
Isten hozott Londonban!
A középkor végén, az újkor elején London volt Anglia legnagyobb, legfontosabb és leggazdagabb városa. A 
polgárok életében nagy szerepe volt a céheknek, mivel ezek határozták meg, hogyan működhet a kézműipar
és a kereskedelem a falak között. A céhek tagjai, a mesterek, vagyonos férfiak voltak, és maguk közül ők
válaszották ki a város főbb tisztségviselőit. A céhek képviselője lett a polgármester (Lord Mayor), a céhek-
ből kerültek ki a tanácstagok. A gazdasági élet teljesen a céhek kezében volt. Minden céh saját címerrel és
céhházzal rendelkezett, a napi ügyeket ez utóbbiban tárgyalták meg a céh vezetői.

Tartozékok
40 céhlapka  

  2 céhházlapka 

  5 speciális lapka
(a Szent Lőrinc-templom, Góg és 
Magóg, a Company Hall, a Lord
Mayor parádéja, a londoni egyetem)

 

 

    

  kétoldalas ponttábla (2, illetve 
3-4 játékoshoz)

 

64 mester (16-16 bábu minden
játékosszínben - zöld, piros, kék,
sárga)

 

  8 korong (2-2 minden játékos-
színben)

  8 semleges mester (fekete
bábuk)

  

fordulójelző (fekete korong)  

  öreglegény (ezüst bábu)   

szélrózsajelző és 30 juta-
lomjelző

   
   

105 akciókártya (hátoldalukon
egy aranypénz látható)

 

21 jutalomkártya (hátoldalukon
a Lord Mayor látható)

  

  játékszabály, áttekintőlap    

 London céhei
Tony Boydell
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ültetvénylapka (Ulster/Virginia) 
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céhlapkatorony  

bank   

1.

4.
5.

3.

A két céhházlapkát rakjátok ki egymás
mellé az asztal közepére: ez lesz a céhház.
Az erre fenntartott mezőre rakjátok le a
szélrózsajelzőt úgy, hogy észak felé 
mutasson.

  

 
 

Keverjétek meg jól a jutalomjelzőket.
Ezután a 2-3. lépés során kirakott lapkák-
ra csapjatok fel egy-egy, összesen tehát
tíz jutalomjelzőt (vagyis látszódjon a
jutalmuk). A céhházra nem raktok juta-
lomjelző(ke)t.

  
Az öreglegény bábuját rakjátok
a legkisebb céhszámos céhlapká-
ra (a céhszámot a lapkák jobb
alsó sarkában találjátok).

 

.

A másik négy speciális lapkát keverjé-
tek a céhlapkák közé. A megkevert lap-
kákból alkossatok pár kupacot/tornyot.
Véletlenszerűen elvett lapkákból rakjatok
egyet a céhház mellé, attól balra, majd
négyet-négyet a céhház feletti és alatti
sorba. Minden lapka kezdőoldalával fel-
felé legyen (ez az az oldal, amelyen ott a
győzelmipont-szimbólum). A megma-
radt tornyokat/kupacokat rakjátok a já-
téktér szélére.

   
     

7. Az ültetvénylapkát rakjátok le a 
ponttáblára, annak hajós mezőjére.
Ti döntitek le, hogy az ültetvénylapka
melyik oldalával lesz felfelé.

 

6. A ponttáblát rakjátok a
játéktér mellé, úgy, hogy
maradjon elég hely London
“terjeszkedésére”.

 

Előkészületek 3 vagy 4 játékos esetén. A 2 játékosnál szükséges változásokat l. az utolsó oldalon.

8. Sorsoljátok ki a játéksorrendet. A ponttáblán, a hajós
mező alatt találjátok a sorrendsávot. A kezdőjátékos egy
korongja a sorrendsáv 1-es mezőjére kerül, a második
játékos korongja a 2-es mezőre és így tovább. A játék
indulásánál ezek a korongok a játékssorendet mutatják, 
de utóbb majd a győzelmi pontjaitokat tartjátok majd
velük számon. A másik korongokat tartsátok magatok
előtt, az jelzi, hogy melyik szín a tiétek.

2. A Szent Lőrinc-templom lapkáját rak-
játék le a céhház mellé, attól jobbra, még-
hozzá kezdőoldalával felfelé (ez az az oldal,
amelyen ott a győzelmipont-szimbólum).

     

.

?



 

? ?

? ?

jutalomkártyák  

13.

9.

