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Acquire Részvényjáték
Sid Sackson játéka

2-6 játékos
részére

A kezdés

A köveket megkeverjük és képpel lefelé az asztal közepére tesszük. A játékosok fejenként kapnak
6000$ költőpénzt.(4 db $1,000, 3 db $500, 5 db $100) Minden játékos húz egy követ s a tábla
megfelelő helyére teszi. Az kezd, akinek a köve az ábécében messzebb van az a-tól, azonos betű 
esetén a nagyobb számú kődönt. Ha ilyenkor jön létre egy lánc, akkor nem lehet céget alapítani,
csak egy újabb kő letételével, majd a játék során.( Lásd 2. pont )

A játék

1.Miután a kezdés eldőlt, mindenki húz még 6-6 követ. A játékosok körben egymás után kerülnek
sorra. Minden játékos először letesz egy követ akezéből a tábla megfelelő helyére, majd 
részvényeket vásárolhat, majd húz egy újabb követ. Egyszerre maximálisan három darab részvényt
lehet vásárolni, esetleg több fajtát, de összesen akkor is csak három darabot. A részvényért
fizetendő összeg kiszámításakor figyelembe kell venni aszállodalánc hosszát, ez az információs
kártyáról olvasható le. Ha egy adott Hotel részvényei elfogytak, akkor több már nem vásárolható!
A vásárolt részvényekből 1-1 db-ot a Játékosnak maga elé kell helyezni mindenki által jól
láthatóan, h tudják a Játékostársak, h milyen részvényei vannak.

2. Ha két vagy több kő az éleik mentén érintkezik, azt egy láncnaknevezzük. Ha valaki a lerakott
kövével egy láncot alkot, akkor azzal egy szállodaláncot alapíthat. Ezt azzal jelzi, hogy a lánc egyik
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kövét kicseréli a szálloda címerével megjelölt nagyobb kővel.(Új verzióban ráteszi a megfelelő 
tornyot.) Az alapító egybenmegkapja a szállodalánc első részvényét.

3. Ha valaki olyan követ tesz le, amivel már két vagy több létezőszállodaláncot kapcsol össze,
akkor azt mondjuk, hogy a cégeket egybeolvasztotta. Mégpedig úgy, hogy az új szállodalánc nevét
a leghosszabb lánctól örökli, és persze ezzel a másik megszűnik.Egyforma hosszúság esetén az
egybeolvasztó játékos választhat nevet, természetesen csak az összeolvasztandó cégek közül.

4. Ha egy szállodalánc már legalább 11 egy kő hosszú, akkor az a nevét márnem veszheti el, csak
örököltetheti. Azaz nem olvadhat be egy másik láncba, csak belé olvadhatnak.

Beolvasztás esetén:

a. A beolvasztó játékos megkapja az új cég egy részvényét. Amennyiben nincsen már több
részvénykártya, akkor az annak megfelelő pénz járneki.

b. Akinek a legtöbb részvénye volt a megszüntetett cégből, az megkapja méga főrészvényesnek 
járó jutalékot is, ez az információs kártyáról olvasható le. Ha több ilyen van, akkor nincs második
főrészvényes és az első főrészvényesnek járó jutalom osztódik.(Természetesen az első és másod 
részvényesnek járó összeg összeadódik, és csak aztán osztjuk.) Ha csak egy embernek volt
részvénye ettől a cégtől, akkor ő megkapja a fő - és a másodrészvényesnek járó jutalékot is.

c. Hasonlóképpen az, akinek a második legtöbb részvénye van, az megkapja az illető cégből a 
másodrangú főrészvényesnek járó jutalékot. Többmásodrészvényes esetén hasonló módon járjunk
el mint a„b”pontban.

d. A megszűnő cég részvényei vagy beválthatók az aktuális áron, vagy a beolvasztott cég
részvényeiből tetszőleges átváltható az új cég részvényeire kettő az egy arányban, ha még van, 
vagy megtarthatóak a részvények, persze ez akkor értéktelen lesz, de egy esetleges újabb cég
alapításkor megint értékes lehet. Lehet kombinálni is a három lehetőséget. A főrészvényes dönt 
először, hogy mit kezd arészvényeivel, s utána a többi játékos a részvények száma alapján jön
sorba. A megtartott részvényeket képpel lefele fordítva kell a Játékosa előtt tartani. És akkor lesz 
újra visszafordítva, ha az adott szálloda lánc újra megalakul.

e. A megszűnt cég részvényeit visszatesszük a bankba.

A játék vége

A játéknak három esetben van vége:
- Keletkezik egy 42 vagy hosszabb szállodalánc.
- Mind a hét szállodalánc legalább 11 hosszú.
- A táblán nem lehet új szállodaláncot alapítani.

Ki a győztes?

A játék végén a részvényeket pénzzé tesszük.(Értelemszerűen az aktuális áron.) Kiosztjuk minden
szállodánál a fő –és másodrészvényeseknek járó jutalékot is. Az a győztes, aki a legtöbb pénzt
szerezte.
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Kellékek:

- 1 db 9x12-es játéktábla:

- 9x12 db kő, melyen fel van tüntetve a kőhöz tartozó mező koordinátája.Pl. A1, C8

- a hét féle Hotel 25 - 25 db részvénykártyája

-7 db, a hotelek címerével jelzett nagyobb kő–ez az új verzióban 1-1 torony, ami legoszerűen 
illeszthető a szálloda láncra. (Tower, Luxor, American, WorldWide, Festival, Imperial, Continental
ezek a régebbi verziók szállodái, az új verzióé: Sackson, Zeta, Hydra, Fusion, America,
Phoenix,Quantum )

- 6 db információs kártya
Ahol az első 3 oszlopban az adott szálloda láncok hossza van feltüntetve. A 4. oszlopban, h ekkora
hossznál mennyit ér 1 db részvény. 5.-6. oszlop a Fő- ill. Másodrészvényesnek járó összeg.



Készítette: Dunda 4


