Tervezés, építés, fejlesztés egy kis város a nagy világvárosban. Használd az épület lapkákat, és építs fel lakó, kereskedelmi, polgári és ipar negyedeket, valamint összpontosíts a haszonra, és tegyél szert
előnyre a szomszédos kerületek erőforrásaiból. Célod, hogy a kerületed gazdagodjon, és végül nagyobb lakossággal büszkélkedjen, mint bármelyik ellenfeledé.

1

2

ELŐKÉSZÜLETEK

Keverjétek a Még 1 Kör lapkát
össze:
6 lapkával a C pakliból 2 játékosnál,
9 lapkával a C pakliból 3 játékosnál,
12 lapkával a C pakliból 4 játékosnál,
és tegyétek ezeket a lapkákat képpel lefelé
a C pakli tetejére. Majd vegyetek 4 további
C lapkát (a dobozból), és tegyétek a C pakli
legtetejére.
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4

5

Tegyétek
ide az
ingatlanpiacot.

Tegyetek le 4-et
mindegyik
gyárkomplexumból,
közösségi parkból és
külváros lapkából
képpel felfelé
az itt lévő három helyre.

6

7

Tegyétek ide a
készlet táblát.

Tegyétek ide a
$ érméket.

TARTOZÉKOK

1 lakosságtábla
1 készlettábla
1 paklitábla

2$
2$ 2$ $ f2$ fftft
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ftftft ft ftftft
ftftftftftftjft
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ftjftftftftftftftftft
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ftft

Keverjétk meg a három, képpel Tegyétek ide a
lapka pakilik
lefelé fordított lapka paklit,
tábláját.
mindegyik paklit a hátoldalukon
betű jelöli (A, B és C). Mindegyik
pakliban azonos számú lapka van;
15 2 játékosnál, 18 3 játékosnál
és 21 4 játékosnál. Tegyétek vissza
a nem használt lapokat a dobozba.
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tititisti

$

SPENDTHRIFT

ftiwtisti

hightisti

CAPITALIST

INVESTOR

4 kerülettábla

ftir tititih
titijtititititi

8 külváros

8 gyárkomplexum
1 MORE ROUND
ti

ftir tititih
titijtititititi

fftft ftftft
Rtistitiurtititis
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8

2 fftft ftftftft
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9

Tegyétek ide az
A, B és C paklit.

ftir tititih
titijtititititi

fftft ftftftftft
Airtitirti

2 fftft ftftftftft

$

ftir tititih
titijtititititi

Tegyétek le az A pakli felső hét lapkáját képpel
felfelé sorban az ingatlan piac alsó széle mentén.
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ftir tititih
titijtititititi

ftir tititih
titijtititititi
ftir tititih
titijtititititi

Keverjétek meg a célokat képpel lefelé, és véletlenszerűen
tegyetek játékosonként egyet képpel
felfelé az itt látható helyekre.

8 közösségi park

2 fftft ftftftft ftftjftftftftft

$

32 A lapka

INCOME

2 fftft ftftftft ftftjftftftftft

tiftftft tiftft ftft tititi titititititi ftft
ftftft tiftftft tiftftftftft tiftfttiftftti

1 “Még 1 kör” jelző

2 fftft ftftftft ftftjftftftftft

$

36 B lapka

$

REPUTATION

32 C lapka

11

13

12

Minden játékos
tegyen maga elé
egy kerület táblát
úgy, hogy alatta
több lapka elférjen
még az
asztal széléig.

Tegyétek a saját
jövedelemhengereteket a 0
jövedelmi mezőre,
és saját hírnév
kockátokatkat az
1-es hírnév mezőre.

for each
adjacent

Tegyetek egy külváros lapkát, Tegyétek a lakosság táblát
egy közösségi park lapkát, és (a lakosságsávokkal,
egy gyárkomplexum lapkát a
kerülettáblátokk alá pontosan Suburbia “győzelmi pontjaival”) az asztalra mindenki
az itt látható módon.
iáltal jól látható helyre.