   

   
   

10. Rakjátok a fordulójelzőt a
fordulósáv első mezőjére.

 

12. Mind rakjátok 4 mestereteket a Céhházra,
a többi mestereket pedig rakjátok a játék-
tér szélére, a ponttábla mellé, ez lesz a bank.

 

11. Ahányan játszotok, annyiszor két semleges 
(fekete) mestert rakjatok a ponttábla alsó ré-
szére (4, 6 illetve 8 semleges mestert 2, 3 illetve
4 játékosnál). A megmaradt semleges mestere-
ket rakjátok vissza a dobozba, ezekre nem lesz
szükségetek. 

 

játékosonként 

Keverjétek meg az akciókártyákat és utána
képpel lefelé osszatok mindenkinek 6-6 ak-
ciókártyát. A megmaradt akciópaklit tovább-
ra is képpel lefelé rakjátok le a játéktér szé-
lére; mellette legyen hely a dobott lapoknak.

Keverjétek meg a jutalomkártyákat és utána képpel lefelé osszatok minden-
kinek 3-3 lapot. A kezetekben most 6 akció- és 3 jutalomkártya van. Ezeket
nézzétek meg, és titokban válasszátok ki 1 jutalomkártyátokat: ezt tartsátok
meg, a másik kettőt keverjétek vissza a jutalompakliba. Megtartott jutalom-
kártyátokat a játék végéig ne mutassátok meg a többieknek. Miután mind
visszaadtátok a két jutalomkártyátokat, a jutalompaklit még egyszer kever-
jétek meg, majd képpel lefelé rakjátok le a ponttábla jobb alsó részére, a
paklinak fenntartott helyre.

akciókártyák



Többség: A céh létrehozásához
legalább ennyi bábunak - a játé-
kosok mestereit és az öreglegényt
is ideszámítva - kell a lapkán len-
nie az aktiválásához.

Céhikon(ok): A végső értékelés,
illetve bizonyos akciókártyák miatt
ezen az oldalon is láthatók.

Céhcímer: A céh címere.

Céhikon(ok): Mester iderakásá-
hoz ilyen ikonnak kell lennie az
akciókártyán (több céhikonnál 
egy megfelelő ikon elegendő). A
speciális lapkákon az öt céhikon-
ból mindig négy látható.

  

 

Céhszám: Minél kisebb ez a 
szám, annál régibb, vagyis előke-
lőbb a céh. A növekedési fázisok
végén számít, az öreglegény áthe-
lyezésénél. A speciális lapkákon 
nincs ilyen szám. A legregebbi, 
1-12-es számot viselő céheknek 
jelentősége van a játék végén, a 
végső értékelésnél.

 

Céhszám: A végső értékelés
miatt (csak az 1-12-es számot vi-
selő céheknél).

 

a céh neve 

1. helyezett jutalma: A lapka
aktiválásakor a győztes ezt kapja
meg jutalmul.

 

2. helyezett jutalma: A lapka
aktiválásakor, az 1. helyezett ju-
talmának kiosztása után a 2. he-
lyezett megkapja az itteni jutalom-
jelzőtt és az itt feltüntetett további
jutalmakat.

  

4

Áttekintés
A játékban lerakjátok mestereiket az újonnan alakult céhekre, megerő-
sítve ott a helyzeteteket, hogy megszerezzétek az atyamesteri címet. 
Arra is lehetőségetek van, hogy a tengerentúli területeken, a jövedelme-
ző ulsteri vagy virginiai ültetvényekbe fektessetek be. Ha ti irányítotok
egy céhet, azzal egyrészt győzelmi pontokat kaptok, másrészt új akci-
ókra nyílik lehetőségetek, miáltal ti dönthetitek el, hogyan fog fejlődni
London. Amelyikőtök a játék végén a legtöbb győzelmi ponttal bír, 
az lesz a londoni polgármester, a Lord Mayor, aranybetűkkel írva be
nevét a város krónikájába.

   aktivált oldal

London lapkái

   kezdőoldal

Aktivációs bónusz: A győztes
nyomban megkapja ezt a bónuszt.
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Költség: A kártya hatásának 
végrehajtásához ezt kell megfizet-
netek - általában egy-több akció-
kártya eldobásával.

Minden akciókártya hátoldalán
egy aranypénzt láttok, ez a hatá-
sok megfizetésére szolgál.

 

Darabszám: Itt látható, hogy
hány ugyanilyen kártya van az
akciópakliban.

Azonosítószám: A kártya egye-
di azonosítószáma. Céhikon: Amikor mestert raktok

egy céhre, a céh lapkáján ott kell
lennie egy ilyen céhikonnak.

