Az 1862-es telepítési törvénynek köszönhetően az amerikaiak megműveletlen földeket igényelhettek öt évre, hogy azokon éljenek és gazdálkodjanak. Az 1860-as években Észak-Amerikában
kiépült a kontinenst átszelő vasúthálózat is, mely összekötötte a keleti és nyugati partokat. A
vasúthálózat fejlődése felgyorsította a nyugatot gyarmatosító telepesek terjeszkedését, és az
új területek gyors megműveléséhez vezetett.
A Homesteadersben a játékosok a régi nyugaton alakítanak telepeseket, akik földeket szereznek és
várossá fejlesztik azokat. A várost arról a játékosról fogják elnevezni, aki annak kiépítéséhez a legjobban
hozzájárult, és aki ezzel meg is nyeri a játékot.

JÁTÉKELEMEK
36 adósságjelző
1 árveréstábla
27 vasútvonaljelző

63 ezüstérme
1 kezdőjátékos jelző
36 kereskedelemjelző

51 győzelmi pontjelző
4 játékos paraván
25 munkás

14 fa
4 piaci segédlet
14 élelem
53 épületlapka

14 acél

12 arany
30 árveréslapka
10 réz
8 játékos jelző

10 haszonállat
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ELŐKÉSZÍTÉS

3
1

Helyezzétek el az árveréstáblát, a nyersanyagokat, a munkásokat,
az ezüstérméket, a kereskedelem- és adósságjelzőket, a vasútvonaljelzőket és a pontjelzőket úgy, hogy minden játékos
elérhesse őket.

Hátoldaluk szerint rendezzük az árveréslapkákat három kupacba:
’1-es’, ’2-es’ és ’3-as árverés’. Az ’1-es árverés’ lapkákat tegyük
sorba a körök száma alapján és rendezzük őket egy kupacba
KÉPPEL FELFELÉ az 1-es árverésmezőre. A játékosok ezt a
kupacot átnézhetik.
Válogassuk ki a tíz ’2-es árverés’ lapkát: Keverjük meg
a két városlapkát (City) és tegyük KÉPPEL LEFELÉ a kupac
aljára. Keverjük meg a négy község (Town) árveréslapkát és
tegyük KÉPPEL LEFELÉ a városlapkák tetejére. Keverjük meg
a négy település (Settlement) árveréslapkát és tegyük KÉPPEL
LEFELÉ a községlapkák tetejére. Ezt az árveréskupacot tegyük
a 2-es árverésmezőre. A játékosok a képpel lefelé fordított lapkákat nem nézhetik meg.
4 játékos esetén készítsetek egy harmadik kupacot a ’3-as
árverés’ lapkáiból ugyanúgy, ahogyan a 2-es árverés lapkáit rendeztük el. Ezt a kupacot tegyük a 3-as árverés mezőjére.
2 vagy 3 játékos esetén ezeket a lapkákat vegyük ki a játékból.

2

Minden játékos kap egy játékos paravánt, egy telepes lapkát és
a hozzá tartozó játékos jelzőket, 1 munkást és 6 ezüstérmét. A
játékosok mindegyike a vasúthálózat fejlődésének sávjára helyezi
egyik játékos jelzőjét; a másik jelzőt az árveréseknél fogjuk használni.
A fel nem használt játékelemeket tegyük vissza a dobozba.

4
TITKOS TÁRGYAK:
(a paraván mögött tartjuk)

NYILVÁNOS TÁRGYAK:
munkások, épületek,
vasútvonaljelzők

nyersanyagok, ezüstérmék,
kereskedelem- és adósságjelzők
és győzelmi pontjelzők

2 játékos esetén minden épületből csak egyet használjunk,
kivéve a két farmot (Farm), piacot (Market) és öntödét (Foundry).

5
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Válogassuk szét az épületeket, a település (Settlement) és
település/község (Settlement/Town) épületeket helyezzük a tábla
mellé a rendelkezésre álló épületek közé. Az épületeket színük
szerint válogassuk szét (zöld/kék/piros). A község (Town) és
város (City) épületeket tegyük félre későbbi használatra. Ezeket
az épületeket a játékosok bármikor átnézhetik.

Jelöljétek ki véletlenszerűen a
kezdőjátékost és adjátok neki a
kezdőjátékos jelzőt.

