
London, druhé vydání – městské karty a čtvrtě 
Verze 1.2 ze 3.9.2018, opravena chyba u FIRE BRIGADE 

MĚSTSKÉ KARTY 
ALBERT DOCK 
Vyžaduje placení kartou za aktivaci, při aktivaci přináší 10 £ a 1 bod. 

ALBERT HALL 
Při aktivaci dává 2 body. Vedle toho přináší 3 body na konci hry. 

ALMSHOUSES (Chudobince) 
Odebírá 2 chudoby. 

BANK OF ENGLAND 
2 £ a 2 body prestiže. 

BILLINGSGATE MARKET (Billingsgateský trh) 
Přináší 8 £. 

BRITISH MUSEUM (Britské muzeum) 
Dává bod a odebírá chudobu. Přináší 2 body na konci hry. 

BUCKINGHAM PALACE (Buckinghamský palác) 
Drahá (10 £) karta bez efektu, přináší 7 bodů na konci hry. 

BREWING (Pivovary) 
Přináší 9 £. 

BRIDGE (Most) 
Aktivační efekt: Získejte 1 £ za každou hnědou kartu ve své stavební oblasti. 

BRIXTON PRISON (Brixtonské vězení) 
Aktivační efekt: Zahoďte až 3 karty. Za každou zahozenou kartu si odeberte 1 chudobu. 

CLOCKMAKERS (Hodináři) 
Přináší 7 £. 

COFFEE HOUSE (Kavárna, tak trochu...):  
Efekt: Za vyložení kavárny neplatíte zahozením jiné hnědé karty. 
Aktivační efekt: Vezměte libovolnou kartu z desky rozvoje a umístěte ji na tuto kartu. Zaplaťte přitom 
případné dodatečné náklady. Tuto kartu můžete aktivovat ještě v tomto kole. 

COVENT GARDEN 
Zdarma vykládaná karta, která přináší body i peníze. 

EAST INDIA COMPANY (Východoindická společnost) 
Na vyložení jsou dodatečné náklady 4 £. Za aktivaci se platí kartou. Přináší 12 £. 

FIRE BRIGADE (Hasičský sbor) 
Aktivační efekt: Všichni ostatní hráči musí zaplatit 1 £ do banku za každou čtvrť sousedící s řekou, 
kterou vlastní. Vy dostáváte dva body. 



FISHMONGERS (Prodavači ryb) 
Přináší 5 £. 

GRAND HOTEL 
Přináší 4 £. 

GREAT EXHIBITION (Velká výstava) 
Za aktivaci se platí kartou, při aktivaci dává 5 bodů. 

GREAT FIRE MONUMENT (Pomník velkého požáru) 
Drahá (5 £) karta bez efektu, přináší 4 body na konci hry. 

GROCERS (Hokynáři) 
Jednoduchá karta přinášející 4 £. 

HABERDASHERS (Obchodníci s oděvy) 
Jednoduchá karta přinášející 4 £. 

HIGHGATE CEMETERY (Hřbitov Highgate) 
Při aktivaci odebírá 2 chudoby. 

HOSPITAL (Nemocnice) 
Efekt: Když máte otočit jinou aktivovanou kartu ve vaší stavební oblasti, můžete Nemocnici otočit 
místo ní. 
Poznámka: Postavení stojí 2 libry a karta přináší na konci hry 3 body. V kombinaci s užitečným 
efektem to z ní dělá velice silnou kartu ve hře. 

HUGUENOTS (Hugenoti) 
Akční karta: Doberte si dvě karty, potom tuto kartu odstraňte ze hry. Je možné ji hrát jen při rozvoji 
města (vykládání karet) 

JEWISH REFUGEES (Židovští uprchlíci) 
Akční karta: Doberte si dvě karty, potom tuto kartu odstraňte ze hry. Je možné ji hrát jen při rozvoji 
města (vykládání karet) 

KEW GARDENS 
Při aktivaci odebírá 1 chudobu, neotáčí se. 