Hatás: Ez történik, amikor meg-
fizetitek a hatás költségét (iko-
nokkal bemutatva).

Szín: A kártya céhikonának színe:
a szélrózsáé piros, a horgonyé kék,
a kereszté zöld, a kaszáé sárga és a
koronáé lila.

Az akciókártyák

A játék menete
A játék fordulókból áll; hogy pontosan hány fordulóból, az attól függ, hányan játszotok:

  
   
   

2 játékos: 16 forduló

Minden fordulóban mind sorra kerültök egyszer, majd ellenőrzitek az összes céhet és speciális épületet, hogy aktivá-
lódnak-e. Bizonyos számú (2 játékosnál négy, 3-4 játékosnál három) forduló után növelekdési fázis is van, ekkor az
ültetvénylapka aktiválódik, valamint - 3-4 játékosnál - új lapkákkal megnő a játéktér. Alant láthatjátok a játékmenet
áttekintését, a következő oldalakon pedig a részletes leírásokat találjátok.

A forduló kezdete  
1. A fordulójelzőt rakjátok át a fordulósáv következő mezőjére (az 1. fordulóban ez elmarad)..

A játékosok cselekedetei 
2. Mind cselekedtek, méghozzá a győzelmi pontjaitok szerinti sorrendben.

A forduló vége   
3. 
4. Ha a fordulójelző szürke mezőn van, növekedési fázisra kerül sor, egyébként új forduló kezdődik.

Növekedés 
5. 
6.  

Végső értékelés 
7. Megkapjátok jutalomkártyátok bónuszait.
8. Pontokat kaptok a szomszédos atyamesterekért.

5

3 játékos: 15 forduló

4 játékos: 12 forduló

A lapkák aktiválása.

Aktiváljátok az ültetvénylapkát.
Ha ez volt az utolsó forduló, most következik a végső értékelés.
Ha nem ez volt, új lapkákat raktok a játéktérre (csak 3-4 játékosnál) és új forduló kezdődik.

Az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja van. Holtversenynél az ebben érintettek közül az a győztes, akinek több
jutalomkártyája van. Ha ez is egyenlő, az ebben érintettek mind győztesek.
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Győzelmi pontok
Amikor győzelmi pontokat kaptok, a megfelelő számú mezővel előrébb mozgatjátok korongotokat a pontsávon. Ha
olyan mezőre léptek korongotokkal, ahol már van másik korong, az új korong kerül legfelülre. A játéksorrend szem-
pontjából az a korong van előrébb, amelyik feljebb van, annak a játékosára fog előbb sor kerülni. 

A forduló kezdete
A fordulójelző mozgatása (1. fordulóban nem)
Az új forduló kezdetén a fordulójelzőt átrakjátok a fordulósáv
következő mezőjére. (Az 1. fordulóban ez elmarad.)

 

A játéksorrend meghatározása
A játéksorrend a győzelmi pontoktól függ: minél több győzelmi pontotok van, annál ha-
marább kerültök sorra. Először az jön, akinek a legtöbb győzelmi pontja van, majd az,
akinek a második legtöbb, és így tovább. Ha két vagy több játékosnak ugyanannyi győ-
zelmi pontja van, az jön hamarább, akinek feljebb van a korongja. A játéksorrend a 
fordulók cselekedetfázisa közben nem változik, akkor sem, ha közben győzelmi ponto-
kat szereztek, viszont változhat azután, hogy már mind cselekedtetek, tudnillik a céh-
lapkák és az ültetvénylapka aktiválása során.

A játékosok cselekedetei
A forduló e fázisában játéksorrendben mind egyszer kerültök sorra, hogy cselekedjetek.

Aki épp soron van, az bárhány akciókártyát kijátszhat a kezéből (akár nullát is). Az akciókártyákat bármilyen sorrend-
ben kijátszhatja, azonban mindig be kell fejeznie egy kártya kijátszását a következő lap kijátszása előtt.

Akciókártyát három célból játszhattok ki: mester felfogadására, mester mozgatására és a kártya hatásának használa-
tára. A mester felfogadásának/mozgatásának nincs költsége, a hatás kiváltásához azonban meg kell fizetnetek a lap
bal felső sarkában látható költséget.

Amikor kijátszotok egy kártyát, azt képpel felfelé kirakjátok magatok elé. Amíg be nem fejezitek a cselekvést, addig
a kijátszott lapokat magatok előtt tartjátok. Ha már befejeztétek a kártyakijátszást, az összes kijátszott kártyátokat
rakjátok a dobott lapokhoz és húzzatok újakat az akciópakliból - hogy mennyit, az attól függ, hogy mennyit játszot-
tatok ki.

