


Tartozékok
>  kétoldalas játéktábla: Németország/USA, pontozósáv, játéksorrend, piac

>  132 faházikó: mind a hat színben 22

>  84 fa fűtőanyag: 24 barna szénkocka, 24 fekete olajhenger, 24 sárga
szeméthenger, 12 vörös uránhenger        

>  pénz (elektró)

>  6 áttekintőkártya: játékmenet/kifizetések

>  42 erőműkártya: 42 erőmű (03-40-es, 42-es, 44-es, 46-os, 50-es)        
>  “3. fázis”-kártya 

>  szabályfüzet

A játék célja
Mindenki egy terjeszkedő villamossági vállalatot irányít. A játék során a játékosok erőműveket vásárolnak, majd azokhoz fűtőanyago-
kat, és hálózatukba sorra bekötik a városokat. A játék végén az győz, aki a legtöbb várost tudja árammal ellátni.

Előkészületek

1. A játéktáblát rakjátok az asztal közepére. A térképen 6 terület látható, mindegyikben 7 várossal. A játék előtt el kell döntenetek, melyik
területeket fogjátok használni. Célszerű, ha annyi területet használtok, ahányan vagytok. Természetesen a kiválasztott területetek legye-
nek szomszédosak egymással. A játék során mindannyian az összes kiválasztott területen építhetitek hálózatotokat.

 
 
 

2. Mindenki kap egy áttekintőkártyát, valamint választ egy színt, és megkapja az összes házát. Végül mindenki kap 50 elektrót.

3.  Mind rakjátok le egy házatokat a pontozósáv 1-es mezőjére, és egy másikat a játéksorrend sávjára (ez utóbbit véletlenszerű sorrendben).

4.  A játéktábla alsó része a fűtőanyagpiac. A játék kezdetén az 1-8 elektrós mezőkre rakjatok 3-3 szenet, a 3-8 elektrós mezőkre 3-3 olajat, a 7 és
a 8 elektrós mezőre 3-3 szemetet. A 10-16-os mezőkön csak urán lehet; a játék kezdetén rakjatok 1-1 uránt a 14-es és a 16-os mezőre (a já-
ték folyamán a piac jobban is feltöltődhet, az 1-8 elektrós mezőkön 3-3 szén, olaj és szemét lehet, valamint 1-1 urán lehet az összes (1-16)
mezőn). Eszerint a játék kezdetén a legolcsóbb szén 1, a legolcsóbb olaj 3, a legolcsóbb szemét 7, a legolcsóbb urán pedig 14 elektróba kerül.
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5. A megmaradt fűtőanyagokat készítsétek a játéktábla mellé.

6. Az erőműkártyák közül keressétek ki és rakjátok le sorban egymás után a játéktábla alá a 03-as, 04-es, 05-ös és 06-os erőműkár-
tyát - ez lesz a jelenlegi piac. Alattuk egy másik sorba rakjátok le sorban egymás után a 07-es, 08-as, 09-es és 10-es erőműkár-
tyát - ez lesz a majdani piac. Amikor majd új erőműveket raktok a piachoz, az erőművek kártyáit mindig úgy kell áthelyeznetek,
hogy a jelenlegi piacon a felcsapott nyolc lapból a négy legolcsóbb legyen.

  
        
       

7. 
 

A többi erőműkártya közül keressétek ki a 13-ast, és a többit keverjétek meg jól, majd képpel lefelé rakjátok le az asztalra - ez lesz
az erőműpakli. A 13-as erőműkártyát képpel lefelé rakjátok a pakli tetejére, a “3. fázis”-kártyát pedig a pakli aljára.

