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Üdvözöllek Machi Koro 
városában, a japán 

kártyajátékban, amely 
végigsöpör a világon.

Épp most választottak meg polgármesternek. Gratulálok! Sajnos azon-
ban a városlakók elég komoly igényeket támasztanak feléd: munka-
helyek, vidámpark, néhány sajtgyár, esetleg egy rádiótorony. Nehéz 
ügy, tekintve hogy a város jelenleg egy búzamezőből, egy pékségből 
és egy dobókockából áll.

Egyetlen megbízható dobókockával és az álmoddal felfegyverezve, kell 
Machi Koro-t a régió legnagyobb városává fejlesztened. Ehhez bevételt 
kell szerezned a helyi fejlesztésekből, közműveket kell építened, és 
lopnod kell a szomszédok bőröndjéből. Csak győződj meg róla, hogy 
az ellenfelek ne tegyék ugyanezt veled!

A Machi Koro egy gyors, vidám játék 
neked és (legfeljebb) 3 barátodnak. Ha 
egyszer belekóstoltál a Machi Koro-ba, 
ebbe a fertőzően/ragályosan szórakoz-
tató játékba, azon gondolkodsz majd, 
hogy az ebédlő asztal, szolgált-e valaha 
más célt, mint a társasjátékozást.

Úgy tartják, Rómát nem lehet egyetlen 
nap alatt felépíteni, de Machi Koro-t 
kevesebb, mint 30 perc alatt felhúzha-
tod!



ELŐKÉSZÜLETEK
Mindkét játékosnak le kell helyeznie saját maga elé - képpel felfelé - a két kezdő 
alapépítményét (1 Búzamezőt és 1 Pékséget) és - képpel lefelé (az építés alatt fel-
irattal) - a négy főépítményét (Vasútállomás, Bevásárlóközpont, Vidámpark és 
Rádiótorony).  Ez alkotja minden játékos kezdő városát.  Ha négynél kevesebb 
játékossal játszunk, akkor a többi kezdőkártyát (alap- és főépítmények) vissza kell 
tenni a dobozba, ezekre a továbbiakban nem lesz szükség.
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Az aktiválást kiváltó kockaérték
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Aztán hozzuk létre a piacot az alapépítmény lapokból (alapépítmények és fontosabb 
alapépítmények) az azonos típusú lapok egymásra rakásával (pl. egymásra rakva a 
Búzamezőket, vagy a Bányákat, stb), a kockadobás követelmények sorrendjében (első a 
Búzamező, utolsó a Zöldség-Gyümölcs piac), ahogy az a képen is látható. Végül adjunk 
minden játékosnak 3 érmét, a többiből pedig hozzuk létre a bankot. Válasszátok ki a 
kezdőjátékost és kezdődhet is a játék.

A JÁTÉKMENET
A játékosok köre óramutató járás szerint zajlik és a következő 3 fázisból áll:

•  Kockadobás   
•  Bevételszerzés
•  Építés
A játék vége: Az a játékos, aki legelőször megépíti mind a négy főépítményét 
megnyeri a játékot!

A KOCKADOBÁS
•  A kör elején a játékos dob a kockáival. Ez a játék elején még egyetlen kockát jelent.
•  Amint elkészült a Vasútállomása, 1 vagy 2 kockával is dobhat.
•  Két kockával való dobáskor a kockadobások eredményei összeadódnak.

Alapépítmény készlet

Érmekupac(Bank)



BEVÉTELSZERZÉS
•  A játékosok a kockadobások és a saját 
Alapépítményeiken található, kockadobással 
megegyező értékek után kapnak bevételt. 

• 4 típusú Alapépítmény van, amik után különböző módokon lehet bevételt szerezni:

BEVÉTELSZERZÉS (FOLYTATÁS)
• Lehetséges, hogy többfajta Alapépítményt aktivált ugyanaz a kockadobás.
Ebben az esetben az aktiválás sorrendje a következő: 

1) Vendéglátó hely (Piros) 

2) Másodlagos (zöld) és 
elsődleges létesítmény (kék) 

3) Kiemelt alapépítmény (lila)

1) 2) 3)

Csak a saját 
körödben kapsz 
bevételt a 
bankból.

Bárki körében 
kapsz bevételt 
a bankból.

KÉK: Elsődleges létesítmény ZÖLD: Másodlagos létesítmény

Csak a saját 
körödben, de 
minden játékostól 
kaphatsz bevételt.