ÉPÜLETEK
Az épületek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:

NÉV: Az épület leírása. A
legtöbb épület egyedi, de néhányból több is van. A játékosok nem
építhetnek fel több azonos
elnevezésű épületet.

SZINT: Település, település/
község, község vagy város. Ez
határozza meg az épület
elérhetőségét.

TÍPUS: Lakossági (zöld), ipari
(kék), kereskedelmi (piros) vagy
különleges (sárga). Ilyen típusú
árverést kell megnyerned ahhoz, hogy
felépítsd az adott épületet.

PONTÉRTÉK:
Az épület a játék végén ennyit
győzelmi pontot ér.

Költségek: Az épület
megépítéséhez szükséges nyersanyagok.
KÉPESSÉG/BÓNUSZ/PLUSZ
PONTOK:

AUTOMATIKUS BEVÉTEL:
Az épület által automatikusan
biztosított bevétel a bevétel fázis
során. Ennek a bevételnek a begyűjtéséhez nincs szükség munkásra.

Néhány épület a megépítésekor azonnali bónuszokat hoz, mint például egy
ingyen munkást, egy vasútvonalat, egy
kereskedelemjelzőt, egy adósság visszafizetését vagy előrelépést a vasúthálózat
fejlődésének sávján. Más épületek
különleges képességeket biztosítanak,
mint például a kereskedelemjelzők felhasználásának új módját. És végül
vannak épületek, melyek a játék végén
bizonyos tárgyak darabszáma után
győzelmi pontokat hoznak, mint például
a vasútvonalak vagy a kereskedelmi
épületek darabszáma után.

MUNKÁS BEVÉTEL:
Az épület által biztosított bevétel a
bevétel fázis során, ha van rajta
munkás.

KÖRÖK A JÁTÉKBAN
A Homesteaders egy árverésen és nyersanyag kereskedelmen alapuló játék, melyben a játékosok földekre licitálnak és épületeket fejlesztenek.
A játék 10 körig fog tartani. Minden kör egy bevétel fázisból fog állni, melyben a játékosok nyersanyagokhoz jutnak és egy árverés fázisból,
melynek során a játékosok a rendelkezésre álló földekre licitálnak, majd az adott földön nyersanyagaikat felhasználva épületeket fejlesztenek. A
játék végén van egy Utolsó bevétel és értékelés kör.
A játékosok három lépésben építik fel városukat:
• A település (1-4 kör)
• A község (5-8 kör)
• A város (9-10 kör)
Ezek a szintek határozzák meg, hogy mely épületek lesznek felépíthetőek.
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EGY KÖR FÁZISAI
Minden kör a következő fázisokból áll:

1) ELŐKÉSZÜLETEK
2) BEVÉTEL
a. MUNKÁSOK KIOSZTÁSA
b. BEVÉTEL GYŰJTÉSE
C. MUNKÁSOK KIFIZETÉSE

3) ÁRVERÉS
A. LICIT
B. ÉPÍTKEZÉS

1) ELŐKÉSZÜLETEK
A játékosok minden kör elején visszakapják licitjelzőjüket az árveréstábláról,
majd felfordítják a képpel lefelé fordított árveréslapkák kupacainak
legfelső lapkáját. A régi árveréslapkákat tegyük ki a játékból.
Az 5. körben véget ér a település szakasza és megkezdődik a községé.
Vegyünk ki minden település (Settlement) épületet a játékból és tegyük
be mindegyik község (Town) épületet a rendelkezésre álló épületekből. A település/község (Settlement/Town) épületek a település és a
község szakaszában is rendelkezésre állnak.

C. MUNKÁSOK KIFIZETÉSE

Ne feledjük, hogy a játékosok tulajdonában lévő épületeket nem távolítjuk
el, csak a még meg nem vásárolt épületeket.
A 9. körben véget ér a község szakasza és megkezdődik a városé. Vegyük
ki a játékból a kimaradt, még meg nem vásárolt épületeket és tegyük a
rendelkezésre álló épületek közé.

