
A játék tervezője: Chad Jensen

Az Urban Sprawl (Városfejlesztés) egy 2-4 fős társasjáték. A 
játék absztrakt módon modellezi egy település várossá, majd 
metropolisszá válását.

A játékosok vállalkozókként, iparmágnásokként és politiku-
sokként azon dolgoznak, hogy a vidék egyetlen modern városi 
térségévé fejlődjön. Vagyonokat keresnek és költenek el, a te-
kintélyük is folyamatosan változik a játék során. Az idő múlásával a 
régi épületeket elbontják, hogy helyet adjanak újabb és jobb 
társaiknak.

A játék során a játékosok értékes engedély kártyákat fognak 
gyűjteni. Ezek jövedelmező befektetésekhez vezetnek, vagy új 
épületekről szóló szerződések alapjaként szolgálnak. A játékosok 
arra törekednek, hogy egy vagy több építési zónában erőfölényben 
legyenek, hogy ezáltal előnyös politikai tisztségekhez juthas-
sanak.

A végeredmény mindenképpen a világ által is elismert, vibráló
metropolisz lesz - de csak a legtöbb tekintéllyel rendelkező 
játékos lesz győztessé koronázva.
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A játéktábla és azzz áttekintő lapok — Tedd a táblát az asz-
tal közepére. Adj minden játékosnak 1-1 áttekintő lapot.

A játékosok színei — Minden játákos válasszon egyet a négy 
szín közül, majd vegye el az ehhez tartozó kockákat és a 
hengert.

Nagy lapkák — Döntsétek el, ki legyen a kezdőjátékos.
Adjátok oda neki az aktív játékos lapkát. Helyezd a vááál-
lalkozzzóóó lapkát a megválasztás előtti politikusok mezőre, majd 
helyezd rá az 5 politikus lapkát, képpel felfelé, legfelülre a 
polgggááármestert. Az extra előny lapkát egyelőre tedd félre.

Épület lapkák — Válogasd szét az épület lapkákat szín szerint, 
majd tedd őket a játéktábla mellé. Ebből a halomból vegyél el
4 kis lila, 4 kis sárga, 2 kis kék és 2 kis piros épületet. Rakd le
ezeket a nekik kialakított 12 helyre a városhatárokon belülre.

Település pakli —Vedd ki a repüüülőőőtééér eseménykártyát. Keverd
össze a fennmaradó település kártyákat. Ebből vegyél ki 15 lapot
és rakd őket képpel lefelé a “település pakli” mezőre a táblára. 
Keverd be a repüüülőőőtééér eseményt a soron következő hat kártya
közé és rakd rá ezt a 7 lapot is képpel lefelé a táblán levő pakli
tetejére. Rakd a megmaradt 15 lapot is képpel lefelé a paklira. 
Húzd fel a felső 5 lapot és rakd képpel felfelé a település pak-
lihoz csatlakozó sín melletti mezőkre. Végül fordítsd a pakli
legfelső lapját is képpel felfelé.

Város pakli —Vedd ki a sport csapat eseménykártyát. 
Keverd össze a fennmaradó város lapokat. Ebből vegyél ki 15 
lapot és rakd őket képpel lefelé a “város pakli” mezőre a
táblára. Keverd be a sport csapat eseményt a soron következő
hat kártyába és rakd rá ezt a 7 lapot is képpel lefelé a táblán
levő pakli tetejére. Rakd a megmaradt 15 lapot is képpel
lefelé a paklira.  
(Megj.: A város pakli még nem él a játék elején – csak a település 
paklit használjuk  – és csak a későbbi játékba kerülés miatt rakjuk 
fel a táblára. A szükségtelen rumli elkerülése érdekében a tábla 
mellé rakhatjuk a paklit a játékba kerülésének idejéig.)

Metropolisz pakli —Vedd ki az olimpiai jjjááátééékok eseménykár-
tyát. Keverd össze a f ennmaradó metropolisz lapokat. Ebből
vegyél ki 15 lapot és rakd őket képpel lefelé a “metropolisz pak-
li” mezőre a táblára. Keverd be az olimpiai jjjááátééékok eseményt a
soron következő hat kártya közé és rakd rá ezt a 7 lapot is kép-
pel lefelé a táblán levő pakli tetejére. Rakd a megmaradt 15 
lapot is képpel lefelé a paklira.  

(Megj: A város paklihoz hasonlóan, a metropolisz pakli sem él 
még ilyenkor. Ha szükséges, tarthatjátok ezt is a tábla mellett, a 
játékba kerülésének idejéig). 

Tervezés pakli —
(1) Vedd ki a négy vááárosi felúúújjjííítááás lapot és rakd őket kép-

pel felfelé a táblára a “tervezés dobópakli” mezőre. 
(2) Válogasd külön a 14 eseménykártyát. 
(3) Keverd össze a fennmaradó tervezés lapokat. 
(4) Ezekből vegyél ki 14 lapot, keverd össze a 14 eseménylap-

pal, majd rakd ezt a 28 lapot képpel lefelé a táblára a
“tervezés pakli” mezőre. 

(5) Rakd a fennmaradó 22 megkevert tervezés kártyát képpel 
lefelé fordítva ennek a paklinak a tetejére. 

(6) A pakli tetejéről húzva adj a kezdő játékosnak 1 ter-
vezés kártyát. Ezután az óramutató járásának irányában
haladva a második [harmadik] [[és negyedik]] játékos 
felhúz 2 [3] [[és 4]] kezdő tervezés kártyát. 

(7) Húzz f el négy további tervezés lapot és rakd le őket kép-
pel felfelé arra a négy mezőre, amiket egy vasúti sín köt 
össze a tervezés paklival.

(8) Végül fordítsd a tervezés pakli felső lapját képpel felfelé.

Tekintély — A játékosok tekintélyük kezdő értékét 
úgy jelzik, hogy lerakják fa hengerüket a számozott 
jelzősáv “0” mezőjére.

Vagyon — Válogasd szét a bankjegyeket érték szerint és rakd 
őket a tábla mellé, létrehozva így egy általános “bankot”.
4 játékosnál mindenki elvesz 21 bankót; 3 játékosnál 27 
bankót; és 2 játékos esetén 39 bankót.

Épület fennhatóság —A kezdő játékos kiválasztja a tizenkét 
kezdő épület bármelyikét és rárakja egyik kockáját — így meg-
szerzi az épület feletti ellenőrzést. Kifizeti a banknak az
adott épület értékét (az adott tömb értékszáma egy sor men-
tén, plusz a tekintély érték a másik sor mentén). 

Az asztal körül, az óramutató járása szerint többször 
körbehaladva minden játékos fordulónként egy kockát rárak 
bármelyik, még ellenőrizetlen kezdő épületre és fizet érte. 
Ezt addig kell végezni, míg minden kezdő épület gazdára
nem talál és kifizetik az értékét.

Hivatások — Add a média hivatás jelzőt annak a játékosnak, 
akinek a legnagyobb vagyona maradt. Döntetlen 
esetén az kapja, aki a 3-mas értékű lakóépületet (lila) bir-
tokolja. A megmaradt hivatásokat tedd a tábla "hivatás
tároló mező" részére.

Vagyon/tekintély jelzők — Rakd a három piros tekintély
jelzőt és a hat sárga vagyon jelzőt a “vagyon/
tekintély jelző tároló mezőre”.

Választási sáv — Rakd a narancssárga bábut a
“polgármester” mezőre a “választási sávon”. (Ez nem okozza 
egyből egy választás megrendezését.) 