18
Minden játékos lakosságnégyzetét tegyétek a
17 2-es lakosság mezőre.
Minden játékos kap véletlenszerűen 2 céllapkát a
készletből, mindkettőt megnézi, és az egyiket
megtartja (képpel lefelé, hogy a többi játékos ne lássa).
A másik cél visszakerül a dobozba.
Goal

15

16

Minden játékos
letesz ide 15
(millió) $-t.

Minden játékos leteszi ide
mind a 3 beruházásjelzőjét.
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Gtititi

20 céllapka

4 játékos segédlet

1 kezőjátékos- 66 $1 48 $5 12 $10 érme
jelző
4 hírnév kocka

12 beruházás jelző

4 lakosságnégyzet

4 jövedelemhenger
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A JÁTÉK KEZDETE
Véletlenszerűen válasszatok egy játékost,
és adjátok neki a kezdőjátékos-jelzőt.

JÁTÉKMENET
A saját körében minden játékos sorban
végrehajtja az alábbi négy akciót:
1. Elvesz és letesz 1 lapkát vagy 1
beruházásjelzőt a kerületébe.
2. Pénzt kap vagy fizet (a jövedelem
alapján).
3. Módosítja a lakosságot
a lakosságtáblán (a hírnév
alapján).
4. Új lapkát rak az ingatlanpiacra.

A jövedelem kezdeti 0 értéke
, és a hírnév kezdeti
1-es értéke a már lerakott három lapka alapján lett
kiszámolva: A gyárkomplexum
lapka -et ér, míg
a közösségi park
-et, amely együtt
(nulla)
jövedelmet ad. A közösségi park
-et ad ( a
szomszédos külváros
zöld lapkája, és
a
szomszédos gyárkomplexum
sárga lapkája),
de a gyár komplexum
csökkenti
-gyel (mert
szomszédos a közösségi park
szürke lapkájával).
A külváros
lapka ad 2 lakosságot a rajta lévő
alapján.

1 LAPKA VAGY 1 BERUHÁZÁSJELZŐ LERAKÁSA
A játékosnak az egyiket kell tennie az alábbiak közül:
1. Elvesz 1 lapkát, melyet hozzárak a kerületéhez, vagy
2. Letesz 1 beruházásjelzőt a kerületének egyik lapkájára, hogy ’beruházzon’ azon a lapkán.

Lapka elvétele és tóként való használata
Amikor a játékos elvesz egy lapkát, melyet tóként
szeretne felhasználni, akkor választania kell egy lapkát
az ingatlanpiacról. Csak az ingatlanpiaci költségét fizeti ki, és nem fizeti ki a lapkára nyomtatott árat. A játékos
lerakja ezt a lapkát képpel lefelé egy vagy több lapkája mellé (melyek lehetnek képpel felfelé vagy lefelé
fordítottak), és ilyenkor kap 2$-t a szomszédos , ,
és lapkákért. Ha a játékos másik
, ,
vagy lapkát tesz le a
mellé, akkor kap 2 $-t a készletből. Amikor a játékos újabb -at tesz le a már
meglévő mellé, akkor nem kap 2$-t a többi
lapkával való szomszédságért.

Beruházásjelző lerakása
Egy befolyás jelző a játékos bármelyik lapkájára, melyen nincs még beruházás jelző – beleértve a
lerakható.

Ha a játékos úgy dönt, hogy ezt választja (ahelyett, hogy elvenne és lerakna egy lapkát), akkor ennek a lapkának
újra kifizetie a költségét, és rá rakja a bal sarkára (letakarva a lapka árát) a beruházásjelzőt. A beruházásjelző
megduplázza annak a lapkának a hatását, ahova tettük. Vagyis egy közösségi parkra
tett befolyásjelző
-et és
-ot hoz minden
vagy
vagy
szomszédos lapkáért. Amikor a játékos beruházásjelzőt
tesz le, akkor nem rakhat le lapkát. A beruházásjelző nincs hatással a többi lapka járulékos hatására (például
egy gyárkomplexummal
szomszédos közösségi parkra
tett befolyásjelző nem aktiválja újra a
gyárkomplexum -ját).
Egy beruházásjelző hatása a játék további részében megmarad, így a fenti példánál maradva, ha egy másik .
,
vagy
lapkát teszünk a közösségi park
szomszédságába, melyen már van beruházásjelző,
akkor a játékos kétszer kapja meg a -ot, vagyis összesen -ot kap.