Miután mind cselekedtetek, következik az aktivációs fázis.

A) Mester felfogadása
Ha kijátszol egy tetszőleges akciókártyát a kezedből, a bankból 
egy saját színű mesteredet átrakhatod a céhházra.

Bármikor, amikor a játékban a “mester felfogadása” terminoló-
gia előkerül, az ezt jelenti: egy saját mester átrakása a bankból  
a céhházra.

 

B) Mester mozgatása

A sárga játékos kijátszik egy kaszás
akciókártyát, hogy egy mesterét a
céhházról (itt, de lehetne egy másik
céhlapkáról vagy egy speciális lap-
káról is) egy olyan képpel felfelé 
lévő céhlapkára mozgassa, amin 
van kaszaikon.

A kék játékos
jön először, 
utána a sár-
ga, végül a
zöld játékos.

Ha kijátszol egy tetszőleges akciókártyát a kezedből, egy saját 
színű mesteredet a céhházról, bármelyik céhlapkáról vagy spe-
ciális lapkáról átrakhatod bármelyik olyan képpel felfelé lévő 
céhlapkára vagy speciális lapkára, amelynek van olyan céhi-
konja, mint amilyen a kijátszott kártyán van. Ha egy lapkának
több céhikonja is van, mindegy, melyik egyetlen céhikonjához
játszol ki kártyát.

Bármikor, amikor a játékban a “mester mozgatása” termino-
lógia előkerül, az egy mester vagy atyamester ugyanilyen
mozgatását jelenti.



C) Hatás kiváltása
Felfogadás vagy mozgatás helyett ki is válthatod a kijátszott akciókártya
képességét. Miután kiraktad magad elé a lapot, bejelented a hatását
és kifizeted a kártya költségét (bal felső sarok). Ehhez leginkább akció-
kártyákat kell eldobnod a kezedből, néha pedig bábudat kell visszarak-
nod a bankba. A fizetségként eldobott akciókártyák a dobott lapokhoz
kerülnek. Ha nem tudod megfizetni a költségét, akkor azt az akciókár-
tyát nem játszhatod ki a hatásáért.

Miután kifizetted az akciókártya költségét (ami alkalmasint semmi is
lehet), végrehajtod a hatását. A hatások ikonjainak magyarázatát az
áttekintőlapon találjátok.

Akciókártyák húzása
Ha egyáltalán nem játszottál ki akciókártyát, négy akciókártyát húzol a köröd végén; egyéb esetekben kettőt,
azonban ezt módosíthatják a cselekedeted közben kiváltott hatások.

A legtöbb olyan hatás, ami miatt további kártyákat húzhatsz, a kártyakijátszás befejezése után hajtódik csak
végre ténylegesen, azonban néhány már azonnal, a hatás kiváltásakor; a különbség az ikonjaikon jól látható.

A legtöbb kártyahatás (és lapkahatás) azonnali. Némelyik kártyahatás meghatározott időtartamig él (például
az ilyen: “Mindig, amikor e fordulóban mozgatod egy mesteredet...”). Az ilyen folyamatos hatások mind 
véget érnek akkor, amikor befejezed a cselekvést - ez alól csak a Góg és Magóg és az Egyetem speciális lapkái 
a kivételek, mivel e két speciális lapka hatása állandó (l. az ikonjaik magyarázatát az áttekintőlapon).

Az utolsó fordulóban már nem húztok cselekedetetek végén akciókártyákat, de a lapkák aktiválása során 
még ekkor is kaphattok jutalomként akciókártyákat.

.

Akciókártyák eldobása
Legfeljebb hét akciókártya lehet a kezetekben (ami nyolcra nő, ha ti vagytok az Egyetem
speciális lapkájának atyamesterei). Ha a cselekedeteket követő kártyahúzás után ennél
több akciókártya van a kezetekben, annyit ki kell választonotok és el kell dobnotok, 
hogy csak hét (nyolc) lap maradjon a kezetekben. A jutalomkártyák nem számítanak 
bele a kézlimitbe.

A játékos eldob a kezéből két
akciókártyát, megfizetve ezzel
a kijátszott akciókártyája költ-
ségét.

Ha az aktiválások so-rán még kaptok akció-kártyákat, az nem szá-mít, a kézlimitet csak a következő forduló-ban, a kártyahúzásután kell megint el-lenőriznetek!

