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Kiegészítő a CV játékhoz

Megjegyzés: Ez egy kiegészítő, nem egy önálló 
játék. Az alap CV játék szükséges hozzá. 

A doboz tartalma: 

               12 sorskártya       12 pletykakártya      2 célkártya 

- 16 jelző
- jegyzetfüzet
- utasítások

A dobozban benne van a 26 lengyel kártyából álló pakli is. 
Ezek a kártyák nem kellenek a játékhoz. 

Ez a kiegészítő két új kártyatípussal járul hozzá a játékhoz: pletyka- és sorskártyákkal. 
A pletykakártyák az ellenfelek életrajzához játszhatók ki, hogy akadályt képezzenek. 
A sorskártyák szerencse és balszerencse szimbólumokkal vásárolhatók meg. 

Illusztrátor:

Piotr Socha

Játéktervező:

Filip Miłuński
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A játék célja

A játék célja azonos az alap CV céljával: a legtöbb pont összegyűjtése a kártyacsoportokkal. 

A játék előkészületei

A játékot az alap CV játék szerint készítsétek elő. Továbbá:
1. Válogassátok szét a pletykakártyákat a hátlapjuk alapján 3 pakliba, és keverjétek 
bele a megfelelő paklikba: fiatal felnőttkor, középkor, öregkor. Keverjétek meg az 
összes paklit. 
2. Keverjétek meg a sorskártyákat, és fordítsatok 2-t képpel felfelé, majd helyezzétek 
a tábla közelébe. A többi kártyából képezzetek egy képpel lefelé néző sorspaklit. 
3. Keverjétek a 2 új célkártyát a célkártyapakliba. 

A játék menete

A játék az alap CV menetét követi. De a játékosok szerezhetnek a két új kártyatípusból 
is: sors és pletyka. 

Pletyka

Pletykakártyák találhatók a fiatal felnőttkor, a középkor és az öregkor paklijában. Amikor 
előkerül egy pletykakártya a játék során, a játékos a szokásos módon megvásárolhatja.
De a vásárló elhelyezheti saját életrajzában vagy bármely ellenfele életrajzában. 
A pletykakártyák a tulajdonos elé kerülnek, sort alkotnak. Az új pletykakártyát az 
életrajz pletykasorának utolsó kártyájára kell helyezni, csak az utoljára letett kártya 
aktív. Hatását azonnal kifejti, amint az aktuális játékos befejezte körét. Néhány kártyán 
szerepel az “azonnal” szó. Ez a kártya megszerzésének pillanatában fejti ki hatását. 

A pletykakártyák beleszámítanak a 2 kártyás korlátozásba, ennyit szerezhet meg a 
játékos egy körben. Pletykakártyát nem lehet elveszteni balszerencse következtében 
(szerencsétlenség). A pletykakártyák is számítanak a szociális segély elbírálásánál. 
Minden pletykakártya 2 győzelmi pontot ér a játék végén. 



Sorskártyák

Mindig két sorskártyát fordítotok fel a forduló kezdetén.  A játékos a körében megszerezhet 
közülük egyet. A sorskártya költsége mindig szerencse és balszerencse szimbólum. A sorskártyákat 
a  “kártyaválasztás” fázis alatt veszitek el. Ezért, ha egy játékos balszerencse szimbólumokból 
sorskártyát vásárol, akkor a felhasznált balszerencse szimbólumok már nem számítanak, amikor a 
szerencsétlenség bekövetkeztét mérlegelitek. Vagyis, ha egy játékos 3 balszerencse szimbólumot 
dob, az az alap CV-ben szerencsétlenséget (kártyavesztést) jelentene, de ha a játékos néhány 
balszerencse szimbólumot sorskártya vásárlásra költ, akkor a szerencsétlenség nem történik meg.
A sorskártyák is a többi kártyatípushoz hasonlóan külön kártyasorként lépnek az életrajzba. 
Az újonnan megszerzett sorskártyát az életrajz sors kártyasorának utolsó lapjaként kell 
letenni. Hatását közvetlenül a játékos körének végeztével kifejti. Néhány sorskártya 
hatásában szerepel az “azonnal” szó, ilyenkor a hatás azonnal bekövetkezik, ahogy a 
kártyát megszerzed. 