3) ÁRVERÉS

2) BEVÉTEL
A. MUNKÁSOK KIOSZTÁSA
A játékosok egyszerre osztják szét munkásaikat a saját épületeiken
lévő, munkások számára fenntartott mezők között. Ha egy játékos
nem tudja felhasználni összes munkását, kimaradt munkásai saját
tanyalapkáján (Homestead) maradnak tétlenül. A játékosok minden
körben újra kioszthatják munkásaikat.
Ne feledjük, hogy néhány épületen dupla munkásmező van. Ahhoz,
hogy ezek az épületek nyersanyagot termeljenek, 2 munkásra lesz
szükség. A folyami kikötőre (River Port) helyezett két munkás egy
aranyat termel, egy munkás viszont nem termelne semmit.
Ha valaki meg szeretné figyelni, hogy játékostársa hogyan osztja ki
munkásait, a játékosoknak a kezdőjátékossal kezdve a játékos sorrend
szerint kell munkásaikat kiosztaniuk.

B. BEVÉTEL GYŰJTÉSE
Minden játékos begyűjti az épületeiből és vasútvonalaiból származó
automatikus bevételeit, valamint a munkásmezőkön álló munkásaiból
származó bevételeket. A vasútvonalak automatikusan 1 ezüstöt
hoznak. Ajánlott először látható helyre raknunk az éppen megszerzett
bevételünket, mielőtt a paravánunk mögé tennénk azt, hogy minden
játékos láthassa, mennyi bevételhez jutottak ellenfelei.
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A játékosoknak 1 ezüstöt kell befizetniük a bankba a lapkáikon álló munkásaik darabjáért. A játékosoknak a tétlen munkásaikért is fizetniük kell.
Munkásaik kifizetéséhez a játékosok tetszés szerint használhatják a piacot (Marketplace), költhetnek aranyat vagy vehetnek fel kölcsönt. (Lásd
lentebb a Kereskedelem és a piac, Arany költése és az Adósság részt.)

A. LICIT
A kezdőjátékossal kezdve, majd az óramutató járása szerint haladva
a játékosok egymást követve licitálnak több körön keresztül a rendelkezésre álló árveréslapkákra vagy passzolnak.
A játékosok úgy licitálnak, hogy licitjelzőjüket az egyik rendelkezésre
álló árveréslapka mellett látható szabad mezők egyikére helyezik. A
minimum licit 3, és minden új licitnek magasabbnak kell lennie,
mint bármelyik ellenfél korábbi licitje az adott árveréslapkára. A
rendelkezésre álló licit összegek a következők: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16
és 21. Egy játékos a kezében lévő készpénztől függetlenül bármekkora tétet tehet. Ha valakit túllicitáltak, a következő fordulóban vagy
új licitet kell tennie vagy passzolnia kell. Ha egy játékos a saját
fordulójában éppen nyerő helyzetben áll egy árverésen, semmit sem
kell tennie.
A játékosoknak érvényes tétet kell tenniük vagy passzolniuk kell. Ha
egy játékost túllicitáltak, újra licitálhatnak ugyanarra az árveréslapkára vagy egy másikra vagy passzolhatnak. Ha minden játékos passzolt vagy megnyert egy árverést, a licit fázis véget ér.
Ha egy játékos elpasszol egy árverést, egy mezővel előre mozgathatja
jelzőjét a vasúthálózat fejlődésének sávján, és azonnal megkapja az
adott mezőhöz vagy a sáv egyik korábbi mezőjéhez tartozó tárgyat.
Ha például a játékos a vasúthálózat fejlődésének sávján a harmadik
mezőre lép, kaphat egy kereskedelemjelzőt vagy egy vasútvonaljelzőt
vagy egy munkást. Ha egy játékos passzolt, rá már nem kerül sor az
adott árverés során.
Mivel több játékos van, mint árveréslapka, legalább egy játékos minden körben passzolni fog. Egy kör alatt akkor passzolhat több mint
egy játékos, ha 2 játékos azelőtt passzol, mint hogy bármire licitálna.
Ebben az esetben ez a 2 vagy több játékos előremozgathatja jelzőjét
a vasúthálózat fejlődésének sávján. Azokat az árveréslapkákat,
melyekre nem érkezett licit, eldobjuk, és nem kapja meg őket senki.

Példa: A
,
,
árveréslapkákra licitál.

1.

és

játékos az 1-es, 2-es és 3-as

5-tel fogad az 1-esre,
pedig 6-tal fogad az 1-esre. (
nem licitál rá rögtön, mert meg kell várnia a saját fordulóját.
3-mal fogad a 2-es árveréslapkára.
7-tel fogad az 1-es
árveréslapkára.

