
London - Áttekintés

A „London” című játék a nagy londoni tűz után kezdődik és a XX. század eljövetelével 
ér majd véget.

A játékban a város egyes részeinek igazgatásáért leszel majd felelős.
A pénzügyeket egyensúlyban kell tartanod, mely teljesítményed a győzelmi pontjaid 
számában mérhető. Azonban óvatosnak kell lenned – nem szabad hagynod, hogy a 
szegénység mértéke túlzottan megemelkedjen, hiszen az romba döntheti az erőfeszítéseidet.

A „London” egy kártyajáték. A kártyák három kártyacsomagba vannak felosztva a történelmi 
fejlődés érzékeltetése érdekében. Kialakítasz majd egy „Épület területet” - a kártyák egymás 
mellé történő letevése által – magad előtt az asztalon. A területeden található kártyák 
különféle javakat fognak biztosítani a számodra úgy, mint pénz, győzelmi pontok és a 
szegénység csökkentése. A kártyák többségének csak a város irányításakor lesz hatása.

A pénz fontos, amikor kártyákért, vagy kerületek vásárlásért kell fizetned. A fizetendő pénz 
nagysága az „épület területeden” található kártyákon fel van tüntetve, amit a város 
igazgatásáért ki kell fizetned. Amennyiben nem elegendő a pénzed hitelt mindig felvehetsz.

Kerület vásárlás biztosít számodra több kártya megszerzését és a szegénység hatásának 
csökkenését (több területtel csökkented a túlzsúfoltságot).
A játéktábla - mely magát a várost jeleníti meg - kerületekre van felosztva melyek, mint 
városrészek vannak megnevezve. Minden városrészen feltüntetésre került a városrész neve, a 
megvásárlás költsége, az általa felvehető lapok száma, valamint a vásárlás által megszerzett 
győzelmi pontok száma a játék végén.
Lényeges lehet, hogy melyik kerületet tudod megvásárolni, hiszen néhány kártya hatása függ 
attól, hogy mely városrészek vannak a tulajdonodban.

A szegénység és a nyomor kezelése egy nagy kiadás. Általában növeled a szegénységet, 
amikor a várost irányítod. A szegénységi pontjaidat azonban az „építési területeden” levő 
bizonyos kártyákkal tudod csökkenteni.

A játék akkor fejeződik be, amikor a húzó pakli elfogy. 
Ekkor számold össze a győzelmi pontjaid számát. Ez a városrészeid értékéből, az „építési 
területeden” levő kártyák értékéből, és a megmaradt pénzed értékéből tevődnek össze.
Győzelmi pontjaid számából le kell vonnod a szegénység miatt elveszített pontokat, valamint 
a vissza nem fizetett hitelek utáni büntetést.

Tartozékok

A játéknak a játékszabályt, egy játéktáblát, és az alábbi tartozékokat kellene tartalmaznia.
• 4 szett, a játékosok épület jelzői – 11 db játékosonként (kék, vörös, zöld, sárga)
• 12 db 10Ł hiteljelző
• 4 db 40 Ł hiteljelző
• Győzelmi pont jelzők

o 26 db -1 
o 14 db – 5
o 14 db – 10
o 4 db – 20
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• 10 db „Underground” jelző
• 30 db fekete szegénység pont kocka – értéke 1 szegénység pont
• 10 db fekete szegénység pont korong – értéke 5 szegénység pont
• Műanyag pénzjelző

o kb. 30 arany – értéke 5Ł
o kb. 40 ezüst – értéke 1Ł

• 110 db kártyalap
o „A” kártyacsomag – 25 db kártya
o „B” kártyacsomag – 50 db kártya
o „C” kártyacsomag – 35 db kártya

Korlátozott számú kiadás tartozékai
A korlátozott kiadásban a játék tartozékai fa épületek, és fa pénzek. 
Ezeket használd az alap változat karton és műanyag tartozékai helyett.

