitek a játékot a gyors leírás lap B oldalán található gyors belépés se-

gítségével.

JÁTÉKMENET
A játék több fordulóból áll. Minden forduló 5 fázist tartalmaz:

1) Kínálat
2) Kereslet
3) Vásárlás
4) Rakodás
5) Bevétel

54 üzlet kártya
· 12 x Tél (A)

· 13 x Tavasz (B)

· 13 x Nyár (C)

· 15 x Ősz (D)

·    1 x 4. tűz (E)1 játéktábla   

25 érme

20 munkás 

(4 mind az 5 játékos színében

5 vásárcsarnok kártya 

(az 5 játékos színében) 1 fém érme

45 árukocka

· 9 x kávé (barna)

· 9 x tea (zöld)

· 9 x sáfrány (sárga)

· 9 x gumi (fehér)

· 9 x szőnyeg (vörös) 1 zsák

1) Kínálat
Ebben a fázisban az aktuális forduló során elérhető üzlet 
kártyákat határozzátok meg. Ehhez vegyétek el a húzó
pakli legfelső lapjait (függ a játékos számtól a mennyisége), 

és tegyétek egy sorba, képpel felfele, a Speicherstadt víz 
mezőire balról jobbra haladva:

· 2 játékos esetén: 3 kártyát
 · 3 játékos esetén: 4 kártyát
 · 4 játékos esetén: 5 kártyát
 · 5 játékos esetén: 6 kártyát
Ha 1 vagy több hajó kerül elő, akkor véletlenszerűen 
húzzatok a zsákból mindegyik hajóra 3 árukockát, és 

tegyétek is rá a hajóra ezeket.
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2) Kereslet
Ebben a fázisban a kínált üzlet kártyák keresletének a

nagyságát határozzátok meg. Az a játékos a kezdő, akinél a

fém érme van. Az órajárásának megfelelő sorrendben
választanak a játékosok 1 kártyát fölé téve 1 munkásu-
kat. A munkást mindig a legalacsonyabb elérhető épület
mezőre kell tenni. Miután minden játékos 1 munkást,

ismételjétek a folyamatot addig, míg minden játékosnak 3

munkása lesz letéve.

A játékos minden munkásának szabadon választhat kártyát.
Amennyiben már van munkás a választott kártya fölé téve,
akkor egyszerűen a következő üres mezőre kell tenni fölöt-

te. A játékos nem mondhat le a munkás lerakásról. Ugyan-

akkor tehet egynél több munkást is ugyanazon kártya fölé. Ha

egy kártya fölött mind a 8 épület mező be van töltve, akkor
a játékosok már nem tehetnek oda további munkásokat. 

Ily módon, apránként, munkások sora alakul ki a kártyák
fölött. Elképzelhető az is, hogy egy kártya nincs kereslet,

és nem kerül egy munkás se fölé.
Amint minden játékos letette mind a 3 munkását, ennek
a fázisnak vége.
Példát a gyors útmutató B oldalán találtok.

3) Vásárlás
Most, egyenként, balról jobbra, a kártyák megvásárlása
következik. Az eljárás minden kártya esetén ugyanaz.

Az a játékos dönt először arról, hogy meg akarja-e venni a

kártyát vagy sem, akinek a munkása közvetlenül a kártya

fölött van (azaz a legalacsonyabban van a sorban).  Ha

megvenné, akkor annyi érmét kell befizetnie a bankba,

amennyi munkás van összesen a kártya fölött. (A fém ér-

mével nem lehet fizetni.) A játékos ezután elveszi a kártyát, és
maga elé teszi. Mostantól kezdve a játékos használhatja a

kártya funkcióit. Az adott kártya fölötti sorban levő összes

munkás visszakerül a tulajdonosához. 

Ha a játékos nem akarja, vagy nem tudja megvenni a kártyát,
akkor vissza veszi a munkását. Ezután az a játékos, akinek

a munkása a következő a sorban, veheti meg a lapot. Az ár
csökkent 1 érmével, mivel 1 munkással kevesebb van már
a kártya fölött. Ha a játékos nem akarja, vagy nem tud-

ja megvenni a lapot, akkor a következő játékos jön, és így

tovább.