Készen álltok a játékra! A kezdőjátékos megkezdi a játék
első fordulóját.
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Hivatás
A hivatás jelzők azonnali és későbbi vagyon és/vagy tekintély 
bevételt eredményeznek. Számos építési szerződésnek van 
egy vagy több “név — érték” kombinációja az engedély 
költsége alatt feltüntetve (téglamintára nyomtatva). Mikor egy 
ilyen szerződés épületét megépítjük, egy UGYANOLYAN 
nevű hivatás jelzőt kell képpel felfelé a játékos elé tenni, ezt 
követően egy hivatás kifizetést kell végezni (az értékkel 
egyezően) az azonos hivatással rendelkező összes játékosnak.

Épületek
Az épületek különböző színű, méretű és formájú alakzatok, 
melyeket a játék során a városhatárokon belül rakunk le, 
rendszerint egy-egy szerződéskártya épületének megépítésével. 
A parkokat (zöld) szintén épületnek tekintjük a szabályokban.

Fennhatóság
Egy játékos akkor ellenőriz egy épületet, ha az 
egyik kockája annak tetején van (rendszerint 
az építéskor kerül oda). Egy játékos akkor 
ellenőriz egy hivatás jelzőt, ha az képpel felfelé a játékos elé 
van rakva (rendszerint egy szerződés megépítéskor szerzi
meg). Egy játékos akkor ellenőriz egy vállalkozót vagy 
politikust, ha a jelzője képpel felfelé a játékos előtt van
(rendszerint választáskor szerzi meg). Egy játékos az összes, 
maga előtt képpel felfelé levő tervezés kártyát ellenőrzi
(rendszerint akciópontok elköltésével jut hozzájuk).

Övezet

ó

Négyféle övezet található a játékban, min-
det egy-egy színkóddal ellátott ikon jelzi: 
piros kööözzzépület, sárga kereskedelmi, kék
ipari, vagy lila lakóóövezeti. Van még zöld
épület is: a parkok “semleges” épületek és 
ezért egyik övezethez sem tartoznak.

Víz & vadon
A kék (víz) és zöld (vadon) szegélyezi a várost. Néhány kártya
egyikre vagy másikra hivatkozik a lap szövegezésében.

EN ERGYEN ERGY

Vagyon & tekintély
A játékosok az aktuális vagyonukat 
papírpénz formájában tarthatják 
számon. A nem játékosokhoz 
tartozó vagyon a játéktábla mellett, 
szokásos bank formájában található 
meg. Hacsak egy kártya hatása 
máshogy nem rendelkezik, a 
vagyont mindig a bankból kell 
elvenni, illetve oda kell befizetni.
A játékosok tekintélye folyamatosan nyomon 
követhető a játéktáblán, a városi hálózat körül futó 
sávon található hengerek segítségével.

Egy fekete szám egy sárga körben a vagyont
jelenti.        Például:  “ ” 8 dollárt jelez.

Egy fehér szám piros körben a tekintélyre vonatkozik.  
      Például:  “     ” 2 tekintélypontot jelez.

Akciópont (AP)
A játékosok akciópontokat használnak f e l  
tevékenységeik végrehajtására. Lásd: következő oldal.

Esemény
Mind a négy pakliban előkerülhetnek események. Az események
előkerülésükkor lezajlanak. A tervezés  pakli eseményei az el-
dobott lapok közé kerülnek és többször is 
végbemehetnek. A szerződés pakli eseményei csak egyszeri 
hatásúak, végrehajtásukat követően el kell őket távolítani a 
játékból. Lásd: 13. oldal.

Választások & kifizetések
Ha egy újonnan felfordított kártya alján van 
szavazóláda, az egy választási folyamatot
indíthat el az egyik politikus kapcsán. 
Lásd: 12-13. oldal 

Ha egy újonnan felfordított kártya jobb alsó részén 
szerepel vagyon vagy tekintély érték, az azonnali 
vagyon/tekintély kifizetést válthat ki.         
Lásd: 11. oldal.

Engedélyek
Az engedély a játék egyfajta alapáruja; tervezés 
kártyákkal gyűjthető és szerződések létrehozására 
költhetjük el . Az engedélyek a kártyákon egy 
hivatalos papírt ábrázoló ikonként jelennek meg. 
Lásd: 6. oldal.
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A JÁTÉK MENETE
A játékosok az  óramutató járása szerint haladva végzik el a 
fordulójukat, a kezdőjátékossal kezdve. Azt a játékost, aki 
éppen a fordulóját végzi “aktív játékosnak” nevezzük. Az aktív 
játékos először elvégzi a beruházásait, majd elkölti akciópontjait, 
ezután elvégzi a fordulóvégi tevékenységeit, ahogy azt a lentiekben 
részletezzük:

BERUHÁZÁSOK
Az aktív játékos fordulójának kezdetén (csak akkor), lehetősége 
van egy vagy több “beruházás” akció elvégzésére. Beruházásnak 
nevezzük a játékos tulajdonában levő építési engedély kártya 
önkéntes eldobását. Minden elvégzett beruházás után az aktív 
játékos annyi vagyont kap a banktól, amennyi az eldobott kár-
tya/kártyák alján szereplő vagyon kifizetés értéke.

A következő oldalon ábrázolt kártya 11 vagyon kifizetését eredményezi.

AKCIÓPONTOK ELKÖLTÉSE
A beruházás elvégzése után az aktív játékos 6 akciópontot kap –
“AP” – amelyeket tetszése szerint elkölthet a fordulója során. 
Az aktív játékos elkölti AP-it az összes, néhány vagy semelyik
felsorolt akcióra, az általa választott sorrendben:

• Egy elérhető (képpel felfelé levő) építési engedély lap
megszerzése.

• Egy elérhető városi felújítás lap megszerzése.
• Egy elérhető szerződés lap megépítése.
• Egy elérhető szerződés lap magához vétele előnyként.

Ugyanazon akciót fordulónként többször is végre lehet hajtani (de
lásd az előőőny bejegyzést lent). Az el nem költött AP-k elvesznek: 
nem lehet őket összegyűjteni későbbi fordulóra, és átruházni sem 
lehet egy másik játékosra.

Az öt tervezés mező (beleértve a húzópaklit is), a nyolc szerződés 
mező (beleértve a három húzópaklit is), és a játékos előny meze-
je mind jelöli az AP költséget 0 és 6 közötti értékben: ez a szám az
aktív játékos által kifizetendő AP mennyisége, aminek 
ellenében húzz/épít/megszerez egy éppen képpel f elfelé levő
lapot arról a mezőről.

ELŐNYÖK
A játék során minden játékos gyűjthet “előnyöket” — mely, egy 
olyan szerződés, amit csak ő építhet meg. Egy játékos egyszerre csak
egy előnnyel rendelkezhet — ha a játékosnak már van egy előnye, 
akkor nem szerezhet egy újabbat. Egy új előny megszerzéséhez
a játékos a szokott módon AP-t költ, mint egy elérhető szerződés 
esetén, de ahelyett hogy egyből megépítené (lásd a 8. oldalt), képpel 
felfelé fordítva lerakja az áttekintő lapjára egy üres előőőny mezőre.

Mikor egy játékos birtokában van egy előny, akkor bármely 
jövőbeni fordulója során megépítheti azt a szerződést 0 AP költ-
séggel (az engedélyeket és a vagyont természetesen ki kell fizetni 
a szokott módon). Egy előnyt nem dobhatunk el önként —
csak megépíteni lehet. Egy játékos megszerezhet egy új
előnyt ugyanabban a fordulóban, mikor a régit megépíti.

Tömbök, telkek & szomszédosság
A város határain belül található bármely kisebb négyzetet 
teleknek nevezzük. “Tömbnek” nevezzük azt a 4 egymás melletti 
telket, amiket teljesen körbevesznek az utcák. A telkek (és az
azokon levő bármely épület), melyeket csak egy utca választ el 
egymástól továbbra is szomszédosak egymással — merőlegesen
és átlósan is. A külső él mentén levő telkek vízzel és/vagy a
vadonnal szomszédosak.