A kocká(ka)t dobó  
játékostól kapsz 
bevételt.

PIROS: Vendéglátó hely LILA: Kiemelt alapépítmény

AKTIVÁLÓ KOCKADOBÁS EREDMÉNY



•  Ha egy játékosnak több, ugyanolyan típusú alapépítménye is van, akkor 
annak hatása a birtokolt építmények számával szorzódik.

•   Megjegyzés: A „Bevásárlóközpont” minden egyes kártyára hat. Azaz, ha egy 
játékosnak több „Péksége” is van, akkor mindegyik után kap +1 bevételt.

A JÁTÉKOSOK KÖZÖTTI PÉNZTRANZAKCIÓK
Ha egy játékos tartozik egy másik játékosnak és nem tudja azt kifizetni, akkor annyit 
fizet, amennyit tud, a többi tartozás alól pedig mentesül (a játékos összes 
pénze nem csökkenhet 0 alá). 
A pénzt kapó játékos elmaradt bevétele nem kompenzálódik.  

Emlékeztető: Ha egy kockadobás több Alapépítményt is aktivál, akkor a Vendéglátó 
helyek (piros) aktiválódnak először, majd az Elsődleges/Másodlagos létesítmények
(kék/zöld) és végül a Kiemelt alapépítmények (lila). Szóval először a többi játékost
kell kifizetni, és csak aztán lehet bevételeket gyűjteni.

Ha egyszerre több játékosnak tartozik valaki pénzzel, akkor azt fordított játék-
sorrendben kell kifizetni (óramutató járással ellentétesen).

Anna 3-t dob. Bélának van 3, míg Csabának 2 
Kávézója. Bélának járna 3 pénz, Csabának 2, 
de Annának csak 3 pénze van. A fizetés 
óramutató járással ellentétesen történik. 
Anna először Csabának fizet 2 pénzt, majd a 
maradék 1-et Bélának. Anna további 2 pénz 
tartozása alól mentesül Béla felé.

Anna Béla

Csaba

1) A játékos dobása
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Anna 3-t dob. Bélának van egy 
Kávézója a saját városában, ezért An-
na 1 pénzzel tartozik neki. Azonban 
Annának nincsen pénze, ezért nem 
kell fizetnie semmit. Továbbá Anna 2 
pénzt kap a bankból a 2 saját 
városában lévő Péksége után.

Anna BélaBank1) Anna dobása

4) Anna Péksége aktiválódik, 
Anna 2 pénzt kap a bankból

3) Annától nem lehet pénzt 
elvenni, így Béla nem kap pénzt

2) Béla lapja aktiválódik

2) Csaba Kávézója aktiválódik, 
megkapja mindkét pénzt.

3) Béla Kávézója aktiválódik, 
a maradék 1 pénzt kapja meg.



ÚJ ALAPÉPÍTMÉNYEK ÉS FŐÉPÍTMÉNYEK MEGÉPÍTESE
A játékos körének befejezésekor megépíthet egy darab Alapépítményt, VAGY befejezhet 
egy Főépítményt is, ha befizeti érte a kártya bal alsó sarkában található összeget. 

A befizetést követően magához veszi a piacról az adott Alapépítményt és lehelyezi 
maga elé. Ha egy Főépítményt fejez be a játékos, akkor annak kártyáját az ellenkező 
(teljesen színes) oldalára kell fordítania és onnantól él a kártya hatása.

A Főépítményeket a játékos bármilyen sorrendben befejezheti.

A játékosok nem építhetnek meg egynél több ugyanolyan típusú      lapot a 
városukba. Egy játékos ugyan többféle       kártyát is városába építhet, de soha nem 
lehet nála belőle egynél több ugyanolyan tulajdonsággal bíró        .

A játékosok a többi alapépítményből többet is megépíthetnek, mint arról már 
korábban szó eset a szabály bevételi részében. Ha az azonos lapokat függőlegesen 
egymásra pakoljuk, akkor ezek számát könnyen nyomon tudjuk követni.

A JÁTÉK VÉGE
A játék addig folytatódik, 
óramutató járás szerint, 
amíg az egyik játékos el nem 
készül a 4. főépítményével is, 
és ekkor megnyeri a játékot.

Alapépítmény megépítése.

Fizetés a bankba.
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(EMLÉKEZTETŐ: A főépítmények bármilyen sorrendben megépíthetők!)
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