ÚJ ERŐMŰPAKLI
Az alapjáték szabályai, az alábbi eltérésekkel, változatlanok.
A pakliban van egy „kifizetéskártya” (az áttekintőkártyák egyik oldala) arra az esetre, ha szükség
lenne rá. A tartalma ugyanaz, mint az áttekintőkártyák kifizetésoldaláé.
A pakliban van egy „3. fázis”-kártya is, mert bár az eredeti is megfelelő lenne, megeshet, hogy a
sok használat miatt az az új erőműkártyák között felismerhető lenne.
Az 50-es, 52-es, 54-es, 57-es és 60-as erőműkártyákra csak a 3. variánsnál van szükség.
1. variáns: Az alapjáték az új paklival
Lényegében az alapjáték, csak a régi pakli helyett az újjal. A piacot a 01-08-as kártyákból kell
kialakítani, utána külön kell rakni a 11-es kártyát és a „3. fázis”-kártyát. A maradék pakli
megkeverése után annak tetejére a 11-es kártya, aljára a „3. fázis”-kártya kerül.
Ha a francia térképpel játszotok, a 11-es kártyát rakjátok vissza a dobozába.
2. variáns: Az alapjáték mindkét paklival
A régi pakliból keressétek ki és rakjátok vissza a dobozba a 17-es, a 18-as és a „3. fázis”-kártyát.
Keressétek ki a régi pakli 03-08-as és az új pakli 01-08-as kártyáit. A 03-08-as kártyákat keverjétek
meg, majd egyesével csapjátok fel. Minden számnál az elsőt rakjátok félre, a játéktábla mellé, a
másodikat pedig a piacra, az 01-es és a 02-es kártyához.
Tegyétek félre az új „3. fázis”-kártyát, a maradék paklit keverjétek meg, majd ennek aljára rakjátok
a „3. fázis”-kártyát.
Amikor a játék közben egy számból felhúzzátok az elsőt, azt rakjátok félre, a játéktábla mellé.
Két vagy három játékosnál elvileg 8 erőműkártyát ki kell dobni a pakliból az előkészületek során. E
variánsnál a dupla pakliból félre kell tenni a játéktábla mellé 8 erőműkártyát, és később, a játék
folyamán, amikor feljön ezek „párja”, azokat is azonnal félre kell tenni, helyettük új kártyát
felcsapva. Ez kissé macerás, de a játék előrehaladtával egyre könnyebbé válik.
Amikor a piacról ki kell dobni egy kártyát, vagy amikor valaki azért dob ki egy erőművet, mert túl
sok van neki, azt is a félre kell tenni, a játéktábla mellé.

3. variáns: A nagy pakli
A régi pakli kártyáit kell használni, valamint az újból az 50-est, az 52-est, az 54-est, az 57-est és a
60-ast.
A paklit és az erőműpiacot az alapjáték szabályai szerint kell előkészíteni.
46-os és 50-es kártyából kettő lesz a pakliban; az új, „pluszos” kártyák „nagyobbaknak” számítanak
„normál” párjuknál.
A játékosszámtól függő dolgok az alábbiak szerint változnak:
játékosok
száma
2
3
4
5
6

városok
(összesen)
24
24
32
40
42

2. fázis
(városok)
12
8
8
8
7

játék vége
(városok)
24
20
20
18
15

a játék elején a pakliból
eltávolított kártyák
10
10
5
0
0

A területek nem számítanak; az előkészületek során ki kell jelölni az adott számú (egymással
összeköttetésben álló) várost; a ki nem választott városok felé vezető kapcsolatok olyanok, mintha
nem is lennének.
4. variáns: Egyedi pakli
Természetesen a két pakliból mindenki összeállíthatja saját pakliját: minden számpárnál kiválasztva
azt a kártyát, ami bekerül a pakliba.
Csökkenthető vagy növelhető a pakli mérete – mindkettő megváltoztatja a játékot.
Úgy is lehet játszani, hogy a pakliban ugyanolyan számú kártyából kettő is van, csak ekkor meg kell
egyezni valamiféle szabályban, hogy a számpár két tagjából melyik számít a „nagyobbnak”.
Az új pakli és a kiegészítők
Az új pakli természetesen használható a kiegészítők térképeivel.
Franciaország esetén érdemes lehet több atomerőművet rakni a pakliba, Olaszország esetén több
szeméterőművet, a Benelux államok esetén több olajerőművet, Közép-Európa esetén több
szénerőművet.
Tervezzük, hogy ilyen „kiegészítőpaklikat”
www.riograndegames.com oldalakon.
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