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   Lancashire  a devenit centrul industriei de bumbac in aceasta perioada 
prin inventivitatea Crompton , Arkwright si Watt printre altii. Puterea abur-
ilor a fost combinata cu noi masini , filaturi de bumbac au fost construite 
si minele au fost scufundate la mari adancimi pentru a asigura carbunele 
pentru aceste inventii consumatoare de energie.Transportul carbunelui a 
necesitat canale,apoi cai ferate si astfel dansul a continuat cu inventii ce 
au dus la alte inventii.
   Brass este incercarea mea sa spun o mica parte a acestei povesti sub 
forma unui joc.Numele provine de la zicala “Where there’s muck there’s 
brass” (in traducere : Unde este mizerie (hotie/rautate), sunt bani).

Acest joc contine :

1 Tabla de joc 

1 carte cu reguli

4 foi cu piese cartonate

8 discuri de lemn

66 carti

30 cuburi negre de carbune

25 cuburi portocalii de fier 

1 marcator negru 

100 monede de plastic

7 pungi de pastrare din plastic

Fiecare jucator ar trebui sa aibe:

12   cartonase - filaturi de bumbac

8 cartonase - porturi

7 cartonase - mine de carbune

6 cartonase - santiere navale

4 cartonase - turnatorii de fier

14 cartonase - canale/cai ferate

2 cartonase - puncte de victorie

2 discuri de lemn

Mai sunt de asemenea:

12 cartonase - piete indepartate

Privire de ansamblu
  Bun venit in Lancashire al secolului XVIII.Lumea este pe cale sa se schimbe 
din ceva ce putem numi era medievala in ceea ce azi numim lumea moderna. 
Aceasta schimbare va fi numita Revolutia Industriala, desi ar dura ceva pentru 
istorici sa ajunga la termenul acesta.

Componente

Brass este un joc pentru 3 sau 4 jucatori si dureaza circa 2 ore pentru a-l 
termina. Jocul este impartit in 2 perioade , Perioada Canalelor si Perioada 
Cailor Ferate.Fiecare perioada este impartita in mai multe faze.Faza de 
actiune este principala pentru fiecare perioada. Vei avea o mana de carti 
pe care o vei folosi sa construiesti diferite industrii si legaturile de trans-
port dintre ele.Punctele de victorie sunt oferite pentru industrile care au 
profit, invingatorul fiind jucatorul cu cele mai multe puncte de victorie.
   Regulile au fost structurate in asa fel incat sa te ajute sa pregatesti jocul 
cat mai repede posibil.Regulile de baza au fost pastrate cat de scurte s-a 
putut, pe cand sectiunea cu informatii ofera detalii si exemple de joc.

filatura de bumbac Port mina de carbune turnatorie de fier santier naval

Numarul de cuburi de 
fier plasat pe cartonas

Numarul de cuburi de carbune 
plasat pe cartonas

necesita 
fier

nivel 
tehnologic

poate fi construita 
doar in perioada 
canalelor

fata

Daca un cartonas nu are un simbol cu un canal sau o cale ferata atunci el poate fi construit in ambele perioade

Fiecare piesa are fata dubla. Cartonasele cu industrii ar trebui intotdeauna sa fie jucate pe tabla cu fata in 
sus. Ele sunt intoarse pe partea dorsala cand anumite conditii ale jocului sunt indeplinite.

Cartonase cu industrii

Piesele jucatorilor

Venit

puncte 
de vic-
torie

spate

Cost

necesita 
carbune

poate fi construit
doar in perioada 
cailor ferate



Tabla de joc
Harta jocului se refera la regiunea Lancashire.

Locatie externa

Plasati cartonasele cu 
piete indepartate aici.

Locatie externa

tabelul cu ordinea de joc

casutele cu sumele cheltuite

Locatie externa

Locatie,in acest 
caz este formata 
din 3 spatii

Tabelul cu cererea de 
bumbac. Asezati 
marcatorul negru pe 
primul spatiu de sus.

Simbolul din interiorul 
spatiului arata ce se 
poate construi acolo
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Alti marcatori
disc de lemn 
al jucatorului

Carte de locatie

Cartonase piete 
indepartate

Carti

Aceasta parte in sus

Aceasta parte in jos.

necesita 
carbune

Cale ferata

Canal

Cartonase cu conexiuni

carbune

punct de victorie

marcatorul cererii 
de bumbac

Carte de industrie

fier

Asezati cartile aici

Costul conexiunilor 
de canale/cai ferate

Tabelele cu cererea de 
carbune si fier

Locatiile cu cercuri aurii spor-
esc valoarea conexiunilor 
de canale/cai ferate conectate 

Conexiune virtuala intre 
Liverpool si Birkenhead

Legatura prin canal potentiala

Legatura prin cale ferata 
potentiala

pista de venit/puncte 
de 
victorie
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Pornirea jocului
  Fiecare jucator trebuie sa isi aleaga un set de cartonase si discuri de 
lemn.Fiecare jucator trebuie sa isi puna unul din marcatorii de lemn pe 
spatiul 0 al pistei de venit/puncte de victorie

Pista de venit/puncte de victorie cu discul pe spatiul de inceput al jocului.
Tineti-va cartonasele cu puncte de victorie deoparte deoarece nu veti 
avea nevoie de ele pana la sfarsitul primei perioade.
Trebuie sa va aranjati cartonasele cu industrii in teancuri de acelasi tip. In 
fiecare teanc cartonasele trebuie sa fie aranjate in functie de nivelul 
tehnologic, cu nivelul cel mai scazut al nivelului tehnologic in varful 
tenacului si nivelul cel mai ridicat la baza teancului. 

EXEMPLU: Cand va aranjati filaturile de bumbac trebuie sa va 
asigurati ca toate filaturile de nivel tehnologic 4 sunt la baza, cu
filaturile de nivel 3 deasupra lor, apoi filaturile de nivel 2 si 
filaturile de nivel 1 in varful teancului.

Plasati un cub negru de carbune in fiecare spatiu al 
tabelului cu cererea de carbune. Plasati un cub 
portocaliu de fier in fiecare spatiu al tabelului cu 
cererea de fier. Plasati cuburile ramase la marginea 
tablei de joc pentru a forma stocul.
Plasati marcatorul negru pe spatiul de sus al 
tabelului cu cererea de bumbac.

Amestecati cartonasele cu piete in-
departate si asezati-le cu fata in jos 
in spatiul marcat corespunzator.
(vezi imaginea din drepata)

Determinati aleatoriu jucatorul care incepe jocul dupa o 
metoda aleasa de dumneavoastra.Ordinea de joc ar 
trebui sa mearga in sensul acelor de ceasornic incepand 
de la acel jucator in prima tura a jocului. Marcati 
ordinea de joc in tabelul cu ordinea de joc, folosind un 
marcator de lemn de la fiecare jucator.

Banii de plastic trebuie pusi intr-o banca langa tabla 
de joc. Fiecare moneda argintie valoreaza 5 lire 
sterline, in timp ce fiecare moneda de culoarea 
cuprului valoreaza 1 lira sterlina.
Fiecare jucator porneste jocul cu 30 lire sterline.
Acum sunteti pregatiti sa porniti jocul.

Jocul
Jocul este impartit in 2 perioade, perioada canalelor si perioada 
cailor ferate.Fiecare perioada este formata din urmatoarele faze: 
111...CCCaaarrrtttiiillleee
222...AAAccctttiiiuuunnniiillleee   jjjuuucccaaatttooorrriiilllooorrr
Colecteaza venitul
Utilizeaza cartile in functie de ordinea de joc
Determinati ordinea de joc pentru runda urmatoare
Reaprovizioneaza mana de carti.
333...PPPuuunnncccttteeellleee   dddeee   vvviiiccctttooorrriiieee
444...NNNooouuuaaa   pppeeerrriiioooaaadddaaa

Jocul se va termina la sfarsitul perioadei cailor ferate.

Faza1. Cartile

Amestecati TOATE cartile de joc impreuna. Impartiti cate 8 
carti la fiecare jucator.Acum inlaturati urmatorul numar de carti 
din cele ramase in pachet dupa cum urmeaza: 
444   jjjuuucccaaatttooorrriii   – in perioada canalelor inlaturati 6 carti, in perioada 
cailor ferate inlaturati 2 carti.
333   jjjuuucccaaatttooorrriii – in perioada canalelor inlaturati 9 carti, in perioada 
cailor ferate inlaturati 6 carti.
Fara a le arata plasati aceste carti deoparte.Cartile ramase sunt 
asezate cu fata in jos in casuta indicata pe tabla.