Gyakori ikonok

a forduló vége

 

a céhház

bank

felfogadás

mozgatás

X kártya közül 1 kiválasztása
(jutalomkártyák)

7

mindig

saját bábu (a fehér
szín a saját játékszínt

jelöli)

saját atyamester

ha ez megtörtént
ebben a fordulóban
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A forduló vége
Miután mind cselekedtetek, a lapkák aktiválódnak. Amikor egy lapka aktiválódik, ennek első lépésénél, a tárgyalásnál
az éppen aktuális játéksorrend az, hogy mennyi győzelmi pontotok van: akinek több van, az jön előbb, és egyenlő-
ségnél előbb “tárgyalhat” (vagyis cserélhet) az, akinek feljebb van a korongja a pontsávon. 

A lapkák aktivációja
Ha hárman vagy négyen játszotok, minden forduló végén aktiválódnak a lapkák; ha csak ketten vagytok, úgy minden
páros forduló végén kerül sor a lapkák aktiválódására (ezt a ponttábla kétszemélyes oldalán babérlevelek jelölik).

A játéktérre kirakott lapkák balról jobbra és fentről lefelé aktiválód-
nak - ahogy olvasni és írni szoktunk. A sorrend fontos, mert egy lap-
ka aktivációja kihathat egy későbbi lapka aktivációjára.

Egy képpel felfelé lévő lapka akkor aktiválódik, ha legalább 
annyi bábu van rajta, amennyi e lapka többségértéke (a bal 
felső sarokban látható szám). A bábuk közé az öreglegény és a 
mesterek tartoznak.

Ha egy lapka aktiválódik, sorban hajtsátok végre az alábbi lépése-
ket: tárgyalás, szavazás, jutalom. Csak akkor aktiválhatjátok a kö-
vetkező lapkát, ha már mindhárom lépést bejeztétek.

1. lépés: Tárgyalás
Az aktuális játéksorrendben az éppen aktiválódó lapkán lévő színes (tehát játékosokhoz tartozó) bábuk közül mind ki-
cserélhettek egyet vagy többet a saját készletetekből származó fekete (semleges) mesterekre; ha nem akartok cserélni,
passzoltok. A cserével eltávolított mesterek a céhházra kerülnek. Miután mind sorra kerültetek egyszer, a lépés véget 
is ért, következik a szavazás. 

A fenti példában épp a kelmefestők céhe (Dyers) aktiválódik. Először 
a kék játékos jön, ő egy ottani zöld mestert kicserél egy saját fekete
mesterére. Az állás most éppen 1-1 a zöld és a kék játékos között. 
Amikor a zöld játékosra kerül a sor, ő kicserélheti a kék mestert egy
saját fekete mesterére, hogy ezzel az újra átvegye a kelmefestőknél
a vezetést (1-0).

13. 14. 1512.

4. 5. 6. 7.

9.

1. 2. 3.

8.

11.10.
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2. lépés: Szavazás 

3. lépés: Jutalom

Számoljátok meg, hogy kinek-kinek hány mestere van az éppen aktiválódó lapkán. Az nyeri a szavazást, akinek több
mestere van a lapkán, mint külön-külön bármelyik másik játékosnak. Az előző oldali példánál maradva, ha senki se 
“tárgyalt” (cserélt) volna, a zöld játékos nyerné a szavazást a kelmefestőknél. 

Ha az első helyen egyenlőség van, az ebben érintettek annyiszor 1-et adnak saját összegükhöz, ahány közvetlenül
szomszédos (az átlós sem számít) lapkán van saját atyamesterük. Ha továbbra is egyenlőség van az első helyen, a lap-
ka aktiválódása megszakad, nem hajtódik végre ebben a fordulóban, a rajta lévő összes bábu marad ott. Az előző ol-
dali példáknál maradva, a kék játékos cseréje után a kelmefestőknél az állás 1-1, nincsenek szomszédok, így győz-
tes sincs, az aktiváció félbeszakad. Az uszályosoknál viszont a sárga játékos nyer, mivel az állás itt is döntetlen 
(1-1-1), viszont egyedüliként a sárga játékosnak van egy atyamestere szomszédos lapkán.

Félbeszakad az aktiváció akkor is, ha a lapkán az 1. lépés után már egy játékosnak sincs saját mestere.

A lapkáról az összes semleges mestert rakjátok vissza a bankba.

1.  

Amikor aktiválódik egy lapka és kiderült a győztes személye, az
alábbiakat hajtsátok végre, ebben a sorrendben:

2. A győztesnek el kell döntenie, hogy a jutalomhatások kö-
zül melyikeket hajtja végre - minthogy dönthet úgy, hogy
bizonyos hatásokat nem hajt végre. A végrehajtás azon-
nali, több hatásnál balról jobbra hajtódnak végre.