Játékmenet

1) Játéksorrend meghatározása 
2) Erőművek aukcióra bocsátása 
3) Fűtőanyagok vásárlása 
4) Hálózatépítés 
5) Bürokrácia 

1. lépés: A játéksorrend meghatározása
Ekkor kell az új játéksorrendet meghatározni. Az lesz a kezdőjátékos, akinek a hálózatában a legtöbb város van (legelöl van a háza
a pontozósávon). Egyenlőségnél az dönt, hogy az érintettek közül kinek van a magasabb számos erőműve. A többiek sorrendjét is
ez alapján kell meghatározni, és eszerint kell a játéksorrend sávján a házakat átrakni.

Fontos: Az első forduló előtt a véletlen dönt a játéksorrendről. 

Példa: Anita hálózatában már 6 város van, Jenő és Éva hálózatában 5, Márkéban csak 4. Anita a kezdőjátékos, ennek megfele-
lően át is helyezi házát a játéksorrend sávján. Jenő és Éva megnézik erőműkártyáikat: Jenőnél a legmagasabb számú a 17-es,
Évánál a 15-ös. A játéksorrend eszerint ez lesz: Anita, Jenő, Éva, Márk.

2. lépés: Erőművek aukcióra bocsátása

a) passzol 
b) aukcióra bocsát egy erőművet 

Passz
Ha nem akar aukciót indítani, passzol. Ezután e lépés során nem vehet részt aukciókban, és így nem is vásárolhat erőművet.

Erőmű aukcióra bocsátása
A játékis választ egy erőművet a jelenlegi piacról (felső sor), és licitál rá - legalább annyival, amennyi az erőmű száma. Ezután az óra-
mutató járása szerint a többiek vagy felüllicitálják, vagy passzolnak. Aki passzol, az ebből az aukcióból kizárja magát. Az aukció addig
tart, amíg egy híján mindenki nem passzol; ez a játékos befizeti licitjét a bankba, majd maga elé veszi az erőműkártyát. Ekkor azonnal
új erőműkártyát kell felcsapni a piacra, és utána át kell rendezni a piacot úgy, hogy a felső sorban legyen a négy legolcsóbb erőmű.

Fontos
> 
>   
 

 Aki már vett erőművet e fordulóban, az nem licitálhat újabbra, és nem bocsáthat erőművet aukcióra.

 

Ha az nyerte meg az aukciót, aki elindította, játéksorrendben a következő olyan játékos bocsáthat erőműt aukcióra, aki még nem
vásárolt erőművet ebben a fordulóban. Ha viszont valaki más nyeri az aukciót, mint aki indította, megint ez a játékos indít egy
egy aukciót.

>   Egy játékosnak csak három erőműve lehet. Ha valaki vesz egy negyediket, egyet el kell dobnia. Az eldobott erőműről előtte 
átrakhatja a többire tartalék fütőanyagát, ha az utóbbiak képesek azt tárolni. Az eldobott erőműkártyát vissza kell tenni a 
dobozba, az eldobott fűtőanyagok a készletbe (és nem a fűtőanyagpiacra) kerülnek.

  
      
 
> Ha már csak egy játékos maradt, aki még nem vásárolt, ő az általa aukcióra bocsátott erőművet minimumáron megveheti.

Speciális szabály: Az első fordulóban mindenkinek vásárolnia kell egy erőművet.

> Ha senki sem vásárol erőművet, a lépés végén a piacról a legkisebb számú erőművet vissza kell tenni a dobozba, helyette újat
felcsapva (és utána természetesen a szabályok szerint átalakítva a piacot).

  
         

Speciális szabály: Csak az első fordulóban e lépés után át újra meg kell határozni a játéksorrendet (eddig a véletlenen múlott).
Mivel még senkinek nincs hálózata, a megvásárolt erőművek szerint kell a játéksorrendet meghatározni (l. fentebb).

A játék több fordulóból áll, minden forduló öt lépésből. A lépések során mindenki sorrakerül (a sorrend változó), mielőtt elkezdőd-
ne a következő lépés.

