
Pret-a-Porter 
A játékban lévő segédletek fordítása

További ikonok

A játékban szereplő ikonok

A kártya típusa

Havi fenntartási költség

A kártya által biztosított képességek

A képzés/fejlesztés ára, vagy az utolsó negyedév jelölése (F)

Azt jelöli, hogy mikor használhatóak ki a 
kártya képességei

A kártya neve

A kártya megvásárlásának költsége

A kártya típusa

Épület

Szerződés

Alkalmazott

Modell

A kártya a bankjegyen látható árért 
átképezhető/ felfejleszthető.

Az utolsó negyedév kártyája

A játékos kollekciója kap egy 
trendjelzőt.

A játékos kollekciója elveszít 
egy trendjelzőt. 

A játékos kollekciója kap egy 
PR jelzőt.

A játékos kollekciója kap egy 
minőségjelzőt.

A játékos kollekciója elveszít 
egy minőségjelzőt.

A játékos egy ruhaterv stílusát egy 
bármilyen másikhoz igazíthatja.

A játékos a divatbemutatók hónapjaiban 
választhat egy várost, ahol eggyel több 
jellemzőt fognak értékelni (az elsőt a 
sorban, melyet az adott hónapban nem 
értékelnénk).

A játékos egyik ruhatervének stílusát a 
kártyán látható stílusok egyikére 
módosíthatja (itt: bohém vagy gyermek).



A játékos ingyen szerezhet 1
épületet (vásárlási költség nélkül).

A játékos 1 épületet ingyen 
felfejleszthet (fejlesztési költség 
nélkül).

A játékosnak nem kell fizetnie 
épületei után fenntartási költséget 
(épületeinek nem lesz fenntartási 
költsége).

Épületkártya

Épületkártya a dobópakliról

A játékos elvehet 1 véletlenszerű 
ruhaterv kártyát.

A játékos elvehet 1 véletlenszerű 
ruhaterv kártyát (akció nélkül – 
még ha a kártya másként is 
mutatja).

A játékos bármennyi ruhaterv 
kártyája

Miután mindenki lehelyezte 
akcióbábuit, a játékos legfeljebb 
2 bábuját felcserélheti egy 
szomszédos bábuval.

A játékos akkor is lehelyezheti 
akcióbábuját, ha az adott 
mezőn nincs már hely egy 
akcióbábu számára.

A játékos végrehajthat egy 
felkészülési akciót.

Alkalmazott modell (modell 
ikonnal ellátott alkalmazott)

A játékos egy negyedévre 
meghosszabbíthatja 1 szerző-
dését.

A játékos legfeljebb 2 szerző-
dését meghosszabbíthatja egy 
negyedévre.

Alkalmazott kártya

Alkalmazott kártya a dobópakliról

A játékos elvehet 2 véletlenszerű ruhaterv 
kártyát, majd az egyiket eldobja, a másikat 
pedig megtartja.

Befejezetlen ruhaterv (a megfelelő 
ruhaanyagok nincsenek a kártyára helyezve)

Befejezetlen ruhaterv (a kártya a fenntartási 
fázis során aktiválható - még ha a kártya 
másként is mutatja)

A játékos bármennyit vásárolhat 1 adott 
típusú ruhaanyagból.

A játékos bármennyit vásárolhat 1 adott 
típusú ruhaanyagból, darabonként 2 ezer-
rel olcsóbban (de egyik ára sem lehet 1 
ezernél olcsóbb).

A játékos választhat egy plusz ruhaterv 
típust – ettől a pillanattól kezdve az ilyen 
típusú ruhatervek mindegyike plusz trend-
jelzőt hoz a kollekciónak.

A játékos X jutalmat kap, ha 1. helyezett 
lesz egy adott jellemzőben.

A játékos X jutalmat kap, ha 1. vagy 2. 
helyezett lesz egy divatbemutató 
hónapjában.

Ha a játékos döntetlen helyzetbe kerül 1. 
vagy 2. helyezettként, úgy tekintjük, 
mintha ő nyerte volna meg a döntetlent.

A játékos a képen ábrázolt mennyiségű 
csillagot kapja (ebben az esetben 3-at).

A játékos a képen ábrázolt mennyiségű 
pénzt kapja (ebben az esetben 5 ezret).

A játékos a képen ábrázolt mennyiségű 
arany bankjegyet kapja, mely a cége 
hírnevét jelképezi (ebben az esetben 10 
ezret).



Mikor alkalmazható egy kártya képessége

A játékos annyi pénzt kap, ahány 
csillagot a divatbemutató 
hónapjában szerzett.

A játékos hitelt vehet fel, de nem 
kötelező havi kamatot fizetnie 
érte (így nem emelkedik meg a 
fenntartási költsége).

