


 

TARTALOM 
 Fejlesztési tábla 
 101 Városkártya 
 20 Kerületkártya 
 4 Pontkövető 
 48 Pénz jelölő 
 12 Hitel jelölő 
 44 Szegénység jelölő 

30 x 1 Szegénység 

10 x 5 Szegénység 

4 x 15 Szegénység 

ÁTTEKINTÉS 

Londonban egy kiemelkedő építész szerepét veszed fel, akinek a 20. század hajnalán az a feladata, hogy a 
nagy tűzvész után felépítse a várost és irányítsa annak fejlődését. A város jövőjének vízióját egyensúlyba 
kell hoznod a bevétel és a város lakóinak szükségleteivel, hogy London egyik ikonjaként emlékezzenek 
rád.  

A játéknak négy alapvető eleme van: épületek, pénz, föld és szegénység. Ezek az elemek hatással vannak 
egymásra, valamint befolyásolják a presztízsed. Körödben a városok fejlesztését végzed a jövőbeni 
előnyökért: földet vásárolsz, erőforrásokat gyűjtesz; vagy a város egyik részét igazgatod, használva a 
fejlesztett terület előnyeit. A pénz hatással lesz az ügyeid intézésére, de nem maga az a cél. A végén csak a 
legnagyobb presztízsű építészre emlékeznek.  

 

VÁROSKÁRTYÁK 
Ezek a kártyák képviselik a céheket, vállalkozásokat és épületeket, amelyekkel a 
városrészeket fejleszted. Ahhoz, hogy megnyerd a játékot, kulcsfontosságú a 
városkártyák legjobb kihasználása. Minden kártyának költsége van és a játék során 
szerezhető előny - általában egy későbbi körben, mint amikor kijátszod. 
Londonnak ezekkel a kártyákkal egy rendkívüli mechanikája van ---- először 
felépíted a várost, kártyákat játszol ki az építési területedre; majd ezután igazgatod 
a várost, aktiválva a számos előzőleg kijátszott kártyát, ahogy szeretnéd. 

Minden kártyának van egy alaptípusa, amit a színe jelez. A barna kártyák a gazdasági tevékenységekhez 
kapcsolódnak, a kék kártyák a tudományt és kultúrát tükrözik, a rózsaszínűek pedig a politikát 
valósítják meg. Számos szürke kártya van, amely folyamatos forrása a szegénységnek, hacsak nem találsz 
számukra munkát. A négy kártyatípust a kártyák alsó sarkában lévő körök jelzései különböztetik meg.  

A városkártyáknak két fő előnye van - a játék végén adott presztízs és/vagy a hatása, ami akkor történik 
meg, amikor a várost igazgatod. Néhány kártyának folyamatos hatása lesz aktiválásakor, amikor 
megjelenik. Amikor egy kártya folyamatos hatást fejt ki, azt a kártya felső részén lévő leírás jelzi, nem 
pedig az alsó.  

 



1. Kártya neve 

2. A készlet, amelyhez ez a kártya tartozik (A, B, vagy 
C). 

3. Néhány kártyának többletköltsége van, amit ki kell 
fizetned, amikor a játékos területedre kerül.  

4. A kártya fő területe az aktív képesség, az előny, 
amit akkor kapsz, amikor a várost igazgatod.  

5. A bal körök jelzik a kártya aktiválási költségét, 
amit ki kell fizetned a kártya aktiválásához. Ez 
megköveteli tőled, hogy pénzt költs vagy dobj el egy 
kártyát a kezedből.  

6. A presztízs, amit a játék végén kapsz. 

7. A jobb oldali kör jelzi, hogy a kártyát aktiválás után 
képpel lefelé fordítod-e vagy nem.  

8. Néhány kártya folyamatos hatással rendelkezik, 
ami akkor lép életbe, amikor hozzáadod a játékos 
területedhez. 

 

Kártyaszimbólumok 

A Város- és Kerületkártyák számos 
szimbólumot tartalmaznak, amit 
itt részletezünk.  

