
 
Szellemlovas - társasjátékok felnőtteknek, 1067 Budapest, Szondi u. 18/a. Tel.: 302-2326 

www.szellemlovas.hu/tarsasjatek 

Chicago Póker  
Bruno Faidutti és Bruno Cathala játéka. 
2-6 játékosnak 10 éves kortól 
Játékidő 45 perc 

1 Bevezető 
Köszöntelek a 20-as években.  A szervezett bűnö-
zés a virágkorát éli Chicagóban és ma van a napja, 
amikor átveheted az uralmat Chicago felett. 
Célod, hogy átvedd az irányítást a legjövedelme-
zőbb legális és tiltott üzletek felett: tiltott kocsmák, 
szerencsejátékok, jazz klubok és szeszfőzdék. Át-
küldheted az embereidet, hogy megfélemlítsék a 
konkurens üzletek tulajdonosait, de néha egysze-
rűbb átvenni őket a játékasztalnál. 
Ha te vagy az első gengszter, akinek sikerül birto-
kolnia 3 egyforma, 4 különböző vagy 5 bármilyen 
üzletet máris te lettél a „Big Boss” a Chicago póker-
ben! 

Tartalma: 

20 Hexa alakú üzletlapka. (négy fajtából 5-5 db) 
87 kártyalap 
75 gengszter kártya (1-15-ig 5 színben) 
6 különleges lap 
6 szabálylap 
4 töltény alakú, lövöldözésjelző 
1 szabályfüzet 

Az üzletek 

A 20 üzletlapka a következő üzleteket ábrázolják: 
tiltott kocsmák, szerencsejátékok, jazz klubok és 
szeszfőzdék. Amikor kijátszol egy gengszter lapot 
valamelyik üzlethez, tedd azt az üzlet megfelelő 
oldalához, ahhoz, amelyik a te gengsztered nevét 
mutatja. A szabálylapod mutatja, hogy melyik 
gengszterrel játszol, így mindenki könnyen követ-
heti ki kivel van. 

A lapok 

Gengszterek 
A gengszter lapokat az üzletekhez kell kijátszani, 
hogy kialakíthass belőlük minél nagyobb póker 
kombinációkat, amivel átveheted az üzlet felett az 
irányítást. 

A szabálylap 
A szabálylapokon van feltüntetve a gengszterek 
neve, és a lehetséges pókerkombinációk listája, 
érték szerint. 

A lövöldözésjelző 
Ez a töltény alakú jelző mutatja azokat az üzleteket 
amelyekben a következő körben végleg eldől, hogy 
ki birtokolja. 

2 A játék kezdete 
Adj minden játékosnak egy szabálylapot. Ez mutat-
ja majd, hogy ő melyik gengszterrel vesz részt a 
játékban. Tartsd ezt a kártyát magad előtt.  Minden 
fel nem használt szabálylapot tegyél vissza a do-
bozba, ezek nem játszanak. 
Minden gengszter lapot és a különleges lapokat 
keverd össze egymással. Ossz minden játékosnak 5 
lapot, ez lesz a kezdő kezük. A kezedben tartott 
lapokat tartsd titokban a többi játékos elől, amíg ki 

nem játszod őket. A maradék lapokat képpel lefelé 
tedd az asztal közepére, jól elérhető helyre, ez lesz 
a húzópakli. 
Keverd össze az üzletlapkákat. A játékosok számá-
tól függően tegyél ki üzletlapkákat az asztalra kép-
pel felfelé: 
 

2-3 játékos 2 üzlet 
4    játékos 3 üzlet 
5-6 játékos 4 üzlet 

 
A maradék üzletlapkákat tedd képpel lefelé az asz-
talra ez szintén húzópakli lesz. A kitett lapkákat 
célszerű ugyanabban az irányban kitenni, ez meg-
könnyíti a játékosok lapjainak azonosítását. 
Válassz véletlenszerűen egy kezdőjátékost. 

3 A játék menete 
A Chicago Póker körökre osztott játék, minden játé-
kos végrehajtja az egész körét, utána jön a követ-
kező játékos az óramutató járásának megfelelően. 

A kör fázisai 

Amikor rád kerül a sor, akkor végre kell hajtanod 
pontosan 3 akciót. Kétféle akcióból választhatsz. 
Felbérelsz egy gengsztert (húzol egy lapot), vagy 
növeled a befolyásodat (kijátszol egy lapot). Az 
akcióidat bármilyen sorrendben végrehajthatod, 
például húzol egy lapot, kijátszol egy lapot majd 
megint húzol egy lapot. 