A játéktábla

A játéktábla 20 db kerületre van felosztva.
Ezekre a kerületekre, mint „városrészek” történik a hivatkozás.

A városrész 
• neve
• megvásárlásának költsége
• az elvehető lapok száma, amikor a városrész megvásárlásra kerül
• a győzelmi pontok száma a játék végén a városrész birtokosa számára

Az „Underground” jelző a táblán azt mutatja, ha nincs még másik ilyen jelző a játéktáblán, 
akkor le tudsz helyezni egy jelzőt ide, vagy egy szomszéd városrészbe.

Szegénység pont táblázat
Ez a táblázat jelzi, hogy mennyi győzelmi pontot veszítesz el attól függően, hogy mennyi 
szegénység pontod maradt a játék végére.

A City, Westminster és Southwark&Bermondsey vörös színnel vannak jelölve. Ez 
emlékeztet arra, ha még nincs épület jelző a játéktáblán, akkor csak a három városrész 
egyikében tudsz építkezni.

A városrészek a Thames (Temze) által vannak elválasztva egymástól, és a folyó két partján 
található kerületek csak akkor szomszédosak, ha azokat egy híd szimbólum köti össze.

Kártya raktár

Amikor kártyákat veszel el választhatsz, hogy ebből a raktárból (látható), avagy a húzó pakli 
csomagból (nem látható) veszel el.
2 játékos játék esetén csak az első három oszlopot használd 6 db kártyahely). 3 játékos esetén 
az első négy oszlopot (8 db kártyahely), 5 játékos esetén a teljes raktárt használd. (10 db 
kártyahely)

2



A játék kezdete

Minden játékos választ egy szett épület jelölőt.

Helyezd a pénzeket és a hitel jelzőket bankként a játéktábla mellé. Tedd a szegénység 
kockákat, és korongokat a játéktábla mellé, közös készletként. Rakd az „Underground” és a 
győzelmi pont jelzőket a játéktábla mellé.

Minden játékos elvesz 5Ł-t a bankból. (a kis ezüst érme értéke 1Ł, a nagy arany érme értéke 
5Ł.) A játékosoknak a többi játékos által láthatóan kell tartaniuk a pénzüket.
Minden játékos 5 szegénység ponttal kezdi a játékot. (minden szegénység kocka értéke 1, 
minden korong értéke 5 szegénység pont)

Válogasd szét a kártyákat három csomagra, az azonos betűvel jelzett kártyák kerüljenek egy 
csomagba. Minden csomagot külön-külön keverj meg. Helyezd a „C” jelű kártyacsomagot 
színnel lefelé fordítva a játéktábla mellé, majd tedd rá színnel lefelé fordítva a „B” jelű 
kártyacsomagot, végezetül tedd a paklira színnel lefelé fordítva az „A” jelű kártyacsomagot.

Osszál minden játékosnak 6 db lapot.

Határozzátok meg, hogy ki lesz a kezdőjátékos (pl. minden játékos színnel lefelé fordítva 
helyezzen le egy épület jelölőjét, és az egyiket véletlenszerűen válasszátok ki.).

A kártyák

A játék kulcsa jártassá válni a kártyák használatában.
Minden kártyának van egy háttér színe.

• barna színű kártyák – kapcsolatban állnak gazdasági tevékenységekkel
• rózsaszín kártyák – politikai tevékenységekkel kapcsolatos
• világoskék színű kártyák – tudománnyal és kultúrával kapcsolatos kártyák
• szürke kártyák – szegény, nyomorult kártyák (lényegében haszontalan kártyák, hacsak 

nincs lehetőséged oktatni azokat, vagy cseléd munkát keresni a számukra)

A kártya felépítése:
• a kártya neve
• a szöveg leírja a kártya hatását, amely bekövetkezik, amint a kártyát lehelyezed az 

építési területedre. Felhasználhatod ezt az „erőt” a kártya aktiválása nélkül. Az erő 
hatása megmarad, amíg a kártyát látod - azaz ha a kártya tetejére építesz, akkor 
elveszted a kártya erő használatának lehetőségét.