Ezek erőforrásokat adnak vagy 
vesznek el; vagy egy hatást 
aktiválnak a Városkártyán, amikor 
neked azt igazgatnod kell.  

 

Presztízs szerzése azonnal 

Presztízs szerzése a játék végén 

Pénzköltés 

Pénz szerzése 

AKCIÓKÁRTYÁK 

Egy szegénység szerzése 

Egy szegénység enyhítése 

Aktiváláshoz költs el egy további 
kártyát  

Fordítsd át ezt a kártyát aktiválás 
után 

A Városkártya pakliban négy kártya van, amiket közvetlenül a 
kezedből játszhatsz ki és nem követeli meg tőled, hogy költs egy 
másik kártyára a kijátszásához. Ezek a kártyák az „akciót’’ 
tartalmazzák a folyamatos képesség leírás helyén és nincs aktiválható 
képességük.  

 



 

KERÜLETKÁRTYÁK 
A nagyobb kártyák lehetőséget adnak arra, hogy London 20 
kerületének egyikéből földet vásárolhass. A föld nagyon drága, de 
értékes. Minden alkalommal, amikor egy földdarabot veszel, 
azonnal presztízspontokat kapsz; enyhíted a szegénységet, új 
lehetőségek nyílnak meg előtted, kártyát húzhatsz. 

Néhány másik kerületben is van folyamatos képesség vagy hatás, amikor igazgatod a várost. Minden 
kártya kapcsolatban áll a Temze folyóval. Mindegyik kártya a folyó északi vagy déli oldalán áll, néhány 
közvetlenül határos vele. Az északi London kártyák általában több presztízst adnak, míg a déliek inkább 
a szegénységet enyhítik. 

1. Kerület neve 

2. Kerület helye (északi vagy déli). A folyóval szomszédos és 
nem szomszédos kerület szimbólumainak különböző 
változataival rendelkeznek. 

 

3. Néhány kerületnek opcionális képessége van, amely 
meghatározza, hogy mikor használhatod.  

4. A kerület költsége. 

5. Minden kerület azonnali előnyének a listája. Ez a kerület 
lehetővé teszi neked, hogy 2 kártyát húzz, amellyel azonnal 2 
presztízst szerzel és elvesztesz 1 szegénységet.  

6. Néhány kerületnek van egy aktív képessége, amely 
minden alkalommal aktiválódik a város igazgatása alatt. Ezek 
lehetnek pozitívak vagy negatívak - ebben az esetben 2 
szegénységet kapsz minden alkalommal, amikor a városod 
igazgatod, amíg Wandsworth a legmagasabb kártyád.  
 

Folyóval nem szomszédos Folyóval szomszédos 

Minden alkalommal, ahányszor 
vásárolsz egy új Kerületkártyát, az 
felváltja a legutóbbi kártyát. Az új 
kártyákat úgy kell lehelyezned, hogy a 
korábbi kártyának a bal széle még 
mindig látható legyen. A kártyák ezzel 
még mindig tudnak neked presztízst 
nyújtani a városkártyák hatásai révén, 
de a játékban csak a felső kártyák 
képességei maradnak.   

 



 

HITELEK 
Ha van olyan fizetési kötelezettséged, amit nem tudsz teljesíteni, 
hitelt kell felvenned, amelyről bármikor dönthetsz. 

Minden hitel esetében a készletből 10 fontot és egy Hitel jelölőt kapsz. Minden 10 fontos hitel, amit 
elvettél szegénységet okoz minden alkalommal, amikor a várost igazgatod.                                           

Annak érdekében, hogy megszabadulj a hiteledtől, a köröd kezdetén 15 fontot kell visszafizetned. A 
Hitel jelölőt és a pénzt tedd vissza a készletbe. A játék végére minden hiteled vissza kell fizetned, ha 
tudod, mert akkor hét presztízs pontot vesztesz minden visszafizetetlen hitelért.     