A lenti ábra nyolc telket ábrázol, melyek szomszédosak egy
lakóépülettel. Az épület nem szomszédos vízzel vagy vadonnal.

Sor
A város határain belül sornak nevezünk mindent, amit két 
párhuzamos utca között találunk. Némely esetben ezek az utcák
nem egymás mellett vannak — mint például a dupla széles “1”, 

“2” és “3” előkelő sorok. 
Ezért egy sor mindig 6 vagy 12 folyamatos tömbből áll.

Érték
Egy tömb “értéke” megegyezik az adott tömb mindkét 
sorában (függőlegesen és vízszintesen) leolvasható , összes
tekintély és vagyon értékek összegével. Az épület vagy a 
telek értéke megegyezik azon tömb értékével, ahol található.

PÉLDA: A játék kezdetén ennek a vadon szó (Wilderness) 
mellett fekvő l akkkóóóépületnek az értéke: 2 + 1 = 3.
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A TERVEZÉS PAKLI
Esemééén y  kááártyááák — Tizennégy esemény kártya található a
tervezés pakliban. Hatásaikat a 13. oldalon részletezzük.

Vááárosi felúúújjjííítááás kááártyááák — Négy városi felújítás kártya van a 
tervezés pakliban. Ezek a játék elején a dobópakliban vannak és 
ezért csak a tervezés pakli első újrakeverésekor kerülnek játékba. 
Használatukat a 14. oldalon írjuk le.

Azzz ééépííítééési engggedééély kááártyááák — A tervezés pakli többségében építési 
engedély kártyákból tevődik össze. Az építési engedélyek a négy 
zóna egyikére vonatkoznak: ker, kööözzz, ip és/vagy lakóóó, ahogy azt 
a releváns zónaikon jelzi a kártyák bal oldalán.

Az építési engedélyek négyféle értékben léteznek: 1-es, 2-es, 
3-mas és 4-es engedély. Az összes engedély lap közepén 
látható egy vagy több “oldal ábra”, egy “oldal” egy teleknyi 
épülettel ér fel az adott zónafajtából.

A lenti lap egy 1-es köz/lakó engedély. Felhasználható köz vagy
lakó szerződés megépítésére, de ip vagy ker szerződésre nem.

A játékosok a megszerzett tervezés lapjaikat képpel felfelé
maguk előtt tartják — nem lehet azokat elrejteni a többi játékos 
elől. A játékosok annyi tervezés lapot gyűjthetnek össze, 
amennyit akarnak. A játékosok tulajdonában levő tervezés kár-
tyákat, amiket befektetésként, egy szerződés megépítésére vagy 
egy épület lerombolására használnak, azt a tervezés dobópakliba 
kell rakni.

A HÁROM SZERZŐDÉS PAKLI
Három különböző szerződés pakli létezik: “település”,
“város” és “metropolisz”.

Esemééén y  kááártyááák — A tervezés paklihoz hasonlóan, a három 
szerződés pakli szintén tartalmaz esemény lapokat. Lásd 13.old.

Azzz ééépííítééési szzzerzzzőőődééés kááártyááák — A három szerződés pakli 
többségében “építési szerződés” kártyákból áll — másnéven
“szerződésekből”. Minden szerződés lap a négy zóna egyikére 
utal: kööözzz, ker, ip vagy lakóóó, ahogy azt a baloldali zóna ikon és 
a lap szélének színe is jelzi.

A szerződések négyféle értékben léteznek: 1-es, 2-es, 3-mas 
és 4-es telek, ahogy azt a szerződés címe alatti engedély lapok 
száma jelzi. Egy szerződés nagyságát a megépítéséhez szükséges 
(és azonos zónára vonatkozó) engedélyek száma adja meg. 

A lenti ábrán látható kkkööözzzééépiskola szerződés egy 2 telkes
középület megépítésére alkalmas.

A szerződéseken találhatunk még egy vagy több, az épületre 
vonatkozó megkötést (lásd 8. oldal), hivatást (9. oldal), és/vagy
hatást leíró szöveget (9. oldal).

A játékosok az előnyök kivételével soha nem tarhatnak meg 
szerződés lapokat. Ha egy szerződés megépült, akkor a lapját 
visszatesszük a dobozba és így kikerül a játékból.
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PÉLDA: Egy 4-es telken levő ker épület (valamint a négy 
telek és az egy tömb, amit elfoglal) a játék elején balról 8—2 
tekintély értékkel, plusz lentről 6 vagyon értékkel indul. A
későbbiek során a “6-os” tekintély jelzőt lerakjuk [1], ami
azonnal megemeli a ker értékét 14-re (2+6+6). 

Néhány fordulóval később a “6-os” tekintély jelző ismét 
elmozdul [2]. A ker értéke visszaesik 8-ra, eközben az 1-es 
telken levő lakóépület értéke megemelkedik 11-re valamint a 3-
mas telken levő középület  12-es lesz (5-ről és 6-ról). A 2-es 
telken levő ip értéke mindeközben változatlan marad.

VAGYON &  TEKINTÉLY J E L Z Ő K
A játékban hat vagyon jelző (7 - 12 értékben) és három tekintély 
jelző van 4-es, 5-ös és 6-os értékben kerülhet játékba különböző 
kártyák hatásainak következtében.

Első játékba lépésekor a vagyon/tekintély jelzőt le kell rakni az 
egyik üres, szürke, köralakú mezőre, melyek a város határain kívül 
találhatóak.

Ha egy kártya hatása miatt az egyik ilyen jelzőt el lehet mozdítani, 
akkor azt egy üres szürke mezőre (és egy másik mezőre) kell
lerakni, ha létezik ilyen.

Ha az összes szürke mező foglalt, akkor ezeket a jelzőket nem lehet 
már mozgatni — hagyd figyelemen kívül azon kártya hatá-
sokat, amik ezt okoznák.

Hatások — Mikor egy új vagyon/tekintély jelzőt elsőként le-
rakunk, az megnöveli az összes épület értékét, mind a telkek, mind 
a tömbök esetében, az egész sor vonatkozásában.

Mikor egy már lerakott vagyon/tekintély jelzőt elmozdítunk, az 
megnöveli az összes épület értékét, mind a telkek, mind a tömbök 
esetében, az egész új sor vonatkozásában, miközben csökkenti az 
összes épület értékét, mind a telkek, mind a tömbök esetében, az 
egész sor vonatkozásában, ahonnan elvettük.
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ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉSEK

AZ ÉPÍTÉS KÖLTSÉGE
Ha egy akítv játékos úgy dönt, hogy AP-t költ egy elérhető, 
képpel felfelé levő szerződés vagy előny megépítésére, akkor 
kifizet: 

● annyi AP-t, mint a szerződés mezeje mellett levő szám; és

● legalább annyi engedélyt a megfelelő zóna típusból, mint
ahány szerződésről szó van. Az engedélyeket több építési en-
gedély lapról is fel lehet használni. Az így elköltött építési
engedély lapokat a tervezés dobópakliba kell rakni; és

● a banknak azt a vagyont, mely azon tömb értékének felel meg,
ahová az épületet fel akarjuk építeni.

PÉLDA A KIFIZETÉSRE: 

A kkkööözzzééépiskolááát (lásd 6. oldal) felépíthetjük bármely két 1-es 
építési engedéllyel, melyen van köz ikon, vagy egy  2-, 3- vagy
4-es építési engedéllyel, melyen van köz ikon (a szükségesnél több
kifizetett engedélyt nem kapjuk vissza). 