Így a kártyát felajánlják mindenkinek, aki tett fölémunkást,

míg valaki meg nem veszi. Ha senki nem veszi meg, akkor

a lap a dobott lapok közé kerül. Ugyanez történik, ha nincs

fölötte munkás. Ezután a következő lappal folytassátok.

Példát a gyors útmutató B oldalán találtok.

4) Rakodás
Ez a fázis először tavasszal (B) történik meg, amint az első
hajót megvásárolták. A játékos elad árukockákat, vagy

a különböző üzlet kártyák vagy a vásárcsarnok közt
mozgatja. 

A Kezdő játékos kezdi, a többiek az órajárása szerint

követik. (Annak érdekében, hogy gyorsítsátok a játékot,

lehet egyidejűleg is cselekedni.)

Figyelem: A szabály szerint nem kereskedhetnek vagy

cserélhetnek maguk közt – sem érmét, sem árukockát,

sem üzlet kártyát!

A játékosok ebben a fázisban a következő kártyákat is

használhatják:

Hajó
Ha a játékos vett egy, vagy több hajót ebben a fordulóban,

akkor ki kell rakodnia azokat. Leveszi az összes árukockát
a hajókról. A játékos ezután egyenként eldöntheti, hogy

mit csinál ezekkel a kockákkal:

· Leteszi egy szerződésre.

· Eladja egy kereskedőnek.

· Megőrzi a raktárában.

· Átváltja, eladja vagy tárolja a vásárcsarnokában.

A rakodás végére egyetlen hajón sem maradhat egy árukocka

sem. A felhasználatlan árukockák megromlanak. Tegyétek

ezeket az áru halomba (vagy hozzatok létre egy halmot,

ha még nem lett volna): nem kerülnek vissza a zsákba!

Szerződés
A játékos bármennyi árukockát tehet a hajókról a

raktárba, vagy a vásárcsarnokba, vagy egy vagy több

szerződés kártyára. Az áru típusának meg kell egyeznie

a szerződés kártyával. Például, egy barna kockát csak egy

kávé jelű lapra, egy fehér kockát csak egy gumi jelű lapra

lehet rátenni. Lehet egyetlen árut is letenni a szerződésre,

rész lépésekben feltöltve azt. A játékos nem távolíthat el

olyan árut, amit már rátett egy szerződésre.

Kereskedő
A játékos eladhat bármennyi árukockát a hajókról,  raktár-
ból, vagy a vásárcsarnokból egy vagy több kereskedőnek.

5 különböző kereskedő van:

· kávépörkölő
 · teakóstoló
 · fűszerkereskedő
 · szőnyegkereskedő
 · gumis

Minden kereskedő 1 érmét fizet a rárajzolt típusú áruért,
árukockánként. Például, a tea kóstoló 1 érmét fizet min-

den egyes zöld árukockáért. Vegyétek el az érmét a talon-

ból. Az eladott árukat tegyétek a halomba, nem kerülnek

vissza a zsákba!

Raktár
A rakodás alatt, a játékos tehet árukockákat a raktárába,
vagy kivehet árukat a raktárból. Itt őrizheti a játékos az
árukockáit, későbbi fordulókban való felhasználásig, a játék
végéig: pont szerzésre. Nem lehet 4-nél több kocka egy
időben egy raktárban. 
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Vásárcsarnok
A vásárcsarnokot a játékos többféleképp is felhasználhatja 
a rakodás során:

 · Átváltás: Minden, a talonba betett, tetszőlegesen választott 
3 árukocka után, elvehet a játékos 1 tetszőleges másik 
árukockát a talonból. 
Megjegyzés: Ilyen céllal nem húzhatsz árukockát a 
zsákból, és nem is tehetsz oda!

· Eladás: Minden, a talonba betett, 2 árukocka után, 

elvehet a játékos 1 érmét a talonból. 
· Tárolás: A játékos legfeljebb 1 árukockát tarthat a
vásárcsarnokában, későbbi fordulókra tartogatva.