2 játékos licit
Mielőtt a kezdőjátékos elhelyezné saját licitjelzőjét az adott fordulóra, elhelyez egy semleges színű licitjelzőt valamelyik árveréslapkához. Azt, hogy hová kell a semleges licitjelzőt elhelyezni,
lentebb részletezzük. A semleges jelző kiinduló pozíciójának
megjegyzéséhez használhatunk egy második jelzőt. Ezt tehetjük
a 3-as árverésmezőre is, hogy ne legyen zavaró. Megjegyzés: A
kezdőjátékos a semleges jelzőt odahelyezheti az egyik árveréslapkához, majd túl is licitálhatja azt, ha szeretné, de többnyire
a másik lapkához fogja helyezni.
A semleges jelző először az 5-ös mezőre kerül fel. (Az első
fordulóban a kezdőjátékos az egyik árveréslapka 5-ös mezőjéhez
teszi a semleges jelzőt, majd megteszi saját tétjét. A játékosok
általában a másik lapkára licitálnak, de a semleges jelzőt is túllicitálhatják, ha úgy kívánják.)
Ha egy fordulóban mindkét játékos elnyer egy licitlapkát, a semleges jelző szintje a következő körben 1-gyel magasabbra kerül.
Tehát ha az első körben mindkét játékos elnyer egy árveréslapkát, a semleges jelző szintje 6-ra emelkedik. Kivétel: Ha a semleges jelző a 9-esen áll, annál magasabbra nem emelhető.
Amikor egy játékos passzol, 1-gyel csökkentsétek a semleges jelző
szintjét. A semleges jelző legfeljebb a 3-as mezőig csökkenhet le.
Ha az 1-es árverésmezőn lévő lapkát senki sem nyeri el, a
kezdőjátékos jelző átkerül a másik játékoshoz. Ha valamelyik
játékos elnyeri az 1-es árverésmezőn lévő lapkát, ő kapja meg a
kezdőjátékos jelzőt a rendes szabályok szerint.
Ha a kezdőjátékos passzolással kezdi a körét licitálás helyett, akkor
is el kell helyeznie a semleges jelzőt az egyik választása szerinti
árverésmezőre. (Ha a licit szintje a 6-on volt, passzol, elhelyezi
a semleges jelzőt a 6-osra, majd ezután csökkenti a licit szintjét
a későbbiekre).

B. ÉPÍTKEZÉS
2.

3-mal fogad a 3-as árveréslapkára. (Ha egy játékost túllicitáltak, másik árveréslapkára is fogadhat.)
4-gyel fogad a 3as árveréslapkára.
még mindig a vezet az adott lapkánál,
így ő nem tesz semmit.
még mindig a vezet az adott lapkánál, így ő nem tesz semmit.

3.

5-tel fogad a 3-as árveréslapkára. (Egy játékos licitálhat újra
ugyanarra a lapkára, ha túllicitálták.)
passzol.
azonnal
előrelép a vasúthálózat fejlődésének sávján és elveszi az azért
járó jutalmat (az új mezőért vagy egy korábbi mezőért járó jutalmat).
Mivel minden játékos megnyert egy licitet vagy passzolt, az
árverés véget ért.
7-tel megnyeri az 1-es lapkát,
3-mal
megnyeri a 2-es lapkát és
5-tel megnyeri a 3-as lapkát.