Lapka elvétele az ingatlanpiacról

2 for each adjacent

$

A játékosnak, amikor lapkát vesz el az ingatlanpiacról, ki kell fizetnie az ingatlanpiacon a lapka fölé nyomtatott
költséget (ha van egyáltalán) valamint a lapkán lévő költséget. A kiszámított teljes költséget befizeti a
készletbe. A játékosnak a megszerzett lapkát le kell tennie bármely másik lapkájával szomszédosan. Miután ez
megtörtént, a játékosnak végre kell hajtania a módosításokat a lerakott lapka, valamint a többi érintkező lapka
leírása alapján (beleértve a többi játékos által letett lapkákat is).
A lapka hatása a
lerakása után érvénybe
lép. Vagyis lerakva
egy új
-ot egy
meglévő közösségi
park
mellé
-t
eredményez.
Mivel a jövedelem
és a hírnév
soha
nem eshet -5 alá, és
nem emelkedhet +5
fölé, a módosításnak
meg kell állnia ezeknél az értékeknél.

Dakota szeretne egy irodaépületet
, mely
lapka költsége 9$, és -et hoz a lerakással,
és + -et minden vele szomszédos
után.
Ez a lapka az ingatlanpiacon a +2$-os helyen
van. Dakota befizet 11$-t a lapkáért, és
lerakja a gyárkomplexuma
és a közösségi
parkja
mellé, melynek hírnév jutalma
van minden szomszédos ,
vagy
lapkáért. Dakota a jövedelem hengerrel 1
mezőt előrelép (az azonnali
miatt), majd
lép 1 mezőt a hírnév kockával ( hírnév
pont a szomszédos lapkák hatása miatt: a
közösségi park hoz -et az új szomszédos
miatt).

for each
adjacent

for each
adjacent

for each
adjacent

Alaplapka elvétele
A játékos elveheti bármelyik elérhető alaplapkát: külvárost
, közösségi parkot
vagy gyárkomplexumot
, az ingatlanpiac lapkája helyett. Ha ezt teszi, akkor csak a lapka költségét fizeti ki. A játékos ezt a
lapkát azonos módon teszi le, mint az ingatlanpiacról vásároltat. Ezek a lapkák korlátozott számban állnak
rendelkezésre, és elfogyhatnak a játék során, így többé már nem lesznek elérhetőek.

for tivtiry
Oﬃﬃﬃ tititi

for ﬃaﬃh
adjaﬃﬃnt
$

2 for tivtiry

for tivtiry
Airport
for ﬃaﬃh
adjaﬃﬃnt

$

2 for tivtiry

-at is –

for ﬃaﬃh
adjaﬃﬃnt

for ﬃaﬃh
adjaﬃﬃnt
for ﬃaﬃh
adjaﬃﬃnt

Toni a fordulójában elvesz és letesz egy külvárost
. Ezután választ, hogy melyik lapkát dobja el az
ingatlanpiacról. Elveheti az autópálya
vagy a gyors étterem
lapkát ingyen, de nem akarja,
hogy a tőle balra ülő Gage megkapja a háztulajdonos egyesületet , ezért fizet 2$-t a készletbe, és
eldobja háztulajdonos egyesületet .

for every
Airport
for each
adjacent

2 for each adjacent

$

for each
adjacent

for each
adjacent

for each
adjacent

for each
adjacent

Gage le akar tenni egy beruházásjelzőt egy lapkára. A három
legjobb lehetősége a lerakásra: (a) az „A” tó lapka
,
melynek költsége 0, és Gage kap 10$-t (2$-t az 5 szomszédos lapka mindegyikéért), (b) a parkolóhely
, melynek
költsége 12$, és lehetővé teszi Gagenek, hogy a jövedelemhengerével 3 mezőt jobbra lépjen ( magáért a parkolóhelyért
,
a szomszédos közösségi parkért
,, és
a szomszédos irodaházért
), vagy (c) a közösségi
park
, melynek költsége 4, és csökkenti Gage jövedelmét
-gyel, de lehetővé teszi Gagenek, hogy a hírnévkockája
3 mezőt jobbra lépjen (
a szomszédos külváros
zöld
lapkájáért, a szomszédos gyárkomplexum
sárga
lapkájáért, és
a szomszédos parkolóhely
kék
lapkájáért).