LETHER INDUSTRY (Kožedělný průmysl) 
Jednoduchá karta přinášející 7 £ a jednu chudobu. 

LLOYDS OF LONDON 
Aktivační efekt: Vezměte si 5 £. Vámi určený hráč si musí vzít 2 chudoby. 

MERCERS (OBCHODNÍCI S LÁTKAMI) 
Přináší 5 £. 

MILLBANK PRISON (Millbankské vězení) 
Aktivační efekt: Zahoďte až 3 karty. Za každou zahozenou kartu si přičtěte 1 bod a odeberte 
1 chudobu. 

NATURAL HISTORY MUSEUM (Muzeum přírodní historie) 
Při aktivaci dává dva body a odebírá chudobu. Přináší 1 bod na konci hry. 



NELSON’S COLUMN (Nelsonův sloup) 
Drahá (8 £) karta bez efektu, přináší 5 bodů na konci hry. 

POLICE FORCE (Policejní sbor) 
Aktivační efekt: Vámi zvolený hráč si musí přidat 1 chudobu. Vy získáváte 2 body a odebíráte si 1 
chudobu. 

OMNIBUS 
Trvalý efekt: Položte na tuto kartu 1 £, kdykoli si libovolný hráč koupí čtvrť. 
Aktivační efekt: Vezměte si všechny mince na této kartě. 

OXFORD STREET 
Dává 8 £, 2 body a odebírá 1 chudobu. 

REGENT STREET 
Přináší 3 £, dva body a odebírá chudobu. Vedle toho dává 2 body na konci hry. 

ROYAL VICTORIA DOCK 
Za aktivaci se platí kartou. Při aktivaci přináší 10 £ a 1 bod. 

SALTERS (Obchodníci se solí) 
Přináší 4 £. 

SEWERS (Kanalizace) 
Aktivační efekt: Odebírá 3 chudoby. 

SHIP BUILDING (Stavění lodí) 
Za aktivaci se platí kartou. Při aktivaci přináší 6 £ a 2 body. 

SMITHFIELD MARKET (Smithfieldský trh) 
Při aktivaci dává 8 £ a odebírá 1 chudobu. 

SHOPS (Obchody) 
Trvalý efekt: Přidejte na tuto kartu 1 £ ze společné zásoby, kdykoli přidáte kartu do své stavební 
oblasti. Vztahuje se jak na COFFEE HOUSE, tak na kartu na něj přidanou. 
Aktivační efekt: Vezměte si všechny mince na této kartě, přičtěte si 2 body a odeberte jednu 
chudobu.  

St PAULS 
Drahá (8 £) karta bez efektu, přináší 6 bodů na konci hry. 

STEAMBOATS (Parníky) 
Aktivační efekt: Získejte 2 £ za každou vaši čtvrť sousedící s řekou. 

STOCK EXCHANGE (Burza) 
Aktivační efekt: Každý hráč vám musí dát 2 £. 

STREET LIGHTS (Pouliční osvětlení) 
Aktivace je za 4 £. Při aktivaci dává 1 bod a odebírá 2 chudoby. Neotáčí se, takže jde použít 
opakovaně. 

THAMES EMBANKMENT (Nábřeží Temže) 
Při aktivaci odebírá jednu chudobu. Na konci hry přináší 4 body. 



TOWER BRIDGE  
Aktivační efekt: Získáte 1 £ za každou kartu ve vaší stavební oblasti. Karta se neotáčí, takže jde použít 
vícekrát. Na konci hry přináší 4 body. 

TOWN HOUSES (Městské domy) 
Aktivační efekt: Získejte 1 bod prestiže za každou modrou a růžovou kartu ve vaší stavební oblasti 
(včetně této). 

TRAIN STATION NORTH (Severní vlaková stanice) 
Za aktivaci se platí kartou. Při aktivaci dostanete 2 £ za každou severní čtvrť (N), kterou vlastníte, a 
odeberete si 1 chudobu. 