A lenti ábrán látható #1 középiskola 7 vagyonba kerülne (1 a 
tekintély sorról + 6 a vagyon sorról). A #2 számmal jelölt
középiskolák egyenként 2 vagyonba kerülnek a játékosnak (1+1).

EGY ÉPÜLET ELHELYEZÉSE
Egy szerződés megépítéséhez szükséges engedélyek száma – 1, 
2, 3 vagy 4 – egyúttal az elfoglalt “telkek” száma is. A táblán az 
összes tömb négy kisebb telekből áll, ahová az épületeket le-
rakjuk. Az egyedi épületek nem foghatnak közre halványszürke 
utakat (egy tömbnél többet nem foglalhatnak el). Mikor egy 
játékos megépít egy szerződést, elveszi a megfelelő színű (zóna) 
és méretű (telek) épület jelzőt az általános készletből és lerakja 
azt a táblára, a város határain belülre.

Mikor az épület felépült, az aktív játékos rárakja az egyik 
ellenőrzés jelzőjét arra az épületre. A szerződés kártyát ezután 
visszateszi a játék dobozába, ami így kikerül a játékból.

ÉPÍTÉSI  KORLÁTOZÁSOK
Némely szerződésnek vannak szigorúbb vagy enyhébb korlátozá-
sai azzal kapcsolatban, hogy hol és hogyan lehet azt az épületet 
megépíteni. Ezek a megkötések dőlten szedett szöveggel, közvetlenül 
a szerződés engedély-költsége alatt vannak feltüntetve.

ZÓNA  ELHELYEZÉS  KORLÁTOZÁSAI
Egy új épületet nem építhetünk közvetlenül egy másik zónához 
tartozó épület mellé, kivéve ha az új épület szintén egy másik, 
saját zónás épület mellé is kerül. Magyarán, egy új épület csak
olyan helyre kerülhet, ami mellett nincs még zóna vagy a saját 
zónájához tartozó épülettel szomszédos (színben). A parkoknak nincs 
zónájuk, ezért zónakorlátozás szempontjából nem vesszük számítás-
ba. Azon épületek, amiket “lerakunk” vagy “elmozgatunk” egy kártya 
hatásának eredményeként, szintén nem esnek zónakorlátozás alá.

Példa zónák lehelyezésére: 

(1) — A balra levő ábrán a kkkööözzzééépiskkkolááát
felépíthetnénk a 7-es értékkel rendelkező tömbbe,
ahol van egy ker épület, ha azt a már meglevő,
szomszédos 1-es telken levő középület mellé
rakjuk (átlósan és az utca átellenes oldalára).

(2) — A kkkööözzzééépiskkkolááát szintén lerakhatnánk a 2-es 
értékkel rendelkező tömbök egyikébe, mivel nem
lenne más épület szomszédja (létrehoznánk eképp
egy köz zónát).

(3) — Nem lehetséges viszont abban a tömbben
lerakni, ahol a 3-mas lakóépület áll, mivel ezáltal 
olyan épület mellé kerülne szomszédként, ami más-
féle zónába tartozik és nincs más, azonos zónába
tartozó szomszédos épület sem. 
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A  SZOMSZÉDSÁGÉRT JÁRÓ  BÓNUSZ
Rögtön azután, hogy egy új épületet épít és kifizeti, az aktív
játékos kap 1 tekintély pontot minden szomszédos épületért, 
ami azonos zónába tartozik. Megj: Ez a bónusz soha nem jár, ha 
egy épületet egy lap hatása miatt “rakunk le” vagy “mozgatunk” 
(építés helyett).

Az előző példát f olytatva, az #1 középiskola 1 tekitélypontot 
adna az aktív játékosnak, mert egy középülettel szomszédos. A
szomszédjában levő ker épület nem ad bónuszt, mert az egy más-
féle zónába tartozik.

HIVATÁSOK
A hivatás jelzők azonnali és lehetséges 
jövőbeni vagyon és/vagy tekintély bevételt 
jelentenek az őket birtokló játékosnak. Számos 
építési szerződés lapon van egy vagy több “név
—szám” kombináció egy téglafal minta előtt, 
a lap engedély költsége alatt. Ezeket a lapokat
“hivatási szerződésnek” nevezzük és elsősorban 
így szerezhetünk hivatásokat a játék során.  

A vvvááállalati kkkööözzzpont (jobbra) hivatása “GAZDASÁGI–6.”

Egy  h ivatás  megszerzése
Mikor egy játékos befejezi egy hivatás szerződés felépítését (azaz, 
minden vagyon- és engedélyköltség ki lett fizetve, ill. az esetleges 
szomszédság bónuszok is), azonnal elveszi a készletből az
egyiket a jelzett hivatásjelzők közül és képpel felfelé maga elé
teszi (csak egyet vegyél el az adott nevű jelzők közül: ebben a 
vonatkozásban a szám irreleváns). Ha – és csak akkor – egy 
adott hivatásjelzőből nincs több, elvehet egy ugyanolyan nevűt a
választása szerinti játékos ellenfelétől.

A  h iva tások pontozása
Rögtön azután, hogy az aktív játékos megszerzi a felsorolt hivatást, 
minden olyan játékos pontot kap, akinek szintén van ilyen nevű 
hivatása. A SZÁM, mely a hivatás NEVE mellett szerepel a lapon azt 
jelenti: minden játékban levő, ezzel megegyező hivatásjelző tulaj-
donosa eldöntheti, hogy X tekintélyt vagy X vagyont kap, ahol X 
egyenlő a jelölt SZÁMMAL. Egy játékos dönthet úgy, hogy 
a birtokában levő hivatásjelző után egyszer vagyont, másszor 
tekintélyt kap, és ez fordítva is igaz. Továbbá azon játékosok, 
akik az adott nevű hivatásjelzőből egynél többel is rendelkeznek
szerezhetnek tekitélyt némelyikkel, míg vagyont a többi
segítségével, ugyanazon pontozás során.

AZ  ÉPÜLETEK  HATÁSAI
Mikor egy szerződést megépítenek, az kiválthatja egy vagy több hatás 
létrejöttét. Ezek a hatások (nem dőlt betűs) szövegként jelennek
meg a lapokon. Ha egy szerződésnek egynél több hatása is van,
akkor azokat f entről lefelé haladva kell végrehajtani. Rend-
szerint az épületek hatásai az aktív játékost érintik. Azonban, 
ha egy hatás egy adott épületre hivatkozva rendelkezik valami 
elvesztéséről vagy megszerzéséről, akkor a jelzett épület tulaj-
donosa(i) viseli annak terheit és élvezi annak előnyeit.

Mikor a vvvááállalati kkkööözzzpont megépül, az első hatása szerint az
aktív játékos (csak ő) kap 4 vagyont minden, játékban levő 4-es 
telkes ker után (mindegy, hogy kié az adott épület). Ezután a 
második hatás miatt minden játékos kapni fog 3 vagyont min-
den általa birtokolt 3-mas ker után.

Ha egy hatás “ezekre a sorokra” hivatkozik, akkor az a vízszintes 
és függőleges sorban levő tömbökre utal az adott épülettől 
kiindulva. Ha egy hatás “ezen sorok egyikére” hivatkozik,  
majd “a másik sorra,” akkor azok az épületek melyek ezek 
metszésében vannak, mindkét szempontból számítnak. Az 
új épületek beleszámítanak a saját hatásuk végrehajtásakor, ha ez 
lehetséges — más szavakkal, már létezőként kezeljük őket, 
mikor a hatásuk végbemegy.
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Corporate HQ

Gain  for each 4-lot 
COM building.

3-lot COM buildings 
gain  each.
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FINANCE–6

Példa a hivatásra: Alex megépített egy Gyár-2 szerződést. Elvesz egy gyári hivatásjelzőt a készletből és képpel felfelé maga elé
teszi. Eldöntheti, hogy 2 tekintélyt vagy 2 vagyont kapjon azonnal. 

