
#INDUSTRIA
Ett spel av Michael Schacht för 3-4 personer

 [Översatt av Victor Annergård, October 2007]

Från gruvor till  automatiserade fabriker,  styr  du din dynasti  igenom fem epoker  i  det  här 
auktionsspelet. Upplev upptäckten och applikationen av ångkraft, de första maskinerna och 
elektricitet. Bygg fabriker och säkra transport och skeppningsrättigheter till just din dynasti. 
Det kommer ge dig viktiga seger poäng i slutändan. Vision och smart planering kommer göra 
dig till den mest dugliga industri magnaten

Spelkomponenter

• 60 industri brickor - (12 per epok) Av typerna fabriker, teknologier, resurser och bonusar.  Baksidan visar på den 
gällande epoken

1. 1 regelhäft
2. 4 x 20 ägarskaps markörer - i spelarfärgerna röd, grön, blå och gul 
3. 4 segerpoängs markörerna - även de i spelarfärgerna
4. 1 spelbräde - på vänstersida återfinns fabrikerna, i mitten epokspåret och till höger teknologierna. Några fabriker 

och teknologier är ihop länkande. En spår för segerpoäng återfinns i nederändan av spelbrädet.
5. 30 träskivor - används som spelvaluta, de gråa gäller som 1 taler och de gula som 5 taler.
6. 2 stora träskivor - En fungerar som startspelar markör och den andra som epokmarkör på spelbrädet. 

Spelets utförande 

Igenom att sälja fabriker och teknologer så smart som möjligt när man är auktionsförrättare, kan du å ena sidan tjäna 
pengar och å andra sidan säkerställa de mest attraktiva objekten. Du måste planera konstruktionen av din industriella 
dynasti  försiktigt, eftersom pengar är en brist i spelet. I slutet av spelet finns det fler värdefulla vinstpoäng för 
kombinationer av fabriker och teknologier.

Förberedelser 

Placera spelbrädet mitt på bordet. Epokmarkören ställs på den första av dess platser.

Alla får 4 taler. Spelarnas pengar ska vara placerade så att alla kan se dem. Resten av pengarna placeras i en bankhög.

Alla får även sina ägarskapsmarkörer och sina segerpoängsmarkörer i sin spelar färg. Segerpoängsmarkörerna placeras 
på noll platsen i poängspåret. 

Brickorna sorteras i högar enligt deras baksida (alltså I, II, III, IV och V), var och en av dessa högar ska sen blandas. 
När man spelar fyra spelare används alla, men när man är tre spelare ska epok  fem “V” tas bort. 

Spelets grunder

En spelare för startspelar markören. Flera runder spelas i  medsols ordning. En runda består av fem faser. Alla spelare 
fullgör en fas förre man flyttar till nästa.

.  Följande faser  förekommer:



7. Inkomst

8. Vänd upp nya brickor 

9. Auktionera brickor

10. Bygg eller spela brickor

11. Bytt startspelare

I tillägg efter den tredje eller fjärde rundan byter epokmarkören plats.

Bye av Epok

Med tre spelare genomförs 4 epoker och med fyra spelare genomförs alla 5 epokerna 

Faserna i detalj:

12. Inkomst

Varje spelare för 1 Taler från banken.

Notera: När epoken byter till III, IV och V så får varje spelare en extra betalning av 1 taler.

2. Vänd upp nya brickor

Från den nuvarande epokens hög med brickor (start från I uppenbarligen), dras en bricka för varje spelare och placera 
de uppvända och klart synbart vid sidan av spelbrädet. 

Notera: I varje epok kommer totalt 12 brickor komma fram för auktion

Notera: Om du vill kan du placera fabrik- och tekonlogibrickor på deras korrekt platser på spelbrädet. Det gör det  
enklare att se möjliga kontakter med andra fabriker och teknologier.

3. Auktionera brickor

Startspelaren är första auktionsförrättare.  Han väljer en av de uppvända brickorna. I turordning , med början hos 
spelaren till vänster om honom, måste varje spelare, förutom auktionsförrättaren , bjuda en gång för brickan eller passa. 
Alla bud måste alltid vara högre en tidigare lagda bud.  Efter att alla spelare har bjudit eller passat, blir det 
auktionsförrättarens tur. 

Han har två val:

- Han ger den spelare som lagt de högsta budet brickan och tar lika mycket pengar från honom. Sen bjuder han ut 
nästa bricka. 

