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2 až 4 hráči • od 8 let • 30–60 minut

Píše se rok 1901 a vypadá to, že nedávné okouzlení vysokými 
stavbami jen tak nezmizí. Probíhající obchody s realitami 
v Dolním Manhattanu napovídají, že se v panoramatu New 
Yorku brzy objeví mnohem více těchto „mrakodrapů“. 
Technologický pokrok umožnil nové generaci mrakodrapů 
šplhat do dechberoucích výšek. Stavitelé těchto ocelových obrů 
pronikají stále výš a výš do nebe a doufají, že tak uspokojí svůj 
hlad po slávě a uznání.
Tvůj strýc – dej mu pánbůh věčný klid – ti zanechal v Dolním 
Manhattanu malou nemovitost. Teď máš šanci začít svou 
kariéru v realitách a stavět, a znovu budovat, vyšší a větší stavby. 
Rozšíříš řady těch největších stavitelů a pomůžeš tak vybudovat 
tu největší metropoli na světě:

New York City!

1  pravidla
1  herní plán
5  karet postavy
5  bonusových karet ulic New Yorku
5  bonusových karet výzev
65  karet pozemků
4  mrakodrapy jako ukazatele skóre (1 na hráče)
16  dělníků (4 na hráče)
4  královské žetony (1 na hráče)
12  karet akce (3 na hráče)
76  dílků mrakodrapů (19 na hráče)
4  dílky pověstných mrakodrapů

Hráči se v průběhu hry snaží získat co nejvíce bodů tím, že:
 ӫ budují mrakodrapy

Po skončení hry si hráči započítávají do skóre:
 ӫ ovládání jedné nebo více ulic ve hře, které jsou na 

bonusových kartách ulic New Yorku
 ӫ splnění úkolů na bonusových kartách výzev ve hře
 ӫ mají nepoužité karty akce 

Hráč s nejvyšším počtem bodů na konci hry vítězí.

Úvod

Herní součásti

Cíl Hry
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Před tím, než začnete hrát, odeberte ze hry 13 růžových karet 
pozemků a vraťte je do herní krabice. Odstraňte také kartu 
postavy David Schneider. Růžová část mapy se pro hru dvou 
hráčů nebude používat. Zbytek hry probíhá stejně, jako při hře  
3 nebo 4 hráčů.

 ӫ     Hráči pak umístí startovní nemovitost na herní plán, na 
pozemek, který obsahuje symbol určený na jejich kartě postavy. 

Poznámka: Barvy na kartách postavy slouží jen k určení startovní 
pozice každého hráče na herním plánu. Barvy karet postavy 
neurčují, za kterou barvu bude hráč v průběhu hry budovat.  

 ӫ     Zamíchejte karty pozemků a položte je jako dobírací 
hromádku lícem dolů vedle herního plánu. Ta bude sloužit 
jako Budoucí trh. Vezměte první 4 karty a položte je lícem 
nahoru do řady vedle dobírací hromádky. Tyto 4 karty lícem 
vzhůru budou sloužit jako Otevřený trh. 

 ӫ     Zamíchejte 5 bonusových karet ulic New Yorku, vezměte 
z nich 3 náhodné karty a položte je vedle herního plánu. 
Zbývající dvě karty vraťte do herní krabice, protože při této 
hře nebudou použity.

 ӫ     Zamíchejte 5 bonusových karet výzev a vyberte z nich 
náhodně 1 kartu. Tuto kartu položte vedle herního plánu. 
Zbývající 4 karty vraťte do herní krabice, protože v této hře 
nebudou použity.

 ӫ     Položte 4 dílky pověstných mrakodrapů vedle herního 
plánu. Všichni hráči budou moci jeden z nich postavit (pouze 
jeden).

Hru začíná nejmladší hráč. Hra pak pokračuje okolo stolu podle 
směru hodinových ručiček. 

POZNÁMKA: Pokud se hru teprve učíte, doporučujeme ji hrát 
bez bonusových karet výzev.

PříPrava Hry Pro 2 Hráče

PříPrava Hry

Položte herní plán na střed stolu.

