
Úszómester
(1 korona, egyszer):
Lépj 3 mezőt előre a 
császársávon.

Csapos
(4 korona, 
fordulónként):
Kapsz 1 bort.

Barista
(3 korona, egyszer):
Kapsz 4 kávét.

Küldönc
(6 korona, állandó):
A vendégeket ingyen 
veheted el a játék-
tábláról.

Séf
(3 korona, egyszer):
Kapsz 1 tortát,
1 rétest, 1 bort
és 1 kávét.

                  assistent
Aligazgató
(4 korona, a játék 
végén):
Minden kijátszott 
személyzetkártyáért 
2 győzelmi pontot 
kapsz, természetesen 
az Aligazgatóért is.

Komornyik
(5 korona, állandó):
A kék szobákat ingyen 
készítheted elő.

Házfelügyelő
(4 korona, a játék 
végén):
Minden foglalt kék 
szobáért 3 győzelmi 
pontot kapsz.

Igazgató
(4 korona, a játék 
végén):
Minden foglalt 3 
különböző színű 
szobáért 4 győzelmi 
pontot kapsz. Egy 
szoba csak egy 
hármasban lehet 
benne.

Sofőr
(5 korona, állandó):
A piros szobákat 
ingyen készítheted 
elő.

Lakberendező
(2 korona, állandó):
Amikor 1-es vagy 2-es 
kockát választasz, 
előkészíthetsz egy 
szobát is.

Recepcióvezető
(4 korona, a játék 
végén):
Minden foglalt sárga 
szobáért 3 győzelmi 
pontot kapsz.

Képes kártyaleírás
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Szobaasszony
(2 korona, a játék 
végén):
Minden teljesen 
foglalt emeletért 5 
győzelmi pontot 
kapsz.

Szobainas
(5 korona, állandó):
Minden olyan 
kiszolgált vendégért 
akinek 4 étel vagy ital 
rendelése volt 4 
győzelmi pontot 
kapsz amikor a 
vendéget elhelyezed 
egy szobában. 
Ugyanúgy megkapod 
a vendég győzelmi 
pontjait is.

Virágárus
(5 korona, állandó):
A sárga szobákat 
ingyen készítheted elő.

Idegenvezető
(2 korona, állandó):
Minden kiszolgált 
zöld vendégért
2 győzelmi pontot 
kapsz amikor a 
vendéget elhelyezed 
egy szobában. 
Ugyanúgy megkapod 
a vendég győzelmi 
pontjait is.

Reggeli pincér
(4 korona, 
fordulónként):
Kapsz 1 rétest.

Ruhatárosnő
(2 korona, állandó):
Amikor 5-ös kockát 
választasz, kapsz 2 
korona engedményt. 
Ha az engedmény több 
mint a költség pénzt 
nem kapsz mint 
általában.

Kertész
(3 korona, állandó):
Mindig amikor 
császári jutalmat 
kapsz, kapsz még 5 
győzelmi pontot is.

Házvezetőnő
(2 korona, állandó):
Amikor 3-as vagy
4-es kockát 
választasz, kapsz 2 
győzelmi pontot.

Házi detektív
(2 korona, állandó):
Amikor 5-ös kockát 
választasz, lépj 2 
mezőt előre a 
császársávon.

Gondnok
(5 korona, állandó):
Amikor vedéget 
helyezel el egy 
szobában, kapsz még 
1 koronát is.

Belsőépítész
(3 korona, állandó):
Amikor 3-as kockát 
választasz, kapsz 5 
győzelmi pontot is.

Hidegkonyhai szakács
(2 korona, egyszer):
Kapsz 4 rétest.
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Pincérnő
(6 korona, 
fordulónként):
Kapsz 1 tortát.

      boy
Liftesfiú
(4 korona, a játék 
végén):
Minden foglalt 
oszlopért 5 győzelmi 
pontot kapsz.

Főpincér
(1 korona, állandó):
Ingyen teheted az 
ételeket és az 
italokat a konyhádból 
a vendégekhez.

Lovász
(4 korona, állandó):
Minden kiszolgált 
piros vendégért
2 koronát kapsz.

Cukrász
(3 korona, egyszer):
Kapsz 4 tortát.

Marketing vezető
(2 korona, a játék 
végén):
Minden politika-
kártyán levő 
korongodért 5 
győzelmi pontot 
kapsz.

Boy
(2 korona, egyszer):
Megfordíthatsz két 
bármilyen színű 
szobalapkát a foglalt 
oldalára.

Portás
(5 korona, egyszer):
Teljesítsd egy vendég 
rendelését, a 
szükséges ételeket és 
italokat a közös 
készletből vedd el.

                           leiter
Foglalásvezető
(4 korona, a játék 
végén):
Minden foglalt piros 
szobáért 3 győzelmi 
pontot kapsz.

Konyhalány
(3 korona, állandó):
Ingyen választhatod 
a 6-os kockát. A 
kockák száma eggyel 
több.

Masszőrnő
(1 korona, állandó):
Minden kiszolgált 
sárga vendégért
1 koronát kapsz 
amikor a vendéget 
elhelyezed egy 
szobában.

Személyzeti főnök
(3 korona, állandó):
Amikor a 3-as kockát 
választod, kijátszhatsz 
egy személyzetkártyát 
a kezedből.
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Étteremvezető
(2 korona, állandó):
Amikor 1-es vagy
 2-es kockát válasz-
tasz, a kockák száma 
eggyel több. A 
normál szabályok 
érvényesek, nem 
kaphatsz több tortát 
mint rétest vagy több 
kávét mint bort.

Titkárnő
(5 korona, a játék 
végén):
Másolhatod egy másik 
játékos személyzet-
kártyáját. Természete-
sen olyan kártyát ami 
győzelmi pontot ad, 
másnak nincs érteme.

Recepciós
(5 korona, a játék 
végén):
Minden előkészített 
vagy foglalt szobádért 
1 győzelmi pontot 
kapsz.

Borszakértő
(2 korona, egyszer):
Kapsz 4 bort.

Cipőtisztító
(4 korona, állandó):
Amikor 4-es kockát 
választasz, minden 
kockáért léphetsz 
egyet előre a 
császársávon és a 
pénzsávon is, nem 
kell választanod.

Helyettes séf
(6 korona, 
fordulónként):
Kapsz 1 kávét.

Istállómester
(1 korona, állandó):
Minden kiszolgált kék 
vendégért léphetsz 
egyet a császársávon.

Telefonoskisasszony
(3 korona, a játék 
végén):
A császársávon 
elfoglalt helyed 
kétszeresének 
mefelelő győzelmi 
pontot kapsz. Így akár 
12 pontot is 
szerezhetsz.

                             leiter
Rendezvényvezető
(5 korona, állandó):
Ha fizetsz 1 koronát, 
elkerülöd a 
császársáv 0-ás 
mezőjéért járó 
büntetést.

Mosónő
(2 korona, állandó):
Amikor 4-es kockát 
választasz, kapsz még 
4 győzelmi pontot is.

Szobaszervíz
(3 korona, a játék 
végén):
Kapsz 2 győzelmi 
pontot minden 
teljesen foglalt 
szobacsoportért. Csak 
előkészíteni a 
szobákat nem elég.

Szobaasszony
(4 korona, a játék 
végén):
Miden foglalt szobáért 
1 győzelmi pontot 
kapsz.


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4