• A kép alatti szöveg leírja a kártya erejét, amely akkor jön hatásba, ha a kártyát 
aktiváltad.

• A kártya kijátszásának költsége.
• A hexa-ban a győzelmi pontok száma látható, melyet az építési területeden levő 

kártyákért kapsz a játék végén. A területeden levő minden kártya, amely pontot 
tartalmaz számítani fog, még akkor is ha azt megforgattad és/vagy felül építetted is.
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FONTOS: Kizárólag a képek alatti kő alappal rendelkező kártyákat tudod kijátszani az 
építési területedre.

• Minden kártya meg van jelölve „A”, „B”, vagy „C” betűvel. A játék kezdetén az 
azonos betűkkel jelölt kártyákat kell egy csomagba tenned.

A kő alapban mutatott információk a város igazgatásakor (a kártya aktiválásakor) kerülnek 
felhasználásra.

A kártya alján található bal oldali rész tájékoztat arról, hogy mennyi pénzt szükséges fizetni 
vagy ráfordítani egy kártyát, hogy aktiválhasd ezt a kártyát.

• használj fel egy bármilyen színű kártyát.
• használj fel egy kék színű kártyát.
• a banknak fizetendő pénz összege.

A középső rész mutatja a kártya hatását, ha aktiváltad.
• a pénz összege, melyet a bankból elveszel
• a győzelmi pontok száma, melyet megszerzel
• dobj el egy szegénység pontot minden ilyen szimbólumért melyet a kártya mutat 

(fehér kocka)
• vegyél egy szegénység pontot

A jobb oldali rész azt mutatja, hogy mit tegyél a kártyával, miután aktiválva lett.
• fordítsd a kártyát a másik oldalára. Ha ez a szimbólum nincs feltüntetve, akkor a 

kártyát hagyd színnel felfelé fordítva.

A játék folyamata

Kezdve a kezdőjátékossal, majd az óramutató járásának irányában a többi játékossal. 
A játékosok a fordulókban elvesznek egy kártyát és aztán végrehajtanak egy akciót. Amikor 
egy játékos ezt megcselekedte, akkor az óramutató járásának irányában a következő játékos 
következik. Ez mindaddig így folytatódik, amíg a játék véget nem ér. 

A fordulód kezdetén vegyél egy kártyát a kezedbe (ez nem opcionális lehetőség). Tudsz 
elvenni egy kártyát a kártya raktárból, vagy a húzó pakli tetejéről. Ilyenkor átlépheted a kéz 
limitet (amely kilenc kártya), amikor ezt cselekszed.

Kártyák elvétele
Amikor elveszel egy kártyát, azt el tudod venni a kártya pakliról, vagy a kártya raktárból. Ha 
egy kártyánál többet kell elvenned, akkor bármilyen választott kombinációban megteheted  
azt. Ha elveszel egy kártyát a húzó pakliról, azt megnézheted mielőtt eldöntöd, hogy a  
következő kártyát honnan veszed el.

Az alábbi akciók egyikét kell most végre hajtanod:
• kártyák kijátszása
• a város igazgatása
• kerület vásárlása
• 3 db kártya húzása
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Miután végrehajtottál egy akciót ellenőrizni kell a kéz limitet, hogy nincs 9 db kártyánál 
több a kezedben. Ha több van, akkor le kell csökkenteni a kezedet 9 db kártyára. A kezedből 
eldobott kártyákat helyezd a kártya raktárra.
Nem megengedett passzolni bármelyik akció végrehajtása helyett.

Hitelek
A játék ideje alatt elláthatod magad több pénzzel, mint amennyivel éppen rendelkezel. 
Amikor további pénzt igényelsz, kölcsönt tudsz felvenni. Minden kölcsön 10Ł-t ad neked.  
Annyi kölcsönt tudsz felvenni a játéknak azon pontján, amikor pénzre van szükséged,  
amennyit szeretnél. Ha pénzt kell adnod egy másik játékosnak és nincs elegendő pénz a 
birtokodban, akkor kölcsönt kell felvenned.