E lépés során erőműveket bocsáthattok aukcióra. A lépés során mindenki vásárolhat egy erőművet. Célszerű úgy vásárolni, hogy az
egész hálózatunkat képesek legyünk ellátni erőműveinkkel, de ez nem kötelező. A lépést a kezdőjátékos kezdi (normál sorrend):

 szén                      olaj                       szemét                 urán

A játék három fázisból áll (az 1. fázissal kezdődik a játék). A 2. fázis akkor kezdő-
dik, amikor valakinek sikerül egy adott számú várost hálózatba bekötnie; a 3. fázis
akkor, amikor felcsapjátok a “3. fázis”-kártyát. Az új fázisok apró, de jelentős sza-
bálymódosításokkal járnak. A játék általában a 3. fázisban ér véget, de előfordulhat,
hogy már a 2. fázisban, és nem kerül sor 3. fázisra.
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Erőműkártyák

1.     A bal felső sarokban található az erőmű száma; egyben aukciónál ennyi a minimális 
   licit az erőműre. (A példában: 14-es erőmű, a minimális licit 14 eletró.)

2.     A középső rész csak illusztráció.

3.     Az alsó sáv színe mutatja, milyen fűtőanyagot használ fel az erőmű (barna: szén, fekete:
   olaj, sárga: szemét, vörös: urán), és a bal alsó sarokban látható ikonok azt is, mennyit.  
   Egy erőmű bekapcsolásához pontosan ennyi fűtőanyag kell, se több, se kevesebb. Egy
   erőmű csak olyan fűtőanyagot raktározhat, amilyet fel tud használni, és legfeljebb kétszer
   annyit, mint amennyi a bekapcsolásához kell. (A példában a bekapcsoláshoz 2 szemét kell,
   és az erőmű legfeljebb 4 szemetet tud raktározni.) 

4.
     

A jobb alsó sarokban, a házikón lévő szám azt mutatja meg, hogy az erőmű bekapcsolása-
kor hány várost tud árammal ellátni. (A példában 2 szemét elégetésével az erőmű két vá-
rost képes árammal ellátni.) Nem lehetséges az, hogy kevesebb fűtőanyaggal kevesebb
város legyen ellátva (például 1 szemét elégetésével egy város), ahogy az sem, hogy két-
szer annyi fűtőanyaggal kétszer annyi város (4 szemét elégetésével négy város).

Speciális erőmű

Hibrid erőművek:        Olaj- és szénszimbólum is. Mindkét fűtőanyag használható (jellemzően mindig az 
olcsóbb fűtőanyagot szokták a játékosok eltüzelni).

Példa: Az 05-ös erőmű bekapcsolásához 2 szén kell, vagy 2 olaj, vagy 1-1 szén és olaj. 

Öko- és fúziós erőművek: Bekapcsolásukhoz nincs szükség fűtőanyagra. A jobb alsó sarokban látható, 
hogy bekapcsolásukkor hány várost tudnak árammal ellátni. Mivel nincs fűtőanyaguk, nem is képesek fűtő-
anyagot raktározni.

3. lépés: Fűtőanyagok vásárlása
E lépés során a játékosok erőműveikhez fűtőanyagot vásárolhatnak a fűtőanyagpiacon. Mindenki csak olyan fűtőanyagot vehet, amit
fel is tud használni erőműveiben. A vásárlást az utolsó játékos kezdi, fordított játéksorrendben történik.

Minden erőmű kétszer annyi fűtőanyagot képes raktározni, mint amennyi a bekapcsolásához kell, és csak olyant, ami az erőműben fel-
használható (szénerőmű csak szenet, hibrid erőmű szenet és olajat, ökoerőmű semmit, stb.). Mindenki legfeljebb annyi fűtőanyagot vásá-
rolhat, amennyit el tud raktározni erőműveiben.

Példa:   A 03-as olajerőmű legfeljebb 4 olajat képes elraktározni, a 05-ös hibrid erőmű legeljebb 4 olajat/szenet (a képen 3 szenet és
1 olajat), míg a 13-as szélerőmű nem képes fűtőanyag raktározására.