A fordulója során Sydney megépít egy Gyár–1 szerződést. Miután elveszi a saját gyári hivatásjelzőjét, mind Sydney, mind Alex kapni fog
1 tekintélyt vagy 1 vagyont (saját döntésük).

Később Alex megépít egy Gyár–4 szerződést. Alex kapni fog 8 tekintélyt vagy 8 vagyont vagy 4-4 pontot mindkettőből (mivel két 
gyár jelzővel rendelkezik), miközben Sydney kap 4 tekintélyt vagy 4 vagyont (mivel egy gyár jelzővel rendelkezik).

hivatás 
jelző 

minta
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A FORDULÓ VÉGE
Miután az aktív játékos elköltötte az AP-it – vagy ha nem tudja 
kifizetni több pont elköltését, vagy ha úgy dönt, hogy nem 
használ fel többet – akkor fordulója véget ér. Minden játékos 
fordulójának végén, a következő újrarendezési akciókat kell a 
megadott sorrendben végrehajtani: 

1. Csúsztasd el a képpel felfelé levő tervezés lapokat a sínek
mentén – a pakli tetejéről az 1 AP mező felé – azért, hogy
feltöltsd a forduló alatt esetleg megüresedett helyeket.

2. Töltsd fel a kimaradt üres tervezés mezőket egyesével, a
tervezés pakli tetejéről húzott lapokkal. Ha az egyik így
felfedett lap egy esemény, hajtsd végre, majd húzz újra. Ha
építési engedély vagy városi felújítás lapot húzol, hajtsd végre
a kapcsolódó választást és/vagy vagyon kifizetést, ha van ilyen.

3. Ha a tervezés pakli legfelső lapja képpel lefelé van, fordítsd
képpel felfelé. Ha a lap egy esemény, hajtsd végre és húzz újat.
Ha építési engedély vagy városi felújítás lapot húzol, hajtsd
végre a kapcsolódó választást és/vagy vagyon kifizetést.

4. Csúsztasd el a képpel felfelé levő szerződés lapokat a sínek
mentén – az aktív pakli tetejéről az 1 AP mező felé – azért,
hogy feltöltsd a forduló alatt esetleg megüresedett helyeket.

• Mikor a település pakli az egyetlen aktív pakli (például a
játék elején), akkor a település lapok mind az öt szerződés 
mező mentén csúsznak el. Lásd az “A” példát lentebb.

• Mikor a város pakli aktívvá válik, onnantól a település
lapok csak az 5 AP mezőn lehetnek; a város lapok a 4 AP,
3 AP, 2 AP és 1 AP mezőkön csúszhatnak. Lásd a “B”
példát lentebb.

• Mikor a metropolisz pakli aktívvá válik, a település kártyák
továbbra is az 5 AP mezőn, míg a város lapok csak a 4 AP
mezőn lehetnek; a metropolisz lapok a 3 AP, 2 AP és 1 AP
mezőn csúszhatnak. Lásd a “C” példát lentebb.

5. Töltsd fel a fennmaradó üres szerződés mezőket egyesével a
legközelebbi, kapcsolódó – ééés aktííív – szerződés pakli felső
lapjával. Ha az egyik így felfedett lap egy esemény, hajtsd
végre, majd húzz újra. Ha szerződést húzol, hajtsd végre a
kapcsolódó vagyon kifizetést, ha van ilyen.

6. Fordítsd meg a település pakli legfelső lapját, ha képpel lefelé
van. Ha az egyik így felfedett lap egy esemény, hajtsd végre,
majd húzz újra. Ha szerződést húzol, hajtsd végre a kapcsolódó
tekintély kifizetést, ha van ilyen.

7. Ismételd a 6-os lépést a város paklinál is, ha az aktív.

8. Ismételd a 6-os lépést a metropolisz paklinál is, ha az aktív.

9. Add át az aktív játékos jelzőt az óramutató járása szerinti
következő játékosnak, aki ezután elkezdi a fordulóját.

Ezen folyamat kivonatát a szabálykönyv hátulján is megtalálha-
tod, hogy a játék közben könnyen felhasználhasd.

Vasúti sínek és szerződés kártyák: A lent látható három ábra mutatja be a szerződés lapok áramlását minden forduló végén, ha csak a 
település pakli érvényes (A); ha a település és város pakli érvényes (B); illetve ha mindhárom pakli érvényes (C). 

csak település város +  település város +
település +

metropolisz

C

C

C

B

BA
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 VÁLASZTÁS  ÉS  KIFIZETÉS  ELŐIDÉZÉSE
Mikor egy új tervezés lapot fednek fel, a
játékosoknak elsőként meg kell nézniük van-e
“szavazó urna” ikon a lapon. Ha van, akkor a 
narancsszínű bábu 1 mezőt halad óramutató járása 
szerinti irányba a választási sávon és egy választást 
kell tartani. Lásd a 13. oldalon a választás szabályait.

Mikor egy új tervezés- vagy szerződés lapot fednek fel, a
játékosoknak ellenőrizniük kell, hogy van-e vagyon vagy tekintély
érték a lap alján. H a  van, akkor elvégzik a vagyon vagy tekin-
tély kifizetést (ugyanazon lap által kiváltott választás után).

Kifizetés esetén a kifizetés ikon száma/színe jelzi, hogy melyik
hozzá tartozó sort kell a kifizetésnél értékelni: 

• Ha a kapcsolódó tekintély/vagyon mező a város
határán található, akkor sor kerül a kifizetésre.

• Ha a kapcsolódó tekintély/vagyon jelző még
nincs a játékban, akkor nem kerül sor kifizetésre.

A kifizetett összegek—A “kifizetés” táblázat – itt jobbra látható, ill.
az áttekintő lapokon – megmutatja, hogy mennyi vagyon vagy 
tekintély jár azon játékosoknak akiknek a legtöbb, második 
legtöbb, harmadik és negyedik legtöbb épülete van az adott sor-
ban. 3 játékos esetén a “4.” oszlop nem él. 2 játékos esetén a “3.” 
és “4.” oszlopot is figyelmen kívül hagyjuk.

Döntetlen a kifizetésnél—Ha két játékos is azonos számú 
épülettel bír az adott sorban és így döntetlen alakul ki valamely 
helyezésért, akkor ezek a játékosok egyenlően elosztva kapják meg
ahhoz a helyezéshez járó és az alatta egy szinttel lejjebb levő 
összeget. Ha három döntetlen van, akkor elosztják az adott és 
a két alatt levő szint összegét. Ha négy főnél döntetlen áll elő, 
akkor a négy oszlop értékét kell elosztani köztük. A maradék 
értékek elvesznek minden esetben.
Példa a kifizetésre: 

A “6-os” vagyon sort értékeljük egy 4 fős játékban. A kifizetés 
táblázat “6-os” sora szerint, akinek a legtöbb épülete van az adott 
sorban az 6 vagyont kap a bankból, a második 3 vagyont, a

harmadik 1 vagyont és a negyedik 0 vagyont fog kapni. 

(A) — A legtöbb épületnél itt döntetlen van, tehát a fehér és a pink 
eloszt 6+3=9 vagyont — 4 vagyon jár mindkettejüknek, mi-
után a maradékot nem vettük figyelembe. 

A harmadik helyen álló zöld 1 vagyont, a negyedik fekete pedig 
semmit sem kap.

(B) — Mind a négy játékos döntetlenre áll a legtöbb épület 
számában: elosztanak 6+3+1+0=10 vagyont — 2 vagyon jár min-
denkinek, miután a maradékot nem vettük figyelembe.