PÉNZ BEVÉTELE VAGY KIFIZETÉSE
(A JÖVEDELEM ALAPJÁN)
Ha a játékos jövedelemhengere pozitív számon áll, akkor a játékos megkapja ezt a pénzösszeget a készletből.
Ha a jövedelemhenger negatív számon áll, akkor a játékos pénzzel tartozik, és azonnal be kell fizetnie az
összeget a készletbe. Ha nincs elég pénze, akkor befizeti, amije van, és a lakosságnégyzettel $-onként egy
mezőt hátralép, hogy a különbözetet lerója. A játékos lakossága nem csökkenhet 0 alá, így, ha nem léphet már
a lakosságnégyzetével, és még tartozik, akkor semmi nem történik.

LAKOSSÁG MÓDOSÍTÁSA (A HÍRNÉV ALAPJÁN)
A lakosságotok növekszik vagy csökken a lakosságtáblán a hírnévkocka helye alapján. Ha a lakosság elérte a
0-t, akkor minden további visszalépés 1$-ba kerül lakosokként. Ha a játékos nem tudja ezt a díjat megfizetni,
semmi nem történik a játékossal … marad a 0-n.
Ahogy a kerületetek növekszik, a fenntartási költsége növekszik, és kezd kis várossá alakulni – ezt jelképezi
a lakosság sáv piros vonala. Amikor egy játékos lakossága átlépi a piros vonalat, akkor a játékos jövedelme
és hírneve
egyaránt 1-et csökken (balra lép egy mezőt), a játékos minden piros vonalnál visszalép
egyet. Ha egy játékos lakossága a piros vonal alá esik (ez történik negatív hírnévnél), akkor mind a
jövedelemhengerrel, mind a hírnévkockával előrelép (jobbra mozgatja egy mezőt).
Amikor leraktokk egy lapkát, néha több módosítást is végre kell hajtani. Amikor a módosított lakosság
átlép egy piros vonalon, akkor a jövedelem
és a hírnév
azonnal előre lép egy mezőt, még akkor is,
ha még nem fejeztétek be a többi módosítást.
Ha a jövedelem vagy a hírnév csökkenése következtében valamelyik vagy akár mindkét érték -5-nél kevesebb
lenne, a jövedelemhenger és a hírnévkocka is -5-ön marad.
Ha a lakosság 150 fölé emelkedik egy normál játék forduló alatt, akkor a lakosságnégyzetet tegyétek a
lakosság tábla alsó vonalára, és minden 150 fölötti páros szám (152, 154, 156, stb.) utáni piros vonalnál
cselekednetek kell.
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ÚJ LAPKÁK LERAKÁSA AZ INGATLAN PIACRA

A LAPKÁK ELNEVEZÉSEI

Ha egy játékos lerak egy alap lapkát vagy egy beruházásjelzőt, akkor ezután el kell vennie valamelyik felfordított
lapkát az ingatlanpiac alól (csak a lapka fölötti, ingatlanpiaci költséget kell befizetni, ha egyáltalán van ilyen), és
a lapkát a dobott lapokhoz teszi.

A lapkák közt lévő perjel (/) azt jelenti, hogy a hatás érvényes az összes felsorolt lapkára. A következő
felsorolás néhány további, lapkákon előforduló magyarázatot mutat be:

Csúsztassátokk az ingatlanpiacon maradt lapkákat jobbra, hogy az elvett lapka helyét feltöltsétek (minden
játékos fordulójában mindig lesz egy eltávolított lapka), és egy az aktuális pakliból (A paklival kezdve) felfedett
új lapka, melyet az ingatlanpiac bal szélső helyére tesztek. Amikor az A pakli elfogyott, akkor a B pakliból
fordítsatok fel, amikor a B pakli elfogyott, akkor a C pakliból fordítsatok fel lapkát.

„Minden más kerületben”

A JÁTÉK VÉGE

A minden szomszédos kifejezéssel rendelkező lapka arra utal, hogy az összes ezzel a lapkával közvetlenül
szomszédos lapkát vegyétek számításba, vagyis azokat, ahol egyenes határ érintkezik egy másik lapka
egyenes határával.