Vásárolni a főtűanyagpiacról lehet, a mezők jobb felső sarkában látható, mennyibe kerül onnét egy fűtőanyag. Az árat a bankba kell
befizetni. Ha egy fűtőanyagból már nincs a piacon, azt ebben a fordulóban már nem lehet vásárolni.

Fontos:   A saját erőművek között bármikor átrendezhetők a fűtőanyagok (ha az erőművek képesek azokat raktározni).

4. lépés: Hálózatépítés
Ez a fázis is fordított játéksorrendben történik, az utolsó játékos kezdi. A soron lévő játékos elindítja hálózatát, vagy bővíti azt.
Fontos, hogy az győz, akinek a játék végén hálózatában a legtöbb árammal ellátott város lesz - így hát mindenképp hálózatot kell
építeni, de figyelni kell az erőművekre, fűtőanyagra is, hiszen nem a legtöbb város számít, hanem a legtöbb árammal elátott város!

A játék elején még senkinek nincs hálózata. A hálózat úgy indítható el, hogy a soron lévő játékos egy tetszőleges városra (ahol még nin-
csen házikó) lerakja saját házikóját. Ez bármelyik (a játék elején kiválasztott) területen lehet, azok nem kötődnek játékosokhoz. A játékos
házikóját a város 10-es mezőjére rakja le, és befizet a bankba 10 elektrót. A későbbi fázisokban egy városban több játékosnak is lehet 
majd házikója, igaz, ilyenkor megnövekszik a költség is (lásd később).

1.

2.

4.3.

= szén = olaj  = szemét   = urán = hibrid (olaj/szén)                nincs szimbólum 
= ökoerőmű vagy
fúziós erőmű

4



Minden további várost (akár még ebben a fordulóban, akár később) össze kell kötni a már meglévő hálózattal: nem csupán a város-
ra lerakás költségét kell megfizetni, hanem a két város közötti kapcsolatot (távvezetékek). Amikor egy játékos új várost köt be háló-
zatába, megkeresi a legolcsóbb kapcsolatot e város és egy már általa bekötött város között, és ennek költségét befizeti a bankba. E 
lépés során a soron lévő játékos bárhány várost bekapcsolhat hálózatába - ha meg tudja fizetni.
A városok hálózatba bekötésénél az alábbi szabályokra kell figyelni:

>  Az 1. fázisban minden város csak egyvalaki hálózatához tartozhat; a 2. fázisban már kettőéhez, a 3. fázisban már hároméhoz. A 
második hálózatba bekötésért (a házikónak a városra lerakásáért) 15, a harmadik hálózatba bekötésért 20 elektrót kell fizetni.

>  Bárki bármelyik várost bekötheti hálózatába (ha lerakhatja oda egy házikóját), a távolság nem számít, bár persze sokba kerül. Ki
lehet hagyni eközben várost, ha azt nem lehet bekötni (illetve akkor is, ha be lehet kötni, csak ilyenkor nem sok értelme van).         

>  Egy várost egy játékos csak egyszer köthet be hálózatába (azaz csak egy házikója lehet a városon).
>  A város bekötésekor mindig a legolcsóbb üres helyre kell lerakni a házikót, e mező költségét megfizetve.
>  Mindenki csak saját megkezdett hálózatát növelheti, senki sem indíthat második hálózatot. Mindig meg kell fizetni a teljes beköté-

si költséget (város és kapcsolat) - akkor is, ha a kapcsolat már fel lett használva korábban (lásd a példában).
       Egy város legfeljebb három hálózatba lehet bekapcsolva (egybe az 1., egy másodikba a 2. és egy harmadikba a 3. fázis során).>  

Példa  

Anita Duisburghoz hozzákapcsolhatja Essent 10 elektróért, mert az Essen-Duisburg
kapcsolatnak nincs költsége. Dortmund bekapcsolásért 12 elektrót kell fizetnie (10+2),
ha az olcsóbb, Münster-Dortmund kapcsolatot használja. Aachen bekapcsolásáért 21
elektrót kellene fizetnie (10+9+2), mivel Essenből indulva Düsseldorfon át juthat el
oda.