Befejezett kollekció

A játékos megnézheti a 
ruhatervek paklijának legfelső 
6 lapját, megváltoztathatja a 
sorrendjüket, majd visszateszi 
őket a pakli tetejére. 

A ruhatervek dobópaklija

A játékos minden ruhaanyagból vásárol-
hat legfeljebb 1-et, darabonként 2 
ezerrel olcsóbban (de az áruk nem lehet 
1 ezernél kevesebb).

Ha a játékos ennek a kártyának 
a segítségével vásárol 
ruhaanyagokat, nem kap értük 
minőségjelzőt. 

Bábu – A kártya az akciók 
végrehajtásának fázisában aktiválható, 
ha a játékos a játéktábla megfelelő 
mezőjére bábut helyez. A játékos 
mezőn lévő összes bábuja aktiválja 
ezt a kártyát.

Áthúzott bábu - A kártya az akciók 
végrehajtásának fázisában aktiválható, 
függetlenül attól, hogy a játékos 
helyezett-e akcióbábut a játéktábla 
megfelelő mezőjére.

Felkiáltójel – A kártya a megvásárlását/ 
meghosszabbítását követően azonnal 
aktiválódik. A kártya csak egyszer fejti 
ki hatását, az aktiválása pillanatában.

Modell – A kártya a divatbemutatók 
során lesz aktív.

Pénztárgép – A kártya a fenntartási fázis 
során lesz aktív.

XII. hónap – A kártya a játék végén, az 
utolsó bemutató után aktiválódik, amikor 
meghatározzuk az eredményeket.

Szám – Az akciók végrehajtásának fázisában 
hajthatjuk végre. A szám azt a mezőt jelzi 
a játéktáblán, ahol a kártya aktív, vagy 
aktiválható lesz.

A kártyák által biztosított képességek

A játékos a kártyán lévő 4 opció 
egyikét választhatja. 

A játékos a kártyán lévő 2 opció egyikét 
választatja. 

A játékos annyit kap a jobboldalon 
látható jutalomból (pl. PR jelzőből), 
mint ahány elem a baloldalon látható 
(pl. egy adott típusú kártya). 

A kártya képességei attól függenek, 
hogy éppen melyik felkészülési 
hónapban vagyunk: A felső rész az 
első hónapot jelképezi (január, április, 
július, október), az alsó rész pedig a 
második hónapban aktív 
képességeket mutatja (február, május, 
augusztus, november). 

A játékos eldobja a baloldalon látható 
nyersanyagát, hogy megkapja a 
jobboldalon ábrázolt jutalmat. 



Szerződések 

Munkaközvetítővel (With Employment Agency) 

A játékos akció felhasználása nélkül elveheti az egyik alkalmazott kártyáját mely a táblán maradt, 
miután az összes játékos végrehajtotta ott az akcióját. 

Meghosszabbított: Egy akcióbábura szükség lesz az alkalmazott megszerzéséhez a fent említett 
forrásból. 

Beret gyártásáért (For Berets production) 

A játékos eladhat legfeljebb 3 ruhaanyagot, darabonként 7 ezerért. 

Meghosszabbított: A játékos eladhat legfeljebb 3 ruhaanyagot, darabonként 5 ezerért.

Modellügynökséggel (With Modeling Agency) 

A játékos 2 PR jelzőt kap (melyek a kártyára kerülnek). 

Meghosszabbított: A játékos 1 PR jelzőt kap. 

Építőipari céggel (With Construction Company) 

A játékos akció felhasználása nélkül, ingyen szerezhet egy épületet azok közül, melyek a táblán 
maradtak, miután minden játékos végrehajtotta akcióját az épületek mezőin. Ezen kívül minden 
képzés és fejlesztés fázisában ingyen felfejlesztheti egyik épületét. 

Meghosszabbított: A játékos akció felhasználása nélkül, ingyen szerezhet egy épületet azok közül, 

melyek a táblán maradtak, miután minden játékos végrehajtotta akcióját az épületek mezőin.

Konfekciós kollekció felkészítéséért (For Ready-to-Wear Collection preparation) 

A játékos eladhat egy plusz kollekciót a csillagok által biztosított haszon nélkül. 

Meghosszabbított: A játékos eladhat egy plusz kollekciót a csillagok által biztosított haszon nélkül, és 

összesen 3 ezerrel kevesebb pénzért. 

TV-s szereplésért (For TV appearances) 

A játékos plusz 4 csillagot kap (melyek a kártyára kerülnek), még akkor is, ha egyetlen befejezett 

ruhatervet sem mutat be a divatbemutatók során. 

Meghosszabbított: A játékos plusz 2 csillagot kap, még akkor is, ha egyetlen befejezett ruhatervet 

sem mutat be a divatbemutatók során. 

