URBAN SPRAWL
A KÁRTYÁK
Urban renewal - Városi felújítás:
Egy szerződés megépítésekor lerombolhatsz egy vagy több meglévő épületet, ha eldobod ezt a lapot.

Esemény kártyák:
Airport - Reptér:
Tarts azonnali választásokat. Ebben sorrendben válaszd meg: a polgármestert, a kerületi ügyészt, a kincstárnokot,
a rendőrfőnököt, majd végül a szakszervezeti főnököt. Távolítsd el a játékból azon település kártyákat, amik az 1,
2, 3 és 4 AP mezőkön vannak. A város pakli mostantól aktív.
Bed & breakfast - Vendégfogadó:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. A vállalkozónak le kell cserélnie egy 1-es
értékű lakóépületet egy 1-es értékű kereskedelmi épületre. Az új épület a polgármester fennhatósága alá kerül (ha
az régi épület még nem az övé lett volna).
Business relocation - Üzletek költözése:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. A kincstárnok eltávolíthatja egy kereskedelmi
épületről a fennhatóságot jelző kockát.
Career opportunities - Karrier lehetőségek:
Minden játékos fizet 1-1 vagyont a birtokában levő hivatások után. Minden játékos aki befizet, kap 1 tekintélyt
minden, íly módon befizetett vagyon után.
Civil servants - Köztisztviselők:
A legtöbb középülettel rendelkező játékos(ok) kap 3 vagyont és 3 tekintélyt.
Community leader - Közösségi vezető:
Ha csak egy játékos rendelkezik a legtöbb vagyonnal, akkor le kell raknia a “12-es” vagyon jelzőt az egyik üres,
szürke mezőre. (Ha a jelző már a táblán van, akkor egy másik helyre kell mozgatnia.)
Concert festival - Koncert fesztivál:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. A vállakozó lerak egy 2-es értékű parkot a
városba, a polgármester pedig a fennhatósága alá veszi azt.
Crime wave - Bűnözési hullám:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. A játékosok vesztenek 1-1 vagyont, minden
általuk birtokolt lakóépület után. A játékosok 1-1 tekintélyt fizetnek a rendőrfőnöknek minden általuk birtokolt
lakóépület után.
Earthquake - Földrengés:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. Az 1-es tekintélyértékű sorban rombold le az
összes épületet, melynek a legalacsonyabb az értéke. Az épületek tulajdonosai fizethetnek 9 vagyont vagy 9
tekintélyt, hogy elkerüljék egy-egy épületük pusztulását. A polgármester veszít 3 tekintélyt, ha akár egy épület is
megsemmisül.
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Eminent domain - Kiváló környék:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. A kerületi ügyész elveheti az egyik elérhető
szerződést, mint előnyt. Ha így tesz, akkor az esetleg már birtokában levő előnyt el kell távolítania a játékból.
Entrepreneurs - Vállalkozók:
A legtöbb kereskedelmi épülettel rendelkező játékos(ok) kapn(nak) 3 vagyont és 3 tekintélyt.
Estate auction - Ingatlan árverés:
Azonosítsd a legkisebb értékű épületet. Az épület tulajdonosával kezdve, majd óramutató járása szerint végighaladva az összes játékos dönthet: fizet 9 vagyont vagy passzol. Az első játékos, aki hajlandó fizetni birtokba veszi az
épületet és az árverés véget ér. Ha senki sem fizet, akkor vedd le az épületről a fennhatóság jelzőt.
Fairgrounds - Vásár:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. A vállalkozó lerak egy 4-es telekméretű parkot
a város határain belül. A polgármester fennhatósága alá kerül a park.
Film shoot - Filmforgatás:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. A polgármester kiválaszt egy üres telket (ha van
ilyen). Az ezzel a tömbbel szomszédos telken levő épületek mind kapnak 4 vagyont és 4 tekintélyt.
Fire - Tűz:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. Pusztítsd el a 2-es értékű tekintélysorban levő
legkisebb értékű épületeket. A tulajdonosaik fizethenek 6 vagyont vagy 6 tekintélyt, hogy megakadályozzák az egyes
épületek pusztulását. A polgármester veszít 6 tekintélyt, ha akár egy épület is megsemmisül.