Kivétel: A játék első körében az első játékos csak 
1, a második játékos csak 2, a harmadik játékos 
már 3 akciót köteles végrehajtani. A játék további 
köreiben minden játékos 3 akciót köteles végrehaj-
tani. 

Gengszter felbérelése (laphúzás) 

Húzd fel a húzópakli legfelső lapját a kezedbe. Ha a 
húzópakli elfogyott keverd össze a dobott lapokat 
és ez lesz az új húzópakli. 

Fontos: A köröd végén nem lehet 7 lapnál több a 
kezedben. Nem húzhatsz lapot, ha a köröd végén 
hétnél több lap maradna a kezedben. 
A befolyás növelése (lap kijátszás) 
Játssz ki egy gengsztert valamelyik üzlethez, vagy 
játssz ki egy különleges lapot a kezedből. 

Gengszter lapok 
Tedd le a gengszteredet az egyik működő üzletnek 
arra az oldalára, amelyik a te gengszterfőnököd 
nevét viseli. A lapot vagy képpel felfelé, vagy kép-
pel lefelé kell letenni, ezt az-az üzlet határozza 
meg, amelyikhez leteszed. 

Tiltott kocsma 
Az első 2 lapot képpel lefelé, a többi 3 lapot képpel 
felfelé kell letenni ehhez az üzlethez. 
Szerencsejáték barlang 
Felváltva kell képpel felfelé és lefelé letenni ehhez 
az üzlethez. Az elsőt képpel felfelé. 

Jazz klub 
Az első 3 lapot képpel lefelé, a többi 2 lapot képpel 
felfelé kell letenni ehhez az üzlethez. 

Szeszfőzdék 
Az összes lapot képpel felfelé kell letenni ehhez az 
üzlethez. 
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Megjegyzés: A saját képpel lefelé letett lapjaidat 
bármikor megnézheted. 
 
A lapjaidat egy oszlopba tedd a gengszterfőnököd 
neve alá az üzlethez. Úgy tedd le őket, hogy mindig 
világosan látható legyen, hány lapot tettél ki, és a 
képpel felfelé kitett lapok milyen színűek és értékű-
ek. Egy üzlethez nem tehetsz ki 5 lapnál többet. 
Amikor az 5. lapodat is kitetted egy üzlethez, tedd 
a lövöldözésjelződet az üzlethez legközelebb levő 
lapodra. A lövöldözés a következő köröd elején fog 
lejátszódni. A többi játékosnak is van lehetősége 
lapokat kitenni ehhez az üzlethez a saját körében! 

Különleges lapok 
A különleges lapokat nem az üzletekhez kell kiját-
szani. Ha egy különlegeslapot kijátszol, annak hatá-
sa azonnal létrejön. Ezután el kell dobni a lapot. 
Minden lapból 1 van, kivéve a rendőrségi rajtaütést, 
ebből kettő van. 

Likvidálás 
Válassz ki egy játékban levő üzletet és egy játé-
kost, akinek van gengsztere ennél az üzletnél. A 
kiválasztott játékosnak el kell dobnia az utolsó la-
pot, amit ehhez az üzlethez játszott ki. Ha egy játé-
kosnak 5 lapja és lövöldözésjelzője van egy üzlet-
nél, ő immúnis a likvidálásra, amit ehhez az üzlet-
hez játszanak ki. Más áldozatot kell választanod. 

Rendőrségi rajtaütés 
Válassz ki egy játékban levő üzletet és egy játé-
kost, akinek van gengsztere ennél az üzletnél. Meg-
nézheted a kiválasztott játékos összes képpel lefelé 
kitett lapját, amit ehhez az üzlethez játszott ki. 

Limuzin 
Válassz ki egy üzletet, ebből az üzletből legfeljebb 4 
gengsztert áttehetsz egy másik üzlethez bármilyen 
sorrendben. Be kell tartanod az új üzlet, képpel 
felfelé, képpel lefelé, lapletevési szabályait. Ez azt 
jelenti, hogy előfordulhat, hogy egy eddig képpel 
felfelé levő lapod képpel lefelé kerül lerakásra és 
fordítva. Nem mozgathatsz olyan lapokat, amik 
lövöldözésjelző hatálya alá esnek. 

Revolver 
Végrehajthatsz ebben a körben 2 extra akciót. Ne 
feledd a revolver kijátszása is akció, így ebben a 
körben összesen 4 egyéb akciód lesz. 