Ingatlanügynökkel (With Real Estate Agent) 

A játékos akció felhasználása nélkül szerezhet egy épületet azok közül, melyek a táblán maradtak, 

miután minden játékos végrehajtotta akcióját az épületek mezőin.

Meghosszabbított: Egy akcióbábura szükség lesz az épület megszerzéséhez a fent említett forrásból.



Tervezőügynökséggel (With Design Agency) 

A játékos akció felhasználása nélkül szerezhet egy tervkártyát azok közül, melyek a táblán maradtak,
miután minden játékos végrehajtotta akcióját a tervkártyák mezőin. 

Meghosszabbított: Egy akcióbábura szükség lesz a tervkártya megszerzéséhez a fent említett
forrásból. 

Divatkritikussal (With Trends Analyst) 

A játékos 2 trendjelzőt kap (melyek a kártyára kerülnek).

Meghosszabbított: A játékos 1 trendjelzőt kap.

Tervezőirodával (With Designs Office) 

A játékos ebben a negyedévben az első felkészülési hónapban 8 ezerért, a második hónapban pedig 

15 ezerért eladhatja egyik ruhatervét, mely nem készült el. 

Meghosszabbított: A játékos mindkét felkészülési hónap fenntartási fázisában eladhatja egy-egy be 

nem fejezett ruhatervét 10 ezerért. 

Tervező céggel (With Design Company) 

A játékos két véletlenszerű ruhatervet kap akció felhasználása nélkül, miután a többi játékos 

végrehajtotta akcióját a tervek mezőjén. 

Meghosszabbított: A játékos akció felhasználása nélkül kap egy véletlenszerű ruhatervet. 

Bérlővel (With Office Renters) 

A játékos épületeinek fenntartási költsége 0 (állítsuk be a havi fenntartási költségeket/bevételeket 

ennek megfelelően). 

Meghosszabbított: Ahogy fentebb. 

Minőségi tanácsadóval (With Quality Consultant) 

A játékos 3 minőségjelzőt kap (melyek a kártyára kerülnek). 

Meghosszabbított: A játékos 2 minőségjelzőt kap.

Szabadúszó tervezővel (With Freelance Designer) 

A játékos választhat egy tervtípust (elveszi a hozzá tartozó típuskártyát), és attól a pillanattól kezdve 

a játékos összes ilyen típusba tartozó ruhaterve plusz egy trendjelzőt kap (ezeket a ruhatervekre 

helyezzük), amíg ez a szerződés aktív (ha a szerződés lejárt, vegyük le a trendjelzőket a 

tervkártyákról). 

Meghosszabbított: A játékos legfeljebb 1 trendjelzőt kaphat ennek a kártyának a segítségével.



Értékesítési képviselővel (With Sales Representative) 

A játékos akció felhasználása nélkül vásárolhat ruhaanyagokat a helyi gyártótól (1 színből
bármennyit), a raktárházból (1 színből 1 ruhaanyagot) vagy az importőrtől (1 színből bármennyit)
darabonként 2 ezerrel olcsóbban (de darabja így sem kerülhet kevesebbe, mint 1 ezer). Az ilyen
vásárlásért nem kap minőségjelzőket. Ez a kedvezmény más kedvezményekkel nem vonható össze.

Meghosszabbítás: A ruhaanyagok ára most már nem kerül kevesebbe.

Az utolsó szerződések 

Könyvvizsgáló céggel (With Audit Company) 

A játékos egy alkalmazottja kártyáját eladhatja 2 ezerért és/vagy egy épületkártyát 4 ezerért.

Bútorüzlet berendezéséért (For Furniture Store Interior Design) 

A játékos októberben plusz 3 ezer, novemberben plusz 9 ezer bevételt kap (a havi fenntartási
költségek/kiadások jelzőjét ennek megfelelően állítsuk át a játékos tábláján). 

PR ügynökséggel (With PR agency) 

A játékos minden divatbemutatón elért 2. és 3. helyezéséért plusz egy csillagot kap. 

Távközlési szolgáltatóval (With Telecom Operator) 

A játékos akkor is lehelyezheti akcióbábuját, ha annak már nem maradt hely. 

Konfekciós üzletlánccal (With Ready-to-Wear Chain Stores) 

A játékos októberben eladhatja legfeljebb 2 befejezetlen ruhatervét egyenként 5 ezerért,
novemberben pedig legfeljebb 4 befejezetlen tervét egyenként 5 ezerért. 

Együttműködő ügynökséggel (With Cooperating Agency) 

A játékos eldobhatja akárhány tervkártyáját, majd magához vehet ugyanannyi véletlenszerű
ruhatervet, miután minden játékos végrehajtotta akcióját a tervek mezőin.

Épületek

Tervezőhivatal (stílusok elnevezése) (Design Bureau (style names)) 

A játékos húz egy véletlenszerű tervkártyát, mielőtt a tervek mezőiről választana egyet. 