Faza 2. Actiunile jucatorilor
Faza actiunilor jucatorilor este formata dintr-un numar de 
runde, care variaza in functie de numarul jucatorilor. Cu 4 
jucatori vor fi 8 runde in fiecare perioada.Cu 3 jucatori vor fi 
10 runde in fiecare perioada.
Fiecare runda de joc este formata din urmatorii pasi: 
Colecteaza venit
Utilizeaza cartile in functie de ordinea de joc
Determinati ordinea de joc pentru runda urmatoare
Reaprovizionati mana de carti.
Repetati secventa de deasupra pana cand toti jucatorii si-au 
jucat toate cartile.

PAS    Colecteaza venit 
Pozitia marcatorului de lemn propriu de pe pista de venit/puncte de 
victorie arata cat de multi bani luati din banca. Daca nivelul venitului 
este negativ atunci trebuie sa platiti acea suma in banca. Daca nu aveti 
suficienti bani in mana pentru a plati atunci trebuie sa inlaturati unul 
dintre cartonasele cu industrii, (la alegere), de pe tabla. Colectati o 
suma de bani egala cu jumatate, rotunjita in jos, din costul 
construiri acestui cartonas. Apoi folositi acesti bani pentru a plati 
pentru nivelul negativ al venitului. Poate fi necesar sa inlaturati mai 
mult de un cartonas de pe tabla.Porniti jocul cu venit 0 !

Nivelul venitului. Oricand intoarceti un cartonas pe partea dorsala 
veti muta imediat marcatorul venitului un numar de spatii in sus pe 
pista egal cu valoarea din cercul auriu de pe cartonas. Cand puteti in-
toarce un cartonas depinde de tipul sau, actiune ce va fi explicata in 
detaliu mai tarziu. Nivelul venitului este redus de fiecare data cand 
luati  un imprumut. Nu puteti lua un imprumut mai mare de 30 lire 
sterline. 

PAS   Utilizeaza cartile
In functie de ordinea de joc fiecare jucator termina un set de 
actiuni. Fiecare jucator isi termina setul de actiuni inainte de a 
preda stafeta urmatorului jucator. O data ce fiecare jucator si-a 
terminat setul de actiuni acest pas este terminat.
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Un set de actiuni este compus din jucarea unei carti, apoi luarea 
unei actiuni cu acea carte, apoi jucarea unei a doua carti si luarea
unei a doua actiuni cu acea carte. Astfel fiecare jucator va juca 2 
carti in total si ia 2 actiuni la randul sau.
EXCEPTII: In prima tura a perioadei canalelor veti juca o sin-
gura carte. Puteti combina 2 actiuni intr-una singura (vezi mai 
jos).
Toate cartile trebuiesc asezate intr-un teanc de decartare.
Fiecare carte iti permite sa luati o actiune. Actiunile disponibile 
sunt:
Construieste o industrie
Construieste un canal sau o cale ferata
Dezvoltare
Vinde bumbac
Ia un imprumut
Puteti de asemenea sa luati decizia de a nu lua nici o actiune, dar 
tot veti decarta cartea jucata. Puteti repeta aceeasi actiune.
Tipul cartii pe care o jucati are efect asupra optiunilor proprii 
doar daca alegeti sa construiti o industrie.

ACTIUNE Construieste o industrie
Pentru a putea construi un cartonas cu industrie intr-o locatie anume 

trebuie sa:

a) fi jucat o carte care iti permite sa construiesti acolo

b) potrivesti simbolul din spatiu cu cartonasul de industrie pe care vrei sa il 

construiesti

c) Ai posibilitatea sa transporti carbunele catre acea locatie, daca este 

nevoie.

d) Iei un cub de fier, daca este nevoie

e) Ai posibilitatea sa platesti intreaga suma pentru acel cartonas, suma ce 

poate include costuri suplimentare cand se iau cuburi din tabelele cu cerere

Jucarea cartii potrivite. Exista 2 tipuri de carti, carti de locatii si carti de

industrii.

O carte de locatie iti permite sa construiesti in acea locatie.

O carte de industrie iti permite sa construiesti acea industrie DAR doar in 

locatii cu care sunteti conectat. In perioada canalelor puteti construi in 

oricare locatie cu care sunteti conectat prin intermediul canalelor proprii. 

In perioada cailor ferate puteti construi in oricare locatie cu care sunteti 

conectat prin intermediul cailor ferate proprii sau unde aveti deja un 

cartonas cu industrie. Daca jucati o carte cu industrie ca fiind prima carte 

de construire proprie atunci puteti construi in oricare locatie care se 

potriveste cu simbolul de pe carte.

IMPORTANT: Exista o conexiune virtuala intre Liverpool si Birkenhead 

care se comporta in acelasi fel ca un canal/cale ferata proprietara. Aceasta 

conexiune nu poate fi folosita pentru transportul carbunelui sau pentru a 

vinde bumbac.

Potrivirea simbolurilor. Fiecare locatie este formata dintr-un numar de 

spatii de constructie. Fiecare spatiu contine unul sau doua simboluri cu 

industrii. In toate cazurile cartonasul pe care il construiti trebuie sa se 

potriveasca cu unul dintre simbolurile din spatiul in care construiti.

Transportul carbunelui pentru a construi un cartonas cu industrie. In 

cazul in care cartonasul cu industrie pe care doriti sa-l construiti are un cub 

negru marcat pe el atunci trebuie sa aveti posibilitatea sa transportati un 

cub de carbune in locatia in care intentionati sa construiti. Exista doua 

surse de carbune; minele de carbune si tabelul cu cererea de carbune. 

Trebuie intotdeauna sa luati un cub de pe o mina de carbune din Lan-

cashire daca este posibil, mina ce poate apartine oricarui jucator. Daca nu 

exista cuburi de carbune pe care le puteti lua legal din Lancashire atunci 

puteti lua unul din tabelul cu cerere de carbune. Exista doua motive pentru 

care nu ati putea lua carbune din Lancashire; nu sunteti conectat la o sursa 

prin canale/cai ferate construite sau nu exista carbune in nici una dintre 

sursele din Lancashire. Daca puteti lua carbune din Lancashire atunci 

trebuie sa il luati din sursa cea mai apropiata, distanta fiind masurata in 

canale/cai ferate construite catre fiecare sursa potentiala. In cazul surselor 

echidistante aveti libera alegere.

Carbunele trebuie sa fie transportat prin intermediul canalelor/cailor ferate 

construite catre locatiile in care intentionati sa construiti. 

Puteti transporta carbune printr-o locatie externa.O data ce l-ati transportat 

catre locatia finala il inlaturati si il puneti inapoi in stoc.

Daca nu aveti posibilitatea sa luati carbune din Lancashire atunci il puteti lua 

din tabelul cu cerea de carbune. Pentru a face asta spatiul in care construiti 

trebuie sa fie conectat cu un port construit prin canale/cai ferate. Trebuie sa 

platiti o suma aditionala pentru acest cub, asa cum este inscris in tabelul cu 

cerere. Daca nu mai sunt cuburi in tabelul cu cerere de carbune atunci puteti 

lua unul din stoc la pretul de 5 lire.Aceasta actiune este considerata ca fiind 

aceeasi ca si cand ati fi luat din tabelul cu cererea de carbune.

Daca luati ultimul cub de pe o mina de carbune atunci veti intoarce acea mina 

pe partea dorsala.Proprietarul minei isi va muta marcatorul venitului imediat 

un numar de spatii de-a lungul pistei de venit egal cu valoarea inscrisa in 

cercul auriu de pe cartonas.

Nu trebuie niciodata sa platiti un adversar daca luati carbune de pe mina 

acestuia.Puteti transporta carbune de-a lungul canalelor/cailor ferate ale 

oricarui jucator.Nu platiti nimic pentru a transporta carbune chiar daca asta se 

face prin intermediul canalelor/cailor ferate ale unui adversar.

Luarea fierului pentru a construi. In cazul in care cartonasul cu industrie pe 

care doriti sa-l construiti are imprimat un cub portocaliu pe el atunci trebuie sa 

luati un cub de fier de undeva.

Daca este posibil atunci trebuie sa il luati cu prioritate de pe o turnatorie de fier 

din Lancashire, ce poate apartine oricarui jucator. Nu trebuie sa fiti conectat la 

sursa prin canale/cai ferate. Nu trebuie sa-l luati din sursa cea mai apropiata.

Daca nu mai sunt cuburi de fier disponibile in Lancashire atunci puteti lua un 

cub din tabelul cu cererea de fier. Acesta costa o suma de bani suplimentara 

indicata in tabel. Daca nu mai sunt cuburi in tabelul cu cererea de fier atunci 

puteti lua unul din stoc la pretul de 5 lire sterline. Dupa ce ati luat cubul 

puneti-l inapoi in stoc.

Daca luati ultimul cub de pe o turnatorie de fier atunci intoarceti cartonasul pe 

partea dorsala. Proprietarul cartonasului isi va muta imediat marcatorul 

venitului un numar de spatii de-a lungul pistei de venit egal cu valoarea 

inscriptionata in cercul auriu de pe cartonas.

Nu trebuie sa platiti adversarul daca luati un cub de fier de pe turnatoria sa.

