
1

A játékmező a Portobello Market (piac) területét mutatja annak 11 terével együtt, amelyeket egymással utcák
kötnek össze. Az utcákban a piaci standok részére 2-6 mező található Az utcák közötti területeket kerületeknek
nevezzük. Minden kerületben egy Csendőrbódé található, amelyre a csendőr helyezhető el. A játéktábla szegé-
lyén egy értékelő léc fut körbe, amelyen az elért pontokat jelezzük.

EEllőőkkéésszzüülleetteekk
A játéktáblát az asztal közepére helyezzük.

Minden játékos megkapja:
– a színéhez tartozó piaci standokat: 30-at két játékos esetén (piros és sárga), 20-at 3 játékos esetén (piros,

sárga és zöld), 16-ot 4 játékos esetén (minden szín)
– a »2«-es, »3«-as és »4«-es akciólapkát azonos színben
– az ezekhez tartozó kis játéktáblát. 
A játékosok a piaci standokat jól látható módon maguk elé teszik, az akció lapkákat minden játékos a maga kis
játéktáblájának az ernyője alá helyezi.

A semleges akció lapkákból a játéktábla mellett jól látható módon egy kupacot
képezünk a következő sorrendben: »3« (legfelül), »3«, »2«, »2«, »1«, »1«, »1«, »1« (legalul). 
A lordot és a csendőrt tegyük a játéktábla mellé.
Az 5 segédet és az 5 polgárt tegyük a húzózsákba, a húzózsákot pedig a játéktábla mellé.
A játékosok értékelő kockái az értékelő léc »10« -es számú mezőjéről indulnak.

IIzzggaallmmaass�ppiiaaccééppííttééss�
22––44�jjááttéékkooss�sszzáámmáárraa�88�éévveess�kkoorrttóóll

– 96 piaci stand a következő színekben: piros (30), sárga (30), zöld (20) és kék (16)

TTaarrttaalloomm

– 4 kis játéktábla     – 1 játéktábla

– 20 Akció-lapka (»2«, »3« és »4« a játékszínekben, 4x »1«, 2x »2« és 2x »3« fekete-fehérben)

– 4 Értékelőkocka a játékszínekben

– 1 húzózsák– 11 Vevő: 5 segéd (szürke), 5 polgár (rózsaszín), 1 lord (fekete)    – 1 csendőr

utca        kerület     tér          Csendőrbódé
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AA�jjááttéékk�ccéélljjaa
A legtöbb pontot szerző játékos nyeri a játékot. Egy játékos  pontot olyan utcával tud szerezni, amelyik
teljesen tele van piaci standokkal és az utca végén, mindkét téren található egy vevő (segéd, polgár, lord). 
Ezen kívül pont jár még a kerületek értékelésekor, amennyiben egy akció lapkát a játéktáblára helyezünk, va-
lamint a lord értékelésekor a játék legvégén.  

AA�jjááttéékk�mmeenneettee
A kezdőjátékos, aki utoljára Londonban járt. A többi játékos az óramutató járása szerint követi a kezdőjátékost. 

A játék kezdete előtt a kezdőjátékostól jobbra ülő játékos egy tetszőleges kerületre helyezi el a csendőrt. Ezt kö-
vetően a kezdőjátékos van soron.

A körön lévő játékos kiválasztja az egyik felfordított akció
lapkáját (a játék kezdetekor a játékosok előtt mind a 3 ak-
ciólapka felfordítva fekszik). A kiválasztott akció lapkát a
játékos kiveszi az ernyő alól. Ez mutatja meg, hogy ebben
a körben hány akciót fog végrehajtani. 

Lehetséges akciók: 
1. »Egy piaci stand felállítása« és 
2. »Egy vevő elhelyezése«. 
A végrehajtott akciók sorrendjét a játékos szabadon választhatja meg, egy akciót többször is végrehajthatja,
valamint tetszőlegesen kombinálhatja azokat.

1. Egy piaci stand felállítása
A játékos a saját piaci standját az egyik utca valamelyik szabad mezőjére helyezi.
Feltétele: A csendőrnek az utca melletti kerületben kell állnia. Amennyiben
nem áll ott, akkor oda kell mozgatni (lásd »A csendőr mozgatása«). 
Az utca első piaci standjának az elhelyezésekor a játékos szabadon válasz-
that, hogy azt az utca egyik vagy másik végére teszi le. Ebben az utcában
ezután a későbbi piaci standokat mindig csak közvetlenül a legutoljára elhe-
lyezett piaci stand mellé lehet tenni, tehát egymás után sorba. 