5) Bevétel
Minden játékos kap 1 érmét. Az a játékos, aki nem 

vásárolt üzlet kártyát ebben a fordulóban, az kap 1 plusz
érmét. Ezután a Kezdő játékos átadja a fém érmét a bal 

oldali szomszédjának.

Abban az igen ritka esetben, amikor nem lenne elég érme a 
talonban a bevétel fáziskor, akkor tegyetek a játékba jelző-
ket, például igazi érmét, vagy kockát.

3

A JÁTÉK VÉGE
Amelyik 1) fázisban, a “Kínálat“-ban, csak 1 kártya marad a húzó pakliban, az üzlet kártyák felhúzása után, és ez a kártya a 

4. tűz (E), az az 1 fázis az utolsó forduló kezdete. Ugyanúgy zajlik le, mint egyébként. Ezután hajtsátok végre a húzó pakli 

utolsó kártyáját, a 4. tüzet (lásd 4. oldal, “tűz”). Ezután véget ér a játék.
Figyelem: Néha előfordulhat, hogy a 3. tűz (D) kártya az ősz utolsó kártyája, és ez van közvetlen a 4. tűz (E) kártya fölött. 

Ebben az esetben az utolsó fordulóban kerül elő, és hajtódik végre a 3. tűz, és ezután közvetlenül a 4. tűzet is végre kell 

hajtani. Ezek után ér véget a játék.

Most következik a játékosok szerzett pontjainak az összeszámolása. A játéktábla pontozósávját használjátok a pontok
nyilvántartására. Akinek a legtöbb pontja van, az nyer. Döntetlen esetén, akinek több érme van, az a győztes.

Példa: Kék megvett 2 hajót ebben a fordulóban, és
most ki kell rakodnia őket. 1 gumit és 1 teát tesz a jobb 

oldali szerződésére. Tehetne még egy szőnyeget a bal
oldali szerződésre; ezzel teljessé válna a szerződés, és
5 pontot érne a játék végén. De Kék úgy dönt, hogy a 

szőnyeget a vásárcsarnokára teszi, megtartva később-

re, mikor a szőnyeget a másik szerződés teljessé téte-

léhez használhatja fel, ami 11 pontot ér ezek után. 

Kék átválthatná a megmaradt 3 árukockát (gumi, tea, és 

sáfrány) 1 kávéra a vásárcsarnokban és így feltöltheti 

vele a jobb oldali szerződését. De Kék bízik abban, hogy 

a szükséges kávé lesz később is. Inkább kicsivel több 

pénz kellene neki a következő fordulóra. Így Kék eladja 

a teát a teakóstolónak és kap 1 érmét a talonból. A 

gumit és a sáfrányt a vásárcsarnokban adja el, és ezért 

kap még egy érmét.

Mindkét hajó ki lett rakodva, és további akciókat már 

nem tesz a rakodás során a Kék.



  1: 1/0/0/0

A játék során a játékosok feltölthetik a
szerződéseiket árukockákkal, ami majd 

pontot ér neki. 3 különböző méretű szerződés 

van:  

· kis szerződés: 2 áru 5 pontért   
· közepes szerződés: 3 áru 8 pontért  
· nagy szerződés: 4 áru 11 pontért

A 4., “Rakodás“ fázisban a játékosok árukat tehetnek a ha-
jókról, a raktárakból, vagy a vásárcsarnokból egy vagy 

több szerződés kártyára. A kockák és a szerződés kártyák
áru típusának meg kell egyeznie. Például, a játékos barna
kockát csak kávé jelre, fehér kockát csak gumi jelre tehet le. 
A játékos letehet egyes árukat is a szerződésekre, így több 

lépésben feltöltve azt. A már egyszer a szerződésre került
árukat nem veheti le a játékos róla.

A játék végén a játékos, a kártyán jelölt pontokat (5/8/11) 

kapja, de csak ha az összes szükséges árukockát rátette. 
A befejezetlen szerződésekért nem jár pont.

A bank tulajdonosa 1 plusz érmét kap az 

5. ,“Bevétel” fázisban.  Ily módon a játékos 

2 érmét kap, ha legalább egy üzlet kártyát 

vett a fordulóban, és 3 érmét kap, ha nem 

vásárolt üzlet kártyát.

