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A gazdagság jó. Még jobb a gazdagság és a tekintély. 
 

3-5 játékos részére 10 év felett 
Játékidő: kb. 45 perc 

 

 
Az iparbárók megpróbálják ügyesen növelni a profitjukat a legfontosabb áru részvények kereskedésével, és 

így növelni a gazdagságuk. A helyzetükből adódik, hogy belső információkkal rendelkeznek, amik segítik 
őket a befektetési döntésekben. Mivel minden bárónak vannak belső információi, így reagálniuk kell a 

többiek befektetéseire, miközben számításba veszik a saját tudásuk, az aktuális árfolyam információkat és a 
maradékot taktikával és intuíciókkal helyettesítve túljárjanak a többiek eszén. A személyes gazdagság nem 

elég, hogy a csúcsra vigyen. A báróknak a tekintélyüket is növelniük kell. Ahhoz hogy tekintélyt 
szerezzenek, adományozniuk kell jótékonysági célokra. Ezért aki a saját megszerzett gazdaságából túl 

keveset ajándékoz, kiesik, mindegy milyen sok pénzt halmozott fel összesen. 
 

 
Játék célja 

Akinek a játék végén több pénze van, nyer – feltéve, ha nem ő ajándékozta a legkevesebbet. Ezért azt kell 
megnézni előbb, mielőtt meghatározzuk a győztest. 
 
A játék menete 

A játék 2 fordulóból áll. Minden fordulóban 4 kört játszanak, és ezek mindegyike 2 fázisból áll. Az 
első fázisban az adás-vétel történik. A második a piac manipulálásáról szól, a játéktáblán lehet az 
árfolyamokat befolyásolni.  
 

Részvények adás-vétele 
Először a kezdőjátékos, majd az óramutató járásával megegyezően minden játékos az alábbi 
akciókból választ egyet, kettőt vagy egyet sem: 
- Vesz VAGY elad részvényt. (Mindkettőt nem teheti.) 
- Adományoz: A részvényeiből egyet a jótékonysági táblájára tesz. 
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Részvény vásárlás: minden játékos 1-3 részvényt vehet. Elveszi őket a talonból és kifizeti az aktuális 
értékét a banknak. A megvett részvényeket képpel lefele maga elé teszi. 
Olyan áru részvényét nem veheti meg egyik játékos sem, amelyik a tábla 0 értékű helyén áll.  
Részvény eladás: A játékos eladhatja 1-3 részvényét. A részvénykártyák visszakerülnek a saját paklijukba, 
és a játékos annyi pénzt kap értük a banktól, amennyit a megfelelő áru aktuális értéke (azaz a táblán az árjelző 
helyének megfelelőt. 

 
Példa: 
A játékos úgy dönt, hogy részvényt vásárol és vesz 
egy „szén“ részvényt 80-ért és 2 „gumi“ részvényt 
70-ért. Elveszi a megfelelő részvényeket a talonból 
és fizet a banknak 80 + 70 + 70 = 220 pénzt. 
B játékos úgy dönt, hogy elad. Elad egy „Só“ 
részvényt 150-ért és egy „Tea“ részvényt 130-ért. 
Visszateszi a lapokat a talonba, és összesen 150  + 
130  = 280 pénzt fizet be a bankba.  
C játékos úgy dönt, hogy sem venni, sem eladni 
nem kíván ebben a körben. 

 
 
Adományozás 
A játékosok letehetik képpel lefele 1 részvényüket a saját jótékonysági táblájukra. 
Fontos: A jótékonysági táblára tett részvények a forduló végéig nem adhatóak el 
és nem számítanak bele a játék megnyerésébe. Azt mutatják, hogy mennyit 
adományozott jótékonyságra a játékos. A játék végén, amelyik játékos a 
legkevesebb pénzt adta jótékonykodásra, az automatikusan kiesik, függetlenül 
attól, hogy milyen sok pénzt szerzett magának.  
  

 Példa: 
A játékos letesz egy „gumi“ részvényt adományként rögtön a 
részvény vásárlását követően. B játékos előtt már három kártya 
van, úgy dönt, hogy nem adományoz újabbat. C játékos bár se 
nem vett, se nem adott el részvényt mégis úgy dönt, hogy egy 
lapot a részvényeiből adományra költ, és a jótékonysági 
táblájára teszi azt. Miután látja a többiek mennyit adományoztak 
már, ő sem akar lemaradni az adományokkal. 
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Piac manipulációs fázis 
Minden játékosnak a kezdőjátékostól kezdve, és az órajárás sorrendjében folytatva, ki kell választania 
kijátszásra egy piackártyát az egyik kártyatartóról (vagy a bal oldaliról vagy a jobb oldaliról), majd egy 
másik kártyát a másik tartóról, ami viszont feleződni fog. Mindkét kártyát tilos ugyanarról a tartóról 
választani. 
Kártya kijátszása: Miután kiválasztotta a kártyát, megmutatja azt és a megfelelő áru értékét 
megnöveli/csökkenti a választott piackártyának megfelelően. pl. egy +4-es kártyával 4 egységnyit jobbra 
mozgatja az áru értékjelzőjét (emelkedik az érték), egy -2-es kártyával balra mozgatja az áru értékjelzőjét 2 
egységgel (esik az ára). Ez után a kártya dobásra kerül. 
Feleződő kártya kijátszása: Miután kiválasztotta a kártyát, megmutatja azt és a megfelelő áru értékét 
megnöveli/csökkenti a választott piackártyának értékének felével. Pl. egy +4-es kártyával 2 egységnyit jobbra 
mozgatja az áru értékjelzőjét (emelkedik az érték), egy -2-es kártyával balra mozgatja az áru értékjelzőjét 1 
egységgel (esik az ára). Ez után a kártya dobásra kerül. 
Megjegyzés: Egyetlen áru értéke sem lehet több vagy kevesebb, mint amilyen értékek a játéktáblára írva 
vannak (250 - 0). Amennyiben tovább kellene lépni a jelzővel, akkor csak addig kell mozgatni, ameddig 
lehet. 
A piac manipulációs fázis befejeztével a körnek is vége. A kezdőjátékos bábut balra tovább kell adni, és új 
kör kezdődik. 
Minden körnek ugyanez a menete. 
 