Kölcsönöket nem tudsz visszafizetni a játék végéig, amikor minden kint levő kölcsönért 15Ł-t  
kell visszafizetned.

AKCIÓ - Kártyák kijátszása

Annyi kártyát játszhatsz ki a kezedből az építési területedre, amennyit szeretnél, de legalább 
egy kártyát ki kell játszanod. Az építési terület egy képzeletbeli terület előtted az asztalon.
Az építési területedre történő kártya kijátszásakor el kell költened a kezedből egy azonos 
színű kártyát. 
A kijátszáshoz szükséges kártyát (ráfordított kártya) le kell helyezned a kártya raktárba. 
Csak olyan kártyát tehetsz le az építési területedre, amely kártyának a kép alján kő 
alapja van.

Amikor kijátszol egy kártyát az építési területedre azt vagy egy másik lap tetejére, vagy 
önmagában (egy új kártyacsomagot kialakítva) tudod letenni.
Amennyiben egy másik lap tetejére helyezed le, akkor a kártyát tedd egy színnel lefelé, vagy 
felfelé fordított kártya tetejére. Nem tudsz lehelyezni egy kártyát egy olyan kártya tetejére, 
amit ebben a fordulóban játszottál ki. 

Az építési területeden levő kártyák mindegyikét egy sorba kellene rendezni. A kártyák 
sorrendje nem fontos.
Fontos azonban, hogy nincs lehetőség csökkenteni az építési területeden a paklik számát. 
Néhány kártya pénzösszeg kifizetését igényli a területedre való lehelyezéskor. Ezt az összeget 
azon kártyán felül kell kifizetned, amit a kártya lehelyezéséért kell megfizetned. 
Lehet két azonos kártyád is az építési területeden.

Az alábbi kártyák nem igényelnek kártya kifizetést, hogy használd a képességüket (Hugenots, 
Jewish Refugees, Wren). Ezen kártyák mindegyikét a dobott lapok paklijába kell lehelyezned 
– nem a kártya raktárba - ha a képességeiket felhasználják. Mivel ezeknek a kártyáknak nincs 
kő alapjuk, ezek nem játszhatók ki a saját építési területre. Használni tudod ezeket a kártyákat 
a színeikért (fizetés), valamint azok képességéért.
A „Pauper” kártyák szintén nem helyezhetők az építési területre.

Ha egy kártyának állandó „ereje” van (mely a kártya kép feletti részén van leírva) akkor, 
amint lehelyezted a kártyát az építési területedre, azt akár azonnal tudod használni.

Vedd észre, hogy a kártyák a kezedben nincsenek hasznodra. 
Ameddig nem választod a „Kártya kijátszás” akciót, addig nem tudod kijátszani azokat.
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Kártya raktár

Amikor fizetsz egy kártyát akkor mindig – ha lehetséges – a kártya raktár felső sorába kell 
azt lehelyezned. Ha a felső sor tele van, akkor az alsó sorba helyezd. A kártyát színnel felfelé 
fordítva tedd le. Egy mezőn csak egy kártya lehet.
Amennyiben mindkét sor tele van és neked szükséges egy kártyát fizetned, akkor vond vissza 
és dobd el a felső sor összes kártyáját. Mozgasd az alsó sor összes kártyáját a felső sorba. 
Most tudod folytatni a kártyák lehelyezését a kártya raktárba. 
Az eldobott kártyákat a húzó pakli mellett kialakított dobott lapok paklijába tedd. Ezek a 
kártyák a további játékban nem vesznek részt.
Két játékos esetén három oszlopot, három játékos esetén négy oszlopot, öt játékos esetén 
minden mezőt használj.

