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MANHATTAN  

Építkezési láz dúl Manhattanben, de nem csupán ott, hanem a világon mindenfelé épülnek 
toronyházak.  Játékosként  részt  vehetsz  a  Sydney-ben,  a  New  York-i  Manhattanben, 
Frankfurtban, Sao Paulóban és Kairóban folyó építkezésekben. A cél: minél több toronyház 
emelése.

Választhatsz, hogy építész akarsz-e lenni, vagy abban vagy érdekelt, hogy a játékostársad által 
emelt felhőkarcolókat megadnak megszerezd. Te magad döntesz. De ki is engedné át szívesen 
a nehezen felépített magasházait az ellenfelének?

TARTALOM:
 45  építőkártya  jobb-  és  balkezesek  számára.  –  Ezekkel  választod  ki  az  építkezés 

pontos helyét.
 1  játéktér  lap.  –  Megtalálható  rajta  a  hat,  még  be  nem  épített  világváros  és  a 

számolólécek az értékeléshez.
 96  darab  épületelem.   –  Színenként  24  épületrész  négyféle,  azaz  első,  második, 

harmadik és negyedik emeleti méretben.
 4  darab  kiértékelő  kocka.  –  Ezek  gyakorlatilag  ugyanazok,  mint  az  első  emeleti 

épületelemek,  a  játékosok tehát  a  rendelkezésre  álló  épületelemekből  gyakorlatilag 
színenként egy ilyet kivesznek maguknak

 1 darab sárga színű indító játékos kocka.

ELŐKÉSZÜLETEK A JÁTÉKHOZ:
 A játékosok színt választanak maguknak. A színhez tartozó épületelemek képezik a 

játékeszközöket, ezek egyelőre azonban még a dobozban maradnak.
 A játék megkezdése előtt a játékosok fogják az értékelő-kockájukat és a számolóléc 

alá helyezik a játéktáblán. 
 Egy kezdő játékost kell választani, aki megjelölésül a sárga színű kockát kapja.
 Az  összekevert  kártyapakliból  az  indító  játékos  lefordítva  4-4  építőkártyát  oszt  a 

többieknek. A megmaradt kártyákat lefordítva a játéktér mellé teszi.

A JÁTÉK FOLYAMATA:
 Az indító játékossal kezdve a játékosok 6-6 tetszés szerinti épületelemet választanak 

ki az előttük levő készletből, ezeket jól láthatóan maguk elé teszik. A készlet többi 
darabja a dobozban marad. Csak akkor lehet a dobozból újabb elemeket húzni, ha ez a 
hat elem már felhasználásra került. (Vagyis egy-egy értékelés után.)

 Az indító játékos kiválasztja a négy közül egyik építőkártyáját. Azt felfedve maga elé 
helyezi és egy általa kiválasztott, de a kártya jelzésének megfelelő építkezési helyre 
egyik  tetszőleges  épületelemét  helyezi.  (Lásd  ehhez  „Az  építőkártyák  használati 
módja”  és  a  „Miként  építkezünk?”  címeket.)  Ezután  húz  egy  építőkártyát  a 
kártyaoszlopból.

 A többi játékos ugyanígy tesz: lerak egy építőkártyát, elhelyez egy épületelemet, húz 
egy építőkártyát.

 Egy kör akkor ér véget, ha az összes játékos lerakta mind a hat épületelemét. Ekkor 
jön az értékelés, az elért pontszámot a számolólécen lelépik.

 Ezután az indító játékos a sárga kockát a mellette balra ülő játékosnak adja, ő lesz a 
következő kör indítója.
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 Az előző körben, az értékelés előtt felrakott épületelemek a helyükön maradnak, hogy 
a  játék  végéig  növekedhessenek  a  városok.  A  tornyok  a  játék  során  tetszőleges 
magasságúak lehetnek.

 Ezután  mindenki  kiválaszt  hat  újabb  épületelemet  és  a  játék  folytatódik  tovább  a 
negyedik értékelésig. A negyedik kör végére az összes épületelem lerakásra kerül és a 
játék befejeződik.

 A győztes az, aki a számolólécen a legnagyobb pontszámot érte el.

AZ ÉPÍTŐKÁRTYÁK HASZNÁLATI MÓDJA:
 A játékos az építőkártyákat felfedve maga elé teszi az asztalon. A kártya felső részén 

látható két négyzetnek a játéktábla felé kell mutatnia. A piros színű jelzés az egyes 
városokban meghatározott építkezési helyszínt jelöli meg. A játékos választhat, hogy 
melyik városban kívánja az épületelemét elhelyezni. Ha a vele szemben ülő játékos 
például ugyanolyan kártyát tesz le, akkor a piros jelzés hat további építkezési helyre 
utal.