(C) — Itt a játékosoknak 4, 3, 1 és 1 épületük van (más szavakkal, 
a harmadik helyen döntetlen van). A kifizetés 6 vagyon az első 
helyen levő fehérnek; 3 a második helyezett pinknek; és 0 a zöldnek 
és a feketének (az utolsó két játékosnak el kellene osztania 1 va-
gyont, de a maradékot el kell dobjuk).

Kifizetett
összeg

A legtöbb, 2., 3., 4. legtöbb épülettel 
rendelkező által begyűjtött érték

C

B

A
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POLITIKUSOK
Az öt, nagyméretű arany lapot “politikusoknak” nevezzük. A játék elején csak a 
polgármester van játékban. A többi négy politikus a település pakli repüüülőőőtééér eseményének 
játékba kerülésével lép be. Mindegyik politikai szereplő valamilyen speciális képességet 
ad annak a játékosnak, akinek a birtokában van. Sok speciális képesség módosítja vagy 
megszegi a szokott szabályokat. Mikor egy politikus speciális képessége ellentmondásba 
kerül a szabálykönyv rendelkezéseivel, akkor mindig a politikus a mérvadó. A politikusok 
a játék végén különböző tekintély jutalmat is adnak a tulajdonosuknak. Ezen képességek/
bónuszok a következőek:

Polgármester:
Különleges képesség—Amikor (újra)választják, a pol-
gármester lerak egy 1 telkes parkot bármely üres telekre 
és átveszi az ellenőrzést felette.

Bónusz—A játék végén a polgármester kap 1 tekintélyt 
minden olyan nem-park épületéért, melyek szomszédosak 
egy vagy több parkkal (függetlenül attól, hogy kinek a 
birtokában vannak a parkok).

Kerületi ügyész:
Különleges képesség—Mikor a kerületi ügyész megépíti 
az első szerződését a fordulója során, akkor megduplázza 
a szomszédosságért kapott bónuszokat.

Bónusz—A játék végén a kerületi ügyész kap 1 tekin-
télyt minden, játékban levő középületért (tulajdonosától 
függetlenül).

Kincstárnok:
Különleges képesség—Minden fordulója elején a kincs-
tárnok begyűjt 2 vagyont minden ellefelétől (azon játékosok 
akiknek 2-nél kevesebb van, annyit adnak amennyijük van).

Bónusz—A játék végén a kincstárnok kap 1 tekintélyt
minden, játékban levő ker épület után (tulajdonosától
függetlenül).

Rendőrfőnök:
Különleges képesség—Mikor egy hivatás szerződés 
felépül, a rendőrfőnök kap vagyont és tekintélyt is a
felépülttel megegyező hivatásaiért.

Bónusz—A játék végén a rendőrfőnök kap 1 tekintélyt
minden, játékban levő lakóépület után (tulajdonosától 
függetlenül).

Szakszervezeti főnök:
Különleges képesség—Mikor ő az aktív játékos, a szak-
szervezeti főnök 8 elkölthető AP-t kap 6 helyett.

Bónusz—A játék végén a szakszervezeti főnök 1 tekintélyt 
kap minden, játékban levő ip épület után (tulajdonosától
függetlenül).

ELECTION: Give to the player with the most 

vocations [player with Media breaks tie].

When you’re elected Mayor, 

place a 1-lot park into any vacant 

lot and take control of it.

At End of Game—gain  for each of your 

buildings adjacent to at least one park. 

MayorMayor

ELECTION: Give to the player with the most 

valuable CIV building(s) [Mayor breaks tie].

Double the neighborhood 

bonus for the first co ntract you 

build each turn.

At End of Game 
—

gain  for each CIV in play. 

District Attorney
District Attorney

ELECTION: Give to the player with the most 

valuable COM building(s) [D.A. breaks tie].

At the start of your turn,

each opponent pays you .

At End of Game —

gain  for each COM in play. 

TreasurerTreasurer

ELECTION: Give to the player with the most 

valuable RES building(s) [Treasurer breaks tie].

You gain both wealth and 

prestige when scoring for a 

vocation.

Police ChiefPolice Chief

At End of Game —

gain  for each RES in play. 

ELECTION: Give to the player with the most 

valuable IND building(s) [Pol. Chief breaks tie].

You have 8 action points to 

spend each turn instead of 6.

At End of Game —

gain  for each IND in play. 

Union BossUnion Boss
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ESEMÉNYEK
“Eseménynek” nevezzük bármely olyan kártyát, amin 
írógéppel írott szöveg van vonalas papíron. A forduló végi 
procedúra során, mikor bármely pakli felső lapját felfed-
jük/felhúzzuk mint újonnan elérhető lapot, és ez a lap egy 
esemény (például az üüüzzzlet áááthelyyyezzzééése esemény, mely lentebb 
látható) akkor a játék az esemény végrehajtásáig szünetel. 
Egy esemény lapot teljesen végre kell hajtani, mielőtt az
adott pakli következő lapját felhúznánk/felfednénk. 

Az esemény hatásait fentről lefelé, sorrendben hajtjuk végre. 
Ha egy esemény részben vagy egészben végrehajthatatlan 
a jelenlegi játékállásnál, csak ugorjuk át azt a részt és hajt-
suk végre az elvégezhető akciókat.

Végrehajtás után a tervezés pakli lapjai a tervezés dobópakliba 
kerülnek; a három szerződéspakliból származó eseményeket 
a játék dobozába kell rakni (kikerülnek a játékból).

The Treasurer may
remove the control
marker from any one
COM in play.

BUSINESS RELOCATION

The player with Media
gains  and .

VÁLASZTÁSOK
Az öt politikus sokszor fog 
gazdát cserélni a játék során 
hagyományos “választások” út-
ján. Választás akkor történik, 
ha egy esemény kifejezetten
így rendeli, de legtöbbször 
akkor, ha a narancs-
színű bábut a választási jelzősáv 
megfelelő mezőjére mozgatjuk: 
az utóbbi egy olyan tervezés lap 
felfedésének eredménye, melyen 
választási urna ikon van.

Végrehajtása—Mikor egy választásra kerül sor, a kiosztandó poli-
tikusi rang is jelezve van. Az a politikus – és csak az a politikus – a
játékoshoz kerül (“megválasztják”) az alábbiak szerint:

Fontos megjegyzés: A játék elején a polgármester az egyetlen, játékban 
levő, megválasztott hivatali személy (bár kezdetben nem birtokolja senki). 
A többi négy politikust csak aztán lehet megválasztani, hogy a repülőtér
esemény (a település pakliban) hozzáadja őket a játékhoz. A repülőtér 
esemény megtörténte előtt a választási jelzősávon levő négy, a zónáknak 
megfelelő mezőt üresnek kell tekinteni.

● Polgármester — A legtöbb hivatást birtokló játékos veszi magához ezt a
lapot. Ha döntetlen áll elő a hivatások számában, akkor a média hiva-
tást birtokló játékos dönti el, hogy közülük melyik játékos lesz a pol-
gármester.

● Kerületi ügyész— A legértékesebb középületet birtokló játékos
veszi el ezt a lapot. Ha döntetlen áll elő, akkor közülük a legtöbb 
középületet birtokló játékos veszi el a lapot. Ha még ez is dön-
tetlen, akkor a regnáló polgármester dönti el, hogy ki lesz közülük
a kerületi ügyész.

● Kincstárnok — A legértékesebb ker épületet birtokló játékos veszi el
ezt a lapot. Ha döntetlen áll elő, akkor közülük a legtöbb ker épü-
letet birtokló játékos veszi el a lapot. Ha még ez is döntetlen, 
akkor a regnáló kerületi ügyész dönti el, hogy ki lesz közülük a
kincstárnok.