Barbara is olcsón eljuthatna Duisburgba, Düsselforfból ez csak 12 elektróba kerül
Essenen keresztül (10+2+0).

A 2. fázisban Anita már bekötheti Düsseldorfot (a város bekapcsolható egy második
hálózatba). Ezért 17 elektrót kell fizetnie (15 a házikó lerakása, 2 az Essen-Düsseldorf
kapcsolat). Fontos, hogy az Essen-Düsseldorf kapcsolatot akkor is újra ki kell fizetnie,
ha azt egy korábbi fordulóban, Aachen bekötésénél már felhasználta.

Ha Düsseldorf bekötése után kapcsolja hálózatához Kölnt, az csak 19 elektróba kerül 
(15+4), mivel a Düsseldorf-Köln kapcsolat olcsóbb, mint az Aachen-Köln vagy a 
Dortmund-Köln.

 

 

Fontos
>   
>  

Nem kötelező az első fordulóban megkezdeni a hálózatot - ha valaki úgy látja jónak, kivárhat.
Amint beköt valaki hálózatába egy várost, a pontozósávon azonnal át kell helyezni házikóját, hogy az aktuális városszámot mutassa.

>  Ha a jelenlegi piacon bármikor van olyan erőmű, amelynek száma kisebb vagy annyi, mint a legnagyobb hálózatba kötött városok
száma, azt az erőműkártyát azonnal vissza kell rakni a dobozba (utána új erőművet kell felcsapni). 

Példa:  Egy játékos beköti a hatodik várost hálózatába. Ha a 06-os erőmű kint van a jelenlegi piacon, el kell dobni azt. (A 03-as,
a 04-es és a 05-ös erőművek játékosoknál vannak, azokat ilyenkor nem kell eldobni.) Ezután új erőműkártyát kell felcsapni, és
utána, ha szükséges, átrendezni a piacokat. (Az is előfordulhat, hogy az újonnan felcsapott kártyát is nyomban el kell dobni.)

5. lépés: Bürokrácia
E lépés során a játékosok pénzt kapnak, feltöltik a fűtőanyagpiacot, valamint átrendezik az erőművek piacát.

Bevétel: Játéksorrendben, a kezdőjátékossal kezdve, mindenki eldönti, hálózatából hány várost lát el árammal, és ezek után a lenti
táblázat szerint bevételhez jut. A játékosnak annyi erőművét be kell indítania, hogy ennyi várost el tudjon látni árammal, és az ehhez
szükséges fűtőanyagot vissza kell raknia a készletbe. Nem probléma, ha valaki nem tudja hálózata összes városát árammal ellátni, és
még ha képes is erre, ez akkor sem kötelező - de csak az árammal elátott városokért jár fizetség. Ha valaki több áramot termel, mint 
amennyi teljes hálózata ellátásához szükséges, a felesleges áram elvész. Ha valaki egy várost sem lát el árammal, 10 elektrót kap.

Bevétel
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Példa   

Anita hálózatában hat város van. Három erőműve van, a 07-es, a 10-es és a
15-ös, mindegyiken a maximális mennyiségű fűtőanyagot raktározza. Vissza-
ad 3 olajat és 4 szenet, hogy hét városnak elegendő áramot termeljen (2+2+3).
Hat várost lát el árammal, ezért 73 elektrót kap; a felesleges áram elvész.

A fűtőanyagpiac feltöltése: A játékosszám és az aktuális fázis függvényében kell feltölteni a fűtőanyagpiacot (lásd a táblázatot a szabály-
füzet végén). Mindig a legdrágább mezőket kell először feltölteni, úgy haladni az olcsóbbak felé.

Kivétel:Az urán nem a 8 elektrós, hanem a 16 elektrós mezőről indul.