 ӫ Každý hráč si zvolí barvu a podle ní obdrží následující sadu 
herních součástí stejné barvy:

•     1 ukazatel skóre, který umístí na políčko 0 na stupnici 
skóre.

•     18 dílků mrakodrapů (seřazených podle Vyspělosti: 
bronzové, stříbrné, zlaté) a svou startovní nemovitost.

•    1 královský žeton.
•    4 dělníky.
•    3 karty akce (1 od každého druhu).

 ӫ      Každý hráč obdrží 1 náhodně zvolenou kartu postavy. 
Každý hráč také dostane dvoučtvercovou kartu pozemku 
v barvě, kterou určí karta postavy.
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Příklad rozložení hry pro 3 hráče.
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• b) Stavění (volitelné) •
Aktivní hráč může na kterémkoli pozemku na své, předem 
získané, půdě postavit odpovídající mrakodrap. Nový mrakodrap 
je přidán na herní plochu a všichni dělníci, kteří se na tomto 
pozemku právě nacházejí, jsou uvolněni a mohou být použiti při 
dalších tazích. Aktivní hráč si připočte tolik bodů, kolik určuje 
dílek mrakodrapu, který právě postavil.

V průběhu svého tahu musí aktivní hráč vybrat 1 z 2 následujících 
možností:

1) Pořídit půdu a/nebo stavět
     A)  Pořídit půdu: Vyberte a vezměte si 1 kartu pozemku 

z Otevřeného trhu a umístěte 1 dělníka na prázdnou půdu, 
která má odpovídající velikost a barvu.

     B)  Stavba (volitelné): Umístěte 1 dílek mrakodrapu na předem 
pořízenou půdu. Přičtěte si body.

2) Bourání a přestavba
Zbourejte 1 (nebo více přilehlých) budov a postavte 1 novou 
budovu, která je modernější, na místě, které se uvolnilo 
bouráním. 

    Během svého tahu může hráč použít 1 nebo více svých 
karet akce (podívejte se na část pravidel Karty akce v těchto 
pravidlech). Hráč musí před dalšími akcemi dokončit 1 akci na 
kartě. Použité karty akce se vracejí do herní krabice.

DŮLEŽITÉ: V případě, že se vám přihodí nepravděpodobná 
situace, že hráč nemá na začátku svého tahu žádného nevyužitého 
dělníka A ZÁROVEŇ nemůže stavět nebo bourat, musí si tento 
hráč vybrat 1 ze svých půd, na které se nachází dělník. Tento hráč 
pak musí vrátit odpovídající kartu pozemku (barva a velikost) 
dospod hromádky Budoucího trhu a uvolnit tak dělníka. Tah 
tohoto hráče je pak u konce a musí počkat do příštího tahu, aby 
mohl ve hře pokračovat.
Na konci svého tahu (pouze na jeho konci) musí hráč doplnit 
Otevřený trh kartami z Budoucího trhu tak, aby byly před 
začátkem tahu dalšího hráče v Otevřeném trhu k dispozici vždy  
4 karty. Pokud není v Budoucím trhu dostatek karet pro doplnění 
Otevřeného trhu, pak tento hráč právě spustil fázi ukončení hry 
(podívejte se do části Konec hry v těchto pravidlech).

POZNÁMKA: Všichni hráči mohou kdykoli zkontrolovat počet 
karet, které zbývají v hromádce Budoucího trhu.

MOŽNOST 1. POŘÍZENÍ PŮDY A/NEBO STAVĚNÍ

• a) Pořízení půdy •
Aktivní hráč si vybere z Otevřeného trhu 1 kartu 
pozemku a umístí ji na svou 
kartu postavy po 
zbytek hry. Pak 
umístí jednoho 
svého dělníka na 
prázdnou půdu 
odpovídající velikosti 
a barvy na herním 
plánu. 

PrůběH Hry

Zelený hráč může stavět jen na půdě, kterou předtím pořídil. Umístí 
dvoučtvercový mrakodrap a pak si přičte 2 body (a uvolní svého dělníka).

DŮLEŽITÉ: Pokud má hráč na začátku svého kola všechny  
4 dělníky na herním plánu, může přeskočit krok 1a a přejít 
rovnou k 1b.