3. A második helyezett (akinek a második legtöbb mestere
van a lapkán) megkapja a második helyezett jutalomlap-
káját, amit lerak maga elé. Néhol további jutalmat is kap,
így a kétikonos céheknél jár még neki egy semleges mes-
ter vagy a távolsági kereskedőknél kap még 3 győzelmi
pontot.

A győztes megkapja az 1. helyezett jutalmát és az aktiváci-
ós bónuszt.

4. Ha a második helyen van egyenlőség, vagy nincs máso-
dik helyezett, senki sem kapja meg ezt a jutalmat.

5. Ezután a lapkáról vegyétek le az összes bábut és forgas-
sátok át a lapkát képpel lefelé.

 A győztesnek, ha képes rá, a lapkáról levett egy
mesterét vissza kell raknia az átforgatott lapkára.
Ennek a mesternek a címe mostantól “atyames-
ter”, vagyis a céh vezetője - ez a bábu jelzi, hogy
az adott játékos irányítja ezt a céhet.

 A lapkáról az összes többi mesterbábut rakjátok
vissza a céhházra.

 Ha az öregelgény is ott volt, rakjátok át a legkisebb
céhszámú, képpel felfelé lévő céhlapkára (l. lentebb).

Azzal, hogy az aktiváció során bábukat mozgattok át, kiválthat-
játok más lapkák aktivációját.

Ha ez volt az utolsó aktiválódó lapka, a fordulójelzőt rakjátok 
át a fordulósáv következő szürke mezőjére és térjetek át a nö-
vekedési fázisra. Kétszemélyes játéknál, ha már egyáltalán nincs
több aktiválatlan lapka, még egyszer aktiváljátok az ültetvény-
lapkát és térjetek át a végső értékelésre - a játék véget ért, akkor
is, ha amúgy még nem ez volt (elvileg) az utolsó forduló.

A fordulósávon a megfelelő szimbólumok jelölik, hogy a játékos-
szám függvényében melyik az utolsó forduló.

Egy mesteredet/atyamesteredet
bármelyik céhlapkáról, speciális
lapkáról vagy a céhházról moz-
gasd át bármelyik képpel felfelé
lévő céhlapkára vagy speciális
lapkára. A mozgatás történhet 
arról a lapkáról, amelynek épp
most zajlik az aktivációja.

Húzd fel az adott számú lapot 
a jutalompakli tetejéről. E kár-
tyák közül válassz ki és tarts 
meg egyet, a többit tetszőleges
sorrendben rakd vissza a juta-
lompakli aljára. (A képen a pél-
da 3 lap húzása és 1 megtartá-
sa.) A megtartott jutalomkár-
tyát képpel lefelé rakd le ma-
gad elé.

A bankból ennyi saját bábudat
rakd át a céhházra. Ha már
nincs ennyi bábud a bankban,
annyit raksz csak át, amennyi
a bankban van.

Egy mesteredet/atyamesteredet
bármelyik céhlapkáról, speciális
lapkáról vagy a céhházról rakd
át az ültetvénylapkára. Az átra-
kás történhet arról a lapkáról,
amelynek épp most zajlik az ak-
tivációja.

Húzd fel a kezedbe az adott szá-
mú lapot az akciópakli tetejéről.
Nem gond, ha ezzel meghala-
dod a kézlimitedet - a fölös la-
pokat nem kell eldobnod, mi-
vel a kézlimitet csak a cselek-
vési fázisban, saját cselekede-
ted után kell ellenőrizned, a
forduló végén nem kerül sor a
kézlimit ellenőrzésére.



Növekedés
Ha egy fordulónak szürke a mezője a fordulósávon, a végén növekedési fázisra is sor kerül. Ezt az alábbiak szerint
hajtsátok végre:

 

 .

 

Aktiváljátok az ültetvénylapkát.

 Nézzétek meg, véget ért-e a játék.
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Az ültetvénylapka aktiválása

1. lépés: Tárgyalás  
Játéksorrendben az ültetvénylapkán lévő színes (tehát játékosokhoz tartozó) bábuk
közül mind kicserélhettek  egyet vagy többet a saját készletetekből származó fekete 
(semleges) mesterekre; ha nem akartok cserélni, passzoltok. A cserével eltávolított 
mesterek a céhházra kerülnek. Miután mind sorra kerültetek egyszer, a lapkáról a
semleges mestereket rakjátok vissza a készletbe. Ezzel a lépés véget is ért, követke-
zik a szavazás.  