Amikor előkerül a Még 1 Kör lapka, akkor az aktuális kört fejezzétek be, és még a kezdőjátékostól kezdve
játsszatok le egy teljes kört (az aktuális kör befejezése után). Mindenki azonos számú forduló után fejezi be a
játékot.

A VÉGSŐ PONTOZÁS
Miután az utolsó játékos is befejezte a körét, következik a végső pontozás. A végső pontozásnak két
része van: a célok, és a pénz átalakítása lakossággá
. A célt a pénz- lakosság átalakítás előtt pontozzátok.

A piros vonalakat a végső pontozás alatt hagyjátok
figyelmen kívül
A cél teljesítéséért kiosztott lakosságjutalmak, és a pénz-átalakításból származó lakosságnál a játék
végén nem aktiválódik a piros vonalak jövedelem
és hírnév
csökkentő hatása.

Cél teljesítése
Minden ingatlanpiacra tett célból származó lakosságbónuszt az az egyetlen egy játékos kapja meg, aki teljesítette
azokat a célokat. Ha a célok teljesítésekor két vagy több játékos közt holt verseny van, akkor egyikőjük sem
kapja meg a cél lakosságbónuszát.
Ezután, a forduló sorrendjében, fedjétek fel minden játékos titkos célját, és ha egy játékos egyedül teljesítette a
titkos célját (és nincs holt verseny másik játékossal), akkor megkapja a cél lakosságbónuszát. Csak a titkos céllapka
tulajdonosa kaphatja meg a teljesített titkos céljáért járó lakosságbónuszt.

Ez utal minden kerület lapkájára, kivéve a sajátját.

„Minden szomszédos”

„Minden saját”
Ez csak a saját kerületbe letett lapkára vonatkozik (és néhány esetben csak magára a lapkára, ha ennek van
valami különlegessége). Például a Középiskola
ad egy
-ot minden saját kerületben lévő
után.

„Mindegyik”
Ez minden kerület minden lapkájára vonatkozik, beleértve a saját kerületet, és beleértve magát a lapkát is
(amennyiben ez teljesíti a követelményeket).

(Kapsz) $2-t
Minden olyan lapkáért, amelyért a készletből pénzt kapsz, azt akkor is megkapod, ha leteszed ezt a lapkát,
és akkor is, ha ilyen jelölt kártyát teszel le a „Kapsz” lapka után. Például, ha leteszel egy Háztulajdonos
Egyesületet
egy 4-játékos játék korai szakaszában, akkor 6$-t fizet a lapka lerakása, és utána azonnal
visszakapsz 10$-t a bankból (mert van 3 külváros
, és 1 Háztulajdonos Egyesület
a játékban, ami
együtt 5
, és minden
-ért 2$ jár). Innentől kezdve, ha bárki letesz egy
-t (beleértve téged is),
kap 2$-t.

A LAPKA HATÁSAINAK VÉGREHAJTÁSI SORRENDJE

Pénz átalakítása lakossággá

Egy kijátszott lapka hatásának végrehajtásánál, kövesd az alábbi sorrendet:

Minden játékos pénzét váltsátok át: a játékosok 1 lakosságot
kapnak a készletből 5$-onként, lefelé
kerekítve (a játékosok megtartanak minden megmaradt pénzt, mert ez kellhet a holtverseny harmadik
módon való eldöntéséhez.

1. Fizesd ki a lapka bal sarkában látható összeget (és minden további költséget, mely az ingatlanpiacon
látható).

A JÁTÉK GYŐZTESE

3
Hajtsd végre a kártya alján lévő feltételhez kötött hatást.
4. Hajtsd végre valamelyik szomszédos lapka feltételhez kötött hatását.
5. Hajtsd végre valamelyik nem-szomszédos lapka feltételhez kötött hatását.

A lakosságtáblán a legtöbb lakossággal
rendelkező játékos nyer. Holtversenyben a holtversenyben lévő
játékosok közül a legnagyobb hírnévvel
rendelkező játékos győz. Ha további holt verseny van, akkor a
holtversenyben lévő játékosok közül a legnagyobb jövedelemmel
rendelkező játékos győz. Ha még mindig
holtverseny van, akkor a legtöbb megmaradt pénzel rendelkező játékos győz. További holtverseny esetén (mely a
holtversenyben lévő játékosoknak már hihetetlenül mulattató), a holtversenyben lévő játékosok játsszanak egy
újabb Suburbia partit, hogy eldönthessék ki nyerte az első játékot.