A FEJLESZTÉSI TÁBLA 

A Fejlesztési tábla két sort tartalmaz az eldobott városkártyák részére. A játék kezdetén ezek a sorok még 
üresek, de ahogy a játékosok fejlesztik a városaikat, ezek a helyek a feltöltődnek. Két játékos esetében a 
sorok első három mezője érhető el. Három játékos esetében az első négy mező, és négy játékosnál a 
sorok összes mezője szabad. A tábla tartalmaz még egy pontsávot a presztízs követésére, és egy 
összefoglalót a szegénységre, hogy milyen hatással van a presztízsre a játék végén.  

 

KÁRTYÁK HÚZÁSA ÉS ELDOBÁSA 

Amikor egy vagy több Városkártyát húzol fel, akkor a Fejlesztési tábla bármelyik kártyáját vagy a 
Városkártya pakli felső lapját húzhatod. Ha több lapot húzol fel egyszerre, akkor választhatsz, hogy a 
kettő kombinációját húzod-e fel úgy, hogy egy kártya felhúzása előtt még eldöntheted, hogy honnan 
veszed el a következőt.  

Amikor eldobsz egy kártyát, azt a Fejlesztési tábla felső sorának elérhető mezőjébe kell helyezned
(néhány mező csak akkor elérhető, ha három vagy négy játékos játszik). Ha már a felső sorban nincs 
elérhető mező, akkor azokat az alsó sorba kell behelyezned.  

Ha egy kártyádat eldobod és a Fejlesztési tábla tele van, akkor az alsó sor összes kártyáját dobd ki a 
játékból. A felső sorban lévő összes kártyát az alsó sorra csúsztasd és folytasd a játékot a szokásos 
módon.  



 

BEÁLLÍTÁS 

Helyezd a játéktáblát az asztal közepére. Mindegyik játékos válasszon ki egy pontkövetőt és tegye a tábla 
„0’’ mezőjére. A Pénz, a Hitel és a Szegénység jelölőit a tábla mellé tegyétek, mint egy általános készlet. 
Mindenki vegyen el 5 fontot és helyezze el maga előtt, a saját építési területe részeként. Az építési terület 
információi publikusak, nem lehet őket titokban tartani. Ez magába foglalja az érméket, a hiteleket, a 
szegénységi jelölőket, a kerületeket és építési paklikat, azonban a lefedett vagy a képpel lefelé fordított 
kártyapaklik a játék végéig rejtve maradnak.  

Különítsd el az épületkártyákat három paklira aszerint, hogy milyen betű lett felül címként rányomtatva 
---- A, B vagy C. Keverd meg külön ezeket a paklikat, majd helyezd le a C paklit képpel lefelé. A B paklit 
tedd a C pakli tetejére, végül az A paklit a B-re, ezzel alkotva egy Városkártya paklit. Ebből a pakliból 
ossz minden játékosnak 6 kártyát.  

Keresd ki a három kezdő Kerületkártyát (City, Westminster, és Southwark & Bermondsey) és helyezd 
őket képpel felfelé a tábla oldalára. A többi Kerületkártyát keverd meg és egy képpel lefelé fordított paklit 
képezz belőle a tábla mellett. Az a játékos, aki a játék beállítását végezte, ő lesz a kezdőjátékos.  

 



 

HOGYAN JÁTSSZUK? 

A játék célja, hogy a legmagasabb presztízzsel rendelkezz, mire a Városkártyák elfogynak. A játék során 
a játékosok körei az óramutató járásával megegyező irányba haladnak. A köröd során először egy 
Városkártyát kell húznod, majd a következő akciók egyikét végrehajtanod: 
1) Fejleszted a városod; 2) Földet vásárolsz; 3) Igazgatod a városod; 4) Húzol még három Városkártyát.  

Ha a köröd végére több mint kilenc kártya van a kezedben, akkor dobd el a felesleges lapokat.  

 
VÁROSFEJLESZTÉS 

Amikor a városod fejleszted, egyenként játszod ki a Városkártyákat a kezedből magad elé helyezve az 
asztalra. Ezek a kártyák képpel felfelé fordítva hozzákerülnek a saját építési területedhez. Amikor 
kártyát adsz az építési területedhez, akkor először el kell dobnod egy ugyanolyan színű kártyát a 
kezedből. Ha van, akkor a kártya további költségét is meg kell fizetned. Ha nem engedheted meg 
magadnak a többletköltséget, vagy nem szeretnél hitelt felvenni, akkor nem játszhatod ki ezt a kártyát.  