Attól a játékostól kezdve, aki elnyerte az 1-es árveréslapkát, majd a 2es és 3-as árveréslapkák nyerteseivel folytatva minden játékosnak fizetnie
kell az árverésért, majd felépíthetnek egy épületet a megnyert árveréslapkán látható típusból. Az árveréslapkát ezután eldobják. A játékosok
NEM tarthatják meg az árveréslapkákat későbbi felhasználásra. Az 1es árverés nyertese megkapja a kezdőjátékos jelzőt is. Egy árverés kifizetésekor – ahogyan a munkások kifizetésénél – a játékosok használhatják
a piacot (Marketplace), költhetnek aranyat és vehetnek fel kölcsönt.
Bizonyos árveréslapkák nem építkezni engednek, hanem munkásokkal
és/vagy fejlesztésekkel jutalmaznak a vasúthálózat fejlődésének sávján.
Ebben az esetben a játékos azonnal megkapja ezeket, majd az árveréslapkát épület megépítése nélkül eldobja.
Bizonyos árveréslapkák az építés mellett bónuszokat is adnak, mint
például egy munkás, vagy egy lehetőség nyersanyagok beváltására
győzelmi pontokért vagy vasútvonalért. Ezekkel az építkezés UTÁN
élhetünk és csakis EGYSZER. Az épületek építéséért járó bónuszokat
(mint például egy kereskedelemjelzőt a tanyáról (Ranch)) felhasználhatjuk az árveréslapkán látható többi jutalom kifizetésére.
Egy épület megépítéséhez a játékos kiválaszt egy olyan épületet a rendelkezésre álló épületek közül, melynek típusa megegyezik az árveréslapkáján látható típussal majd kifizeti az épület nyersanyagköltségét. A
játékos a szükséges nyersanyagokat a piacról (Marketplace) is beszerezheti.
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A VÉGSŐ ÉRTÉKELÉS KÖRE
A 10. kör után kerül sor az utolsó bevétel és értékelés körére,
melyben a játékosok még egyszer megismétlik a bevétel fázist, majd
a piacot tetszés szerinti alkalommal használva kifizetik adósságaikat,
és átváltják kereskedelemjelzőiket, ezüstjeiket és nyersanyagaikat
győzelmi pontokra.
A játékosok a következők összeadásával számítják ki végső pontszámukat:
• a játékos során gyűjtött győzelmi pontlapkák,
• épületeik pontértéke,
• az épületeiken látható bónuszok összértéke,
• 2 pont minden aranyért, haszonállatért és réz nyersanyagért. A
fa, élelem és acél nem ér semmit.

KERESKEDELEM ÉS A PIAC
Kereskedelemjelzőket csak bizonyos, elsősorban kereskedelmi épületekből szerezhetünk, melyek segítségével üzleti tranzakciókat hajthatunk
végre. A játékosok BÁRMIKOR használhatnak kereskedelemjelzőket
és piacot. A piacot a következőkre használhatjuk:
• Egy munkás toborzása: Egy új munkás toborzása 1 kereskedelemjelzőbe és 1 élelmiszerbe kerül.
• Nyersanyag vásárlása: Egy játékos egy kereskedelemjelző beadásával az általános árfolyam szerint vásárolhat nyersanyagokat.
• Nyersanyag eladása: Egy játékos egy kereskedelemjelző beadásával
az általános árfolyam szerint adhat el nyersanyagokat. A játékosok a
piacon való eladásokért 1 pontot kapnak.
A nyersanyagok aktuális árfolyamai a következők:
Fa ................................................ 1 ezüst
Élelmiszer ................................... 2 ezüst
Acél .............................................3 ezüst
Arany ..........................................4 ezüst
Réz .........................1 arany nyersanyag
Haszonállat ............1 arany nyersanyag
Bizonyos épületek további kereskedelmi lehetőségeket biztosítanak a
játékosoknak.

ARANY KÖLTÉSE
Az aranyat úgy is használhatjuk, mintha 5 ezüst lenne, de nem
kapunk belőle visszajárót.
Példa:
• 7 munkásért fizethetünk 1 arannyal és 2 ezüsttel vagy 2 arannyal.
• Egy 9-es értékű árverésért fizethetünk egy arannyal és 4 ezüsttel vagy 2
arannyal.
• Egy adósságjelzőt kifizethetünk egy arannyal.
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Az adósságjelzőket darabonként 5 ezüsttel kiválthatjuk. A játékosok a
vissza nem fizetett adósságokért büntetőpontokat kapnak. Az elvesztett
győzelmi pontok száma annál több lesz, minél több adósságjelző van
a játékos birtokában: -1 az első adósságjelzőért, -2 a másodikért, -3 a
harmadikért, stb…
Öt adósságjelzőért összesen -15 győzelmi pontot kapnánk.
A várost arról a játékosról fogják elnevezni, aki a legtöbb győzelmi
pontot szerezte, és egyben a játékot is megnyerte!
Döntetlen esetén az az érintett játékos lesz a győztes, akinek több
ezüstje van. Ha továbbra is döntetlen áll fenn, minden érintett játékos
nyer!

ADÓSSÁG
A játékosok bármikor vehetnek fel kölcsönt. Egy játékos minden felvett adósságjelzőjéért 2 ezüstöt kap.
Az adósságokat az értékeléskor fizethetjük vissza, darabonként 5 ezüsttel.
A játékosok ekkor is használhatják a piacot és fizethetnek arannyal.
A vissza nem fizetett adósságjelzők a végső pontozásnál büntető pontokat hoznak.