Flood - Árvíz:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. Pusztítsd el a 3-mas tekintélyértékű sorban levő
legkisebb értékű épületeket. A tulajdonosaik fizethenek 3 vagyont vagy 3 tekintélyt, hogy megakadályozzák az egyes
épületek pusztulását. A polgármester veszít 9 tekintélyt, ha akár egy épület is megsemmisül.
Labor strike - Munkás sztrájk:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. A szakszervezeti főnök kiválaszt egy hivatást (a
média hivatáson kívül), mely egy másik játékoshoz tartozik. A kiválasztott hivatást elveszti a tulajdonosa.
Landlords - Háziurak:
A legtöbb lakóépülettel rendelkező játékos(ok) kap(nak) 3 vagyont és 3 tekintélyt.
Local celebrity - Helyi celeb:
Ha csak az egyik játékos rendelkezik a legtöbb tekintéllyel, akkor a 6-os tekintélyjelzőt le kell raknia egy szürke,
üres mezőre (ha a jelző már a táblán van, akkor egy másik helyre kell átraknia).
Local charities - Helyi jótékonysági szervezet:
A 10 vagy több vagyonnal rendelkező játékosok veszítenek 5 vagyont, de kapnak 3 tekintélyt.
Local economy - Helyi gazdaság:
A 2 vagy több tervezési pakli lappal rendelkező játékosoknak el kell dobniuk az egyik ilyen lapjukat, majd kapnak 5
vagyont.
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Local headlines - Helyi főcímek:
Keresd meg a legértékesebb épületet. Az épület tulajdonosa kap 3 vagyont és 3 tekintélyt. Távolítsd el a játékból az
összes, tulajdonos nélküli épületet. Keverd vissza a dobópaklit a tervezés pakliba (beleértve ezt a lapot is).
Local recession - Helyi recesszió:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. A kincstárnok kivételével az összes játékos,
akinek van kereskedelmi épülete, veszít 2 vagyont épületenként.
Luxury taxes - Luxusadók:
Keresd meg a legértékesebb épületet. Ha egy játékosnak van épülete azon a tömbön, ahol a legértékesebb épület áll,
akkor minden, általuk beépített telek után fizetnek 3 vagyont. Ezen játékosok annyi tekintélyt kapnak, mint
amennyi vagyont kellett befizetniük.
Masters of industry - Iparmágnások:
A legtöbb ipari épülettel rendelkező játékos(ok) kap(nak) 3 vagyont és 3 tekintélyt.
Olympic games - Olimpiai játékok:
A játék most azonnal véget ér! Értékeld az összes tekintély sort, immár utoljára. A játékosok 1 tekintélyt kapnak
minden 10 vagyonuk után. A játékosok megkapják a politikusaik után járó játék végi bónuszokat.
Pollution - Szennyezés:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. A játékosok vesztenek 1 tekintélyt minden, birtokukban levő ipari épület után. A játékosok 1-1 vagyont fizetnek a szakszervezeti főnöknek minden, birtokukban
levő ipari épület után.
Prime real estates - Elsőrangú ingatlanok:
Minden játékos összeszámolja, hogy mennyi parkkal szomszédos épülete van. A legtöbb ilyen épület birtokosa(i)
kap(nak) 3 vagyont és 3 tekintélyt.
Public protest - Tüntetések:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. A rendőrfőnök birtokába veheti a játékban levő
egyik parkot.
Scandal - Botrány:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. A kerületi ügyész kivételével minden játékos
veszít 2 tekintélyt minden, általuk birtokolt középület után.
Slum - Nyomornegyed:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. A polgármester kiválasztja a legkisebb értékkel
rendelkező tömböt. Minden játékos veszít 4 tekintélyt és 4 vagyont minden, itt álló általuk birtokolt épület után.