Plata pentru un cartonas cu industrie. Trebuie sa platiti intreaga suma 

pentru cartonas plus orice suma aditionala pentru carbune si fier asa cum este 

explicat mai jos. Acesti bani trebuie pusi in casutele cu sumele cheltuite.

Alte restrictii cu privire la construire. Exista cateva restrictii cu privire la ce 

puteti si unde puteti construi.

Trebuie sa construiti intotdeauna cartonasul din varful unuia din cele 5 tean-

curi propri de cartonase. 

Nu puteti construi o industrie cu nivelul tehnologic 0. Oricare cartonas cu 

simbolul unui canal poate fi construit doar in perioada canalelor, nu puteti con-

strui cartonase cu nivel tehnologic 1 in perioada cailor ferate. Oricare cartonas 

cu simbolul unei cai ferate poate fi construit doar in perioada cailor ferate.

Fiecare spatiu dintr-o locatie nu poate contine decat un singur cartonas. In 

perioada canalelor fiecare jucator nu poate avea decat un singur cartonas cu 

industrie intr-o locatie.In perioada cailor ferate singura limita cu privire la 

numarul de cartonase pe care le poti avea intr-o locatie este dat de numarul de 

spatii disponibile.

Cand construiti un cartonas intotdeauna il veti aseza cu fata in sus.

Filaturile de bumbac. Filaturile de bumbac produc materiale textile pe care le 

puteti apoi vinde prin intermediul unui port. Vinderea bumbacului este o 

actiune si se soldeaza cu intoarcerea cartonasului pe partea dorsala.

Porturile. Porturile permit filaturilor sa-si vanda produsele. Cand un port este 

folosit pentru a vinde bumbac este imediat intors pe partea dorsala. Puteti de

asemenea sa luati carbune din tabelul cu cererea de carbune prin intermediul 

unui port.

Minele de carbune. Minele de carbune sunt surse de cuburi de carbune. Cand 

construiti o mina de carbune plasati un numar de cuburi de carbune pe ea, asa 

cum este indicat pe cartonas. O mina de carbune este intoarsa pe partea dorsala 

cand toate cuburile de pe ea au fost inlaturate.

IMPORTANT: Daca in momentul in care construiti mina, aceasta este con-

ectata la un port construit atunci TREBUIE imediat sa transportati cuburi de pe 

ea pentru a umple oricare spatiu gol din tabelul cu cererea de carbune. Pentru 

fiecare spatiu gol pe care il umpleti luati o suma din banca egala cu valoarea 

afisata in stanga spatiului. Umpleti tabelul incepand de jos in sus. Acesti bani 

sunt luati dupa ce ati platit pentru a construi mina, nu pot fi folositi pentru a 
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plati pentru mina. Tineti mine ca daca mina nu este conectata la un port 

construit in momentul in care o construiti dar devine conectata intr-o 

tura urmatoare NU veti muta cuburile de pe ea in tabelul cu cerere de 

carbune.

Turnatoriile de fier. Turnatoriile de fier sunt o sursa de cuburi de fier.

Cand construiti o turnatorie de fier veti plasa un numar de cuburi de fier 

pe ea, asa cum este indicat pe cartonas. O turnatorie de fier este intoarsa 

pe partea dorsala cand toate cuburile de pe ea au fost inlaturate.

IMPORTANT: La momentul in care construiti o turnatorie de fier 

trebuie sa mutati cuburi de pe ea pentru a umple orice spatiu gol din 

tabelul cu cerere de fier . Nu trebuie sa fiti conectat cu un port construit 

pentru a face asta. Luati o suma de bani din banca pentru fiecare cub pe 

care il mutati in tabel, in acelasi fel ca si cu carbunele.

Santierele navale. Santierele navale nu au nici o functie speciala, ele 

sunt pur si simplu o buna metoda de a castiga puncte de victorie. O data 

ce ati construit un santier naval il veti intoarce imediat pe partea 

dorsala. Tineti minte ca in perioada canalelor veti putea construi un 

santier naval doar in Liverpool devreme ce Birkenhead si Barrow-in-

Furness sunt servite doar de cai ferate.

Construirea peste cartonasele cu industrie. Puteti construi oricand in 

spatiul ce contine deja un cartonas cu industrie propriu atat timp cat 

noul cartonas este de acelasi tip dar de nivel tehnologic mai mare. 

Cartonasul vechi trebuie inlaturat impreuna cu cuburile de pe el.

Puteti construi peste mina de carbune a adversarului cu una personala 

doar daca nu mai sunt cuburi de carbune in Lancashire sau in tabelul cu 

cererea de carbune. Mina de carbune personala trebuie sa aibe un nivel 

tehnologic mai mare decat mina pe care o inlocuiti.

Regulile de deasupra se aplica si turnatoriilor de fier, puteti inlocui una 

daca nu mai sunt cuburi de fier in Lancashire sau in tabelul cu cererea 

de fier.

Nivelurile de venit nu sunt niciodata reduse datorita inlaturarii unui 

cartonas.

Combinarea actiunilor. Puteti combina cele 2 actiuni intr-una singura. 

In aceasta unica actiune puteti construi in oricare spatiu disponibil din 

Lancashire.Tot trebuie sa va conformati tuturor regulilor cu privire la 

construirea unui cartonas cu industrie. Tot trebuie sa jucati 2 carti.

ACTIUNE Construieste canale/cai ferate
Anumita carte pe care ati jucat-o inaintea selectarii acestei actiuni nu 
are nici un efect asupra locului in care doriti sa construiti o conexiune.
Puteti construi un canal/cale ferata pe orice conexiune potentiala care 
se conecteaza cu unul din cartonasele cu industrii proprii sau este conectata 
cu o locatie catre care aveti deja construita un canal/o cale ferata.
Canalele pot fi construite doar pe conexiunile potentiale marcate pe 
harta. In perioada canalelor singurele conexiuni pe care le puteti con-
strui sunt canalele.
Caile ferate pot fi construite pe conexiunile potentiale marcate pe harta.In 
perioada cailor ferate singurele conexiuni pe care le puteti construi 
sunt caile ferate. Fiecare cale ferata necesita un cub de carbune, care 
trebuie transportat pe una din cele 2 locatii intre care construiti calea 
ferata. Ca si cu construirea unui cartonas cu industrie acest carbune 
trebuie sa fie transportat prin intermediul cailor ferate catre locatia fi-
nala si trebuie luat din Lancashire mai intai daca este posibil.
Puteti construi o legatura de la o locatie externa cu care sunteti 
conectat.
Puteti construi 2 cai ferate intr-o singura actiune.Aceasta costa 15 lire 
sterline. Tot veti avea nevoie de un cub de carbune per conexiune con-
struita. Nu puteti niciodata sa construiti 2 canale intr-o singura actiune.

ACTIUNE Dezvoltare
Anumita carte pe care ati jucat-o inaintea selectarii acestei actiuni nu are 

nici un efect asupra dezvoltarii pe care o puteti face.

Ca o actiune puteti inlatura si decarta unul sau doua dintre cartonasele 

proprii cu industrii din varful teancului cu industrii. Aceasta se poate face 

de pe acelasi sau de pe teancuri diferite. Pentru fiecare cartonas pe care il 

inlaturati trebuie deasemenea sa luati cate un cub de fier de pe tabla. Vezi 

regulile cu privire la luarea fierului pentru a va spune de unde puteti lua 

cuburile.Nu puteti adauga niciodata cartonase teancurilor.

ACTIUNE  Vinde bumbac
Anumita carte pe care ati jucat-o inaintea selectarii acestei actiuni nu are nici 

un efect asupra abilitatii de a vinde bumbac.

Puteti vinde bumbac de pe oricare numar de filaturi de bumbac cu fata in 

sus.Fiecare filatura trebuie sa vanda catre un port cu fata in sus sau catre o 

piata indepartata.Tratati fiecare filatura de pe care vindeti separat.

Pentru a vinde catre un port cu fata in sus filatura proprie trebuie sa fie 

conectata cu acesta. Vinderea bumbacului catre un port cu fata in sus 

intoarce si filatura si portul pe partea dorsala. Puteti vinde bumbacul catre un 

port ce apartine unui adversar, acest jucator nu va poate refuza folosirea por-

tului. Nu sunteti obligat sa vindeti catre cel mai apropiat port si puteti trasa o 

ruta printr-un port cu fata in sus pana la unul catre care doriti sa vindeti.

Pentru a vinde catre o piata indepartata filatura proprie trebuie sa fie 

conectata cu un port. O singura vanzare presupune intoarcerea primului 

cartonas cu o piata indepartata din teanc si mutarea marcatorului cererii de 

bumbac in jos un numar de spatii asa cum este indicat pe cartonasul piata. 