A VASÚTHÁLÓZAT FEJLŐDÉSÉNEK SÁVJA
A játékosok a játék folyamán fokozatosan haladnak előre a vasúthálózat fejlődésének sávján. Minden alkalommal, amikor egy játékos előrelép a sávon,
megkapja az adott mezőn vagy az egyik korábbi mezőn látható jutalmat.
A vasúthálózat fejlődésének sávja 5 mezőből áll a következő jutalmakkal:
1. Kereskedelemjelző
2. Vasútvonal
3. Munkás
4. Bármilyen nyersanyag (fa/élelmiszer/acél/arany/haszonállat/réz)
5. 3 győzelmi pont
Ha egy játékos elérte az 5.mezőt, minden újabb előrelépés egy választása
szerinti jutalmat fog hozni.
Példa:: Egy játékos a vasúthálózat fejlődésének sávján a 3. mezőre lépett, így magához
vehet egy kereskedelemjelzőt vagy egy vasútvonalat vagy egy munkást.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÉPÜLETEK
BOARDING HOUSE
(PANZIÓ)

RODEO
(RODEÓ)

Az épület megszerzésekor a tulajdonosa eldob 1 adósságjelzőt. Ha nincs adósságjelzője, fel kell vennie egyet (ezáltal 2 ezüstöt
szerezve), hogy eldobhassa azt.

Ez az épület 1 ezüst bevételt hoz minden
egyes munkásod után, de legfeljebb 5 ezüstöt.
Ha például 3 munkásod van, 3 ezüstöt hoz,
ha 7 munkásod, akkor 5 ezüstöt. A bevétel
mindig attól függ, hogy éppen hány munkásod van, nem attól, hogy a rodeó megvásárlásakor mennyi volt.

RIVER PORT
(FOLYAMI KIKÖTŐ)

FORGE
(KOVÁCSMŰHELY)

Épületek kifizetésekor vagy a 9-es és 10-es
fázis árveréslapkái esetében, ahol beadhatunk
egy haszonállatot vagy rezet 4 győzelmi
pontért, aranyat is beadhatunk haszonállat
vagy réz helyett. Ezzel szemben nem
adhatunk el úgy aranyat (az eladás akciót
használva), mintha réz/haszonállat volna. Ezt
a képességet akárhányszor használhatjuk.

Miután megépítetted a kovácsműhelyt,
minden újonnan megépített épületedért 1
győzelmi pontot kapsz. (A kovácsműhelyért nem kapsz.) Ha egy forduló során 2
épületet építesz fel (a vasútállomás segítségével), mindkettőért kapsz 1-1 győzelmi
pontot.

TRAIN STATION
(VASÚTÁLLOMÁS)

GENERAL STORE
(VEGYESKERESKEDÉS)

A vasútállomás megépítésekor azonnal építhetsz plusz egy bármilyen típusú épületet.

BANK
(BANK)
1 kereskedelemjelzőt bármikor becserélhetsz
1 ezüstre. Egy ezüstöt nem cserélhetsz egy
kereskedelemjelzőre. A bank bevételeként
eldobhatsz 1 adósságjelzőt.

Minden alkalommal, amikor eladsz egy nyersanyagot,
kapsz plusz 1 ezüstöt. Ha például eladsz egy fát, 2
ezüstöt és 1 győzelmi pontot kapsz 1 ezüst és 1
győzelmi pont helyett. Ha eladsz egy rezet, 1 aranyat,
1 ezüstöt és 1 győzelmi pontot kapsz 1 arany és 1
győzelmi pont helyett. Ez a képesség minden eladásodnál érvényben lesz, még akkor is, ha egy körön
belül több nyersanyagot adsz el. Ezzel szemben a
nyersanyagvásárlásra nem ad kedvezményt.

LAWYER
(ÜGYVÉD)
Túllicitálhatsz valakit az általa tett téttel
ahelyett, hogy eggyel magasabbat tennél. Ha
például egy ellenfeled egy árveréslapkánál
az 5-ös mezőn áll, kicserélheted jelzőjét a
saját licitjelződre ahelyett, hogy a 6-osra
vagy magasabbra tennéd.