Pravidla pro pořizování a/nebo stavění

 ӫ Nové mrakodrapy musí odpovídat 
pravidlům Vyspělosti (podívejte se na 
stranu 4).

 ӫ Alespoň 1 strana mrakodrapu se vždy 
musí dotýkat ulice nebo parku.

 ӫ Mrakodrapy mohou zabírat více 
pozemků i více Čtvrtí.

 ӫ Na stejném pozemku se mohou 
nacházet 2 nebo 3 mrakodrapy 
patřící jednomu hráči (pokud se 
vzájemně nepřekrývají).

 ӫ Jakmile je jednou mrakodrap postaven, 
nesmí být přesouván (jedině zbourán).

 ӫ Mrakodrap nemusí nutně úplně vyplnit pozemek. Pokud 
je pozemek alespoň z části obsazen mrakodrapem, dělník 
nemusí na pozemku dále zůstávat.

 ӫ Během této fáze se mrakodrapy nikdy nesmí bourat 
(podívejte se na část „Bourání a přestavba“).

 ӫ Jakmile hráč postaví jeden ze 4 pověstných mrakodrapů, 
musí na políčko zároveň umístit i svůj královský žeton, aby 
ukázal, že mrakodrap patří jemu.
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MOŽNOST 2. BOURÁNÍ A PŘESTAVBA

Bourání: Odeberte 1 nebo více přilehlých budov ze hry.
Přestavba: Umístěte na bouráním uvolněné místo 1 nový 
mrakodrap, který je vyspělejší a modernější než všechny zbourané 
mrakodrapy. Přičtěte si body.

a) Bourání: 
Aktivní hráč si vybere mrakodrap, který chce přidat na herní 
plán. Pak pro tento mrakodrap uvolní místo tím, že zbourá 
(a odstraní) mrakodrapy, které předtím postavil na své půdě, kam 
má přijít nový mrakodrap. Zbourané mrakodrapy vraťte do herní 
krabice (po zbytek hry je nesmíte použít). 

b) Přestavba: 
Aktivní hráč umístí nový mrakodrap na místo, které se uvolnilo 
jeho bouráním a pokud je to možné, uvolní dělníka umístěného 
na půdě, na které chce přestavovat. Hráč si připočítá tolik bodů, 
kolik určuje dílek, který právě umístil (podívejte se na příklad).

PRAVIDLA VYSPĚLOSTI MRAKODRAPŮ

Mrakodrapy musejí být stavěny podle vyspělosti/úrovně technologie:
Bronzové → Stříbrné → Zlaté

Na začátku hry jsou všichni hráči na bronzové úrovni technologie, která jim umožňuje stavět bronzové mrakodrapy (jak uvádí 
bronzová mince na dílku). Aby mohl hráč využít vyspělejší technologii, musí nejprve postoupit na stupnici skóre.
PAMATUJTE SI: Zbouraný mrakodrap může být nahrazen pouze mrakodrapem vyspělejší úrovně.

 ӫ Bronzová úroveň: Hráči mohou stavět mrakodrapy bronzové úrovně od začátku hry. Když bouráte a přestavujete, může 
bronzový mrakodrap nahradit pouze vaši startovní nemovitost.

 ӫ Stříbrná úroveň: Když hráč dosáhne 6 bodů na stupnici skóre, může od této doby stavět mrakodrapy stříbrné úrovně. 
Když budete bourat a přestavovat, mohou stříbrné mrakodrapy nahrazovat jen bronzové mrakodrapy a/nebo startovní 
nemovitost.

 ӫ Zlatá úroveň: Když hráč dosáhne 18 bodů na stupnici skóre, může od této chvíle stavět jak bronzové a stříbrné 
mrakodrapy, tak mrakodrapy zlaté úrovně (včetně 1 pověstného mrakodrapu). Při bourání a přestavbě nahrazují 
mrakodrapy zlaté úrovně bronzové a stříbrné mrakodrapy a/nebo hráčovu startovní nemovitost.