LAPKÁK
Minden lapkát több módon illeszthettek be saját városotokba. A lapkák négy kategóriába sorolhatók:
lakossági , kereskedelmi , ipari
és polgári
negyed. Minden lapka jutalmat vagy büntetést
jelent a jövedelemre
, hírnévre
vagy a lakosságra
nézve, míg mások különleges képességeket
nyújtanak. Minden lapkának négy vagy öt fő eleme van, ahogy azt az alábbi ábra mutatja:
Azonnali hatás: mozgassátok a jövedelemhengert 3
mezőt jobbra

A lapka neve

A lapkka költségge:
9$ + az ingatlanpiac lapka
fölötti nyomtatott értéke

Interaktívjel (ha van): ez a lapka kapcsolatba lép
másik interaktívjelű lapkával
fftft all
Restaurants
buftlft aftftft ftftftft ftftft

Feltételhez kötött hatás: mozgassátok a
jövedelemhengert 1 mezőt jobbra minden másik
étteremért, melyet ezután fogtok építeni.

2. Hajtsd végre a kártya jobb felső részén lévő azonnali hatást.
.

6. Ellenőrizze a többi játékos, hogy lát-e olyan saját lapkát, amelyik miatt módosítani kell.
7. Ellenőrizze a többi játékos, hogy van-e a kerületei között olyan, melyet a lerakott lapka befolyásol.
A lapkák ismétlődnek, és a játékosoknak lehet egynél több azonos nevű lapkájuk. Például, minden rendben
van, ha egyetlen kerületben két Gyorsétterem van.

STRATÉGIAI TIPPEK
• Tartsátok szem előtt, hogy a jövedelem a játék korai szakaszában emelkedjen… a
az első
fordulóban felér 15-18$- hoz a játék végén!
• Óvakodjatokk a túl gyorsan kialakult túl nagy lakosságtól, mivel túl gyorsan belefuthattok a piros
vonalba, mely visszaveti a haladást, még mielőtt lehetőségetek lenne biztos jövedelemre
és
hírnévre
szert tenni a lapkák hálózatával.
• Tartsátok szem előtt mindig mind a közös célt, mind a saját titkos célotokat, ezek sokat érnek a játék
végén.
• Tekintsétek át a lapkalistát, így tudhatjátok, hogy még milyen lapkák kerülnek elő az egyes paklikból.
• Amikor lapkát dobtok el, nézzétek meg, hogy ellenfeleteknek (elsősorban a tőletek balra ülő) kellhet-e ...
plusz pénzhez juttathat, ha megszabadultok a számára szükséges laptól!

A lapkákat mindig le kell rakni, úgy hogy legalább az egyik széle szomszédos legyen egy másik lapkával
(képpel felfelé vagy lefelé). A lapkák letehetők a kerülettábla köré (de rá nem).

• Mindig figyeljetek oda, hogy hol áll a lakosságnégyzetetek a piros vonalhoz képest. Néha egyetlen plusz
pont is értékes lehet hosszútávú tervezvezésnél.

Interaktívjelű lapkák

• A jövedelem
és a hírnév
értéke növekszik (vagy csökken) a játék alatt. A játék végi fordulóknál
(minden játék 15-18 fordulóból áll) a lapka lerakásának értéke lassabban növekszik, mint a játék korai
fordulóiban.

Néhány más lapkákat befolyásoló lapka jobb sarkában különleges jel van. Ezek az interaktívjelű lapkák.
Vagyis a Business Supply Store
megemeli a jövedelmet
-gyel, minden iroda jelű (kis pénztárca)
lapkánál, beleértve az Irodaház
, Bürokrácia Hivatal
és a Helyi EPA Hivatalt
is.
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EGYSZEMÉLYES JÁTÉK: A MAGÁNYOS ÉPÍTÉSZ

További tanácsok

Minden több fős játék 30 perc alatt véget ér! A játékmenet megfelel a 2 személyes játéknak, de csak egy
kerület tblára van szükség.