● Rendőrfőnök — A legértékesebb lakóépületet birtokló játékos
veszi el ezt a lapot. Ha döntetlen áll elő, akkor közülük a 
legtöbb lakóépületet birtokló játékos veszi el ezt a lapot. Ha 
még ez is döntetlen, akkor a regnáló kincstárnok dönti el, 
hogy ki lesz közülük a rendőrfőnök.

● Szakszervezeti főnök—A legértékesebb ip épületet birtokló játékos veszi
el ezt a lapot. Ha döntetlen áll elő, akkor közülük a legtöbb ip épületet
birtokló játékos veszi el ezt a lapot. Ha még ez is döntetlen, akkor a 
regnáló rendőrfőnök dönti el, hogy ki lesz közülük a szakszervezeti főnök.

Vállalkozó kijelölése— A vállalkozó csak azután kerül játékba, hogy a
sport csapat esemény (a város pakliból) megtörténik. Bár ő nem 
politikus, miután aktívvá válik, a vállalkozó lapot annak a játékos-
nak adjuk minden választás végén, akinek a legkevesebb tekintélye 
van. Ha döntetlen áll elő, akkor a szakszervezeti főnök  dönti el , 
hogy közülük ki lesz a vállakozó.

Példa eseményre: a forduló vége folyamat 7. lépése során a
város pakli felső lapját képpel felfelé lerakva felfedjük a 
fenti eseményt. 

Először, a média hivatást birtokló játékos kap 1 vagyon
és 1 tekintély pontot. 

Ezután a jelenleg kincstárnokként szereplő játékos kiválasztja 
bármelyik ker épületet a táblán leveszi róla az ellenőrzés-
jelzőt, visszaadva a kockát a tulajdonosának (maga az 
épület a táblán marad, de senki sem ellenőrzi). 

Végül az eseményt kivesszük a játékból és felfedjük a 
következő város kártyát. Ha ez a soron következő lap egy 
másik esemény, hajtsd végre a lap szövegét — ez a 
folyamat csak akkor é r vé get ha a felfedett város lap 
egy új szerződés.
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V ÁROSI FELÚJÍTÁS
A városi felújítás egy olyan módszer amivel a játékos képes
“lebontani” meglévő épületeket, eltávolítva őket a játékból. 
Ezt a módszert a tervezés pakliban levő négy városi felújítás 
kártyával, valamint a nagy, ezüst vállalkozó lappal érhető el. A
városi felújítás lapok a dobópakliban kezdik a játékot, és 
majd a tervezés pakli első újrakeverésénél kerülnek játékba. A 
vállalkozót a játék első kétharmadában még nem használjuk, 
majd a város pakli sportcsapat eseménye hozza játékba. A
vállakozó nem egy politikus, bár minden választás végén 
gazdát cserélhet, mikor a legalacsonyabb tekintéllyel 
rendelkező játékoshoz kerül (döntetlen esetén a szakszervezeti 
főnök dönti el, hogy közülük kihez kerül).

Épületbontás képesség — Ha (1) a vállalkozó játékos megépít
egy szerződést, vagy (2) bármely játékos eldobja egy városi 
felújítás lapját egy szerződés megépítése során, akkor az a játékos 
jogosult egy vagy több meglévő épület elbontására, eltávolítva 
őket így a játékból.Csak a lenti három feltétel egyide-jű 
teljesülése esetén bonthatunk el egy épületet :

● A zónák korlátozásai a lebontandó épület hiányával is
érvényesülnek (mivel hamarosan már nem lesz épület itt); és

● Az új épület legalább olyan nagy, mint a helyéről eltávolított épület; és

● Az új épület el fogja foglalni az összes telket, ami a bontással megüresedett.

Lehetséges egy új épület miatt két vagy több épület szimultán történő elbontása. Itt 
jelenik meg a vállalkozó másik képessége: más játékos nem bonthatja el az ő épületeit (a 
városi felújítás lap használatával).

A bontás hatásai — A lebontott épületet levesszük a tábláról. Az esetleg rajta levő 
ellenőrzést jelző kockát vissza kell adni a tulajdonosának.

Példák: 

(A) — Egy új 2 telkes épülethez elbont-
hatunk egy 1 telkes, egy 2 telkes vagy két 1
telkes épületet. A két 1 telkes épületnek
egymással merőleges szomszédoknak kell
lenniük és természetesen ugyanabban a
tömbben kell elhelyezkedniük.

(B) — Egy új 3 telkes épülethez elbont-
hatunk: egy 1 telkes; egy 2 telkes; egy 1 és
egy 2 telkes; három 1 telkes vagy egy 3
telkes épületet.

(C) — Bár nagyobb a többinél, egy 3 telkes
épülethez nem bonthatunk el két 2 telkes
épületet, mivel nem fedné el teljesen a régi
házak alapterületét az új; illetve egy  4 telkes
épülete sem bonthatunk el miatta.

(Megj.: a példa feltételezi, hogy a szomszédos, nem ábrázolt 
sorokban minden zónázási szabály érvényesült.)

Urban RenewalUrban Renewal

When building a

contract, you may

discard this card to

demolish one or more

existing buildings.

When building a

contract, you may

discard this card to

demolish one or more

existing buildings.

EVERY ELECTION: Give to the player withthe least prestige [Union Boss breaks tie].

Urban Renewal:When building a contract, youmay demolish one or moreexisting buildings.
Your buildings can’t be demolished by other players.

ContractorContractor

A
B C
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A játékosok az óramutató járása szerint haladva végzik el fordulóikat addig, amíg az olimpiai játékok esemény (a metropolisz
pakliból) játékba nem kerül. Ha ez előkerül, akkor a játék azonnal leáll és véget ért. Ekkor: 

1. Egy végső kifizetést kell végrehajtani az összes tekintély sorban (beleértve a 4, 5 és 6 tekintély sorokat is, ha a jelzőik felkerültek a
táblára); majd

2. A játékosok kapnak 1 tekintélyt a tulajdonukban levő 10 vagyononként; majd

3. A játékosok megkapják a tulajdonukban levő politikusok után járó esetleges tekintély jutalmakat.

A játék nyertese az, aki ezek után a legtöbb tekintély pontot gyűjtötte össze. Ha a legtöbb tekintély kérdésében döntetlen alakul ki, 
akkor közülük a legtöbb vagyonnal rendelkező nyeri a játékot. Ha ez az érték szintén döntetlen, akkor közösen nyerik meg a játékot. 

AZ  ARANYSZABÁLY
Ha egy lap vagy kártya szövege ellentétes ezen szabálykönyv 
rendelkezéseivel, akkor mindig a kártya/lap a mérvadó. Példaként 
említenénk: a raktááár lehetővé teszi egy játékosnak egyszerre két 
előny birtoklását; vagy a vááárosi bíííróóósááággg a 13. oldalon leírtaktól 
eltérő módon teszi lehetővé egy választás megnyerését.

ELÉGTELEN  KIFIZETÉSEK  ÉS  VESZTESÉGEK
Kötelező—Ha egy kártya vagy lap hatása kötelező fizetést vagy 
veszteséget ír elő és a játékosnak nincs ennyi vagyona – 
például, 3 vagyont veszít a luxusadóóók eseménynél; vagy 2 
vagyont fizet ki a kincstárnoknak – akkor az a játékos anny-
it fizet ki/veszít amennyije van és a maradékot mellőzi. 

Opcionális — Ha egy kártya vagy lap hatása opcionális fizetést 
vagy veszteséget ír elő (vagyon vagy tekintély) – például,
választhat, hogy az ééépüüület aukcióóó eseményen 9 vagyont fizet 
vagy 3 tekintélyt veszít a váááros leééépüüülééése esemény miatt – a
fizetség/veszteség nem abszolválható, hacsak nincs a birtokában 
elég fizetőeszköz a teljes ár kiegyenlítéséhez.