Ha a készletben nincs annyi fűtőanyag, mint amennyit fel kellene tenni a piacra, a hiányzó fűtőanyagot nem kerülnek fel oda (ez akkor
történhet meg, ha a játékosok szinte teljesen kihasználják erőműveik raktározási képességét).

Példa  

A táblázat szerint 5 játékos esetén az 1. fázisban ezeket a fűtőanyagot kell felrakni a piacra: 5 szén, 4 olaj, 3 szemét, 2 urán. Mivel
a készletben csak 4 szén van (a többi az erőműveken van), ennyi kerül fel a piacra: egy a 4, három a 3 elektrós mezőre. 2 olaj kerül 
a 3 elektrós és 2 olaj a 2 elektrós mezőre, 1 szemét a 7 elektrós és 2 szemét a 6 elektrós mezőre. Végül 1-1 urán kerül a 12 és a 10
elektrós mezőkre. Az első fordulóval összevetve a szén drágult (a legolcsóbb 3 elektró), a többi fűtőanyag ára csökkent.
Az erőműpiac átalakítása: A majdani piacról a legmagasabb számos erőmű kártyáját képpel lefelé az erőműpakli aljára kell tenni, 
és helyette új erőművet kell felcsapni. Ha szükséges, át kell rendezni az erőműpiacot (lásd a 2. lépésnél). Az így levett “drága” erő-
művek a 3. fázis során újra előkerülhetnek majd.

 

E fejezetben az egyes fázisok speciális szabályait olvashatjátok.

Az 5. lépéssel a forduló véget ért, új forduló kezdődik az 1. lépéssel.

A fázisok

1. fázis
Így kezdődik a játék. Egy városban csak egy házikó lehet (egy hálózathoz tartozhat). A város hálózatba bekötése 10 elektróba kerül.
Az 5. lépés során a fűtőanyagpiacot az 1. fázis oszlopa szerint kell feltölteni.

2. fázis
A 2. fázis annak 4. lépésnek a legvégén kezdődik, amelyben valaki bekötötte a 7. várost hálózatába. (Megtörténhet, hogy több játékos is 
beköttötte a 7. várost e lépés során, vagy hogy valaki bekötötte a 8., 9. stb. várost is - nem számít. Ha bárkinek megvan a 7. városa, az elég.)
Mielőtt a játék folytatódna az 5. lépéssel, a piacról a legkisebb számű erőmű kártyáját vissza kell rakni a dobozba, és helyette új erőművet
kell felcsapni (ha szükséges, utána át kell rendezni a piacot). Mostantól egy város két hálózathoz tartozhat (két házikó lehet rajta). A máso-
dik házikó lerakási költsége 15 elektró. Az 5. lépés során a fűtőanyagpiacot a 2. fázis oszlopa szerint kell feltölteni.

3. fázis
A 3. fázis annak a lépésnek a legvégén kezdődik, amelyben a játékosok felcsapják a “3. fázis”-kártyát. Ez három fázisban történhet:

1) A 2. lépés során. Ekkor a kártyát a legnagyobb számos erőműként kell kezelni, a majdani piac végére rakva. Az erőműpaklit (amiben
már csak a visszarakott erőművek vannak) meg kell keverni. Az aukciók a szokott módon folynak, minden megvásárolt erőmű helyett
egy újat kell felcsapni. A 2. lépés végén a legkisebb számos erőmű kártyájával a “3. fázis”-kártya is visszakerül a dobozba, de egyik 
helyett sem kell új erőműkártyát felcsapni. A 3. lépés már a 3. fázis része lesz.

     

2) A 4. lépés során, a kidobott túl kis számos erőművel pótlása közben. Ekkor ezt a kártyát, valamint a legkisebb számos erőmű kártyáját
vissza kell tenni a dobozba, és egyik helyett sem kell új erőműkártyát felcsapni. Az erőmápaklit meg kell keverni. Az 5. lépés már a 3. 
fázis része lesz..