4 tűz kártya van. Amint az 1., “Kínálat” 
fázisban előkerül egy tűz kártya, a játék 

azonnal félbe szakad. Minden játékos össze-

adja a tűzoltóinak az értékét. Az a játékos, 

akinek a legnagyobb összeg jön ki, az azon-

nal annyi bónusz pontot kap, amennyit a 

tűz kártya mutat. Akinek a legkisebb ezen 

összeg, az ennyi (tűz kártya értéke) nega-
tív pontot kap. 

A játéktábla pontozó sávján jelöljétek a kapott ponto-

kat.

Döntetlen esetén, minden résztvevő megkapja pontokat 

és/vagy a negatív pontokat. Abban az igen ritka esetben, 

amikor minden játékosnak egyforma ez az összeg, senki 

nem kap pontot (se pozitívat, se negatívat).

A tűz kártyát, a kiértékelése után, tegyétek a dobott 
lapok paklira. Fordítsátok fel a következő üzlet kártyát 

a tűz kártya helyére, ezzel teljessé téve a víz mezőkön a 

kínálatot. Folytassátok a játékot.

A játék végén a játékos 3 pontot kap a

Boatsmen Church-ért.

Fordító megjegyzése: Eredeti német neve: 

Flussschifferkirche. Ez egy Hamburg kikötőjében
található evangélikus templomhajó. Lásd: 

http://www.flussschifferkirche.de

A játék végén a játékos 1 pontot kap 

minden a tulajdonában levő érmért. (Nem
kell visszaadnia az érméket.)

ÜZLET KÁRTYÁK
Most pedig bemutatjuk a különböző üzlet kártyák (abc sorrendben) és a vásárcsarnok képességét, hatását. Minden
kártyát, csak akkor használhat a játékos, ha már megvette.
Az illusztrációk alatt a számok megmutatják, hogy az adott lapból mennyi van összesen, illetve az egyes évszakokban (A/B/ 
C/ D) mennyi található.
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Bank

  1: 0/0/1/0

Boatsmen Church - Hajótemplom

  1: 0/0/0/1

A 4., “Rakodás“ fázisban a játékos bármennyi
piros árukockát (szőnyeg) eladhat a szőnyeg-
kereskedőnek. Minden eladott szőnyeg
kockáért 1 érmét kap a banktól. Az eladott
szőnyeg kockákat tegyétek a talonba, ezek
nem már nem kerülnek vissza a zsákba! 
A játék végén a játékos 1 pontot kap a
szőnyegkereskedőért. 

Carpet Trader - Szőnyegkereskedő

  1: 1/0/0/0

  1: 0/0/0/1

Chamber of Commerce - Kereskedelmi kamara

A 4., “Rakodás“ fázisban a játékos bármennyi
barna árukockát (kávé) eladhat a kávé-
pörkölőnek. Minden eladott kávé kockáért 1 
érmét kap a banktól. Az eladott kávé koc-

kákat tegyétek a talonba, ezek nem már nem
kerülnek vissza a zsákba! 
A játék végén a játékos 1 pontot kap a
kávépörkölőért. 

Coffee Roaster - Kávépörkölő

 10: 3/3/4/0

Contract - Szerződés

  4: 0/1/1/1/

  játék vége

Tűz

A játék végén a játékos pontokat kap a tu-

lajdonában található Counting Of�iceokért, 

a következőképp:

· 2 pontot, ha 1 Counting Of�ice van nála,

· 5 pontot, ha 2 Counting Of�ice van nála,

· 9 pontot, ha 3 Counting Of�ice van nála,

· 14 pontot, ha mind a 4 Counting Of�ice 
nála van.

  4: 1/1/0/2

Coun�ng Office - Iroda
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A 4., “Rakodás“ fázisban a játékos áru kockákat
tehet a raktárába vagy elvehet onnan
árukockákat. A játékos itt tárolhat   árukockákat
későbbi fordulókban való felhasználásra vagy, 
hogy pontot érjen neki a játék végén. Azonban
nem lehet 4-nél több árukocka egy raktárban
egyszerre.