Sports team - Sport csapat:
Add a vállalkozó lapkát a legkevesebb tekintéllyel rendelkező játékosnak. Döntetlen esetén a szakszervezeti főnök
dönt. Távolítsd el a játékból az összes város lapot az 1-es, 2-es és 3-mas AP mezőkről. Mostantól a metropolisz
pakli aktív.
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The heights - Az elit környék:
A média hivatással rendelkező játékos kap 1 vagyont és 1 tekintélyt. A polgármester kiválasztja a legnagyobb
értékkel rendelkező tömböt. Minden játékos, akinek áll itt épülete, 4 vagyont és 4 tekintélyt kap épületenként.
Urban decay - Pusztuló város:
Azonosítsd a legkisebb értékű épületet. Az épület tulajdonosával kezdve, majd óramutató járása szerint végighaladva az összes játékos dönthet: fizet 3 tekintélyt vagy passzol. Az első játékos, aki hajlandó fizetni birtokba veszi az
épületet és az árverés véget ér. Ha senki sem fizet, akkor vedd le az épületről a fennhatóság jelzőt.

Település/város/metropolisz kártyák:
Amusement park - Vidámpark:
Turizmus 3. Minden játékos fizet neked 4 vagyont.
Appartments - Apparmentek:
Átadhatod az egyik tervezés kártyád az egyik ellenfelednek. Ha így teszel, akkor a birtokodba kerül annak a játékosnak az egyik 1 telkes épülete, ami egy szomszédos telken áll.
Aquarium - Akvárium:
Turizmus 3. Kapsz 4 tekintélyt minden, játékban levő oktatás hivatás után.
Armory - Kiállító terem:
Közösségi szolgáltatás 1. Minden középület kap 2 tekintélyt.
Auction house - Aukciós ház:
Minden, nálad több tekintéllyel rendelkező játékos választ: fizet neked 4 vagyont, vagy átadja neked az egyik épülete
feletti ellőrzést.
Bakery - Pékség:
A többi játékos fizet neked 1 vagyont minden egyes középületük után. A többi játékos fizet neked 1 vagyont minden
egyes kereskedelmi épületük után.
Bank - Bank:
Pénzügy 4. Minden játékos fizet neked 1 vagyont; majd további 1 vagyont fizetnek, ha a város pakli már aktív; majd
további 2 vagyont fizetnek, ha a metropolisz pakli már aktív.
Barber shop - Borbély:
Minden játékos fizet neked 1 vagyont minden, birtokukban levő középület után.
Bus terminal - Buszpályaudvar:
Szállítás 1. Ezután közösségi szolgáltatások 1. Minden kereskedelmi épület 2 tekintélypontot kap.
Car dealership - Autókereskedés:
Szállítás 4. A játékosok fizetnek neked 2 vagyont minden, birtokukban levő hivatás után.
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Cathedral - Katedrális:
A játékosoknak fizetniük kell minden lakóépületük után 2 vagyont vagy 2 tekintélyt (dönteniük kell).
Celebrity home - Celeb-lakás:
Ha ezen sorok egyikében van üres vagyon/tekintély mező, akkor rakd ide az 5-ös tekintély jelzőt. Kapsz 2
tekintélyt, ha nálad van a turizmus hivatás.
Church - Templom:
A játékosoknak fizetniük kell minden lakóépületük után 1 vagyont vagy 1 tekintélyt (dönteniük kell).
Clinic - Klinika:
Közösségi szolgáltatás 1. A játékosok kapnak 1 tekintélyt minden, birtokukban levő lakóépület után. Kapsz 1
tekintélyt minden, birtokodban levő hivatás után.
Coal plant - Szénerőmű:
Energia 2. Kapsz 2 vagyont minden szomszédos épület után. Minden szomszédos épület veszít 2 tekintélyt.
College - Főiskola:
Oktatás 4. Az ebben a sorban levő épületek (parkok nem) kapnak 2-2 tekintélyt.
Community center - Közösségi központ:
Közösségi szolgáltatás 1. Minden lakóépület kap 2 tekintélyt. A polgármester kap 2 tekintélyt.