Daca marcatorul nu a atins ultimul spatiu din tabelul cererii de bumbac 

atunci puteti intoarce filatura de bumbac. Apoi veti obtine o suma aditionala 

de bani pentru vanzare asa cum este indicat in dreptul tabelului. Faceti asta 

de fiecare data cand vindeti catre aceasta piata.Plasati cartonasul pe care il 

in-laturati la baza teancului. Daca marcatorul cererii de bumbac a atins ul-

timul spatiu de jos din tabel atunci nu veti intoarce filatura. Nu se mai poate 

vinde bumbac catre piata indepartata de catre nici un jucator pana la sfarsitul 

perioadei si toate cartonasele cu piete indepartate trebuiesc inlaturate de pe 

tabla.

ACTIUNE Ia un imprumut 

PAS    Ordinea de joc
Ordinea de joc este ajustata conform cu sumele cheltuite de 
fiecare jucator in aceasta runda, cea mai mica suma cheltuita 
jucand primul si cea mai mare suma cheltuita jucand ultimul. 
Suma cheltuita poate fi determinata numarand banii din casu-
tele cu sumele cheltuite.
In situatia unei egalitati jucatorii care sunt la egalitate isi vor 
pastra pozitia unul fata de celalalt in runda urmatoare. 
Acum inlaturati si returnati bancii toti banii din casutele cu 
sumele cheltuite 

PAS     Reaprovizionarea mainii de carti
Fiecare jucator isi reaprovizioneaza mana de carti inapoi la 8 in 
total. Daca pachetul de carti este epuizat atunci nu se mai iau 
carti. Veti continua sa jucati cartile ramase in mana. Cand toti 
jucatorii si-au jucat toate cartile perioada se termina si treceti la 
urmatoarea faza.
Faza 3.  Punctele de victorie
Fiecare canal/cale ferata valoreaza un numar de puncte de victor-
ie egal cu numarul de cercuri aurii din cele doua locatii pe care le 
conecteaza. Fiecare cartonas cu industrie are un cerc auriu pe 
partea dorsala. Fiecare locatie externa are 2 cercuri aurii. Exista 
deasemenea 2 cercuri in Blackpool, Southport si Northwich.
Fiecare cartonas cu industrie valoreaza un numar de puncte de 
victorie egal cu numarul din hexagon. Doar cartonasele care au 
fost intoarse pe partea dorsala puncteaza.
Daca este sfarsitul perioadei cailor ferate atunci jucatorii vor 
puncta deasemenea cate 1 punct pentru fiecare 10 lire pe care le 
detin.

Anumita carte pe care ati jucat-o inaintea selectarii acestei actiuni 
nu are nici un efect in ceea ce priveste suma de bani pe care o 
puteti lua ca imprumut.
Puteti lua multiplu de 10 lire din banca pana la maximum 30 lire. 
Pentru fiecare 10 lire luate din banca trebuie sa mutati discul de 
lemn o BANDA in jos pe pista de venit.Nu este posibil sa mutati 
sub -10 lire.
Nu puteti lua un imprumut o data ce pachetul de carti a fost 
epuizat in perioada cailor ferate. 
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Toti jucatorii isi marcheaza punctele de victorie pe pista de venit/
puncte de victorie folosind cartonasele de puncte de victorie proprii. 
Folositi al doilea cartonas daca scorul trece de 100 de puncte.

Faza 4. Sfarsitul perioadei
Daca doar ce ati terminat perioada canalelor atunci inlaturati toate 
canalele si cartonasele de nivel tehnologic 1, impreuna cu toate 
cuburile de pe ele, de pe tabla. Cartonasele cu canale sunt luate de 
catre jucatorii lor inapoi. Acele cartonase cu industrii care au fost 
inlaturate sunt scoase din joc. Nu va veti reduce nivelul venitului 
cand inlaturati un cartonas.
Amestecati toate cartonasele cu piete indepartate impreuna pentru 
a forma un teanc nou. Asezati teancul in spatiul potrivit de pe 
tabla.Mutati marcatorul cererii de bumbac pe spatiul de sus al 
tabelului cererii de bumbac.
Acum incepeti perioada cailor ferate. Tineti minte ca jucati doua 
carti in prima tura a perioadei cailor ferate. Nu uitati sa inlaturati 
carti din pachet.
Daca doar ce ati terminat perioada cailor ferate atunci jocul s-a 
terminat.

Terminarea jocului
Jocul se termina la sfarsitul perioadei cailor ferate.Jucatorul cu 
cel mai mare numar de puncte in total este castigatorul.In caz de 
egalitate jucatorul cu nivelul cel mai mare al venitului castiga. 
Daca si de data aceasta este egalitate atunci jucatorul cu cei mai 
multi bani in mana castiga. Daca si acum este egalitate atunci 
determinati ordinea de joc pentru tura urmatoare. Jucatorul care 
ar fi jucat mai inainte in noua ordine de joc castiga egalitatea.

Puncte de referinta
Actiuni. Cand este randul tau trebuie sa joci 2 carti (singura exceptie 

este prima runda a jocului cand joci o singura carte). Fiecare carte iti 

permite sa iei o singura actiune.Cartea pe care o folosesti sa iei o actiune 

are un efect doar daca decizi sa construiesti.

Daca folosesti cartea sa iei o actiune diferita atunci te poti gandi la ea ca

la o carte pe care o decartezi. Actiunile disponibile sunt : construieste o 

industrie, construieste un canal/o cale ferata, dezvoltare, vinde bumbac, 

ia un imprumut.

Casutele cu sumele cheltuite.Trebuie sa plasati toti banii pe care i-ati 

cheltuit in timpul turei curente in casuta cu suma cheltuita. Cheltuiesti 

bani cand construiesti un cartonas cu industrie sau iei un cub din tabelul 

cu cererea de carbune si fier sau cand construiesti o conexiune.

BBBaaarrrrrrooowww---iiinnn---FFFuuurrrnnneeessssss.Puteti construi doar un santier naval sau o 
turnatorie de fier daca exista o cale ferata construita catre ea 
pentru a transporta carbune catre ea. Asta inseamna ca nu poti 
construi aici pana in perioada cailor ferate.
Construirea.Pentru a putea construi un cartonas cu industrie 
trebuie sa joci o carte care iti permite sa construiesti in locatia
dorita si trebuie sa puteti transporta carbune catre acea locatie si/ 
sau sa iei fier daca este cerut. Trebuie de asemenea sa platesti 
intreaga suma de bani  pentru construirea cartonasului.

EXEMPLU: Doresti sa 
construiesti o filatura.Joci o carte 
de locatie cu Oldham.Filatura pe 
care o construiesti necesita un 
cub de carbune.Poti construi in 
Oldham pentru ca acea carte pe 
care o joci se potriveste cu locatia 
SI poti muta un cub de carbune 
catre locatie de pe mina 
jucatorului rosu.Tine minte ca 
puteai lua carbune de pe mina 
personala deoarece aceasta era 
mai indepartata. Poti transporta 
carbune pe conexiunile oricarui 
jucator.
Daca nu aveai o carte de locatie 
cu Oldham dar aveai o carte cu
cu filatura de bumbac atunci nu 
puteai construi decat in Manchester 
devreme ce ai o conexiune prin 
canal catre acea locatie.
Nu puteai construi in Burry 
devreme ce este perioada canalelor si nu poti avea decat un singur cartonas 
in fiecare locatie. Nu puteai construi in Oldham deoarece nu ai o legatura 
prin canal catre acea locatie.Similar daca aveai o carte cu locatie pentru 
Colne nu aveai posibilitatea sa construiesti acolo pentru ca nu puteai sa 
transporti carbune catre acea locatie.Ai plati 14 lire pentru a construi acest 
cartonas.
Birkenhead. Nu poti construi decat un santier naval in Birkenhead daca 
exista o cale ferata construita catre Birkenhead pentru a transporta carbune. 
Exista o legatura virtuala intre Liverpool si Birkenhead. Aceasta se comporta 
ca un canal/o cale ferata construita cu scopul folosirii unei carti cu industrie 
pentru a construi. Poate fi folosita de catre oricare jucator. Nu poti folosi 
niciodata acesta legatura pentru a transporta 
carbune sau a vinde bumbac. Nu poti construi 
aici decat in perioada cailor ferate.
EXEMPLU: Joci o carte cu industria santier
naval. Aceasta iti permite sa construiesti in
Birkenhead chiar daca nu esti proprietarul 
caii ferate ce duce catre aceasta locatie 
devreme ce poti trasa o legatura dinspre
Liverpool catre Birkenhead.Tot ar fi trebuit sa 
transporti carbune catre Birkenhead ceea ce inseamna ca ,calea ferata dintre 
Birkenhead si Ellesmere Port ar fi trebuit sa fie construita.
Canale. Unele locatii sunt conectate cu potentiale conexiuni prin canale. In 
perioada canalelor nu poti construi decat canale. Canalele costa 3 lire. Poti 
construi canale doar pe legaturi conectate cu unul dintre cartonasele proprii 
cu industrie sau un alt canal construit propriu.Canalele servesc pentru trans-
portul carbunelui,ofera legaturi pentru a permite jucarea cartilor cu industrie 
si va recompenseaza cu puncte 
de victorie la sfarsitul perioadei.
EXEMPLU: Exemplul din 
dreapta arata unde ati putea
construi canale daca prima 
constructie de industrie era in
Liverpool.In turele urmatoare 
poti construi canale dinspre 
locatii cu care sunteti deja 
conectat prin canale, chiar daca 
nu aveti un cartonas cu industrie 
acolo.
Perioada canalelor. In timpul 
perioadei cananelor daca,construiesti o legatura aceasta trebuie sa fie un 
canal. Nu poti construi santiere navale de nivel tehnologic 2.Nu poti avea 
decat un singur cartonas cu industrie in fiecare locatie.
La sfarsitul perioadei toate canalele si cartonasele de nivel tehnologic 1
sunt inlaturate de pe harta. Asta nu inseamna ca aceste canale au disparut,se 
presupune ca acestea lucreaza la capacitate maxima si astfel cai ferate sunt 
necesare pentru a face fata transporturilor suplimentare.
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Dezvoltare: Ca o singura actiune poti inlatura pana la 2 cartonase 
din varful teancurilor proprii cu cartonase. Poti inlatura cartonase de 
pe teancuri diferite. Fiecare cartonas pe care il inlaturi iti cere sa 
inlaturi un cub de fier de pe tabla. Dezvoltarea iti permite sa ajungi 
mai jos la cartonasele de nivel tehnologic mai ridicat mai repede. 
Exemplul de mai jos iti arata teancurile de cartonase proprii inainte 
si dupa dezvoltare.Tineti minte ca in acest exemplu ai fi construit
deja 2 filaturi de bumbac. O data ce ai inlaturat un cartonas nu il mai 
poti folosi niciodata.