2. lépés: Szavazás 
Számoljátok meg, hogy kinek-kinek hány mestere van az éppen aktiválódó ültet-
vénylapkán. Az nyeri a szavazást, akinek több mestere van a lapkán, mint külön-
külön bármelyik másik játékosnak. 

3. lépés: Jutalom  
A szavazás győztese megkapja a lapka bal alsó sarkában látható jutalmat, a második helyezett pedig a lapka jobb 
alsó sarkában látható jutalma kapja meg. A többiek nem kapnak semmit. Ha csak egyvalakinek van bábuja az ültet-
vénylapkán, a győztes jutalmát kapja és nincs második helyezett. Ha holtverseny van az első helyen, ők mind a má-
sodik helyezett jutalmát kapják meg, második helyezett pedig nincsen. Ha csak a második helyen van holtverseny,
ők nem kapnak semmit.

Az Ulster-oldalon a győztes három jutalomkártyát húz, ezek közül megtart egyet, a másik kettőt pedig tetszőleges
sorrendben visszarakja a jutalompakli aljára.

Aki bármilyen jutalmat kap, az a jutalom mellett látható számú mesterét az ültetvénylapkáról visszarakja a bankba.
Akinek nincs annyi mestere az ültetvénylapkán, amennyit vissza kellene raknia a bankba, annyit rak vissza, ameny-
nyit képes. 

A többi mesteretek marad az ültetvénylapkán.

Véget ért-e a játék?
A játék akkor ér véget, ha a fordulójelző elért a forduló-
sáv végére vagy - kétszemélyes játéknál - akkor, ha már
nincs aktiválatlan céhlapka a játéktéren. A fordulósáv
hossza a játékosszám függvénye:

 2 játékos: 16 forduló

 3 játékos: 15 forduló

 5 játékos: 12 forduló

Ha véget ért a játék, hajtsátok végre a végső értékelést;
egyébként új céhlapkákkal növeljétek a játékteret, 
mozgassátok az öreglegényt, majd kezdjetek bele az új
fordulóba.

a fordulósáv vége 3
játékosnál

a fordulósáv vége 4
játékosnál

a pontábla 3/4 játékosos oldala    

Rakjatok fel új céhlapkákat (csak ha hárman vagy négyen játszotok).

Mozgassátok az öreglegényt.



Végső értékelés
A nem aktivált céhlapkákról vegyétek le az összes bábut és jelzőt. Ezután játéksorrendben mind fedjétek fel jutalom-
kártyáitokat és az azokért járó győzelmi pontokat lépjétek le a pontsávon.

Fontos: Az általatok irányított céheket több jutalomkártyához is igénybe vehetitek, így például egy kétikonos céh
esetében akár mindkét ikonjáért kaphattok jutalmat.

Emellett minden közvetlen (de nem átlósan) szomszédos két célapkáért, ahol ti irányítjátok mindkét céhet, kaptok
1 győzelmi pontot. Ha például 2x2-es négyzetet alkot egy játékos négy céhe, ő ezért 4 győzelmi pontot kap.

Az a győztes, akinek a legtöbb győzelmi pontja van. Holtversenynél az ebben érintettek közül az győz, akinek több
jutalomkártyája van. Ha ez is döntetlen, az ebben érintettek mind győztesek. 

 

Új céhlapkák (csak 3-4 játékosnál)
Minden növekedési fázisban (kivéve a játék utolsó fordulójában)
a kupacokból véletlenszerűen fel kell csapnotok új céhlapkákat a
játéktérre a már ott lévő lapkák mellé.

3 játékosnál 5 új lapkát csaptok fel. 
 

1.  

 3. forduló: északra indultok, és az innét legészakabbi lapka fölé (attól északra) kerül az első lapka.

4 játékosnál 6 új lapkát csaptok fel.

 6. forduló: keletre indultok, és az innét legkeletebbi lapka mellé (attól keletre) kerül az első lapka. 
 9. forduló: délre indultok, és az innét legdélebbi lapka alá (attól délre) kerül az első lapka.

 12. forduló (csak 3 játékosnál): nyugatra indultok, és az innét legnyugatabbi lapka 
mellé (attól nyugatra) kerül az első lapka.

Az új lapkák a már meglévő lapkákhoz rakjátok, méghozzá így:

2. 
.