DŮLEŽITÉ: Zlaté mrakodrapy nesmějí být nikdy zbourány.
 ӫ Zvláštním typem mrakodrapů zlaté úrovně jsou 4 pověstné mrakodrapy. Všechny z nich jsou jedinečné a hráči je spolu sdílí. 

Hráči mohou postavit jen 1 pověstný mrakodrap za hru (kdo dřív přijde, ten dřív mele). 
 

POZNÁMKA: Značky  na stupnici skóre upozorňují hráče na to, že dosáhli prahu stříbrné 
a zlaté úrovně technologie.

Pravidla bourání a přestavby

 ӫ Nový mrakodrap musí odpovídat pravidlům vyspělosti 
mrakodrapů (podívejte se níže).

 ӫ Hráči mohou zbourat svou startovní nemovitost.
 ӫ Zlaté mrakodrapy nesmějí být zbourány.
 ӫ Alespoň 1 strana se musí dotýkat ulice nebo parku.
 ӫ Nový mrakodrap může být větší nebo menší než budovy, 

které byly kvůli jeho postavení zbourány.
 ӫ Pokud po bourání a přestavbě zůstane volná celá 1 nebo více 

hráčových půd, které byly dříve obsazené, musí aktivní hráč 
umístit na každou z nich dělníka.

 ӫ Není nutné, aby nový mrakodrap úplně vyplnil celou půdu. 
Jakmile je pozemek alespoň z části obsazený mrakodrapem, 
není důvod, aby tu byl umístěný dělník.

 ӫ Hráči bouráním staveb neztrácejí žádné body.
 ӫ Pokud hráč postaví jeden ze 4 pověstných mrakodrapů, 

musí na něj umístit královský žeton, aby ukázal, že 
mrakodrap patří jemu.

POZNÁMKA: Pokud po bourání a přestavbě zůstává prázdná 
celá půda (nebo více půd), musí pak aktivní hráč umístit dělníka 
na každou z nich. Pokud nemá hráč dostatek volných dělníků, aby 
jimi pokryl nově uvolněné pozemky, nemůže pokračovat v bourání.
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Konec hry nastává tehdy, když nastane jedna z následujících 
událostí:

 ӫ Hráči zbývají pouze 4 nepostavené mrakodrapy.
 ӫ V Otevřeném trhu zbývají jen 3 karty A ZÁROVEŇ je 

prázdný budoucí trh.

Jakmile začala fáze konce hry, všichni hráči kromě aktivního 
hráče mohou odehrát poslední tah. Poté, co je zahrán poslední 
tah, je konec hry a hráči pokračují k Poslednímu zúčtování. 

POZNÁMKA: Patří ke slušnosti upozornit ostatní hráče, že vám 
zbývá už jen 5 nepostavených mrakodrapů. 

Na konci hry přidávají hráči další body ke svému skóre za každou 
následující splněnou věc:

 ӫ 5 bodů za každou bonusovou kartu ulic New Yorku ve hře si při-
počítá hráč, který má na této ulici postaveno nejvíce mrakodrapů. 
V případě, že jde o bodovou shodu, nepřičítají se žádné body. 

POZNÁMKA: Mrakodrap může ve stejné chvíli stát na více 
ulicích. Když se to stane, mrakodrapu se přičítá bonus za každou 
ulici, na které stojí.

Ovládnutí Wall Street: hnědý hráč má 4 mrakodrapy (včetně  
1 pověstného), zelený hráč má 1, žlutý 1 a modrý 3. Hnědý hráč 

vyhrál 5 bodů za ovládnutí Wall Street.

 ӫ Připočítejte si body za splnění bonusové karty výzvy ve hře 
(podívejte se na „Bonusové karty výzev“).

 ӫ Přičtěte 1 bod za každou nevyužitou kartu akce, která vám 
zůstala v ruce. 

Hráč s nejvyšším počtem bodů zvítězil.

POZNÁMKA: startovní nemovitost se počítá jako mrakodrap 
bez jakékoli úrovně technologie.

V případě shodného výsledku, vyhrává ten hráč, který postavil 
nejvyšší (výška ve stopách) pověstný mrakodrap. Pokud hráči 
nepostavili žádný pověstný mrakodrap, vyhrává ten, kdo má 
nejvíce postavených mrakodrapů zlaté úrovně. Kdyby i tak byla 
bodová shoda, jsou oba hráči vyhlášeni za spolu-vítěze.
 