Cartonasele piete indepartate. In loc sa intorci un port poti vinde bumbac 

catre un cartonas cu piata indepartata.Filatura proprie de 

bumbac trebuie sa fie conectata la un port construit, care 

poate fi si o locatie externa.Tragi cartea de deasupra 

teancului. Va avea o valoare cuprinsa intre 0 si -4 

tiparita pe ea. Muti marcatorul cererii de bumbac in jos 

in tabelul cu cerere de bumbac acel numar de spatii,

daca acel cartonas era inscriptionat cu -2 atunci ai fi 

mutat marcatorul 2 spatii in jos in tabel. Cartonasul 

trebuie pus la baza teancului.Daca marcatorul este 

deasupra ultimului spatiu poti vinde bumbacul.Castigi 

o suma aditionala inscrisa langa acel spatiu. Daca 

marcatorul atinge ultimul spatiu din tabel atunci nu vei 

intoarce filatura de bumbac. Actiunea de vanzare se 

termina imediat. Nu se mai poate vinde bumbac prin intermediul pietelor 

indepartate toata perioada curenta de catre nici un jucator. Toate cartonasele 

cu piete indepartate trebuiesc inlaturate de pe spatiul lor si puse de-o parte. 

Vei putea in continuare sa vinzi bumbac catre porturi din Lancashire in turele 

urmatoare.

Tabelele cu cerere. Tabelele cu cererea de 

carbune si fier sunt o sursa alternativa de cuburi 

cand nu mai sunt disponibile in Lancashire. Cand 

luati un cub din tabel trebuie sa platiti suma din 

stanga.Pentru a inlatura carbune din tabel cladirea 

care il cere ar trebui sa fie conectata la un port 

construit prin canale/cai ferate construite.Daca nu 

mai exista cuburi de carbune sau fier in aceste 

tabeluri tot vei putea lua un cub dar acesta va 

costa 5 lire.Acest cub este luat din stoc.Tot ar 

trebui sa fii conectat la un port pentru a lua 

carbune. Cand construiesti o mina de carbune 

trebuie sa transporti carbune pentru a umple 

oricare spatiu gol din tabelul cu cerere de carbune

daca ai posibilitatea de a face asta.Aceeasi 

situatie se aplica si fierului care poate fi 

transportat in tabel in oricare situatie.Cand umpli 

un spatiu in acest tabel iei o suma de bani din banca egala cu numarul din 

stanga.Faci asta doar dupa ce ai platit pentru a construi cartonasul.

Carbunele si fierul este transportat in tabelele de cerere in acest fel doar in 

momentul in care este construit cartonasul. Niciodata nu vei umple spatiile 

goale din tabele cu cuburi de pe cartonase cu industrii construite anterior.

Exemplul de deasupra ne spune ca daca aveai nevoie sa iei un cub de carbune 

de aici te-ar fi costat 2 lire in timp ce un cub de fier te-ar fi costat 3 lire.Daca 

construiesti o mina de carbune si ea este conecata la un port construit atunci ar 

trebui sa transporti 3 dintre aceste cuburi pentru a umple spatiile goale din 

tabelul cu cerere de carbune.Ai lua 4 lire din banca.

Fata

Spate

Carbunele. Carbunele este reprezentat de cuburile negre si este 
produs de catre minele de carbune.
El este folosit pentru constructia anumitor cartonase cu industrie si a 
cailor ferate.In toate cazurile carbunele trebuie sa fie transportat prin 
canale/cai ferate construite. Carbunele poate fi transportat in cadrul 
aceleiasi locatii fara a fi nevoie de un canal sa o cale ferata. Cand trebuie 
sa luati un cub trebuie sa-l luati pe cel mai apropiat disponibil din 
Lancashire distanta fiind masurata in legaturi construite. Daca exista 2 
sau mai multe surse care sunt echidistante atunci aveti libera alegere. 
Carbunele poate fi transportat printr-o locatie externa. Daca nu exista 
carbune disponibil in Lancashire sau nu sunteti conectat catre o sursa 
potentiala atunci il puteti lua din tabelul cu cererea de carbune dar tre-
buie sa fiti conectat cu un port construit pentru a face asta si in acelasi 
timp sa va permiteti sa platiti costul suplimentar. Nu platiti pentru 
carbune daca il luati de pe mina altui jucator.
Minele de carbune. Puteti construi o mina de carbune 
intr-un spatiu ce contine simbolul unei mine de carbune.
Cand construiti o mina plasati un numar de cuburi pe ea
egal cu numarul din casuta neagra de pe cartonas.Intoarceti
o mina de carbune cand toate aceste cuburi au fost inlaturate.
Mai tarziu minele de carbune necesita fier, ce reprezinta 
folosirea pompelor pe aburi pentru a sapa mine mai adanci.
Combinarea actiunilor. Poti combina cele 2 actiuni standard intr-una 
singura. Aceasta actiune iti permite sa construiesti in oricare locatie din 
Lancashire. Ca efect ai pierdut una dintre actiuni pentru a schimba una 
dintre carti in cartea de locatie dorita. Tot vei juca 2 carti ca deobicei.
Toate regulile cu privire la constructie se aplica.
EXEMPLU: Doresti sa construiesti in Colne dar nu ai o carte de locatie 
pentru acea locatie si nici o carte cu industria filatura de bumbac, (sau 
daca nu ai o conexiune cu Colne). Joci o carte de locatie cu Manchester
si o carte de industrie cu mina de carbune. Declari ca vrei sa combini 
cele 2 actiuni si ca vei construi o filatura de bumbac in Colne. Daca 
filatura necesita carbune tot ar fi trebuit sa ai posibilitatea sa-l transporti 
in Colne prin intermediul canalelor/cailor ferate construite.
Conexiune. Doua locatii sunt conectate daca exista o serie continua de 
canale/cai ferate construite intre ele. Toate spatiile dintr-o locatie sunt 
conectate una cu cealalta.
Porturile construite. Un port construit este orice cartonas cu port din 
Lancashire. Locatiile externe sunt considerate a fi porturi construite. Nu 
conteaza ce parte este aratata pe cartonasul cu port. Un spatiu cu port 
fara cartonas NU este un port construit si nu poate fi folosit pentru a 
transporta carbune sau pentru a vinde bumbac.
Filaturile de bumbac. Poti construi filaturi de bumbac in spatiile ce 
contin simbolul unei filaturi de bumbac. Poti intoarce pe partea dorsala o 
filatura cand alegi actiunea de a vinde bumbac si ai 
posibilitatea sa intorci pe partea dorsala si un cartonas cu 
port neintors de asemenea.
Alternativ poti incerca sa vinzi catre o piata indepartata.
Filaturile timpurii functioneaza pe baza de apa, de aceea 
acestea nu au nevoie de carbune. Mai tarziu ele incep sa foloseasca mo-
toarele pe aburi, ceea ce inseamna o nevoie de carbune in timp ce cele 
mai avansate filaturi au nevoie si de fier.
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EXEMPLU: Joci o
carte cu industria 
bumbacului. Ai deja
un port in Preston si
un numar de canale 
construite. Ti-ar fi 
permis sa construiesti
filatura in Lancaster
sau in Warrington/
Runcorn devreme ce
acestea sunt singurele
locatii conectate cu
portul tau prin canale
unde poti construi 
filatura legal. Nu 
puteai construi in 
Wigan devreme ce nu
exista nici un simbol
cu o filatura in nici un 
spatiu. Nu puteai 
construi in Preston
pentru ca nu poti avea 
decat un singur 
cartonas intr-o locatie
in perioada canalelor.
Nu puteai construi in Blackburn deoarece nu ai un canal ce duce 
catre acea locatie,chiar daca alt jucator are un canal ce duce acolo.
Fier. Fierul, reprezentat de cuburile portocalii, este produs de catre
turnatoriile de fier. Este folosit de anumite tipuri de 
cartonase cu industrii si permit jucatorilor sa isi dezvolte
cartonasele. Nu are nevoie sa fie transportat prin canale 
sau cai ferate.
Turnatoriile de fier. Poti construi turnatorii doar in 
spatii ce contin simbolul unei turnatorii. Cand 
construiesti o turnatorie plasezi pe ea un numar de 
cuburi de fier egal cu numarul din casuta portocalie.
Intorci o turnatorie cand toate aceste cuburi au fost 
inlaturate. Turnatoriile nu produc fier brut, ele reprezinta
productia de motoare pe aburi,unelte,materiale de 
constructie. De aceea cuburile sunt legate de actiunea 
de dezvoltare, folosirea masinariilor de fier find o 
actiune avangardista pentru tehnologia din aceasta perioada.
Lancaster. Daca construiesti un port in
Lancaster trebuie sa folosesti spatiul din 
stanga mai intai, daca este liber. Nu poti
deliberat sa construiesti in spatiul din 
dreapta pentru a interzice posibilitatea altui 
jucator de a construi acolo o filatura.
Imprumuturile. Ca o actiune poti lua un 
imprumut. Poti lua fie 10 lire,20 sau 30.
Pentru fiecare 10 lire luate trebuie sa muti marcatorul de pe pista 
de venit o banda in jos. Nu platesti imprumuturile inapoi. In ex-
emplul de mai jos doar ce ai luat un imprumut de 30 lire, ceea ce 
te-ar muta inapoi 3 benzi, dupa cum se observa. Intotdeauna muti 
inapoi pe spatiul cu numarul cel mai mare dintr-o banda. Nu poti 
lua un imprumut o data ce pachetul de carti a fost epuizat in 
perioada cailor ferate.