Ha nincs olyan kártya a kezedben, amit szabályszerűen kijátszhatnál, akkor ne vedd figyelembe a 
városfejlesztés akciót. Amikor egy kártyát helyezel az építési területedre, akkor bármelyik képpel felfelé 
vagy lefelé fordított kártya tetejére helyezheted, vagy önmagában is leteheted. Mindegyik kártyapakli 
egy halom. A köröd során egy másik kijátszott kártyát nem helyezheted annak a kártyának a tetejére, 
amit szintén ugyanabban a körben tettél le.  

Ha egy kártyának folyamatos hatása van, az azonnal életbe lép, amint lehelyezted. Ennek a kártyának a 
hatása azzal szűnik meg, ha képpel lefelé fordítod vagy lefeded egy másik kártyával. Ez azt jelenti, hogy 
használhatsz egy folyamatos képességet ugyanabban a fordulóban, amiben kijátszod. Bármilyen más 
képesség csak akkor aktiválódik, amikor a városod igazgatod.  

Megjegyzés: az akciókártyáknak külön képességük van, ami nem kapcsolódik az építési területedhez. 
Ezeket a kártyákat csak akkor érdemes kijátszani, amikor kiválasztod a fejlesztési akciót.  

 

PÉLDA A FEJLESZTÉSRE 

Ez a négy kártya van a kezedben, amikor a fejlesztési akciót 
választod. A kék kártyáiddal eldobhatod a Vauxhall kertet, hogy 
Kórházat építs. A kórháznak 2 font többletköltsége van, amit meg 
kell fizetned. Szintén eldobhatod a kórházat, hogy felépítsd a kertet, 
amivel pénzt takarítasz meg.  

 

A barna kártyáiddal eldobhatod a Hugenottákat, hogy felépíts egy 
Borkereskedést, vagy kijátszod a Hugenottákat az akció képessége 
miatt, megtartod a Borkereskedést és 2 új kártyát húzol fel. Talán ez 
több lehetőséget ad? Minden eldobott kártya elérhetővé válik a 
másik játékos számára, ezért óvatosan válaszd ki a lehetőségeidet. 



FÖLDVÁSÁRLÁS 

Amikor földet vásárolsz az asztal közepén lévő képpel felfelé fordított Kerületkártyák közül kell 
választanod, megfizetned annak költségét és az építési területedhez adnod. Ha már egy vagy több 
Kerületkártyával rendelkezel, akkor az új kártyát a felső kártya tetejére kell helyezned úgy, hogy az alatta 
levőnek a címe látható legyen. Pótold a hiányzó Kerületkártyát a Kerületkártya pakliból.  

Amint megvásároltál egy várost, közvetlenül a költség alatti előnyöket azonnal megkapod ---- 
kártyahúzás, a Presztízs jelölőd mozgasd annyi mezővel előre, ahányat a Kerületkártya mutat és távolíts 
el annyi Szegénység jelölőt, amennyit a kártya jelez. Ha kevesebb Szegénység jelölőd van, mint 
amennyit a Kerületkártya mutat, akkor annyit távolíts el, amennyi aktuálisan a készletedben van.  

Ha a Kerületkártyának folyamatos hatása van, akkor az azonnal életbe lép, amint az építési 
területedhez adod. Amint egy másik kerületet helyezel a tetejére, a hatása megszűnik.  

 

NINCSTELENEK 

A pakliban 11 nincstelen kártya van. Ezeket a kártyákat nem tudod az építési területedhez adni vagy 
eldobni a kártyát, hogy kijátszd (hacsak a Város- vagy a Kerületkártya hatása kifejezetten másképpen 
nem rendelkezik). A kártyákat csak kártyahatásokon keresztül lehet eldobni azért, hogy aktiváld a már 
városban lévő kártyákat vagy akkor, ha a köröd végén a kézlimited a határ felett van. 