3. Minden új céhlapkára csapjatok fel egy jutalomjelzőt.

Az öreglegény mozgatása
   

Ezután innét az óramutató járása szerint rakjátok le a további lapká-
kat, követve az eddigi játéktér szélét, nem hagyva lyukakat.

Közreműködők
Tervező: Anthony Boydell  

Fejlesztő: Jon Challis, Jimmy Chung Alan Paull, Richard
Clyne, Iain Shirley, Carl és Elizabeth, Paul Allwood, Hanno
Girke, Klemens Franz

Játéktesztelő: Si (Into the Gamespace), Ben és Becky
Bateson, Sebastian Bleasdale, Karen Boydell, David Brain,
Richard Breese, Nicolas Guibert, James Lee-Hynes, Ray 
Fong, W. Eric Martin, Charlie Paull, Peter Piggott, Steve
Walker, Steve Wright, Rob Fisher, Phil Pettifer, Claire Baker,
Ian Vincent, Paul Grogan, Surya (aki eurosznob és büszke
erre) és Myriam (!), Richard ‘Rahdo’ Ham, Neil Yates, David
Studley, David Minken, Doug Garrett, Garry Rice, Jimmy
Hensel és Chris Dickinson. DAAAN - bocsánat, még egyszer.

? ? ??

? ? ? ?

?

1 2 3

4

5

A 3. fordulóban új céhlapkák
kerülnek fel London északkeleti
részére.

Ha úgy tartja kedvetek, ne a

játéktér szerinti észak felé

mutasson a szélrózsa, ha-

nem a valódi észak felé.

www.PlayTMG.com

Hiányoznak tartozékok?

Email: parts@playtmg.com

A kiindulási pont a céhház szélrózsás lapkája. Innét indultok 
el aszerint, ez hányadik forduló:

Keressétek meg azt a képpel felfelé lévő céhlapkát, amelyiknek a legkisebb a céhszáma  és erre rakjátok át az 
öreglegény bábuját.

Fordító: Thaur



?? ? ?

?? ? ?

???

???

?
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Kétszemélyes játék
Ha csak ketten játszotok, a szabályok az alábbiakban megváltoznak:

Az előkészületek során:

 . 

 

 5x5 lapkás játékteret hozzatok létre a kép szerint,
20 céhlapkát felcsapva..

 Minden céh- és speciális lapkára csapjatok fel egy
jutalomjelzőt.

 A ponttáblának a kétjátékosos oldalát használjátok.

A játék közben: 

 

Rövid áttekintés
A forduló menete

A forduló kezdete
A fordulójelző léptetése.

A játékosok cselekedetei
Győzelmi pontjaik sorrendjében cselekszenek a játékosok.

 
 Mester felbérelése.
 Mester mozgatása.
 Hatás kiváltása.

 

A forduló vége
Lapkák aktiválása.
Ha minden lapka aktiválva lett vagy ha a fordulójelző szürke
mezőn van, növekedésre kerül sor, amúgy új forduló kezdődik.

Növekedés

Végső értékelés
Jutalomkártyák kiértékelése.
Szomszédos atyamesterekért járó pontok.
Az győz, akinek a legtöbb győzelmi pontja van.

Az ültetvénylapka aktiválása.
Ha ez az utolsó forduló, végső értékelés következik; ha nem, új 
lapkákat kell felcsapni (3-4 játékosnál) és új forduló kezdődik.

2 játékos: 16 forduló

3 játékos: 15 forduló    

4 játékos: 12 forduló   

London valódi céhei

A játék tervezése, javítgatása során végig London
legfontosabb negyven céhének nevét és címerét
használtuk. Mielőtt gyártásra küldtük volna a já-
tékot, felvettem a kapcsolatot ezekkel a céhek-
kel. Azonban csak három egyezett bele a nevük
és jelképük használatába, így harminchét eset-
ben új nevet és címert kellett kitalálnunk. Még
egyszer szeretném kifejezni leghálásabb köszö-
netemet az utcaközvezők, a gyógyszerészek
és a tengerészmesterek tiszteletreméltó cé-
heinek az engedélyért: a játékban a valódi címe-
reiket látjátok, és nagyon büszke vagyok, amiért
részei a London céheinek.

   , 
     

   

Tony Boydell, 2015 nyara

A növekedési fázisban nem csaptok fel új céhlapkákat.

Négy speciális lapkával rakjátok körbe a céhházat
(a Góg és Magógot rakjátok vissza a dobozba).

Csak egy céhházlapkát használjatok (a hátoldalát).

Lehetséges cselekedetek:

4/2 kártya húzása (kiváltott hatások ezt módosíthatják).
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