Locatiile externe. Exista 3 locatii externe, Yorkshire,
Midlands si Scotland.Acestea se comporta ca si 
porturile construite si maresc valoarea canalelor/cailor
ferate conectate la ele. Poti trasa o conexiune printr-o
locatie externa, daca ai construit un canal intre Colne 
si Yorkshire atunci ti s-ar permite sa construiesti un
canal de la Yorkshire la Rochdale.Poti de asemenea 
sa transporti carbune printr-o locatie externa. Locatiile
 externe nu sunt considerate ca facand parte din 
Lancashire.
Intoarcerea cartonaselor. Este important sa iti intorci
cartonasele pe partea dorsala deoarece acestea iti aduc venit si te 
recompenseaza cu puncte de victorie.Filaturile sunt 
intoarse cand vinzi bumbac.Porturile sunt intoarse cand 
un jucator le foloseste pentru a vinde bumbac. Un
jucator nu trebuie sa detina portul pe care il foloseste 
sa vanda bumbac.Minele de carbune si turnatoriile sunt
intoarse imediat ce toate cuburile de pe ele sunt 
inlaturate. Santierele navale sunt intoarse imediat ce au 
fost construite.
Este responsabilitatea jucatorului care detine cartonasul
intors sa isi mareasca nivelul venitului cu suma indicata in cercul 
auriu.
Exemplul de deasupra arata fata unei filaturi de bumbac.Pentru a o
intoarce ar trebui sa alegeti actiunea de a vinde bumbac si sa 
intoarceti un port pe partea dorsala.Dupa intoarcerea cartonasului
ti-ai fi marit nivelul venitului cu suma inscriptionata in cercul 
auriu. Cartonasul te va recompensa de asemenea cu puncte de 
victorie la sfarsitul perioadei.
Pista de venit/puncte de victorie. Pista este folosita pentru a tine 
evidenta nivelului venitului si a numarului de puncte pe care le-ai 
marcat. Fiecare spatiu contine 2 numere, un numar cu venit si un 
numar cu puncte de victorie. Spatiile de pe pista sunt grupate in 
BENZI de acelasi nivel al venitului. Cand muti marcatorul inapoi 
dupa luarea unui imprumut vei muta in BENZI. Cand iti maresti 
nivelul venitului muti inainte un numar de spatii.

Cresterea nivelului venitului. Iti maresti nivelul venitului de 
fiecare data cand unul dintre cartonasele cu industrii proprii este 
intors pe partea dorsala. Iti muti marcatorul de lemn in sus pe 
pista de venit un numar de spatii egal cu valoarea inscrisa in 
cercul auriu. In exemplul de mai jos doar ce ai intors un cartonas 
cu industrie cu valoarea din cercul auriu egala cu 5. Ti-ai muta 
discul 5 spatii in sus dupa cum se observa.

Cartile 
cu 
ndustriiii

Cartile cu industrii. O carte cu industrie 
are un simbol cu o industrie inscriptionata 
pe ea.Daca folosesti aceasta carte pentru a 
construi o industrie atunci trebuie sa 
construiesti tipul inscriptionat pe carte. In 
timpul perioadei canalelor trebuie sa 
construiesti intr-o locatie cu care esti 
conectat prin canalele proprii construite si 
unde nu ai deja alt cartonas cu industrie. In 
perioada cailor ferate ai putea construi intr-o 
locatie unde ai deja alt cartonas cu industrie 
sau intr-una cu care esti conectat prin intermediul propriilor cai 
ferate construite.
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EXEMPLU: Rosu a cheltuit 23 lire, violet
6 lire, verde 6 lire si galben 12 lire. Ordinea 
de joc se va schimba cu cea afisata in 
dreapta indepartat. Devreme ce violet si verde sunt la egalitate, 
ordinea lor unul fata de celalalt a ramas aceeasi.
Preston. In cazul in care construiesti in Preston atunci trebuie sa 
folosesti mai intai casuta de deasupra daca este libera. Nu poti 
construi deliberat in casuta din stanga jos pentru a interzice 
deliberat posibilitatea unui adversar de a construi 
acolo o filatura.
Porturile. Un cartonas port poate fi construit doar
in spatiile ce contin simbolul unui port. Porturile 
sunt intoarse cand un jucator alege sa vanda bumbac 
catre ele.
Caile ferate.Unele locatii sunt conectate cu cai ferate potentiale.
In perioada cailor ferate jucatorii nu pot construi decat cai ferate. 
Caile ferate costa 5 lire pentru a fi construite sau poti cheltui 15 
lire pentru a construi 2 cai ferate intr-o singura actiune. Daca faci 
asa acestea NU trebuie sa fie construite in asa fel incat sa fie 
conectate una cu cealalta. Poti construi cai ferate pe legaturi 
conectate cu unul dintre cartonasele proprii sau cu o alta cale 
ferata proprie. Fiecare cale ferata construita necesita un cub de 
carbune. Acesta trebuie sa fie adus pe una dintre cele 2 locatii 
intre care construiesti.

Santierele navale. Poti construi santiere navale doar in spatiile ce 
contin simbolul unui santier naval. Cand construiesti 
un santier naval il intorci imediat pe partea dorsala. 
Pornesti cu santiere navale de nivel tehnologic 0. Va 
trebui sa le dezvolti pe acestea inainte sa construiesti 
santiere navale de nivel tehnologic 1. Doar santiere 
navale de nivel tehnologic 1 pot fi construite in 
perioada canalelor. Doar santiere de nivel tehnologic 2 pot fi con-
struite in perioada cailor ferate. In timpul perioadei canalelor nu vei 
putea construi decat in Liverpool.
In perioada cailor ferate vei avea posibilitatea sa construiesti de 
asemenea si in Barrow-in-Furness si Birkenhead., dar doar daca sunt 
conectate prin cai ferate pentru a permite transportul carbunelui catre 
ele.
ERATA: Aveti in vedere ca simbolul canalului, din greseala, nu a 
fost pus pe santierele navale de nivel tehnologic 1.
Nivelurie tehnologice. Fiecare cartonas cu industrie are un nivel 
tehnologic cuprins intre 0 si 4. Nivelul determina cum ar trebui sa fie 
aranjate in teancurile lor, pornin de la cel mai mic nivel deasupra 
teancului pana la cel mai mare la fundul teancului. Cu cat este 
nivelul tehnologic mai mare cu atat masinaria este mai performanta. 
Cartonasele de nivel tehnologic 0 nu pot fi construite. ceea ce in-
seamna ca va trebui sa le inlaturati folosind actiunea de dezvoltare. 
Singura modalitate de a inlatura un cartonas de pe teanc este de a-l 
construi sau a-l inlatura folosind actiunea de dezvoltare.