PÉLDA A FÖLDVÁSÁRLÁSRA 

Amikor a földvásárlás akciót választod, ez a három kerület elérhető. 
A Hammersmithet nem engedheted meg magadnak, hitelt nem 
szeretnél felvenni, ezért a másik kettő kerület közül kell választanod. 
Melyik előnyös számodra? Lewisham hatékony a szegénység 
csökkentése vagy Southwark & Bermondseynek erőteljes 
képessége? Akárhogyan is döntesz, fedd le a meglévő kerületed és 
így az előző kártyából csak a bal oldala lesz látható.  

 



 

VÁROSIGAZGATÁS 

Amikor a városod igazgatod, akkor az építési területeden lévő Városkártyákat aktiválod egyenként 
bármilyen sorrendben. Miután aktiváltál annyi Városkártyát, amennyit szerettél volna, a szegénység 
megnövekszik. Az építési területeden a képpel felfelé fordított Városkártyák aktiválása három lépésből 
áll: 

1. Ha van aktiválási költsége, akkor azt fizesd meg. A költséget úgy tudod rendezni, hogy a 
pénzt a készletbe befizeted vagy a kezedből egy bármilyen színű kártyát eldobsz. Ha nem 
tudod megfizetni a költséget, akkor nem aktiválhatod a kártyát. 

2. Végezd el a kártya teljes aktiválási hatását. A szöveghatásokat és a szimbólumokat bármilyen 
sorrendben elvégezheted. Ha abban a pillanatban nincs szegénységed, akkor nem tudsz 
„szegénység csökkentést’’ végezni, nem kapod meg az előnyét.  

3. Ha a kártya „fordíts’’ szimbólummal rendelkezik, akkor képpel lefelé fordítsd át. A kártya 
halom marad, de már nem aktiválhatóak.  

Csak a képpel felfelé fordított kártyák aktiválhatók, és minden kártya csak egyszer aktiválható 
ugyanabban a körben. Ha a legfelső Kerületkártyádnak aktiválási hatása van, akkor ebben az 
akcióban aktiválni kell. Ezt az építési területeden bármelyik kártya előtt vagy után megteheted. A 
Kerületkártyákat soha nem kell átfordítanod. 
Miután befejezted a kártyák aktiválását, számos Szegénység jelölőt kapsz a készletből. Az alábbiak 
mindegyikéért egy Szegénység jelölőt szerzel: 
 

 Az építési területeden lévő halomért (függetlenül attól, hogy aktiválva van vagy nincs). 
 Az építési területeden lévő 10 fontos hitelért. 
 A kezedben lévő kártyáért. 

 

HÁROM KÁRTYA HÚZÁSA 

Amikor ezt akciót végzed, akkor pontosan három kártyát kell húznod. Mint mindig, bármilyen 
kombinációban húzhatsz a pakliból vagy a fejlesztéstábláról. Ha kevesebb, mint 3 kártya elérhető, 
akkor egyszerűen csak azokat vedd el.  
 



Úgy döntesz, hogy az építési területeden igazgatod a városod. A 
képpel felfelé fordított kártyákat úgy aktiválod, ahogy akarod. A 
kórház kártyád egy kis rugalmasságot ad neked, amely lehetővé teszi, 
hogy a későbbi körödben újrahasználhass egy Városkártyát. Mivel 
pénzed már van, ezért talán sokkal fontosabb a presztízsed. A Nyugat 
---- indiai kikötőkártya aktiválásához egy kártyától meg kell válnod. A 
kezedből eldobsz egy Nincstelen kártyát és mielőtt még átfordítanád 
a lapot, kapsz 7 fontot. Ezután a városi házakat aktiválod, ami azonnal 
2 presztízspontot ad neked (egy pont minden képpel felfelé fordított 
kék kártyáért). 