A játék végén a játékos 1 pontot kap minden árukoc-
káért, ami a raktárában van.

Amikor egy hajó kerül elő az 1., “Kínálat” 
fázisban, akkor azonnal 3 árukockát kell
véletlenszerűen húzni a zsákból, és rá kell
tenni a hajóra. Ha a játékos megvesz egy ha-
jót, akkor azt ki kell rakodnia abban a
fordulóban. Leveszi az összes árukockát a
hajóról. Ezután egyenként eldöntheti, hogy
mit csinál az árukockákkal:

· Leteszi egy szerződésre.

· Eladja egy kereskedőnek.

· Elraktározza a raktárban.

· Átváltja, Eladja, vagy tárolja a vásárcsarnokban.

A rakodás végén nem maradhat egyetlen áru sem a hajókon. 

A fel nem használt áruk elromlanak. Vissza kell tenni őket
a talonba, ezek már nem kerülnek vissza a zsákba!

A 4., “Rakodás“ fázisban a játékos bármennyi
zöld árukockát (tea) eladhat a teakóstolónak. 

Minden eladott tea kockáért 1 érmét kap 

a banktól. Az eladott tea kockákat tegyétek
a talonba, ezek nem már nem kerülnek
vissza a zsákba! 
A játék végén a játékos 1 pontot kap a
teakóstolóért. 

A játék végén a játékos 4 pontot St. Mi-

chaelis-ért.

A 4., “Rakodás“ fázisban a játékos bármennyi
fehér árukockát (gumi) eladhat a gumisnak. 

Minden eladott gumi kockáért 1 érmét kap a
banktól. Az eladott gumi kockákat tegyétek a
talonba, ezek nem már nem kerülnek vissza
a zsákba! 
A játék végén a játékos 1 pontot kap a
gumisért.
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Warehouse - Raktár

  1: 1/0/0/0

  1: 1/0/0/0

Vulcanizer - Gumis

 15: 0/5/5/5

Ship - Hajó

Market Hall - Vásárcsarnok

A játék előkészületek során minden 

játékos kap egy vásárcsarnokot. A 4., 
“Rakodás” fázis során használhatják fel
több módon is ezt a játékosok:

· Átváltás:  Minden, a talonba betett, tetszőlegesen 

választott 3 árukocka után, elvehet a játékos 1 tetszőleges 
másik árukockát a talonból. 

· Eladás: Minden, a talonba betett, 2 árukocka után, 

elvehet a játékos 1 érmét a talonból. 
· Tárolás: A játékos legfeljebb 1 árukockát tarthat a
vásárcsarnokában, későbbi fordulókra tartogatva.

A példákat lásd a 3. oldalon.

  1: 0/0/0/1

St. Michaelis

A játék végén a kikötő a játékosnak annyiszor
1 pontot ér, amennyi saját hajója van.

  1: 0/0/0/1

Port - Kikötő

A 4., “Rakodás“ fázisban a játékos bármennyi
sárga árukockát (sáfrány) eladhat a fűszer-
kereskedőnek. Minden eladott sáfrány koc-

káért 1 érmét kap a banktól. Az eladott sáf-
rány kockákat tegyétek a talonba, ezek nem
már nem kerülnek vissza a zsákba! 
A játék végén a játékos 1 pontot kap a
fűszerkereskedőért. 

  1: 1/0/0/0

Spice Trader - Fűszerkereskedő

  1: 1/0/0/0

Tea Taster - Teakóstoló

A tűzoltó fogja megvédeni a játékost a 4 
tűztől, ami a játék folyamán fog kigyulladni .  
Minden tűzoltónak van egy értéke (1-5). 

Amikor tűzeset van, a játékos tűzoltóinak érték
összege határozza meg, hogy kap-e bónusz
vagy negatív pontot a játékos.