Eller

- Han tar brickan själv, utan att betala och ger upp sin roll som auktionsförrättare i den här fasen. .  Han behåller 
däremot startspelar markören! Spelaren till vänster om honom kommer nu bli ny auktionsförrättare och väljer 
nästa bricka att auktionera ut.  

  Om ingen lägger ett bud måste auktionsförrättaren ta brickan själv och ge upp auktionsförrättare rollen till spelaren 
som sitter till vänster om honom. 

En spelare kan auktionera ut flera brickor i en runda, du kan inte bjuda fler taler en du har. 

Brickor köpta i auktionen tas till spelarens hand. Fasen slutförs när alla brickor har auktionerats ut. 

Notera: En auktionsförrättare som tagit upp något får bjuda på andra auktioner ändå. 



4. Bygg eller spela brickor 

 Med början hos spelaren med startspelarmarkören kan nu lägga ut 1 till 3 brickor från sin hand. Mer precist, som mest 
en fabrik, 1 teknologi och en bonus bricka, i vilken ordning som helst. De här brickorna läggs med framsidan upp 
framför spelaren. 

Notera: Bara brickor spelade på det här sättet räknas vid spelets slut

Om du lägger en bricka måste du betala det indikerade priset till banken [numret på brickans nedre vänstra sida] 
(teknologier har ingen byggnads kostnad, och kan spelas gratis). Dessutom kräver många fabriker och teknologier, en 
eller två specifika resurser. En bricka kan bara spelas om alla dess kostnader kan betalas.

Skaffa nödvändiga resurser

Resurser kan skaffas med de följande fyra metoderna:

13. Du har köpt resurserna i en tidigare auktion och har brickan i din hand. Du kan lämna in den och den blir förpassad 
från spelet. Notera:  Du kan sälja en resursbricka för 1 taler vid vilken tidpunkt som helst, igenom att lämna in det  
(den förpassas från spelet) och ta en 1 taler från banken.

14. Du har fabriker som skapar de nödvändiga resurserna - i de fallet räknas den resursen som redan betalad.

15. En annan spelare har placerat en fabrik som skapar den nödvändiga resursen. Du kan då köpa den från 1 taler till 
spelaren. Köpet kan inte nekas. Notera: Köpande och säljande [av samma resurs från samma fabrik] kan göras 
flera gånger per runda. 

16. Du kan köpa resurser för 1 Taler från banken. Detta gäller bara för resurser ingen spelare producera, men 
VIKTIGT: Du kan bara köpa resurser som redan är tillgänglig, och som kommit fram i tidigare epoker (se nedan).

Tabell med tillgängliga resurser:
I Epok I: inga  resurser är tillgängliga från banken.
I Epok II: sten  - tegel  - träd  finns tillgängliga från bank.
I Epok III: järn - keramik - glas och allt föregående finns tillgängligt från banken.
I Epok IV: elektricitet - cement - stål och allt föregående finns tillgängligt från banken
In Epok V: plast - datorer och allt föregående finns tillgängligt från banken

Om du inte har tillräckligt med pengar eller behövda resurser kan du inte bygga fabriken eller teknologin, eller en 
bonusbricka. 

Segerpoäng för att bygga fabriker och att spela teknologier

Om du spelar en fabriks eller teknologi bricka, kan du placera en av dina spelarmarkörer på den överänstämmande 
platsen på spelbrädet. Detta kan ge segerpoäng 

Antalet segerpoäng finns alltid i det nedre högra hörnet av brickan: om inget värde finns där, så får du inte heller några 
poäng.

För fabriker får du dessa segerpoäng om du bygger den i samma epok som du köpte den.

Notera: Epoken som gäller återfinns på brickans baksida. Poängen markeras genast ut på poängspåret.

Teknologier - olikt fabriker - kan de endast spelas i epoken de köpts i. Vid nästa epok byte, kommer alla teknologi 
brickor som någon har på hand att tas ifrån spelet utan kompensation.

"Special fabriker": bank och  aktiemarknad

För en spelare som bygger banken eller aktiemarknaden, kommer alla framtida byggkostnader reduceras med 1 taler. 
Om en spelare äger båda så minskar kostnaden med 2 taler.

Notera:  Hur mycket priset på en byggnad en sänks får du aldrig tillbaka pengar. Du får aldrig några pengar för att du 



äger banken och/eller aktiemarknaden!