A kerülettábla megfordítható; fentről lefelé látható rajtuk a szabály összefoglalása (a fővárostól terjeszkedő
kerületek építése). De hogy a tábla ne legyen útban, vagy mert úgy jobban tetszik, átfordíthatjátok, és
játszhattok a kerülettáblával az alján. Ebben az esetben a kezdőlapka lerakása a külváros középre, a közösségi
park a külváros fölé, a gyárkomplexum a közösségi park tetejére kerül. Ugyanabban a játékban a játékosok
használhatják a kerülettábla különböző oldalát; ennek nincshatása a játék menetére.

Előkészületek
A 2 fős játék lapka-előkészítését használd, de ne ossz és ne tegyél ki céllapkákat.

A játékban lévő matricákat a (nagy) kezdőjátékos-jelző elejére és hátuljára ragasszátok fel.

A fordulód

Az üres A, B és C lapkák a sérült lapkákat helyettesíthetik, egyébként nincsenek használatban a játékban.

A piros vonal fölött elhaladva

-mel és

-vel kell számolni.

A kör végén további egy lapkát kell levenni, a beruházásjelzőre vagy az alap paklira vonatkozó szabályok
szerint.

EGYSZEMÉLYES JÁTÉK 2: DALE A KULLANCS
Ebben az egyszemélyes játékban Dale, a kullancs ellen játszhatsz, akinek nincsenek érzései; mindig veled
játszik, mivel nincs más barátja! Mindig te kezdesz (Dale nem bánja).

Egyszemélyes játék 2 változások
az előkészületekben
1

2

Keverd meg a 3, képpel
lefelé fordított lapka
paklit, minden paklit a
hátulján lévő betű jelöl
(A, B vagy C). Minden
pakliba 25 lapka kerül.
A nem használt lapkákat
tedd vissza a dobozba.

4

3

Keverd össze a Még
1 Kör lapkát
aC
pakli 12 lapkájával,
és tedd ezeket
képpel lefelé a
C paklialjára.

Az előkészületek megegyeznek az általános előkészületekkel az alábbi
kivételekkel:
Keverd meg a célokat képpel lefelé, és fordíts fel véletlenszerűen
3 célt, ezeket tedd az ingatlanpiacon lévő cél helyekre. Ha olyan
célt fordítasz fel, melyen tó vagy beruházás jel van, akkor
ezt dobd el, és vegyél helyette másikat.
titiwtisti

mtisti

mtisti

MISCREANT

INDUSTRIALIST

AIR TRAFFIC
CONTROLLER

Tedd az A kupac felső 4 lapkáját képpel felfelé
az ingatlanpiac szélén lévő 6, 4, 2 és 0$-os
helyre.

fftft ftftftftft
Airtitirti

2 fftft ftftftftft

$

ftir tititih
titijtititititi

ftir tititih
titijtititititi

ftir tititih
titijtititititi
ftir tititih
titijtititititi

Normál szabályok szerint zajlik a forduló. A nem megvett három lapka az ingatlanpiacon marad (nem
mozgatod ezeket).

Dale fordulója
Dale nem túl okos, de van némi előnye. A következő szabályok szerint játszik:
Dale minden fordulóban a legdrágább elérhető lapkát veszi meg (a lapka ára és az ingatlanpiaci ára együtt), de
csak 3$-t fizet érte. Abban az esetben, ha kettő vagy több lapka ugyanannyiba kerül, a baloldalit veszi meg.
Dale soha nem vásárol alap lapkát, és soha nem alakít ki tavat. Valamint Dale soha nem tesz le beruházásjelzőt.
A megszerzett lapkát a lehető legjobb helyre teszi (miután számba vette az összes lapkák közötti akciót), az
alábbi szabályok alapján:
A legnagyobb jövedelem és hírnév emelkedés legyen, amikor ezeket összeadod (holtversenynél a hírnév
van előnyben).
A lerakás fenti szabályait követve a lapka bármelyik lehetséges helyre letehető.
Miután Dale megvett egy lapkát, leteszed, a jövedelmét és a hírnevét módosítsd, két lapka marad az ingatlan
piacon, melyet dobj el.