Ezt a kártyát normális esetben csak átfordítod, de úgy döntesz, hogy 
használod a kórház képességét és helyette azt fordítod meg. A városi 
házakat ebben a körben még egyszer nem tudod használni, de ha 
hagyod képpel felfelé fordítva, akkor még egy későbbi körben ismét 
használhatod. Most a gőzhajót aktiválod. Két kerületed is határos a 
folyóval, amint azt a Kerületkártya balszélső oldala is jelzi, ezért 4 
fontot kapsz és átfordítod a gőzhajót. Végül el kell venned 
Southwark & Bermondsey folyamatos képességét és hozzáadsz egy 
szegénységet. 

 

PÉLDA A VÁROSIGAZGATÁSRA ---- 1. RÉSZ 
 

JÁTÉK VÉGE 

Ha bármelyik játékos köre végén a Városkártya pakli elfogy, akkor még a többi játékos elvégez egy 
utolsó kört és a játék véget ér. A végső pontszámításhoz a következő lépéseket tegyétek meg 
csapatban (ha mindenki ismeri a játékot, akkor ezt egyénileg is megtehetitek): 

1. Vegyél el egy Szegénység jelölőt minden kártyáért, ami a kezedben maradt, és vedd ki a 
játékból ezeket a lapokat.  

2. Számold össze az építési területeden lévő összes Városkártyának a presztízspontjait, beleértve 
azokat is, amelyek képpel lefelé vannak fordítva vagy már felépültek. A presztízssávon a 
jelölőd mozgasd előre annyi mezőt, mint amennyi pontértéket szereztél.  

3. Fizess vissza annyi hitelt, amennyit csak tudsz. Minden 10 fontos hitelért 15 fontot fizetsz 
vissza.  

4. Az építési területeden minden megmaradt 3 fontért lépj előre egy mezőt a presztízssávon.  

 



 

PÉLDA A VÁROSIGAZGATÁSRA ---- 2. RÉSZ 
 
Ez az építési területed miután a városod igazgattad. Most sok 
készpénzzel rendelkezel, de a következő köröd kezdetéig nem 
tudod visszafizetni a hiteled. A szegénységet a következők 
szerint kapod meg: az építési területen minden egyes kártya 
halomért (négy), egy minden Hitel jelölőért és minden 
kézkártyáért (kettő), ez összesen hét. A meglévő négy 
Szegénység jelölőjvel együtt összesen tizenegyet szereztél. Ez 
irányíthatatlan! Talán egy későbbi körben tenned kellene ezért 
valamit… 

 

A legmagasabb presztízzsel rendelkező játékos a győztes. Ha döntetlen a végeredmény, akkor a 
legkevesebb szegénységgel rendelkező játékos a győztes. Ha még mindig döntetlen állna fenn, a legtöbb 
Kerületkártyával rendelkező játékos győz. Azonban, ha még ezek után is döntetlen, a legmagasabb 
presztízsű Városkártyával rendelkező játékos nyer.  

 

5. Minden vissza nem fizetett hitelért a jelölőd mozgasd visszafelé hét mezőt a presztízssávon.  
6. Hasonlítsátok össze a teljes Szegénység jelölőiteket. Az a játékos, akinek a legkevesebb Szegénység 

jelölője van, az visszateszi őket a készletbe. Majd az összes játékos ugyanezt a számú Szegénység 
jelölőt teszi vissza a készletbe.  

7. Ezután ellenőrizd a Fejlesztési táblán a szegénységi táblázatot a megmaradt Szegénységi jelölők 
alapján és a Presztízs jelölőd mozgasd visszafelé annyi mezőt a presztízssávon, amennyit a táblázat 
mutat.  



KÁRTYASZIMBÓLUMOK 

PRESZTÍZSVESZTÉS A SZEGÉNYSÉG MIATT 

Minden 10 
pont fölött 

Presztízs szerzése azonnal 

Presztízs szerzése a játék végén 

Pénzköltés 

Pénzszerzés 

Egy szegénység szerzése 

Egy szegénység enyhítése 

Aktiváláshoz költs el egy további 
kártyát  

Fordítsd át ezt a kártyát aktiválás 
után 