  10: 2/3/2/3

Fireman - Tűzoltó
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SETUP

9.
A játékos számtól függően, vegyétek ki a következő 
Ősz (D) üzlet kártyákat a pakliból, és tegyétek 

vissza a dobozba. Rájuk nem lesz szükség:

· 2 játékos: port / 

                        3-as értékű tűzoltó
· 3 játékos: Boatsmen Church / 

                        3-as értékű tűzoltó
· 4 játékos: nem kell kivenni

· 5 játékos: Boatsmen Church / 

                        3-as értékű tűzoltó

A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

Két lehetőségetek van megtanulni a játékot:

5.
Minden játékos 

választ egy színt, és 

ebből a színből 

1 munkást a 

pontozósáv 0 
mezőjére tesz.

6.
A színéből meg-

maradt 

3 munkását a 

játékos maga elé 
teszi.

7.
Minden játékos meg-

kapja a színének meg-

felelő vásárcsarnokot. 

8.
Válogassátok szét az üzlet kártyákat a hátlapjuk alapján:

· Tél (A)

· Tavasz (B)

· Nyár (C)

· Ősz (D)

· 4. tűz (E)

10.
Fogjátok a 4 pakli üzlet kártyát (1 minden évszakhoz), és 
keverjétek meg őket egyenként. Ezután készítsétek el a
húzó paklit a következő módon: tegyétek a 4. tűz 
kártyát(E) elsőnek. Ennek a tetejére az Ősz kártyákat (D), 

majd erre a nyár lapokat (C), aztán a tavasz kártyákat (B), 

és végül a tetejére a tél lapokat (C). Minden kártya legyen 

képpel lefele. Tegyétek a húzó paklit a tábla mellé. 

Hagyjatok mel-

lette helyet a 

dobott 
lapoknak.

11.
Az a játékos, aki a 
legutóbb volt Hamburgban, 

lesz a kezdő játékos 
és megkapja a fém érmét.

A

1.
Először is tegyétek a játéktáblát a 

játékos terület közepére. Ez 
Hamburg raktár kerületét 

ábrázolja, a Speicherstadt-ot, 

benne épület és víz mezőkkel, 

valamint a pontozósávval..

2.
Tegyétek 

mind a 45 

árukockát a 

zsákba, és 

tegyétek a 

tábla mellé.

3.
Tegyétek az 
összes érmét 
egy halomba a 

tábla mellé.

4.
Minden játékos 

kap 5 érmét a 

talon halomból, 

amit maga elé 
tesz.

Gyors belépés: Ha el akarjátok kezdeni a játékot, amint 
lehet, akkor folytassátok a gyors ismertetővel, ami ezen 

lap hátulján van. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan elkezd-

jétek, anélkül, hogy előzetesen elolvasnátok a szabályokat. 

Ez esetben a különböző üzlet kártyákkal a játék folyamán 

kell megismerkednetek.

Szabályok: De talán kíváncsi vagy az első játékod előtt, hogy

mi vár rád, és hogy néznek ki a különböző üzlet kártyák?
Ebben az esetben tedd félre ezt  a lapot, és olvasd el a 
szabály  játék menete fejezetét. Ott megtalálod az összes
szabályt, és az üzlet kártyák részletes leírását is.

víz mező                        épület mezők                       pontozósáv



B

Játékmenet
A játék több fordulóból áll. Minden forduló 5 fázist 
tartalmaz:

1) Kínálat
2) Kereslet
3) Vásárlás
4) Rakodás
5) Bevétel

1) Kínálat
Vegyétek fel a húzó pakli első üzlet kártyáit , és tegyétek 
képpel felfele, balról jobbra, a játéktábla víz mezőire. 
Eggyel több lapot fordítsatok fel, mint ahányan játszotok.

Minden kártyán rajta van a neve. Csak a 4 tűzön nincs rajta 
ilyen címke, de ezeket nem nehéz felismerni az illusztráci-
óról. Itt nem megyünk bele részletesebben az üzlet kártyák 
jelentésébe és funkciójába. Amikor felcsaptok egy kártyát, 
és nem ismeritek, akkor nézzétek meg a szabályban a hozzá 
tartozó magyarázatot. Ily módon, a játék során apránként 
megismeritek a lapokat. Amint az első hajó is előbukkan, 
kérjük, nézzétek meg a szabályban a vásárcsarnok hasz-
nálatát, funkcióit.

2) Kereslet
A kezdő játékossal kezdve, az órajárásának megfelelően, 

tegyetek 1 munkást a játéktáblára. 