Példa: 
A játékos van soron a piac manipulációs fázisban. Neki jelenleg 2 só részvénye van, így a +6-os só piackártyát választja, és így 6 
mezőnyit megnöveli a só árát annak reményében, hogy a következő körben nagy haszonnal fogja tudni majd eladni.  A piac 
manipuláció második részében, a feleződő kártya kiválasztásakor a +6-os kávé kártya mellett dönt, mert úgy tudja, hogy a  

többi játékosnak jelenleg van kávé 
részvénye, és nem szeretné, ha a kávé 
ára a kártya teljes értékével nőne, ezzel 
nagyobb haszonhoz juttatná az 
ellenfeleit.  
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Az első forduló vége, és a második kezdete 
A forduló végére a kártyatartókban levő összes kártya kijátszásra kerül. Ezután az 
összes játékos felfedi a jótékonysági tábláján található részvényeit, és az aktuális 
áru értéken megkapja az érte járó pénzt. Ezek a részvények visszakerülnek a 
bankba, és az értük járó pénz a jótékonysági táblára kerül. Ez a pénz a játék végéig 
itt marad, és nem lehet felhasználni a játék során.  

Ez a fázis azért hasznos a játékosoknak, mert megmutatja, hogy kit fenyeget a 
kiesés veszélye. 

A teljes piackártya paklit megkeverjük, és minden játékos húz belőle 8 lapot, amit a 
baloldali kártyatartóra tesz, mint a játék kezdetén. A megmaradó kártyák kikerülnek 
a játékból.  

Minden árjelző marad az aktuális pozícióján. 

Ezután kezdetét veszi a második forduló. 
 
A játék vége 
A játéknak a második forduló végén van vége. Az összes játékos felfedi a jótékonysági tábláján található 
részvényeit, és az aktuális áru értéken megkapja az érte járó pénzt. Ezt a pénzt hozzá kell adni az előző 
fordulóban a jótékonysági táblára tett pénzhez. Amelyik játékosnak a legkevesebb az adománya, az 
automatikusan kiesik a játékból. Holtverseny esetén minden érintett játékos kiesik. Ezek után az összes 
adomány pénz visszakerül a bankba. 
Végezetül a megmaradt játékosok eladják a részvényeiket az aktuális árfolyamon. Akinek a legtöbb pénze 
van, az nyerte meg a játékot. 
 
Magyarra ültette: Dunda 
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A játék tartozékai 
• 1 játéktábla  ● 6 árjelző ● 5 jótékonysági tábla 
• 5 kártyatartó  ● 1 kezdőjátékos jelző 
• 54 piackártya (2x +2, 2x +4, 2x +6, -6,-4,-2 minden áruféléből) 
• 60 részvény kártya (10 db minden áruféléből) 
• pénz (5,10,20,50,100,200 és 500-s címletekben) 

1 Tegyétek a játéktáblát az asztal közepére. Ezen a 
táblán van a 6 áru ársávja. Tegyétek az árjelzőket 
minden sávban a 40-es mezőre. Ez az áruk kezdő 
értéke. A áruk a következők: szén (fekete), búza 
(sárga), kávé (piros), gumi (barna), tea (zöld) és só 
(fehér).   

2 Tegyetek annyi kártyatartót az asztalra, 
ahányan játszotok. Ezekben lesznek a 
piackártyák. Tegyétek a tartókat a játékosok 
közé, úgy hogy minden játékos két tartó 
kártyáit láthassa: egyet a balján, egyet a 
jobbján.   4 játékos esetén: 

3 Keverjétek meg az 
54 piackártyát és 
osszatok 8-t minden 
játékosnak. Minden 
játékos a baloldalán 
levő tartóba tegye 
ezeket. Segítség 
lehet, ha a kártyákat 
áru fajták szerint 
csoportosítva teszitek 
a tartóba. A 
játékosoknak látniuk 
kell a bal és a jobb 
oldali tartók kártyáit 
is. A megmaradt 
kártyákat tegyétek 
félre, majd később 
még kellenek. 

4 Minden játékos tegye maga elé a jótékonysági 
tábláját, amin a játék során az adományok lesznek 
nyomon követve. Négy mező van rajta a 
részvényeknek, és egy az ezen részvényekért kapott 
pénznek. Ez segít elkülöníteni az adományokat a saját 
pénztől és befektetéstől. 

5 Csoportosítsátok a részvényeket típus szerint 
paklikba, és tegyétek a tábla mellé őket. 

6 Csoportosítsátok a pénzeket 
címletek szerint paklikba, és 
tegyétek a tábla mellé őket. 
Válasszatok bankárt, aki 
mindenkinek oszt 300 pénzt. 

7 A legfiatalabb 
játékos a kezdő, 
és megkapja a 
kezdőjátékos 
jelzőt. 

Előkészületek 

 