Sammanfattning: Fabriker kan byggas vid vilken tidpunkt som helst [i vilken epok som helst], men de ger bara 
segerpoäng i sin egen epok. Teknologier kan bara spelas i sin egen epok annars måste de slängas bort vid nästa  
byte av epok..
Bonusbrickor kan spelas i vilken epok du vill..

17. Byte av startspelare

Om alla brickor i en runda har auktionerats (3 eller 4 beroende på antalet spelare) så flyttas startspelarmarkören ett steg 
till vänster för att indikera den nya startspelaren. Nästa runda börjar med fas 1: inkomst. 

5. Byte av Epok

Om alla brickor i en epok har blivit utaktionerade, så kommer ett epok byte genomföras. Epokmarkören flyttar ner ett 
steg. Om bytet är till epok III, IV eller V, kommer varje spelare få en taler från banken i tillägg till den normala 
inkomsten. .

Alla teknologi brickor som återfinns i en spelares hand slängs bort. 

Från nu är resurser tillgängliga från banken. Vilka resurser som är tillgängliga kan ses från tabellen ovan. 

Epok markören flyttar ett steg, om den flyttar över en taler symbol för spelarna 1 taler extra. 

Spelets slut 

Spelet slutar när alla brickor får alla epoker har blivit auktionerade. Rundan spelas färdigt

Fördelning av segerpoäng

Extra segerpoäng kommer nu delas ut. Pengar, bonusbrickor och länkade fabriker/teknologier kan ge segerpoäng. 
Brickor som är kvar i spelarens händer ger inga segerpoäng.

Bonusbrickor

För bonusbrickorna  (kanal, hamn, järnvägsspår, pipeline och datanätverk) som du har spelat får du 2 segerpoäng för 
varje fabrik som har samma symbol

Notera: Om du har två av samma symbol får du inga extra bonuspoäng

Länkade fabriker och teknologier

Om en spelare äger en fabrik eller teknologi som är länkad med en väg, får han 3 segerpoäng för den länken. 

Notera: Vila fabriker och teknologier som är länkade är utmarkerade på sidan 6 i {de tryckta} reglerna. 

Pengar

För var 3 taler får du 1 segerpoäng

Spelarens segerpoäng markeras ut på poängspåret 

Notera: Om en spelare har fler en 45 poäng, så placeras en ägarskapsmarkör på 45+ platsen och hans 
segerpoängsmarkör flyttas till “0”

Spelaren som har kommit längst har vunnit. Om det är oavgjort så är det spelaren med flest spelade brickor (fabriker, 
teknologier och bonus kort) som vinner. Om det fortfarande är oavgjort, så vinner spelaren med mest pengar. 

Exempel: Om Michael vid spelets slut har spelat de följande brickorna (bland andra): Oljefält, raffinaderi, mekanisk 
utveckling, automobil och också bonuskorten “pipeline” och “hamn” så kommer Michael få följande segerpoäng för de 



nämnda brickorna:
Oljefält och raffinaderi spelade i rätt epok ger  3 + 4 = 7 poäng;
Maskin verkstad och automobil ger  2 + 5 = 7 poäng;
raffinaderiet och oljefältet är länkade av en väg som ger3 poäng;
mekanisk utveckling och automobil är också länkade med en linje, så det ger ytligare 3 poäng;
Oljefältet visar bonussymbolen för hamn och pipeline, båda har Michael spelat, vilket ger honom 2+2 = 4 poäng. 
Även raffinaderiet visar pipelinesymbolen så det ger 2 poäng till. Det ger dessa placeringar  26 poäng.

-----------------------
Resurser på Tyska - Engelska - Svenska

Computer Computer Dator                
Eisen Iron Järn
Holz Wood Trä
Glas Glass Glas
Keramik Pottery Keramik
Kunststoff Plastic Plast
Stahl Steel Stål
Stein Stone Sten
Strom Electric Power Elektricitet
Zement Cement Cement
Ziegel Brick Tegel

---------------------------------------

Översättarens kommentar:

Det här är inte en officiell översättning, det är bara jag som vill göra spelet mer lättillgängligt för personer i  
Sverige. 

This is not an offical translation, I just wish to make the game more avalible to people in Sweden. 

This is made without permission  from the author of the game, or the Publisher, but I don’t see why they 
should have a problem with people makning there game sell more. 

But own the game if you use this! (Allthough you must because major Components are not avalible here)

Använd inte den här om du inte köpt spelet!