Hráči obdrží na začátku hry jednu kartu akce od každého 
druhu. Karty akce mohou být použity kdykoli během hráčova 
tahu k získání bonusové akce v tomto tahu. Každá karta smí být 
použita pouze jednou za hru a po použití musí být vrácena do 
herní krabice. 

 ӹ Stavitelská horečka

Umožňuje hráči postavit druhý 
mrakodrap během jednoho tahu (na 
půdě, kterou předtím pořídil.) Tato karta 
smí být použita až po postavení prvního 
mrakodrapu:
Možnost 1 (Pořízení půdy a/nebo stavba) 
nebo možnost 2 (Bourání a přestavba). 

POZNÁMKA:
• Tato karta neumožňuje hráči bourat 

dvakrát během jednoho tahu.
• Tato karta nesmí být použita na stavbu dalšího 

mrakodrapu tehdy, pokud stavba toho prvního vyvolala 
fázi konce hry. 

    
 ӹ Výměna trhu

Umožňuje hráči na začátku jeho tahu 
vyměnit 4 karty pozemků v Otevřeném 
trhu za 4 vrchní karty pozemků 
z Budoucího trhu. Odstraněné karty 
jsou zamíchány a umístěny dospodu 
Budoucího trhu.

 ӹ Přivlastnění půdy

Umožňuje hráči pořídit si další kus půdy z Otevřeného trhu. 
Hráči si nesmějí pořídit tříčtvercový 
pozemek v tahu, ve kterém je použita  
karta Přivlastnění půdy.

POZNÁMKA: 
• Hráči musejí mít alespoň 1 volného 

dělníka, když chtějí tuto kartu použít.
• Tato karta neumožňuje hráči stavět ve 

stejném tahu dvakrát. (To umožňuje 
jen karta Stavitelská horečka).

• Tato karta nesmí být použita, pokud je 
prázdný Budoucí trh. 

Poslední zÚčtování

KoneC Hry Karty aKCe
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◊ POVĚSTNÉ MRAKODRAPY

Tyto 4 mrakodrapy skutečně existovaly a každý z nich byl ve své době nejvyšším mrakodrapem v New Yorku a tak i na celém světě!
Se 4 pověstnými mrakodrapy se nakládá stejně jako s mrakodrapy zlaté úrovně, kromě:

 ӫ Tyto 4 pověstné mrakodrapy jsou jedinečnými stavbami a všichni hráči je mohou stavět. Každý z těchto mrakodrapů však může 
být postaven za hru jen jedním hráčem.

 ӫ Každý hráč může za hru postavit jen 1 pověstný mrakodrap.
 ӫ Na konci hry mohou 4 pověstné mrakodrapy pomoci svou výškou vyřešit shodu v počtu bodů. 

doPlňujíCí informaCe

bonusové Karty uliC new yorKu
Tyto karty představují 5 hlavních ulic ve finanční čtvrti Dolního Manhattanu. Tři z nich se použijí v každé hře a určují, které z ulic 
dávají hráči bonus 5 bodů na konci hry. Tento bonus se týká hráče, který má na určených ulicích postaveno nejvíce mrakodrapů.

◊ DRUHY MRAKODRAPŮ

Mrakodrapy můžeme dělit do těchto skupin:

 ӫ Dva druhy plánů budov:
• Obdélníkové nebo čtvercové (bodová hodnota je uvedena v kruhu).
• Mrakodrapy jiného tvaru (bodová hodnota je uvedena v šestiúhelníku).

 ӫ 3 úrovně technologické vyspělosti: Bronzová, Stříbrná, 
Zlatá
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PRAVIDLA PRO EXPERTY 
Hráči budou muset svou říši vybudovat od píky. Proto nedostane žádný z hráčů startovní nemovitost (vložte je zpět do herní 
krabice). Při této hře je také složitější dosáhnout na práh stříbrné a zlaté úrovně technologie.

Práh stříbrné technologie: 10 bodů.
Práh zlaté technologie: 25 bodů.

