
Дії 1-7 можна виконувати кілька разів за раунд, однак лише одну за хід
1. Торгуй: Продай або придбай 1 тип товару. По 1 купцю         за одиницю. Зміни ціни

2. Візьми 1 Експортний контракт: Сплати вартість та поклади отриманий 
                                                контракт у свій порожній ящик

3. Розширся: Переклади 1 одиницю зі свого планшету на порожню клітину. Якщо ти ризширюєшся 
    у клітину поруч з опонентами, можеш використати Бонус сусідства та придбати всі сусідні 
    товари зі знижкою у -2 або -3 монети. Можна придбати кілька типів товарів, не >3 (4) однакових.

4. Онови логістику: Сплати           та збільши радіус доставки по рікам і озерам

5. Онови технологію: Сплати           та перегорни тайл.                    Покращені робітники дають

6. Найми купця:   Сплати            та отримай 1 Купця         зі свого планшета.

7. Виконай контракт: Сплати потрібні товари, пересунь відповідні Токени 
                                         імпорту та отримай негайні бонуси.

АБО

8. Спасуй: Закінчи поточний раунд та отримай найвищий наявний бонус
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