Megvesztegetés 
Nézd át a dobott lapokat, és bármelyik lapot vedd a 
kezedbe. Ezután keverd össze a dobott lapokat és a 
húzópaklit. 

Lövöldözés 
A köröd elején, ha bármelyik kártyádon, vagy kár-
tyáidon, van lövöldözésjelző, azt le kell játszani, 
mielőtt végrehajtanád az akcióidat. 
A lövöldözés győztese átveszi az üzlet irányítását. 
Először a kiválasztott üzletnél minden játékos ösz-
szes lapját fordítsd képpel felfelé. Azokét is, akik-
nek kevesebb, mint 5 lapjuk van az adott üzletnél. 

Megjegyzés: Az a játékos is megnyerheti a lövöl-
dözést, akinek kevesebb, mint 5 lapja van az adott 
üzletnél. A legjobb pókerkéz nyeri a lövöldözést, és 
veszi át az üzlet felett a hatalmat. A kezek értéke 
megegyezik a normál póker értékeivel, kiegészítve 
a „Chicago póker” és a „Szivárvány sor” (Rainbow 
straight) kezekkel. 

A pókerkezek értékét lásd a szabálylapon. 

Ha megnyerted a lövöldözést tedd a megnyert üzle-
tet képpel felfelé magad elé. Te kontrollálod ezt az 
üzletet. 
Minden gengsztert, ami ehhez az üzlethez lett ki-
játszva, el kell dobni, és egy új üzletkártyát kell 
képpel felfelé kitenni. 
A normál pókerhez hasonlóan, az azonos értékű 
kezeket a magasabb lapok döntik el. 
Például Chicago póker 5 kilencessel nagyobb érté-
kű, mint 5 négyessel. 
A full house esetén a három lap értéke dönti el a 
kéz értékét. Egy full house 3 nyolcas és 2 kettessel 
nagyobb értékű, mint 3 hatossal és 2 tízessel. 
A sorok értékét mindig a legmagasabb lapjuk érté-
ke dönti el. 
A flush értékét a legmagasabb lapjának értéke ha-
tározza meg, majd az eggyel alacsonyabb lap érté-
ke és így tovább. 
A két pár értékét a magasabb pár értéke határozza 
meg, majd a másik pár, utána az ötödik lap értéke. 
A magas lap értékét a legmagasabb lap értéke, 
majd a többi lapok értéke határozza meg nagyság 
szerint. 
Ha nem lehet meghatározni, hogy melyik kéz az 
erősebb, akkor az összes azonos értékű kéz tulaj-
donosa képpel lefelé kijátszik egy lapot a lövöldö-
zéshez. Ez az erősítés érkezése. Mikor ezeket a 
lapokat felfeditek, a nagyobb lap kijátszója nyeri a 
lövöldözést. Az erősítésre felhasznált lapot el kell 
dobni, és újat kell húzni helyette. Ha továbbra sem 
dönthető el a lövöldözés, mert az erősítésnek ho-
zott lapok értéke is egyenlő volt, akkor újabb lapot 
kell kijátszania a döntetlenben még részt vevő játé-
kosoknak (ezek helyett szintén kell új lapot húzni), 
és mindezt addig kell ismételni, amíg valamelyik 
játékos meg nem nyeri a lövöldözést. 

A játék megnyerése 

A játéknak azonnal vége, ha valamelyik játékos 
megszerzi a következő üzletek felett a hatalmat: 

3 egyforma üzlet 
4 különböző üzlet 
5 bármilyen üzlet 

Ez a játékos megnyerte a játékot. 

Megjegyzés: Ha rövidebb játékot szeretnétek ját-
szani, ez leginkább 5-6 játékos esetén jöhet szóba, 
akkor a játéknak akkor van vége, ha bármelyik 
játékos birtokol 2 egyforma, vagy 3 bármilyen üzle-
tet. 

Speciális eset: Ha már nem lehet több üzletet 
képpel felfelé játékba tenni, a játék folytatódik a 
fennmaradó üzletekkel. Ha nem lehet egyértelműen 
megállapítani, hogy ki nyert miután az utolsó üzle-
tet is elvitte valaki, akkor a játék győztese az a 
játékos, aki az utolsó üzletet elvitte, függetlenül 
attól, hogy esetleg más játékos több üzletet birto-
kol. 

Variáns 

Ha taktikusabb játékot szeretnétek, amiben minden 
kiszámítható, akkor vegyétek ki a 6 különleges 
lapot a játékból. 