Példa: A soron lévő játékos egy piaci standot tehet az aa, bb vagy cc jelzésű ut-
cák valamelyikébe, azon belül a ferdén csíkozott mezők valamelyikére.
Amennyiben a csendőrt a szomszédos kerületbe mozgatja (lásd a nyilat),
akkor a cc, dd vagy ee jelzésű utcában állíthat fel egy piaci standot a ferdén
csíkozott mezők valamelyikén.

2. Egy vevő elhelyezése
A játékos a húzózsákból anélkül, hogy megnézné, húz egy vevőt és azt egy tetszőleges szabad térre helyezi. A
csendőrnek ebben az esetben nem kell a szomszédos kerületben állnia.
Egy segéd (szürke) az utcák értékelésekor kevesebb pontot hoz, mint egy
polgár (rózsaszín), a polgár szintén kevesebbet ér a lordnál (fekete, lásd „A
lord értékelése”). A vevőt mindenképpen el kell helyezni egy térre, mielőtt
egy új akcióra (pl. még egy vevő elhelyezésére) sor kerülne. 

Példa: A körön lévő játékos a »33«-as akció lapkát választja. Lehetőségei: El-
helyez egy vevőt és 2 piaci standot, VAGY három vevőt VAGY három piaci
standot VAGY két vevőt és egy piaci standot.

A csendőr mozgatása
A körön lévő játékos a körében bármikor mozgathatja a csendőrt (az
akciói előtt, közben vagy azok után, akár többször is). A mozgatás nem számít akciónak, a játékos azt az
akciói mellett hajtja végre. A rendőrt tetszőleges számú beépített vagy be nem épített utcán
keresztül lehet vinni (tereken nem), amíg a játékos által kívánt kerületet el nem éri. 

A rendőr mozgatásáért a körön lévő játékosnak pontokkal kell fizetnie (lásd a példákat).

A játékos a köre végén megfordítja a lapkát és azt
– immáron lefordítva – az ernyője alá helyezi
vissza. Amikor a játékos mindhárom akció lapká-
ját felhasználta, ismét felfordítja azokat és csak
ezt követően használhatja ismételten őket. 



Azon utca beépítettségtől függően, amelyen keresztül a csendőr áthalad, a körön lévő játékos utcánként a
következőket fizeti:

0 Pontot, ha a saját színe többségben van 
(relatív többség)

A ppiirrooss játékos a
csendőrt ezen az
utcán mozgatja
keresztül. Ez szá-
mára ingyenes,
mert ebben az ut-
cában többséggel
rendelkezik.

1 Pontot, ha egy másik (vagy akár több) játékos többséggel rendelkezik. A többséggel rendelkező játékos
kapja a pontot. Egyenlőség esetén minden érintett játékos egy pontot kap a körön lévő játékostól. 

Fizetéskor a körön lévő játékos az értékelő kockáját esetenként egy ponttal helyezi hátrébb az értékelő lécen.
Az a játékos, amelyik pontot kap, az értékelő kockáját egy ponttal helyezi előrébb az értékelő lécen. 

Az utca értékelése
Az utcát akkor értékeljük, amikor az teljesen be van építve és mindkét vele határos téren egy-egy vevő
található. 
Minden, az ebben az utcában érintett játékos az utca értékelésekor azonnal pontot kap, függetlenül az
esetleges többségtől! A jobb áttekinthetőség kedvéért a pontok száma nemcsak az utca mezőin, hanem a
mezők melletti házakon is fel van tüntetve.
Egy „3”-as jelzésű piaci stand 3 pontot hoz, egy „1”-es jelzésű egy pontot stb.

Ezen kívül az értékelésben az utcával határos tereken lévő mindkét vevő szerepet játszik. 

A piaci standok után járó pontokat összeadjuk és ezt az összeget megszorozzuk a következő
számokkal:

Amennyiben a két téren:
- két segéd áll, akkor a piaci standok értékeit 1-gyel szorozzuk meg. 
- egy segéd és egy polgár áll, akkor a piaci standok értékeit 2-vel szorozzuk meg.
- két polgár áll, akkor a piaci standok értékeit 3-mal szorozzuk meg.
- a lord és egy segéd áll, a piaci standok értékeit 3-mal szorozzuk meg.
- a lord és egy polgár áll, a piaci standok értékeit 4-gyel szorozzuk meg.

Példa: Ennek az utcának az értékelésénél a 
AA ppiirrooss jjááttéékkooss 1122 ppoonnttoott:: ((33++22++11)) xx22==1122, 
AA zzöölldd jjááttéékkooss 88 ppoonnttoott:: ((11++33))xx22==88 és 
AA kkéékk jjááttéékkooss 44 ppoonnttoott:: 22xx22==44

A pontokat azonnal lelépjük az értékelő lécen.