POZNÁMKA: Malé symboly  na stupnici skóre značí tyto prahy.

◊ ČTVRTI & POZEMKY

Čtvrti jsou barevné oblasti na herním plánu. Máme tu 5 čtvrtí: 
červenou, modrou, žlutou, zelenou a růžovou. Každý kus půdy 
patří k určité čtvrti.

Jsou dva druhy pozemků: dvoučtvercové pozemky a tříčtvercové 
pozemky. Existuje vždy 1 karta pozemku pro každý kus půdy, 
který je na herním plánu.

Poděkování
Podpora prvních grafických návrhů: Sylvain Dubuc. Test hry ve Steak-and-Shake: Kevin 
G. Nunn, Nicholas Vitek, John Eyster, David Infortunio, Luther Bell Hendricks V, Danielle 
Harding, Bill Scherer. Test hry na Faceboku: Jarek Smith, Luke Laurie, Jeff Cornelius, Shoji 
McGhee, Dominique DeMille, Craig Vollmar, Hank Panethiere, Mark Dreyer, Patrick 
Somers, Anders Nordstrom, Chad Ryg, Dane Trimble, Peter Vaughan, George Henion, Eric 
Sumner, Erin Haleen, Louis Sédillot. Dobří lidé na Polyconu: Meredith Armstrong, Dawn 
Goebel. Výtvarník Vincent Dutrait, který tak krásně přivedl k  životu New York. Stéphane 
Maurel z Blue Orange, který ve hru věřil, dal pauzu novému autorovi a pečoval o NY1901 
během jejích posledních chvil před dokončením. A nakonec, ale ne poslední – skupina skal-
ních herních testerů – má žena Noriko a mé děti Sakura, Jean a Momoko, kteří hru hráli 
tolikrát, že to ani nedokážeme spočítat. Děkujeme! 

©2015 Blue Orange. New York 1901 a Blue Orange jsou obchodními známkami Blue 
Orange. Hra je vydána a distribuována v licenci Blue Orange USA, San Francisco, 
Kalifornie. Vyrobeno v Číně. Navrženo ve Francii. www.blueorangegames.eu

Příprava české verze:
Český překlad: Filip Stránský
Grafické zpracování: Vladimír Krist • Odborný dohled: Michal Ekrt

UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části – nebezpečí udušení. Obal není hračka, před použitím 
ho odstraňte z dosahu dítěte, může způsobit zadušení. / UPOZORNENIE: Nevhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé 
časti – nebezpečenstvo zadusenia. Obal nie je hračka, pred použitím ho odstráňte z dosahu dieťaťa, môže spôsobiť 
zadusenie. Použitý obal odhoďte do koše. / Použitý obal odhoďte do koša. Vyrobeno v Číně / Vyrobené v Číne.

Dovozce pro ČR/Dovozca pre Slovensko:
ADC Blackfire Entertainment, s.r.o., Novozámecká 4/495
198 00 Praha 9, Česká republika 
www.blackfire.cz, www.hraj.cz
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Ve svém tahu vybírá hráč jednu z možností:
 ӫ Pořízení půdy a/nebo stavění
 ӫ Bourání a přestavba

1) POŘÍZENÍ PŮDY A/NEBO STAVĚNÍ (STRANA 3)

a) Pořízení půdy: Pokud hráč má alespoň 1 volného dělníka, 
musí tento hráč zvolit 1 ze 4 karet pozemků, které jsou 
v Otevřeném trhu a umístit ji na svou kartu postavy. Hráč pak 
umístí svého dělníka na pozemek, který právě pořídil. 

NÁSLEDNĚ (volitelné)

b. Stavění:  Hráč může postavit 1 mrakodrap jakékoli 
technologické úrovně (bronzová, stříbrná nebo zlatá), které 
již smí stavět. Mrakodrap může být postaven na jeden či více 
pozemků, které pořídil na Otevřeném trhu. Hráč si připočítá 
tolik bodů, kolik určuje dílek mrakodrapu a uvolní všechny 
dělníky, kteří pracovali na této stavbě. Uvolnění dělníci jsou 
k dispozici ihned.