MARKET
(PIAC)
Becserélhetsz egy kereskedelemjelzőt és egy
fát egy élelmiszerre, vagy egy kereskedelemjelzőt és egy élelmiszert egy acélra. Ezeket
bármikor és akárhányszor megteheted.
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GYIK
K: Elfogyott a pénzem! Mit tegyek?
V: Vegyél fel kölcsönt és vegyél bevételt termelő épületeket.
K: Ha egy épületnek van egy alapbevétele, plusz egy munkás
odahelyezésével termelő mezője, megkapom az alapbevételt,
ha nem helyezek oda munkást?
V: Igen. Ha például nem helyezel munkást a tanyalapkádra (Homestead),
akkor is kapsz 2 ezüstöt.
K: Mikor használhatok kereskedelemjelzőt?
V: Bármikor, beleértve az utolsó értékelést, illetve azt, amikor egy
árveréslapkát vagy épületet szeretnél kifizetni, vagy ha munkást szeretnél toborozni a munkások lehelyezésekor és még abban a fordulóban használni is szeretnéd őt.
K: Fordulónként hány kereskedelemjelzőt használhatok fel?
V: Bármennyit. A piacot (Marketplace) tetszés szerinti gyakorisággal
használhatod, amikor csak szeretnéd.
K: Mikor mozgathatom át a munkásaimat egy újabb épületre?
V: A munkások kiosztásának fázisában az összes munkásod oda mozgathatod, ahová szeretnéd.
K: Minden munkásomért fizetnem kell?
V: Igen, minden munkásért fizetni kell minden körben, még akkor is,
ha az tétlen, vagy ha kölcsönt kellett felvenned a kifizetésére.
K: Ha megnyerek egy árverést, eltehetem a földet későbbre?
V: Nem, ha építeni szeretnél rá, azonnal meg kell tenned.
K: Több munkásra van szükségem, hogyan szerezhetnék?
V: Bizonyos árveréslapkák hozhatnak munkásokat. Ha eléred a
vasúthálózat fejlődésének sávjának 3. mezőjét, onnan is kaphatsz, vagy
egy kereskedelemjelző és egy élelmiszer beadásával bármikor toborozhatsz egyet. (Ne feledd, egy másik kereskedelemjelző beadásával
megveheted a szükséges élelmiszert.)

K: A kezdőjátékos jelző az óramutató járása szerint cserél gazdát?
V: Nem, az lesz az új kezdőjátékos, aki megszerzi az 1-es számú árveréslapkát. Ha arra az árveréslapkára senki sem fogad, a 2-es árveréslapka
nyertese lesz a kezdőjátékos (ha ott sincs senki, a 3-asé). Ha senki sem
fogad egyik árveréslapkára sem, a kezdőjátékos jelző nem mozog (ez
nem fordulhat elő).
K: Mi történik, ha elérek a vasúthálózat fejlődésének sávján az
utolsó mezőre?
V: Minden alkalommal, amikor lépnél egyet a vasúthálózat fejlődésének
sávján, úgy kezeljük, mintha éppen akkor léptél volna az 5. mezőjére.
Bármelyik jutalmat választhatod.
K: Ha megnyerek egy árverést, amelynek segítségével előre
mozoghatok a vasúthálózat fejlődésének sávján, használhatom
az abból szerzett jutalmat az árveréslapka kifizetéséhez?
V: Nem, először ki kell fizetned az árveréslapkát, mielőtt megkapnád
az abból származó jutalmakat.
K: Használhatom-e a tanya (Ranch) megépítéséből származó
kereskedelemjelzőt a tanya épületének kifizetéséhez vagy annak az árveréslapkának a kifizetéséhez, amely a földterületet
adta hozzá?
V: Nem, először ki kell fizetned az épületet, mielőtt megkapnád az
abból származó jutalmat vagy használnád a képességét, és addig nem
fizetheted ki az épületet, míg nem fizetted ki az árveréslapkát.
K: Az árveréslapkám segítségével beadhatok egy nyersanyagot,
hogy valamilyen bónuszhoz jussak (győzelmi pontok/vasútvonal). Használhatom a megépíteni kívánt épület bónuszát vagy
képességét, hogy ezt be tudjam adni?
V: IGEN. Az árveréslapkákon lévő jutalmakért a nyersanyagot az
épület megépítése után adjuk be.
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