Condominiums - Társasházak:
Hivatás? 2. Ezen kártyához tartozó hivatást te választhatod ki a rendelkezésre álló 8 hivatásból.
Construction firm - Építkezési vállalat:
Gyár 0. Eldobhatsz egy tervezés lapot. Ha így teszel, akkor minden ellenfeled át kell, hogy adjon neked egyet a
tervezési lapjai közül.
Corporate HQ - Vállalati főhadiszállás:
Pénzügy 6. Kapsz 4 vagyont minden 4 telkes kereskedelmi épület után. Kapsz 3 vagyont minden 3 telkes
kereskedelmi épület után.
Courthouse - Bíróság:
Válassz ki egy olyan játékost, akinek több hivatása van, mint neked. Ez a játékos oda kell adja neked az egyik
hivatását (ő választja ki melyiket).
Dam - Gát:
Csak víz mellé építhető. Energia 1. Kapsz 1 vagyont minden víz mellé épített épület után. A játékosok kapnak 1
tekintélyt minden víz mellé épített épületük után.
Drug store - Gyógyszertár:
Kapsz 2 vagyont minden oktatás hivatás után, ami a birtokodban van. A játékosok fizetnek neked 2 vagyont minden
oktatás hivatás után, ami a birtokukban van.

© 2011 GMT Games, LLC

5. oldal

URBAN SPRAWL
A KÁRTYÁK
Duplex - Ikerlakás:
Az esetlegesen érvényes szomszédossági bónuszt nem csak vagyonban, de tekintélyben is meg kell fizetni.
Fire station - Tűzoltóállomás:
Közösségi szolgáltatás 1. A játékosok kapnak 1 tekintélyt minden ház után, ami ezekben a sorokban a tulajdonukban vannak.
Gas station - Benzinkút:
Energia 2.
Grade school - Általános iskola:
Oktatás 2. A játékosok kapnak 1 tekintélyt minden, általuk birtokolt lakóépület után.
Gravel pit - Kavicsbánya:
Csak a vadon szomszédságában lehet felépíteni. Gyár 0. Eldobhatsz egy tervezés lapot. Ha így teszel, vegyél el egy
második gyár hivatást.
Grocery store - Zöldséges bolt:
Minden játékos fizet neked 1-1 vagyont minden birtokukban levő lakóépület után. Minden játékos fizet neked 1-1
vagyont minden birtokukban levő ipari épület után.
Hardware store - Barkácsbolt:
Minden játékos fizet neked 1-1 vagyont minden birtokukban levő lakóépület után. Minden játékos fizet neked 1-1
vagyont minden birtokukban levő ipari épület után.
High school - Középiskola:
Oktatás 3. A játékosok kapnak 1 tekintélyt minden, általuk birtokolt lakóépület után.
Historic monument - Történelmi emlékmű:
Figyelmen kívül lehet hagyni a zónázási megkötéseket. Turizmus 3. A szomszédos épületek kapnak 4 tekintélyt. A
polgármester kap 4 tekintélyt.
Hobby shop - Hobbi bolt:
A nálad kisebb tekintéllyel rendelkező játékosok fizetnek neked 4-4 vagyont.
Hospital - Kórház:
Közösségi szolgáltatás 1. A játékosok fizetnek neked 2-2 vagyont minden, különböző fajta hivatásuk után. (8
különböző típusú hivatás van.)
Hotel - Hotel:
Turizmus 1. Ha egy üres 4-es telekre építed, akkor az üresen maradt negyedik telekre rakj egy 1-es lakóépületet,
majd vedd birtokodba az egészet.
House - Ház:
Ha ezen sorok egyikében van üres vagyon/tekintély mező, akkor rakd oda a 7-es vagyonjelzőt.
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House - Ház:
Ha ezen sorok egyikében van üres vagyon/tekintély mező, akkor rakd oda a 8-as vagyonjelzőt.
House - Ház:
Ha ezen sorok egyikében van üres vagyon/tekintély mező, akkor rakd oda a 9-es vagyonjelzőt.