AKCIÓ – Városigazgatás

Amikor irányítod a városodat, aktiválni tudod az építési területed levő néhány vagy összes 
kártyádat. Eldöntöd, hogy szeretnél-e aktiválni minden kártyát. 
Azt is megválaszthatod, hogy milyen sorrendben aktiválod a kártyákat. 
Az akció során legalább egy kártyádat aktiválnod kell!

Minden kártya kő alapjának kijelzője három részre van osztva.
A bal oldali mező mutatja, hogy a kártya aktiválásáért kártyát (a kezedből), vagy pénzt kell-e 
fizetned.
A középső mező jelzi a kártya hatását, a kártya aktiválásakor.
A jobb oldali mező jelzi, hogy aktiválás után meg kell-e fordítanod a kártyát.

Példa: Ez a kártya igényel egy (bármilyen színű) kártya befizetését (ráfordítását) az  
aktiváláshoz. Begyűjtesz aztán 7Ł-t. A kártyát meg kell fordítanod.

Amennyiben egy kártya aktiválásához kártyát kell befizetned, azt a kártya raktárba kell 
tenned.
Ha egy kártya megengedi neked, hogy szegénység pontokat dobj el, csak akkor teheted meg, 
ha azzal rendelkezel. Kevesebb, mint „0” szegénység pontod soha nem lehet. Nem tudsz 
megmenteni későbbre, korábban fel nem használt szegénységpont eldobásokat.
Végezetül, ha egy kártyán „fordítsd meg” jel látható, és aktiváltad azt, akkor meg kell 
fordítanod. Mivel a kártya megfordult, így nem tudod újra használni azt.

Amikor befejezted a kártyák aktiválását akkor állapítsd meg a szegénység pontjaid számát.

Add össze az építési területeden levő kártyacsomagok számát (a kártyacsomag egy vagy több 
kártya egy pakliban, színnel felfelé vagy lefelé fordítva) és ehhez add hozzá a kezedben levő 
kártyák számát. Majd vond le a játéktáblán az általad elfoglalt városrészek számát. 
(Kártyapaklik száma + kézben tartott lapok száma – birtokolt városrészek száma)
Vedd el ezt a mennyiségű szegénységi pontot a közös készletből. Ez lehet negatív érték is, 
ekkor dobj el ennyi szegénységi kockát magadtól.
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„Underground”

Ha aktiválsz egy „underground” kártyát, akkor helyezz fel két darab underground jelzőt a 
térképre. Minden jelzőt egy különálló városrészbe kell lehelyezni. Minden városrésznek csak 
egy darab lehelyezett underground jelzője lehet a játék ideje alatt. Csak olyan városrészre 
helyezhető underground jelző, amely tartalmaz egy épület jelzőt (bár ennek nem kell a 
sajátodnak lennie).
Az első játékos, aki underground jelzőt helyez a játéktáblára, azt a City, vagy azzal 
szomszédos városrészre kell azt letennie. 
Ezután underground jelzőt csak olyan városrészre lehet lehelyezni, amely szomszédos egy 
olyan városrésszel, amely már tartalmaz egy underground jelzőt. 
Tehát minden underground jelzőt folytatólagos (egymással összefüggő) csoportba kell 
lehelyezni. Azonban a lehelyezendő két jelzőt nem kell egymás szomszédságába letenni.
Ha egy underground jelző a Temze másik oldalára kerül lehelyezésre – mint szomszédos 
városrészre – akkor extra 3Ł-ot kell fizetned a bank számára.
Csak ott tudsz a Temze másik oldalára – mint szomszédos városrészekre – underground jelzőt 
letenni, ahol a városrészeket híd szimbólum köti össze.

A játék végén egy underground jelzőt tartalmazó városrész extra két győzelmi pontot ér 
annak a játékosnak a számára, amely játékosnak az épület jelzője a városrészen található.