pozitia de dinaintea luarii actiunii 
de vanzare a bumbacului

pozitia de dupa luarea actiunii de 
vanzare a bumbacului

Locatiile. Exista 19 locatii cu nume in Lancashire unde poti con-
strui. Fiecare locatie este formata dintr-un numar de spatii cuprins 
intre 1 si 4. Fiecare spatiu va avea unul sau 
doua simboluri cu industrie pe ele, ce dicteaza ce 
tip de industrie poate fi construit acolo.
EXEMPLU: Exemplul din dreapta este Manchester
Trei dintre spatii permit constructia fie a unei filaturi
sau a unei mine de carbune. In al patrulea spatiu nu 
poate fi construit decat o turnatorie.
Cartea de locatie. O carte de locatie numeste una dintre locatiile 
din Lancashire. Daca folosesti o carte de locatie 
pentru a construi un cartonas cu industrie atunci 
trebuie sa-l construiesti in locatia indicata pe carte.
Daca ai jucat cartea din dreapta atunci ar trebui sa 

construiesti in Manchester. Ai avea posibilitatea sa 
construiesti fie o filatura fie o mina fie o turnatorie
in functie de ce spatii sunt disponibile.
Tineti minte ca nu trebuie sa fiti conectat cu un alt cartonas propriu 
prin canale/cai ferate pentru a putea folosi aceasta carte. Tot ar tre-
bui sa aveti posibilitatea de a transporta carbune catre locatie daca 
este nevoie.
Mersey. Luati in vedere ca exista 2 conexiuni prin canale 
potentiale de-a lungul Mersey.
V-ati putea intreba cum puteti 
construi un canal in apa. 
Acestea reprezinta constructia
facilitatilor portuare si navelor 
de coasta care ar fi putut 
fi folosite pentru a manipula 
bunuri.
Ordinea de joc. La sfarsitul fiecarei runde trebuie sa determinati 
noua ordine de joc. Aceasta se face prin compararea sumelor de 
bani pe care fiecare jucator le-a cheltuit in runda curenta. Sper ca 
nu ati uitat sa plasati toti banii cheltuiti in runda curenta in casutele 
cu sumele cheltuite. Noua ordine de joc va porni de la jucatorul 
care a cheltuit cei mai putin bani pana la jucatorul care a cheltuit
cei mai multi. In caz de egalitate, jucatorii care sunt la egalitate isi 
vor pastra pozitia unul fata de celalalt neschimbata in noua ordine 
de joc.

Tu decizi pe care dintre locatii doresti sa aduci carbunele. Luati in 
vedere ca asta inseamna ca ati putea construi o conexiune catre o locatie 
externa si apoi sa luati 
carbunele din tabelul cu
cerere de carbune.
EXEMPLU: In exemplul 
din dreapta jucatorul rosu
a construit o cale ferata 
catre Manchester. El poate
lua un carbune din tabelul 
cu cerere devreme ce acesta este conectat la un port construit.
Perioada cailor ferate. In timpul perioadei cailor ferate daca, 
construiesti o conexiune aceasta trebuie sa fie cale ferata. Nu poti 
construi cartonase de industrie cu nivelul tehnologic 1. Oricare 
asemenea cartonase de pe teancurile proprii vor ramane acolo pana cand 
le inlaturi folosind actiunea de dezvoltare.
Vinderea bumbacului. Vinderea bumbacului este o actiune. Poti vinde 
cat bumbac doresti intr-o singura actiune. Poti vinde bumbac doar de pe 
filaturile proprii. Actiunea de vanzare a bumbacului iti permite sa in-
torci cartonasul pe partea dorsala. Pentru a intoarce o filatura ar trebui 
de asemenea sa intorci si un port nefolosit. Pentru a face asta filatura ar 
trebui sa fie conectata la acel port prin canale/cai ferate construite. Nu 
este nevoie sa fie canalele/caile ferate proprii. Poti intoarce un cartonas 
cu port apartinand unui alt jucator. Poti de asemenea sa vinzi bumbac 
catre pietele indepartate, actiune ce este explicata in alta parte. Poti alege 
ordinea in care vinzi de pe filaturile proprii, ai putea alege sa vinzi catre 
un port cu o filatura si apoi sa vinzi catre o piata indepartata cu alta 
filatura. Ordinea in care faci asta este importanta, ca in cazul in care 
prima vanzare este catre o piata indepartata si nu mai este cerere atunci 
actiunea de vanzare se incheie imediat.

Asa ar trebui sa arate teancurile proprii la 
inceputul jocului.
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deoarece nu ai inca nici un cartonas pe tabla.
O data ce ai un cartonas pe tabla este o buna idee sa construiesti un 
canal de la el. Canalele iti ofera o flexibilitate mai mare in folosirea 
cartilor de industrie. Ele pot de asemenea sa te recompenseze cu un 
rezonabil numar de puncte.
O data ce te-ai obisnuit cu constructia industriilor ce nu necesita 

carbune poti incepe cu cele care au nevoie de carbune. Trebuie sa 
planifici cu mare atentie pentru a fi sigur ca esti conectat la o sursa de 
carbune. Ideal aceasta ar fi in proprietatea personala, dar nu este esen-
tial. Fiind aproape de un port sau locatie externa este in totdeauna bine 
deoarece iti da posibilitatea sa cumperi carbune din tabelul cu cerere 
de carbune.
Cu filaturile de bumbac cauti sa fii conectat cu un port de un fel. Fiind 
conectat cu un port propriu este situatia cea mai buna deoarece cand 
vinzi bumbacul il poti vinde catre portul propriu. Cu cat mai mult 
bumbac poti vinde intr-o actiune cu atat mai bine, deoarece aceasta 
este o metoda eficienta de a te folosi de actiunile tale limitate. Totusi, 
daca intarzii prea mult vanzarea te poti trezi ca nu mai este nici o piata 
pentru bumbacul tau. Ajuta sa-ti maresti nivelul venitului devreme 
doarece iti da posibilitatea sa iei un imprumut fara sa fii nevoit sa iti 
reduci nivelul venitului la un numar negativ.
Filaturile de bumbac sunt categoric mult mai profitabile decat 
porturile. Avantajul porturilor este ca sunt ieftine de construit si nu 
necesita niciodata carbune sau fier. Acestea ar trebui sa faca parte din 
portofoliul propriu de industrii dar nu cred ca sunt cele mai importante.
O data ce ai cateva filaturi si porturi te poti gandi la fier. Un moment 
prielnic de a construi o turnatorie este atunci cand putine cuburi au fost 
luate din tabelul cu cererea de fier. Aceasta inseamna ca de obicei iti 
poti recupera o parte din costul cladirii inapoi imediat, si vei fi dease-
menea mai aproape de a intoarce cartonasul pe partea dorsala.
Carbunele nu are o cerere mare in perioada canalelor. Totusi, o data ce 
perioada cailor ferate a inceput acesta devine crucial. Incearca sa ter-
mini perioada canalelor cu cel putin o mina de carbune cu carbune pe 
aceasta (si una care nu va disparea la sfarsitul perioadei). O asemenea 
mina se va comporta ca un centru de expansiune pentru reteaua de cai 
ferate in perioada cailor ferate.
Santierele navale ofera promisiunea unui numar mare de puncte de vic-
torie dar sunt costisitor de construit in ceea ce priveste suma de bani si 
actiunile de dezvoltare. Poti decide sa le ignori si tot sa ai o sansa mare 
de a castiga jocul. Totusi, daca si alti jucatori ignora santierele navale 
atunci acestea pot deveni dintr-o data o buna investitie deoarece nu vei 
avea competitie pentru spatiile de constructie disponibile.
Va trebui sa iei cateva actiuni de dezvoltare in timpul jocului. Vrei sa 
fii sigur ca incepi perioada cailor ferate fara prea multe restrictii cu 
privire la ce poti construi. Este bine sa ai cateva industrii de nivel 
tehnologic 2 pe tabla la sfarsitul perioadei canalelor deoarece acestea 
se comporta ca un centru de la care va puteti extinde in perioada cailor 
ferate. Tine minte ca in perioada cailor ferate poti avea mai mult de un 
cartonas intr-o locatie. Cea mai mare problema pe care o vei avea cu 
construirea este obtinerea carbunelui. Fiind aproape de o locatie ex-
terna sau port este bine deoarece poti lua carbune din tabelul cu cererea 
de carbune.
Deoarece cartile vor avea un impact asupra uneia dintre actiunile pos-
ibile pe care le poti lua te poti intreba de ce sunt in joc pana la urma. 
Nu exista un raspuns simplu, pur si simplu am observat ca jocul merge 
mai bine cu ele decat fara ele. Cartile te limiteaza intradevar unde poti 
construi dar o planificare atenta iti va permite sa depasesti orice 
limitare majora. Ajuta se te uiti la mana de carti atent la inceputul 
jocului si sa vezi daca ai un grup de locatii care sunt aproape una de 
cealalta. Avand cartonase aproape unul de celalalt este de obicei un 
lucru bun deoarece este mai usor asa sa construiesti o retea eficienta de 
canale/ cai ferate. Foloseste cartile pentru a-ti planifica strategia. Fii 
atent cand folosesti carti pentru a lua alte actiuni, incearca sa fii sigur 
ca ele sunt carti “nefolositoare”.
Brass este un joc de cursa lunga. Nu te preocupa de faptul ca esti in 
urma altui jucator la sfarsitul perioadei canalelor. Exista multe alte 
puncte disponibile in perioada cailor ferate si este cunoscut faptul ca 
liderul timpuriu va ramane in urma in a doua perioada.