POZNÁMKA: Akce (1b) může být stále provedena bez nutnosti 
pořízení půdy, pokud hráč nemá na začátku svého tahu žádného 
volného dělníka. 

2) BOURÁNÍ A PŘESTAVBA (STRANA 4)

Hráč odstraní všechny mrakodrapy, které zabírají místo, kde bude 
stát nová plánovaná stavba. Hráč také uvolní všechny dělníky, 
kteří jsou na pozemcích, kde bude postaven nový mrakodrap.
Nový mrakodrap musí být vyšší technologické úrovně, než jsou 
VŠECHNY mrakodrapy, které zabírají nové stavbě místo a mají 
kvůli ní být zbourány. Po bourání a přestavbě MUSÍ být všechny 
pozemky na dané půdě, které hráči patřily, alespoň částečně 
pokryty novou stavbou NEBO tam, kde zůstává volná celá půda, 
musí být postaven dělník. Hráč si přičte tolik bodů, kolik určuje 
dlaždice nového mrakodrapu. Hráč neztrácí kvůli bourání žádné 
body. Zbourané stavby jsou vráceny do herní krabice.

POZNÁMKA: Jakmile se má stavět na pozemku (a to i částečně), 
na kterém se nachází dělník, je tento dělník uvolněn a můžete ho 
dále použít.
 

KONEC HRY (STRANA 5)

Fáze konec hry začne, když:
 ӫ Jeden z hráčů má jen 4 nepostavené mrakodrapy. Musí to 

oznámit ostatním hráčům!
 ӫ V Otevřeném trhu se nacházejí jen 3 karty lícem vzhůru 

a hromádka Budoucího trhu je prázdná.

Jakmile začala fáze konec hry, všichni hráči, kromě toho, který tuto fázi 
spustil, odehrají poslední tah. Po jeho skončení přecházejí všichni hráči 
k poslednímu zúčtování (strana 5).

Před začátkem každé hry se táhne jedna náhodná karta bonusové 
výzvy, která hráčům umožní na konci hry přičítat další body.

POZNÁMKA: Pokud mrakodrap 
zasahuje do dvou čtvrtí, počítá se bonus 
za obě čtvrti, do kterých zasahuje. Toto 
pravidlo platí pro všechny bonusy.
 
 ӹ Zlatý magnát

Na konci hry získávají hráči 3 body za 
každou čtvrť, ve které mají alespoň  
2 zlaté mrakodrapy.

 ӹ Mistr architekt
Na konci hry získávají hráči 3, 6, nebo  
10 bodů podle toho, zda mají 3, 4, nebo 
5(+) mrakodrapů na herním plánu, 
které nemají tvar čtverce nebo obdélníku 
(bodová hodnota je zobrazena 
v šestiúhelníku místo v kruhu).

 ӹ Zlatý věhlas
Na rozdíl od ostatních výzev je tento 
bonus získán již v PRŮBĚHU hry. 
Jakmile hráč postaví zlatý mrakodrap, 
získává 1 bod navíc za každý sousedící 
mrakodrap nižší technologické úrovně 
(stříbrná, bronzová nebo startovní 
nemovitost), který patří soupeřům. 
Tyto body navíc se připočítávají ihned.

POZNÁMKA: Nový mrakodrap se musí dotýkat již postaveného 
mrakodrapu alespoň jednou stranou, aby bylo možné bonus 
uznat (rohy se nepočítají).
 

 ӹ Bronzový baron
Na konci hry získávají hráči 5, 10 nebo  
15 bodů za to, že mají na herním plánu 
4, 5 nebo 6 svých bronzových 
mrakodrapů. 

 ӹ Král technologií
Na konci hry získávají hráči 5 bodů za 
každou úroveň 
technologie, ve 

které mají postaveno nejvíce mrakodrapů 
na herním plánu (Hráč s nejvyšším 
počtem bronzových mrakodrapů získá 
5 bodů, ten, který má nejvíce stříbrných 
mrakodrapů získává také 5 bodů, atd.). 
Pokud se o nejvyšší počet bodově dělíte, 
tato technologická úroveň nezíská žádné 
body navíc.

bonusové Karty výzev Rychlá příRučka