3)  Az 5. lépés során, a pakli aljára tett legmagasabb számos erőműkártya pótlásakor. Ekkor ezt a kártyát, valamint a legkisebb számos 
erőmű kártyáját vissza kell tenni a dobozba, és egyik helyett sem kell új erőműkártyát felcsapni. Az erőmápaklit meg kell keverni. Az új
forduló 1. lépése már a 3. fázis része lesz (a fűtőanyagpiac feltöltése ebben az 5. lépésben még a 2. fázisban megfelelően történt).

 

A 3. fázisban már csak 6 erőműkártya alkotja a piacot, nem 8, viszont mind a 6 a jelenlegi piacon van (nincs többé majdani piac).
A 3. fázisban egy város három hálózathoz tartozhat (három házikó lehet rajta). A harmadik házikó lerakási költsége 20 elektró. Az 5. lépés
során a fűtőanyagpiacot a 3. fázis oszlopa szerint kell feltölteni. Az 5. lépés során már nem kell visszarakni a piacról a legmagasabb számos 
erőművet a pakli aljára, viszont a legkisebb számos erőművet vissza kell rakni a dobozba, és helyette új erőművet kell felcsapni. Ha kifogyna
is az erőműpakli, a játék folytatódik, és a 5. lépések során továbbra is el kell távolítani a legkisebb számos erőművet (így a piac ki is ürülhet).
 

= szén = olaj = szemét              = urán
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5 játékos játszik, az első fordulóban ezeket a fűtőanyagot vették meg: 10 szén, 2 olaj, 1 szemét. A fűtőanyagpiac most így néz ki:



A játék vége, győzelem
A játék annak a 4. lépésnek a végén ér véget, amelyben legalább egy játékos bekötött 17 vagy több várost hálózatába. Ekkor mindenki meg-
próbálja saját hálózatának minél több városát árammal ellátni a rendelkezésére álló erőművekkel és fűtőanyagokkal. Az győz, aki a legtöbb
várost látja el árammal. Egyenlőségnél az dönt, az érintettek közül kinek van több pénze; ha ez is egyenlő, több városa hálózatában.

Fontos: Nem feltétlen az győz, akinek sikerül 17 (vagy több) várost bekötnie hálózatába - könnyen megeshet, hogy ezeknek csak
egy részét tudja árammal ellátni, mert kevés az erőművi kapacitása vagy nincs elég fűtőanyaga. Épp ezért célszerű kiengyensúlyozni
a hálózatnövekedést, az erőműveket és a fűtőanyagokat.

Speciális szabályok
Bizonyos dolgok a játéksszámtól függenek, ezek az alábbi táblázatról leolvashatók. Például két játékos esetén kisebb lesz az erőmű-
pakli, viszont egy játékosnak négy erőműve is lehet egyszerre.

Kivételes esetek
>   
>  
>  

Az első fordulóban mindenkinek vásárolnia kell egy erőművet.
Nem kötelező az első fordulóban elindítani a hálózatot (a játéksorrend miatt dönthet így valaki).
Üres város bekötéséért a 2. és a 3. fázisban is csak 10 elektrót kell fizetni.
Egy várost egy játékos csak egyszer köthet be hálózatába (csak egy házikója lehet ott).
A játék végén, egyenlőség esetén az győz, akinek az érintettek közül több pénze van. Ha ugyanannyi pénzük van, az győz közülük, 
akinek több város van bekötve hálózatába. 

Elméletileg a játék végén még jár bevétel a városok árammal ellátásáért, de nincs gyakorlati jelentősége. (Anitának 7 elektrója
van, Évának 12. Mindketten 18 várost látnak el árammal a játék végén, így a pénz fog közöttük dönteni. Akár megkapják a 18
város árammal ellátásáért járó 145 elektrót, akár nem, Évának 5 elektróval több pénze lesz, így ő nyeri a játékot.)

>   
>  
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a játékban használt
területek
  
az erőműpiac előké-
szítése után ennyi
kártyát kell a pakli-
ból a dobozba rakni
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