A be nem épített utcákat nem értékeljük
(kivéve „A lord értékelését”). 

.
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1 Pontot, ha az utca nincs beépítve vagy az akív játé-
kos egy másik játékossal
együtt rendelkezik a
többséggel. Ezért senki
nem kap pontot. 

A ppiirrooss játékos a csendőrt
az utcán mozgatja
keresztül. Ezért 1 pontot
kell fizetnie.

A ppiirrooss játékos a
csendőrt az utcán
mozgatja keresztül.
Mind a zzöölldd, mind a
kkéékk játékos számára
egy pontot kell fizet-
nie, mivel mindkét já-
tékosnak többsége van
az utcában 

A ppiirrooss játékos a
csendőrt az utcán
mozgatja keresztül.
Ezért a  ssáárrggaa játékos
részére egy pontot kell
fizetnie, mivel a
SSáárrggaa játékos
rendelkezik ott
többséggel.
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Kerület értékelése
A körön lévő játékos egy felfordított „2”-es vagy „4”-es értékű akció lapkáját akár egy kerületre is elhelyezheti.
Ez esetben ez számít a teljes körének! Ebben a körben tehát nem állít fel piaci standot, nem helyez el vevőt és
a csendőrt sem mozgathatja. Ekkor csak és kizárólag a körön lévő játékos piaci standjait értékeljük. 

A játékos azonnal pontot kap a következők szerint:
A kerület három utcájában lévő saját piaci standok számát meg-
szorozzuk az akció lapocskán szereplő számmal. („x2” vagy „x4”)
A kerület értékelésekor nincs szerepe annak, hogy az utcák telje-
sen be vannak-e építve vagy sem. A piaci standok utáni többség
és a vevők sem jönnek számításba.
Minden egyes kerületben legfeljebb egy akciólapocska helyezhető
el.

Játékonként minden játékos kétszer értékelhet kerületet, egyet a
„2”-es akció lapocskával és egyet a „4”-es akció lapkával. 

Egy kerület értékelése után az adott játékos a lerakott akciólapka
helyett pótlásként megkapja a legfelső semleges lapkát a játék-
tábla melletti kupacból: az első kerületértékelés után egy „3”-as
jár, majd ismét egy „3”-as, aztán egy „2”-es stb. 
A semleges lapkát a játékos felfordítva az ernyője alatti szabad
helyre teszi (kis játéktábla) és ezt követően akciólapkaként hasz-
nálja. Az így szerzett akciólapkát nem lehet további kerületek ér-
tékeléséhez igénybe venni

A lord
Mihelyt a 10. vevő is a játéktáblán áll, a lordot a megmaradt üres térre helyezzük. 
Ez nem számít egyik játékos akciójának sem. A lord további pontokat hoz a „lord értékelésekor” a játék végén.
Amennyiben a játék folyamán a lord nem kerül felhelyezésére, akkor a „lord értékelése” elmarad. 

AA�jjááttéékk�vvééggee
Miután valamelyik játékos a legutolsó piaci standját is felállította, a kört még végig játsszuk. Ezután a játék vé-
get ér és ezt követően sor kerül a „lord értékelésére” (amennyiben felkerült). A legtöbb ponttal rendelkező játé-
kos nyeri a játékot. Döntetlen esetén több nyertes van.

A lord értékelése: Minden, a lord irányából kiinduló, teljesen be
nem épített utcát értékelünk. A piaci standok annyi pontot
hoznak, mint amennyit egy teljesen beépített utca esetében
hoznának.

Példa a lord értékelésére:
Az aa jelzésű utca értékelése korábban megtörtént. 
A b utcában a ppiirrooss 9 pontot: 3 x 3 = 9 és 

a ssáárrggaa is: (1+2) x 3 = 9 pontot kap
A c utcában a zzöölldd 16 pontot: (3+1) x 4 = 16,

a ssáárrggaa pedig 4 pontot: 1 x 4 = 4 kap

Variáns
A kisebb szerencsefaktorhoz szokott játékosok a játék elején vélet-
lenszerű sorrendben egymás mögé felállíthatják a 11 vevőt (ilyenkor a lord áll leghátul). Ekkor a segédek és a
polgárok sorrendje ismert, és a vevő elhelyezésekor mindig a legelöl állót kell elvenni.
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Példa egy kerület értékelésére:
A ppiirrooss játékos 16 pontot kap (4 saját piaci
stand x az akciólapka 4-es száma = 16)