TRAIN STATION SOUTH (Jižní vlaková stanice) 
Za aktivaci se platí kartou. Při aktivaci dostanete 2 £ za každou jižní čtvrť (S), kterou vlastníte, a 
odeberete si 1 chudobu. 

TURNERS (Soustružníci) 
Přináší 6 £. 

UNDERGROUND (Podzemka) 
Aktivační efekt: Získáváte 3 body prestiže plus 1 další bod za každou čtvrť, kterou vlastníte. Pokud 
vlastníte severní (N) i jižní (S) čtvrti, musíte zaplatit 2 £. 

UNIVERSITY OF LONDON (Londýnská univerzita) 
Při aktivaci přináší 1 bod a odebírá 1 chudobu. Neotáčí se, takže lze použít opakovaně. 

UPHOLDERS (Obhájci) 
Přináší 6 £. 

VINTNERS (Vinaři) 
Přináší 4 £. 

VAUXHALL GARDENS (Vauxhallské zahrady) 
Karta přinášející peníze, body i snížení chudoby, i když jen trochu. 

WATER WORKS (Vodárny) 
Likviduje 2 chudoby. 

WEST INDIA DOCKS (Doky pro Západní Indii) 
Za aktivaci se platí kartou, při aktivaci přináší 7 £. 

WHITEHALL 
Aktivační efekt: Zkopírujte aktivační schopnost jiné karty ve vaší stavební oblasti (musí být lícem 
vzhůru). Ignorujete přitom její aktivační cenu. 

WOOLWITCH ARSENAL 
Aktivace stojí 7 peněz. Přidává 5 bodů. 

WORKERS HOUSES (Dělnické domy) 
Odebírá 2 chudoby. 

WREN 
Akční karta: Vyložte libovolné dvě karty z ruky do své stavební oblasti (nejde vyložit Bídníky ani akční 
karty). Nezahazujete přitom karty stejné barvy, jako byste dělali normálně. Musíte ale zaplatit 
dodatečné náklady vykládaných karet.  



LONDÝNSKÉ ČTVRTĚ 
Poznámka: Jsou tu uvedeny jen čtvrtě, které mají nějakou zvláštní schopnost. 

CITY 
Když si berete půjčku, vezměte si 12 £ místo 10 £. 

SOUTHWARD & BERMONDSEY 
Jednou za kolo: Vyměňte kartu v ruce za kartu na plánu rozvoje (lze se tak zbavit Bídníků). 

WESTMINSTER 
Na začátku kola namísto dobrání 1 karty: Můžete dobrat 0, 1 nebo 2 karty (rozhodovat se můžete 
postupně). 

GREENWICH 
Při aktivaci města: Zahoďte libovolný počet Bídníků. Za každého zahozeného Bídníka získáte 1 £ a 
odeberete si 1 chudobu. 

HACKNEY 
Kdykoli zahazujete kartu: Můžete zaplatit 1 £, aby byla považována za kartu jiné barvy (lze se tak 
zbavit Bídníků). 

KENSINGTON 
Kdykoli zahazujete kartu: Můžete zaplatit 1 £, aby byla považována za kartu jiné barvy (lze se tak 
zbavit Bídníků). 

LAMBETH 
Kdykoli zahazujete kartu: Můžete zaplatit 1 £, aby byla považována za kartu jiné barvy (lze se tak 
zbavit Bídníků). 

WANDSWORTH 
Při aktivaci města: Karty v ruce negenerují chudobu (dostáváte ovšem 2 chudoby jako povinný 
aktivační efekt této čtvrti). 

ST PANCRAS 
Na začátku kola namísto dobrání karty: Podívejte se na tři horní karty v balíčku městských karet. 
Vezměte si jednu z nich, zbylé dvě do balíčku vraťte (v libovolném pořadí). 