Jucatorul rosu ar marca 3 puncte pentru canalele sale si 2 puncte 
pentru cartonasele cu industrie ale sale, observati ca el nu 
puncteaza pentru filatura sa deoarece aceasta nu a fost intoarsa.

3 VPs

2 VPs

1 VP

3 VPs

3 VPs

Ghidul jocului
Portiunea jocului care vi se va parea cel mai greu de inteles este cea cu 

privire la ce industrii poti construi si unde le poti construi. O data ce ati 

stapanit aceasta parte a jocului restul este relativ simplu. Imi doresc sa fi 

existat o cale mai rapida pentru a face regulile mai usor de inteles, dar nu 

am ajuns la una inca. Marea problema este ca va trebui sa tineti minte un 

numar de factori cand construiti. Trebuie sa fiti sigur ca acea carte pe 

care o jucati va va permite sa construiti in locatia dorita. Aceasta 

inseamna sa fiti sigur ca simbolul de pe carte, cartonasul si spatiul de pe 

tabla este acelasi. Cartile de industrie sunt mai complicat de folosit decat 

cartile de locatii, deoarece trebuie sa trasati o conexiune cu unul dintre 

celelalte cartonase proprii prin intermediul conexiunilor proprii de 

canale/cai ferate. Ceea ce face apoi jocul de doua ori mai confuz este 

faptul ca ai putea sau nu avea nevoie de carbune. Carbunele trebuie sa 

fie transportat de-a lungul canalelor/cailor ferate ceea ce inseamna ca 

trebuie sa planifici atent. Probabil are sens sa construiesti mai intai 

industrii ce nu necesita carbune doar pentru a te obisnui cu mecanismul 

de baza. Nu te ingrijora de nevoia de fier pentru constructie devreme ce 

acest produs nu are nevoie de canale/cai ferate pentru a fi transportat 

catre locatia finala.

Cand incepi jocul nu incerca sa fii prea ambitios, pastreaza lucrurile 

simple. Prima ta actiune ar fi fie sa construiesti o filatura fie un port. 

Daca construiesti o filatura atunci incearca sa o construiesti cat mai 

aproape de Manchester posibil. Daca construiesti un port atunci 

Liverpool sau Preston sunt locuri bune de a incepe. Pentru a construi 

acea filatura vei juca fie o carte de locatie, caz in care pur si simplu vei 

construi in acea locatie, sau o carte de industrie. Daca folosesti o carte de 

industrie atunci poti construi in oricare locatie cu simbolul unei filaturi

Punctele de victorie. La sfarsitul fiecarei perioade marcati puncte. 
Punctele sunt obtinute pentru conexiuni din canale/cai ferate, si 
cartonase cu industrii. Fiecare conexiune de canal/cale ferata valoreaza 
un numar de puncte de victorie egal cu numarul de cercuri aurii de la 
fiecare capat al conexiunii. Valorile din cercurile aurii nu au nici o rel-
evanta. Valoarea in puncte a fiecarui cartonas se regaseste in hexagon.
EXEMPLU: Ca jucatorul galben ai marca 9 puncte pentru reteaua de 
canale (fiecare scor individual a fost marcat langa conexiune). Cele 2 
filaturi,mine de carbune si turnatorii te recompenseaza cu 15 puncte.



Turnatorie de fier

Santier naval

Mina de carbune

Port
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Detaliile cartonaselor cu industrii

1. Ai inlaturat numarul corect de carti din 
pache la inceputul perioadei ?

2. Ai grija sa joci decat o singura carte in 
prima tura a perioadei canalelor.

3. Tine minte sa inlaturi toate cartonasele 
de nivel tehnologic 1 impreuna cu 
oricare cuburi de pe tabla la sfarsitul 
perioadei canalelor.

4. Verifica cartonasul cu industrie pentru a 
vedea daca poate fi construit in 
perioada curenta cand selectezi actiun-
ea de construire.

5. Cand construiesti o mina sau o turnat-
orie verifica daca e nevoie sa muti 
cuburi in tabelele cu cere respective.

6. Fiecare cartonas pe care il inlaturi in 
timpul actiunii de dezvoltare necesita sa 
iei un cub de fier de undeva.

7. Ai grija ca toti banii pe care ii 
cheltuiesti sa fie  asezati in casutele cu 
sumele cheltuite.

11

Fazele perioadei
1. Carti
2. Actiunile jucatorilor
3. Puncte de victorie
4. Perioada noua

Cost Costul construirii cartonasului 
de industrie.
Venit Cresterea venitului cand car-
tonasul este intors.
Puncte Puncte castigate.
Carbune? Ai nevoie de carbune 
pentru a construi cartonasul?
Fier? Ai nevoie de fier pentru a 
construi cartonasul?
Cuburi Numarul de cuburi de car-
bune sau fier plasate pe cartonas.
Perioada Exista vreo restrictie cu 
privire la perioada in care poate fi 
construit cartonasul?
No. Numarul de cartonase de acest 
tip in teancurile proprii

Actiuni disponibile 
Construieste o industrie
Construieste canale/cai ferate
Dezvoltare 
Vinde bumbac
Ia un imprumut

 8. Nu poti avea decat un singur 
cartonas intr-o locatie in timpul 
perioadei canalelor

 9. Poti construi peste cartonasele cu 
industrie proprii.

10. Poti construi peste minele sau 
turnatoriile adversarului in functie 
de cantitatea de carbune/fier 
disponibila

11. Poti combina cele 2 actiuni 
proprii pentru a putea construi in 
oricare locatie.

12. Nu poti lua un imprumut in tim-
pul perioadei cailor ferate o data 
ce pachetul de carti a fost epuizat.

13. Cand marcatorul cererii de 
bumbac atinge ultimul spatiu din 
tabelul cererii de bumbac nici un 
jucator nu mai poate vinde catre 
pietele indepartate

Reguli usor de uitat

Filatura de bumbac

Foaie de ajutor

Actiunile jucatorilor 
Pasii unei faze/ture
1. Colecteaza venit
2. Joaca 1/2 carti
3. Ordinea de joc.
4. Refill Hand

Cerintele actiunii de construire
1. Iti permite cartea sa construiesti in 

locatie dorita?
2. Simbolul de pe spatiu se potriveste cu 

simbolul de pe cartonas?
3. Daca ai nevoie de carbune, il poti muta 

in locatie?
4. De unde vei lua fierul daca este nevoie?
5. Poti plati intregul cost pentru cartonas plus 

alte costuri aditionale?

Nivel Cost   Venit Puncte  Carbune?    Fier? Perioada Nr.
tehn.

1 £6 3 2 nu nu doar canal 2

2 £7 3 4 nu nu – 2

3 £8 4 6 nu nu – 2

4 £9 4 9 nu nu – 2

Nivel Cost Venit   Puncte  Carbune?    Fier? Perioada Nr.
tehn.

1 £12 5 3 nu nu doar canal 3

2 £14 4 5 da nu – 3

3 £16 3 9 da da – 3

4 £18 2 12 da da – 3

Nivel Cost   Venit Puncte  Carbune?    Fier? Cuburi Perioada Nr.
tehn.

1 £5 4 1 nu nu 2 doar canal 1

2 £7 7 2 nu nu 3 – 2

3 £8 6 3 nu da 4 – 2

4 £10 5 4 nu da 5 – 2

Nivel Cost   Venit Puncte  Carbune?    Fier? Cuburi Perioada Nr.
tehn.

1 £5 3 3 da nu 4 doar canal 1

2 £7 3 5 da nu 4 – 1

3 £9 2 7 da nu 5 – 1

4 £12 1 9 da nu 6 – 1

Nivel Cost   Venit Puncte  Carbune?    Fier? Perioada Nr.
tehn.

0 n/a n/a n/a n/a n/a nici una 2

1 £16 2 10 da da doar canal 2

2 £25 1 18 da da doar cale 
ferata
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