House - Ház:
Ha ezen sorok egyikében van üres vagyon/tekintély mező, akkor rakd oda a 10-es vagyonjelzőt.
House - Ház:
Ha ezen sorok egyikében van üres vagyon/tekintély mező, akkor rakd oda a 11-es vagyonjelzőt.
Kidergarten - Óvoda:
Oktatás 1. A szomszédos lakóépületek kapnak 1 tekintélyt.
Landfill - Szeméttelep:
Figyelmen kívül lehet hagyni a zónázási megkötéseket. A játékosok kapnak 2 vagyont minden birtokukban levő ipari
épület után. A szomszédos lakó- és kereskedelmi épületek vesztenek 2-2 tekintélyt.
Luxury hotel - Luxushotel:
Turizmus 1. Minden középület kap 4-4 vagyont. A játékosok fizetnek neked 4-4 vagyont minden politikus és
vállalkozó után, aki a birtokukban van.
Mansion - Kúria:
Ha ezen sorok egyikében van üres vagyon/tekintély mező, akkor rakd oda a 4-es tekintélyjelzőt. Kapsz 2 tekintélyt,
ha van a birtokodban közösségi szolgáltatás hivatás.
Marina - Kikötő:
Figyelmen kívül lehet hagyni a zónázási megkötéseket. Csak víz mellé építhető. A játékosoknak fizetniük kell 4
vagyont vagy 4 tekintélyt minden általuk birtokolt 1 telkes lakóépület után.
Mobile home - Lakókocsi:
Mozgasd bármely 1 telkes lakóépületet az egyik üres telekre.
Mobile homepark - Lakókocsi-park:
Odaadhatod az egyik tervezés lapodat az egyik játékosnak. Ha így teszel, akkor az adott játékos egyik 1 vagy 2 telkes
lakóépülete az egyik szomszédos telken a birtokodba kerül.
Motel - Motel:
Turizmus 1. Minden játékos, akinek kevesebb lakóépülete van nálad, fizet neked 1 vagyont.
Municipal court - Városi bíróság:
Rakd az egyik kockád a választási sáv bármely mezőjére. Automatikusan megnyered azt a pozíciót a következő
választáson, mikor az megtörténik (ekkor vedd vissza a kockád).
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Museum - Múzeum:
Turizmus 3. Kapsz 4 tekintélyt minden játékban levő oktatás hivatás után.
Naval base - Haditengerészeti bázis:
Figyelmen kívül lehet hagyni a zónázási megkötéseket. Csak víz mellé építhető. Rakj két 1 telkes lakóépületet egy
szomszédos, üres telekre és vedd őket birtokba.
Newspaper - Újság:
Média 0. Kapsz 1 vagyont minden középület után.
Pawn shop - Zálogház:
Pénzügy 2. Odaadhatod az egyik tervezés lapodat valamelyik játékosnak. Ha így teszel, akkor az a játékos neked kell,
hogy adja az általa kiválaszott egyik hivatását.
Plaza - Közösségi tér:
Közösségi szolgáltatás 1. Ha ezen sorok egyikében van üres vagyon/tekintély mező, akkor rakd oda a három
tekintélyjelző bármelyikét (függetlenül attól, hogy játékban van-e vagy sem).
Police station - Rendőrség:
Közösségi szolgáltatás 1. A játékosok kapnak 1-1 tekintélyt az ezekben a sorokban levő épületeik után.
Post office - Posta:
Közösségi szolgáltatás 1. A játékosok kapnak 1-1 tekintélyt minden általuk birtokolt ipari- és kereskedelmi épület
után.
Printer - Nyomda:
Gyár 2. Eldobhatsz egy tervezés lapot. Ha így teszel, akkor rakd a kezedbe az egyiket az elérhető tervezés lapok
közül.
Public library - Közkönyvtár:
Oktatás 6.
Radio station - Rádióállomás:
Média 0. Kapsz 2 vagyont minden középület után.