AZ  AKTÍV  JÁTÉKOS  DÖNTÉSEI   
Döntetlenek feloldása — Az aktív játékos dönt, ha egy 
döntetlen esetén nincs kifejezetten meghatározva a nyertes 
— például, a legértékesebb, egyedülálló épület kiválasztásánál, a
helyi szzzalagggcííímek eseménynél, ha egynél több épület is 
megfelel; vagy a leértéktelenebb, egyedülálló épület 
kiválasztásánál, a váááros leééépüüülééése eseménynél.

Játékos sorrend kiválasztása — Ha több játékosnak kell dön-
tést hoznia egy kártya hatása miatt – például, vagyont vagy 
tekintélyt fizessen-e a lakóépületei után, mikor valaki megépíti a
marinááát; vagy épület sorsáról dönt áááradááás, tűűűzzz vagy föööldrengggééés
esetén – az aktív játékos szabadon dönt a végrehajtás sorrendjéről 
az egyes játékosok tekintetében.

NYILVÁNOS  TÉNYEK
A játékosok tervezés kártyái, előnyei, politikusai, 
vállalkozói, hivatásai, vagyona és tekintély mennyisége min-
den játékos számára nyilvános adatnak minősül.

SZEMÉLYES  TULAJDON
A játékosok tervezés kártyái, előnyei, politikusai, 
vállalkozói, hivatásai, vagyona és tekintélye és AP-je csak az
övék. Ezeket nem lehet átadni, elvenni vagy elcserélni egy 
másik játékossal, hacsak egy szabály, kártya vagy lap hatása 
kife-jezetten meg nem engedi.

ELFOGYOTT PAKLIK
Előfordul, hogy egy vagy több szerződéspakliból elfogynak a lapok: 

● Ha a telepüüülééés pakli elfogggy — az 5 AP mező többé nem
töltődik újra. 

● Ha a váááros pakli elfogggy — a 4 AP mező még egyszer
újratöltődik a település lapokkal.

● Ha a telepüüülééés ééés a váááros pakli is elfogggy — az 5 AP és
a 4 AP mezők többé nem töltődnek újra.

HOSSZABB  ÉS  RÖVIDEBB  JÁTÉKVÁLTOZATOK
Ha a játékosok hosszabb vagy rövidebb játékot szeretnének:

Hosszabb játék — A három szerződés pakli összeállításakor
keverd meg a paklit, majd oszd szét négyszer 9 kártyára. Rakd az
első paklit a tábla megfelelő helyére. Keverd bele az eltávolított 
események lapjait a következő kilenc lap közé és rakd rá a pakli-
ra. Rakd a másik két halom kártyát is a pakli tetejére.

Rövidebb játék — A három szerződés pakli összeállításakor
keverd meg a paklit, majd oszd szét négyszer 9 kártyára. Rakd az
első két paklit a tábla megfelelő helyére. Keverd bele az eltávolí-
tott események lapjait a következő kilenc lap közé és rakd rá a 
paklira. Rakd az utolsó halmot is a pakli tetejére.

A JÁTÉK NYERTESE

EGYÉB KÉRDÉSEK
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A FORDULÓ VÉGI ELJÁRÁSOK
Miután az aktív játékos elköltötted AP-it; vagy ha nem tud 
többet elkölteni; vagy úgy dönt, hogy nem költ többet, akkor a 
fordulója véget ér. Minden játékos f orduló végén a következő 
akciókat hajtsuk végre, a megadott sorrendben: 

1. Csúsztassuk el a képpel f elfelé levő tervezés lapokat a sín
mentén – a pakli tetejétől az 1 AP mező felé – azért,
hogy feltöltsük az esetlgesen megürült mezőket.

2. Töltsük fel az üres tervezés mezőket egyesével, lapokat felhúzva
a tervezés pakli tetejéről. Ha a felfedett lap egy esemény,
hajtsuk azt végre és húzzunk új lapot. Ha építési engedélyt
vagy városi felújítást húzunk,   hajtsuk végre a kapcsolódó
választást és/vagy a vagyon kifizetést, ha van ilyen.

3. Fordítsuk a tervezés pakli legfelső lapját képpel felfelé, ha
képpel lefelé lenne. Ha a kártya egy esemény, hajtsuk azt
végre, majd fedjük fel a következő lapot. Ha építési engedélyt
vagy városi felújítást húzunk, hajtsuk végre a    kapcsolódó
választást és/vagy a vagyon kifizetést, ha van ilyen.

4. Csúsztassuk el a képpel felfelé levő szerződés lapokat a
sínek mentén – az aktív pakli tetejéről az 1 AP mező felé
– azért, hogy feltöltsük a forduló során megüresedett
mezőket.

• Ha csak a település pakli aktív (mint pl. a játék
elején), település lapok fognak elcsúszni mind az öt
szerződés mező mentén.

• Mikor a város pakli aktívvá válik, a település
lapok csak az 5 AP mezőn lehetnek; a város lapok a 4
AP, 3 AP, 2 AP és 1 AP mezőn csúszhatnak el.

• Mikor a metropolisz pakli aktívvá válik, a település
lapok továbbra is az 5 AP mezőn lehetnek és a város
lapok mostantól csak a 4 AP mezőn lehetnek; a
metropolisz lapok a 3 AP, 2 AP és 1 AP mezőn
csúszhatnak el.

5. Töltsük f el az üres szerződés mezőket egyesével, a
legközelebbi, kapcsolt – és aktív – szerződés pakli tetejéről
húzva. Ha egy esemény kerül elő, hajtsuk azt végre és
húzzunk új lapot. Ha egy szerződést fedünk fel végezzük el a
tekintély kifizetést, ha van ilyen.

6. Fordítsuk a település pakli felső lapját, ha az képpel lefelé
lenne. Ha egy esemény kerül elő, hajtsuk azt végre és
húzzunk új lapot. Ha egy szerződést fedünk fel végezzük el a
tekintély kifizetést, ha van ilyen.

7. Ismételjük a 6-os lépést a város paklinál, ha az aktív.

8. Ismételjük a 6-os lépést a metropolisz paklinál, ha az aktív.

9. Adjuk az aktív játékos lapot az óramutató járása szerinti
következő játékosnak, aki ekkor megkezdi a fordulóját.

ALKOTÓK
A játék designja — Chad Jensen

Fejlesztő — Kai Jensen

Doboz design — Eric Williams

Csomagolás design — Rodger MacGowan

Grafikai és tördelés — Chad Jensen és Chechu Nieto

“Városi felújítás” fotó — David Shankbone

A játéktesztelők — Alex Ostroumov, Mark Beyak, Devon 
Biasi, Steve “Sal” Salkovics, Kris Skold, Bob Borbe, Kris 
Adamson, Private Hudson, Martin Scott és Richard Gage

Gyártási koordinátor — Tony Curtis

Producerek — Gene Billingsley, Tony Curtis, Andy 
Lewis, Rodger MacGowan és Mark Simonitch

Fordította — Ormay Tamás
Lektorálta — Csibu

TARTOZÉKOK
● 1 játéktábla

● 4 áttekintő lap

● 100 papírpénz különböző értékekben

● 140 fa kocka 4 különböző színben

● 4 fa henger 4 különböző színben

● 1 narancsszínű fa bábu

● 4 pakli, összesen 165 kártya (tervezés, település,
város és metropolisz paklik

● 4 ív lapka:
• 128 épület
• 24 hivatás
• 1 vállalkozó és 5 politikus lapka
• 6 vagyon és 3 tekintély jelző
• 3 magasabb/alacsonyabb tömb érték jelző
• 1 aktív játékos lapka
• 1 extra előny lapka
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