A sorskártyák nem számítanak bele az egy körben megszerezhető két kártyás korlátozásba. 
A sorskártyák nem veszthetők el balszerencse (szerencsétlenség) következtében. 
A sorskártyák az életrajz részének tekintendők a szociális segély elbírálásánál. 
A sorskártyáknak nincs saját győzelmi pontjuk, de segíthetnek egy győzelmi pontot érő 
cél teljesítésében. 
A “Rendezés” fázisban a nem megvásárolt sorskártyákat toljátok balra saját 2 kártyából 
álló sorukban, és a megvásárolt kártya helyett osszatok új kártyát. 
Egyszerre csak 2 megvásárolható sorskártya lehet. 
Ha egy fordulóban egyik játékos sem vásárolt sorskártyát, vagyis mindkét sorskártya 
megmaradt, akkor dobjátok el a bal oldali kártyát, a jobb oldalit pedig csúsztassátok 
balra, ezután osszatok a sorspakliból egy új kártyát a jobb oldalra. 

Pontozás
A pontozás az alap CV játékkal azonos. A játékosok kapnak még 2-2 pontot az 
életrajzukhoz tartozó minden pletykakártyáért. 



Kártyák leírása

89-92. Hipochonder, hazug, bolond, együgyű. 
A megvásárolni kívánt kártyatípusok költsége egy 
szimbólummal több. Az adott kártyatípus 
vásárlásánál a választott költség szimbólumból 
eggyel többet kell befizetni. 
Példa: Egy egészségbe és egy tudásba kerülő kártya 
megvásárlásánál a játékosnak 2 egészséget és 1 
tudást vagy 1 egészséget és 2 tudást kell fizetnie. 
93. Munkamániás. Annak a játékosnak,
aki megkapja ezt a pletykakártyát, azonnal el 
kell dobnia az összes eseménykártyáját. 
94. Későn érkező. A játékosnak fordulónként
eggyel kevesebb kocka-újradobása van.
97-100. Magának való, régi módi, csődbe jutott, 
túlsúlyos. Ezek a pletykakártyák megakadályozzák, 
hogy tulajdonosuk bármi módon hozzájusson 
bizonyos kártyatípusokhoz. Ezek a kártyák 2 
pletykakártyának számítanak a végső pontozásnál.
101. Coaching. A tulajdonos azonnal, amint 
megkapta a kártyát szabadon újrarendezheti 
életrajza kártyasorait. 
102. Éjszakai bagoly. A játékosnak körönként 
eggyel több kocka-újradobása van. 
103. Katarzis. A tulajdonos azonnal, amint 
megkapta a kártyát kicserélheti életcélkártyáját a 
táblán látható egyik életcélkártyával. 
104. Befolyásos barátok. A tulajdonos 
azonnal, amint megkapta a kártyát ingyen elveheti 
bármelyik munkakártyát a dobott lapok közül, és 
az életrajzához teheti.

105. Naplopó. A tulajdonosnak nem kell költség 
szimbólumokkal plusz kártyaköltséget fizetnie (a
piros vonallal áthúzottak). 
106. Kapuzárási pánik. A tulajdonos azonnal, amint 
megkapta a kártyát ingyen elvehet egy jármű-
kártyát (robogó, használt autó, jacht, sport-
kocsi) a dobott lapok közül, és az életrajzához teheti. 
108. Fogyatékosság. Egészségkártya vásárlásánál, 
a kártya tulajdonosának eggyel több szimbólumot 
kell fizetnie. Tudáskártya vásárlásánál, a kártya 
tulajdonosának eggyel kevesebb szimbólumot 
kell fizetnie. 
109. Amnézia. A tulajdonosa nem játszhat ki 
eseménykártyát. 
110. Neurózis. A játékosnak azonnal újra kell 
dobnia az összes boldogság kockaeredményt, amíg 
már nem boldog arcot kap. Ezek az újradobások 
automatikusan, nem számítanak bele a játékos 
önkéntes újradobásaiba. 
111. Álmatlanság. A tulajdonosnak körönként 
1-gyel több balszerencsee szimbóluma van, de a 
kockákat bármennyiszer újradobhatja. 
112. Szorongás. A tulajdonos nem dobhatja újra
kockáit, ha van már balszerencse szimbóluma. 
113. Spontán. A célt teljesítő játékos a játék 
végén 2 pontot kap az életrajzában lévő minden 
egyes sorskártyáért. 
114. Sokoldalú tehetség. A célt teljesítő játékos 
a játék végén 3 pontot kap az életrajzában lévő 
minden egyes egészség, tudás és kapcsolat 
kártyacsoportért. 11
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Dear customer: our games are packed with great care. However, if your game has any problems (for which we sincerely apologize in advance), 
you can file a complaint by emailing to service@granna.pl
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