Ranch - Tanya:
Csak a vadon szomszédságában építhető. Odaadhatod az egyik tervezés lapodat valamelyik játékosnak. Ha így teszel,
akkor birtokodba kerül annak a játékosnak ez egyik 1-es, 2-es, 3-mas vagy 4 telkes épülete, mely az egyik szomszédos telken áll.
Restaurant - Étterem:
A játékosok fizetnek neked 1-1 vagyont minden kereskedelmi épület után, ami a birtokukban van. A játékosok
fizetnek neked 1-1 vagyont minden ipari épület után, ami a birtokukban van.
Skyscraper - Felhőkarcoló:
Ha ezen sorok egyikében van üres vagyon/tekintély mező, akkor rakd oda a hat vagyonjelző bármelyikét (függetlenül
attól, hogy játékban van-e vagy sem).
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Stadium - Stadion:
Turizmus 0. Kapsz 4 vagyont minden turizmus hivatás után, ami a birtokodban van. A játékosok fizetnek neked 4
vagyont minden turizmus hivatás után, ami a birtokukban van.
Stock market - Értéktőzsde:
Pénzügy 8. Végezz azonnali vagyon- és tekintély kifizetést ezekre a sorokra.
Strip mall - Üzletsor:
A játékosok fizetnek neked 2 vagyont minden általuk birtokolt kereskedelmi épület után.
Supermarket - Szupermarket:
A játékosok fizetnek neked 2 vagyont minden általuk birtokolt lakóépület után. Kapsz 2 -2 vagyont minden
lakóépületed után.
Tech manufacturer - Gépgyártó üzem:
Gyár 4. Eldobhatsz egy építési engedélyt. Ha így teszel, akkor annyi vagyont kapsz, mint az engedély kifizetési
értéke, és annyi tekintélyt kapsz, amennyi a kártyán látható engedélyek száma.
Telephone Co. - Telefontársaság:
A játékosok fizetnek neked 2-2 vagyont a birtokukban levő politikusok és vállalkozók után. A legtöbb ipari épülettel
rendelkező játékos(ok) kap(nak) 2 tekintélyt. A legtöbb kereskedelmi épülettel rendelkező játékos(ok) kap(nak) 2
tekintélyt.
Television station - Televíziós állomás:
Média 0. Kapsz 4 vagyont minden középület után.
Textile mill - Textilüzem:
Gyár 2. Eldobhatsz egy tervezés kártyát. Ha így teszel, akkor minden ellenfeled fizet neked 1 vagyont és 1 tekintélyt.
Theater - Színház:
A játékosok fizetnek neked 2-2 vagyont a birtokukban levő lakóépületek után.
Train station - Vasútállomás:
Szállítás 3. Majd közösségi szolgálat 1. Majd turizmus 3.
Truck stop - Kamionparkoló:
Kapsz 1 vagyont minden olyan épület után, ami a vadonnal szomszédos.
Trucking Co. - Szállítmányozási vállalat:
Szállítás 5. A játékosok fizetnek neked 2-2 vagyont a birtokukban levő ipari épületek után.
Union hall - Szakszervezeti központ:
Kapsz 4 vagyont minden 3 ill. 4-es telekméretű ipari épület után. A 3-mas és 4-es ipari épületek kapnak 4 tekintélyt.
University - Egyetem:
Oktatás 5. Minden lakó- és középület kap 4-4 tekintélyt.
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Villa - Villa:
Rakj egy 1-es parkot egy szomszédos, üres telekre, majd vedd birtokba.
Visitor’s center - Látogató központ:
Figyelmen kívül lehet hagyni a zónázási megkötéseket. Közösségi szolgáltatás 1. A játékosok kapnak 1-1 tekintélyt
minden politikusuk után. (A vállalkozó nem számít politikusnak.)
Warehouse - Raktár:
Gyár 4. Rakd az extra előny jelzőt a játékos lapod mellé. A játék végéig ez egy második előny lapkaként funkcionál
számodra.
Zoo - Állatkert:
Figyelmen kívül lehet hagyni a zónázási megkötéseket. Turizmus 3. Ha ezen a tömbön még van további három üres
telek, akkor rakj ide egy 3-mas parkot és vedd birtokodba.
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