A játékos tegye egy munkását a választott kártya fölötti 

első üres épület mezőre. Ezt a lépést végre kell hajtani, 

nem lehet passzolni. Ezt a lépést addig ismételjétek, amíg 

minden játékosnak 3 munkása lesz a táblán.

3) Vásárlás

Balról jobbra, egyenként végre kell hajtani a kártyák 

eladását. A sorrend ugyanaz minden kártyánál: A kártya 

fölötti munkások sorrendjében, alulról felfelé, választhat 

az adott játékos, hogy megveszi-e a kártyát vagy sem.

· Vásárlás: Az a játékos, aki megveszi a kártyát, annak 

annyit kell fizetnie, amennyi munkás áll az adott kártya 

fölött aktuálisan. A játékos ezután maga elé teszi a lapot, 

és innentől kezdve használhatja a lapot.

  A sorból az összes munkás visszakerül a tulajdonosához. 
  Ezután a következő kártya kerül sorra.

· Nem vásárlás: Ha egy játékos nem tudja, vagy nem 

akarja megvenni a kártyát, akkor visszaveszi a munkását. 

Most az a játékos, akinek a munkása a következő a sor-

ban, vásárolhatja meg a lapot. Az ár 1 érmével csökkent, 

mivel 1 munkás lekerült a kártya fölül.

4) Rakodás
Ez a fázis először Tavasszal (B) fog bekövetkezni, amikor 

az első hajót megveszik. A játékos eladhatja, vagy elrak-

hatja az árukockákat.

A kezdő játékos kezdi, a többiek az órajárásának megfele-

lően követik; a játék felgyorsítása érdekében, ezt a fázist 

lehet egyszerre is végrehajtani. A játékosok nem keres-

kedhetnek, vagy cserélhetnek egymás közt. További részle-

tekért nézzétek meg a szóban forgó üzlet kártyák leírását 

a szabályban. Ez minden, amit tudnotok kell most..

5) Bevétel
Minden játékos kap 1 érmét. Aki nem vett ebben a for-

dulóban üzlet kártyát, az kap még plusz 1 érmét. Ezután a 

kezdő játékos átadja a fém érmét a szomszédjának, és új
forduló kezdődik.

A játék vége
A húzó pakli utolsó lapja a 4. tűz. Hajtsátok végre; Ezután 

vége a játéknak. Majd számoljátok ki, hogy a játékosok 

mennyi pontot gyűjtöttek. Aki a legtöbb pontot szerezte, az 
nyer. Döntetlen esetén, akinek több érméje van, az nyer.

SPECIÁLIS ESETEK
Az alábbiakat nem szükséges elolvasni még, csak néhány 

kivételes esemény leírása van hátra, ami nagyon ritkán 
fordul elő. 
Elkezdhetitek a játékot.

· Mind a 8 épület mező foglalt: Ha egy üzlet kártya fölötti 

mind a 8 épület mező foglalt, akkor a játékos már nem 

tud ide újabb munkást letenni. 

· Üzlet kártya munkás nélkül: Ha nem került munkás egy 

üzlet kártya fölé, akkor az a lap a dobott lapok közé kerül. 

Ugyanez történik, ha senki nem akar megvenni egy lapot.

· Nem marad érme a talonban: Abban a ritka esetben, ha 

nincs elég érme a talonban, a bevétel fáziskor, akkor a 

játékon kívülről tegyetek be jelölőket, például igazi ér-

mét, vagy kockát.

GYORS KEZDÉS

Példa: Hárman játszotok, a kínálat az itt ábrázolt 4 kár-

tya. Bézs és Lila már letette egy munkását. A Narancs a 

munkását a megjelölt 4 hely valamelyikére teheti le.

Példa: Bézs 4 érméért vehetné meg a kártyát. Ha Bézs 

nem kéri, a Narancs veheti meg 3 érméért. Ha a 

Narancsnak sem kell, akkor a Bézs vehetné meg, ekkor 

már csak 2 érméért. Ha a Bézs ismét elutasítaná, akkor 

a Lila veheti meg 1 érméért a lapot.
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