 Minden városban 3X3 építkezési  hely van, ennek felel  meg a kártyák  felső részén 
látható 3X3-as négyzet. Mind a hat városban lehet építkezni, de csak arra a helyre, 
amelyet a kártyán a piros négyzet mutat. Pl. a bal felső sarokban van a pirossal jelölt 
négyzet,  a  városok  bal  felső  sarkában  lévő  építkezési  helyre  lehet  építeni, 
természetesen a játékos szemszögéből nézve.

 A játékosok ülési pozíciója a meghatározó a tekintetben, miként kell nekik a kártyát a 
játéktábla  szempontjából  az  asztalra  tenni  és  ennek  megfelelően  melyik  építkezési 
helyen építhetnek. A játék során mindvégig ugyanarra a helyre kell a játéktábla mellé 
az egyes kártyákat a játékosoknak letenni.

 Minden újonnan kijátszott kártyát a korábban lerakott kártyákra kell egy pakliba tenni, 
hogy mindig csak az aktuális jelzés legyen látható. (Összesen tehát négy pakli gyűlik a 
lerakott lapokból külön-külön a játékosok előtt.)

 Minden kártya használható mind a hat városban.
 Ha  a  kártyák  elfogytak,  a  játékosok  előtt  fekvő  összes  kártyát  összegyűjtik, 

megkeverik és lefordítva a játéktér mellé helyezik.

MIKÉNT ÉPÍTKEZÜNK?
 Fontos: A torony mindig azé a játékosé, akinek az épületeleme a lefelül van a 

toronyban!
 A szabad (be nem épített) építkezési helyre vagy saját épületelemre saját épületelemet 

kötöttségek nélkül, tetszés szerint lehet rakni.
 Idegen  toronyra  (ahol  nem  a  játékos  épületeleme  van  legfelül)  az  alábbi 

megkötésekkel  lehet  építőelemet  rárakni:  A  ráhelyezést  követően  a  játékosnak 
legalább annyi emelete kell legyen a toronyban, mint az eddigi toronytulajdonosnak 
volt.  Ebből  a szempontból  lényegtelen,  hol találhatóak  a tornyon belül  a korábban 
beépített elemek.

ÉRTÉKELÉS:
 Miután  minden  játékos  lerakta  a  hat  épületelemét,  a  kör  befejeződik  és  értékelés 

következik. Az elért pontokat a számolólécen jelölik.

1. A legmagasabb torony
 A  játéktáblán  található  legmagasabb  torony  tulajdonosa  3  PONTOT kap.  Ha  több 

egyenlő magas torony is van, akkor a 3 pontot senki nem kapja meg.
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2. Az egyes városokban épített tornyok többsége
 Minden  egyes  városban  meg  kell  nézni,  hogy  van-e  ott  többségben  valamely 

játékosnak tornya, tehát több tornya, mint a többieknek. Ez a játékos ezért 2 PONTOT 
kap.  A  játékosnak  a  többi  játékoshoz  képest  egyenként  kell  több  toronnyal 
rendelkeznie az adott városban. Ha az adott városban nincs többségi játékos, ott senki 
nem kap pontot.

3. A tornyok száma
 Minden egyes torony a tulajdonosának  1  PONTOT hoz. Nem számít,  hogy az illető 

toronyra már beszámítottak pontokat (pl. azért, mert az éppen a legmagasabb.)

A JÁTÉK VÉGE:
 Négy kör után minden épületelem a helyére kerül és a játék véget ér. Természetesen az 

utolsó körben is ugyanúgy van értékelés. Az nyer, akinek a legtöbb pontja van.

3 JÁTÉKOS ESETÉN:
 Ilyenkor minden kör elején a hat helyett csak négy épületelemet vesznek a játékosok. 

Ebben az esetben tehát 6 kör és 6 értékelés van. Minden játékosnak így kétszer van 
előnye a többiekkel szemben (kétszer rak utoljára a körben).

2 JÁTÉKOS ESETÉN:
 Mindenki két színt választ és felváltva játszanak a játékosok színeikkel, de a sorrendet 

tetszőlegesen választhatják meg. Az értékelés minden színre egyszerre történik meg, 
ugyanúgy, mintha négyen játszanának. Az nyer, akinek az összpontszáma magasabb. 

JÓ SZÓRAKOZÁST!
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