AKCIÓ – Kerület vásárlás

A játéktábla kerületekre van felosztva, melyek városrészekként vannak azonosítva.
Egy akcióként az épületjelzőid egyikét vedd el, és helyezd le egy még el nem foglalt 
városrészre. Egy városrészen mindig csak egy épületjelző lehet. 
Egy fordulóban csak egy épületjelződet tudod lehelyezni.
Először ezt az akciót választó játékosnak az alábbi három városrész egyikét kell választania – 
City, Southwark&Bermondsey, vagy Westminster.

Amikor legalább egy épületjelző van a térképen, a későbbi akciókban bármelyik olyan 
városrészre le lehet helyezni épületjelölőt, amely szomszédos egy olyan városrésszel, amely 
már tartalmaz egy épület jelzőt. Az épületjelző színe nem fontos, az tartozhat bármelyik 
játékoshoz.

A Temze a városrészek között akadályt alakít ki. Ha két városrész között híd szimbólum 
található, akkor a két városrész szomszédos egymással. Ha a két városrész között nincs híd 
szimbólum, akkor azok nem tekinthetők egymással szomszédos városrészeknek.

Neked annyi pénzt kell fizetned a bank számára egy városrész megvásárlásáért, amennyi azon 
fel van tüntetve. A fizetés után azonnal helyezd le a városrészre egy épület jelződet, és vedd el 
azt a kártya mennyiséget, amennyit a városrész jelöl. 

AKCIÓ – 3 db kártya húzása

Vegyél el három kártyát. Ha nincs elérhető 3 db kártya, akkor vegyél el annyi kártyát amennyi 
maradt. Az akciót ebben az esetben is lehet választani.
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A játék vége

A játék közel van befejezéshez, amikor a kártyacsomag elfogyott. A kártyacsomag utolsó 
lapjának elvétele (nem a kártya raktár) és az aktív játékos befejezett a fordulója után a többi 
játékosnak van egy fordulója. Amennyiben lehetséges a fordulód elején el kell venned egy 
kártyát. Amikor a többi játékos is befejezte a fordulóját a játék véget ér.

A játék győztese

Most meg kell határozni a begyűjtött győzelmi pontok számát.
• Először fizesd vissza a kölcsönöket, ha lehetséges. (15Ł / kölcsön)
• Majd vegyél el minden kézben maradt kártyáért 1 db szegénység kockát. (dobd el a 

kézben maradt kártyáidat.)
• Vegyél el 1 győzelmi pontot minden megmaradt 3Ł-ért.
• Minden városrész – melyen a saját épületjelződ van – annyi győzelmi pontot ér, amennyi 

a városrészen fel van tüntetve.
• Továbbá adjál hozzá 2 győzelmi pontot, ha „underground” jelző van rajta.
• Az építési területeden levő minden kártya – függetlenül attól, hogy megfordult, vagy felül 

építetted – annyi pontot ér, amennyi fel van tüntetve rajta.
• Számold össze a játék közben szerzett győzelmi pont lapkáid értékét.

Összesítsd ezeket a pontokat, majd az alábbiakat kell levonnod belőle.

• Minden vissza nem fizetett 10Ł-nyi kölcsön, hét győzelmi pont elvesztését eredményezi.
• A legkevesebb szegénység ponttal rendelkező játékos eldobja az összes szegénység 

pontját (mely lehet „0” is). A többi játékos szintén eldob ugyan annyi számú szegénység 
pontot magától. A játékosoknál maradt szegénység pontok átváltását győzelmi pont 
veszteségre a játéktáblán található táblázat mutatja. Ezt a pont mennyiséget könyveld el 
veszteségnek.

A legtöbb győzelmi pontot gyűjtő játékos megnyerte a játékot.
Döntetlen esetén a döntetlenben állók közül a kevesebb szegénység pontot gyűjtő játékos ér el 
jobb helyezést. 
Ha még mindig döntetlen, akkor a több városrészt birtokló játékos van előnyösebb 
helyzetben. 
Ha még mindig döntetlen, akkor a legmagasabb értékű győzelmi pontkártyát birtokló játékos 
a győztes.

Barbate / 2010.november 08.
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