A következő kör
4 új lapkát rakunk az ingatlan piac 6, 4, 2 és 0$-os (bal szélső) helyére.

A játék vége
Amikor előkerül a Még 1 Kör lapka, a játék azonnal véget ér (nincs további forduló, helyette egyből a cél-

pontozás és a pénz- lakosság átváltás következik).

Mindkét egyszemélyes játék pontozása
60-75: Alvállalkozó

106-120: Építészmérnökr

To Hans im Glück for graciously allowing the use of the Carcassonne-style meeple.
To Kevin Wilson for pushing me to include goals in the game.
To Dale Yu for his tireless efforts to continue to iterate and improve upon the gameplay.
To Hanno Girke and Klemens Franz at Lookout for making Suburbia look much much better than
it did before their involvement.
To all the playtesters, many of which are listed below:
Carol Alspach, Dakota Alspach, Gage Alspach, Toni Alspach, William Attia, Kent Bunn, Eric Burgess,
Christina Burgess, Bay Chang, David Clunie, Columbus Area Boardgaming Society, Logan
Colyer, Shelley Ganschow, Doug Garrett, Sandy Dawson, Jack Diddley, Todd Diep, Hank Drew,
Dave Eisen, Gathering of Friends Gamers, Marc Gilutin, Hanno Girke, Gulf Games Gamers,
Fil de Guzman, Brett Hardin, Lucas Hedgren, Mike Heller, Ken Hill, Robyn Hill, Mark Jackson,
Chris Johnson, Ethan Johnson, Evan Johnson, Tina Johnson, Jeremiah Lee, Josh Lubiner, W. Eric
Martin, James Miller, Karen Miller, John Palagyi, Valerie Putman, William Rennard, Steve Samson,
Greg Schloesser, Joe Schmo, Dame Shuffles-a-lot, Sir Shuffles-a-lot, Bob Skokes, Adam Smiles, Jim
Tripplett, Julien Van Reeth, Candace Weber, Chad West, Kevin Wilson, Karen Woodmansee,
Ryan Yu, Christopher Yu, and Ian Zernechel.

Artwork & Graphic Design by Klemens Franz

A fordulód

<60: Gyakornok,

Köszönetnyilvánítás

76-90: Műszaki rajzoló

121-135: Főépítész

Klemens Franz - born 1979 - attended an art collage in Graz. After his Studies he worked as an
assistant for new media. Since 2006 he’s illustrating board- and card-games for various publishers.
He’s married, has four children (with the most recent delivered in a McDonalds parking lot in the
middle of Suburbia development), three cats and lives in the Styrian volcanic region in the southeast of Austria close to the Hungarian and Slowenian border.

Building Tile Artwork by Ollin Timm

Originally from Portland Oregon, Ollin Timm works as a freelance artist while pursuing a degree
in architecture at the University of Oregon. He has long been interested in gaming and graphical
presentation—this is his first official boardgame work to date.

Game Development & Bot Rules by Dale Yu

Dale has been involved with game development since 2001. Previous projects include being part
of the development team for Dominion as well as refining the solo game for Agricola. He also has
helped design two expansions for Agricola: the X-deck and the Legen*Dairy Forest Deck. Since
2010, he has served as the editor-in-chief for the Opinionated Gamers.

Game Design by Ted Alspach

Ted is the designer of more than 40 games and game expansions, including Mutant Meeples,
Ultimate Werewolf, TieBreaker, Ticked Off, Perpetual-Motion Machine, Beer & Pretzels, Start Player and
many more. He’s also the author of more than 35 books, including the award winning Board 2 Pieces:
Of Dice & Meeples and Board 2 Pieces: Something Smells Gamey. Ted lives in the sprawling Burg von
Alspach located in San Jose, California, with his wife, son, daughter, dog, cat and 2 kittens, each of
which have knocked Suburbia playtest pieces onto the floor at various times during its development.
Suburbia is ©2012 Ted Alspach and Bézier* Games, all rights reserved.

91-105: Tervező

>135: Suburbia elnök vezérigazgató.

www.beziergames.com
*Bézier is pronounced “BEZ-ee-ay” because it’s a French word that I’ve Americanized.
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