Fejlesztett: A játékos egy ruhatervet is átigazíthat a kártyán megnevezett stílusok egyikére (helyezzük
a kollekció stílusigazítás jelzőjét arra a ruhatervre, melyet a játékos a divatbemutató hónapjának
elején véglegesen meg akar változatni).



Befektetések háza (Investment house) 

A felkészülések és divatbemutatók hónapjainak fenntartási fázisában a játékos befizethet egy 
választása szerinti összeget (5/10/15 ezer), amiért a játék végén 8/17/25 ezret kap (ezeket a 
bankjegyeket arany oldalukkal felfelé tesszük le a játékostábla mellé).

Fejlesztett: A játékos minden alkalommal befizethet 2 ezret is, hogy a következő divatbemutatókon 
plusz 1 csillagot kapjon (melyek a kártyára kerülnek).

Hitelek háza (Credit house) 

A játékos azonnal kap 20 ezret és kap egy 10 ezres büntetést (kölcsönkártyát) játékostáblája mellé az 
arany bankjegyeinek kupacára. 

Fejlesztett: ismételjük meg ezt az akciót. 

Gépi berendezések (Machine facilities) 

A játékos kap 2 tartós minőségjelzőt (melyek a kártyára kerülnek). 

Fejlesztett: A játékos 3 tartós minőségjelzőt kap, és ha a minőség jellemzőnél döntetlen alakul ki, ez a 
játékos győz. 

Díszterem (Banquet hall) 

A játékos kap 1 tartós PR jelzőt (mely a kártyára kerül). 

Fejlesztett: A játékos 2 tartós PR jelzőt kap, és ha a PR jellemzőnél döntetlen alakul ki, ez a játékos 
győz. 

Tervező iskola (Designers school) 

A játékos kap 1 tartós trendjelzőt (mely a kártyára kerül). 

Fejlesztett: A játékos 2 tartós trendjelzőt kap, és ha a trend jellemzőnél döntetlen alakul ki, ez a 
játékos győz. 

Felkészülési szakasz (Preparation section) 

Ha a játékos befizet 3 ezret, a divatbemutató hónapjának elején végrehajthat egy akciót a felkészülés 
mezőjén. 

Fejlesztett: A játékosnak nem kell fizetnie ezért az akcióért. 

Kiskereskedelmi egység (Retail Outlet) 

A játékos annyival több havi bevételt kap (de maximum összesen 6 ezret), ahány csillag a 
tulajdonában van (1 GyP = 1 ezer). Ennek megfelelően állítsuk be a havi fenntartási 
költségek/bevételek jelzőjét a játékos tábláján. 

Fejlesztett: A játékos összesen 1 ezerrel többet kap a tulajdonában lévő csillagokért (legfeljebb 
összesen 10-et). 



Szállítási központ (Transportation Base) 

Miután minden akcióbábu lehelyezésre került, a játékos felcserélheti legfeljebb 2 bábuját egy
szomszédos bábuval. A helycseréket az akcióbábuk lehelyezésének sorrendjében hajtjuk végre.

Fejlesztett: A játékos átcserélhet bábuit, vagy lehelyezheti akcióbábuját valahova akkor is, ha nincs
ott szabad hely.

Tervezőügynökség (Design Agency) 

Miután minden játékos végrehajtotta akcióját a ruhatervek mezőin, a játékos egy véletlenszerű
ruhatervet kap.

Fejlesztett: A játékos egy befejezetlen ruhatervet is eladhat mindegyik fenntartási fázisban 7 ezerért.

Az utolsó épületek 

Ingatlanügynökség (Real Estate Agency) 

A játék végén a játékos minden tulajdonában lévő épület után 4 ezret kap (beleértve ezt is).

Divatbemutató szervező ügynökség (Fashion Show organizing agency) 

Ha a játékos legalább egy jellemzőből megszerzi a többséget a két utolsó felkészülési hónap
fenntartási fázisában (vagyis ha akkor egy divatbemutatót rendeznének, valamelyik jellemzőből
megszerezné az 1. helyet), csillagokat kap: 2-t októberben és 3-at decemberben (a csillagokat erre a
kártyára helyezzük). A többséget minden jellemzőnél úgy állapítjuk meg, hogy az adott pillanatban
hasonlítjuk őket össze (a mennyiséget a készülőben lévő tervek száma jelenti). 

Raktárház (Warehouse) 

A játékos akció felhasználása nélkül vásárolhat a raktárházban ruhaanyagokat (minden színből
legfeljebb 1-et), darabonként 2 ezerrel olcsóbban (de az áruk nem lehet 1 ezernél kevesebb). Ezért a 
vásárlásért nem kap minőségjelzőket. 

Raktárak (Storehouses) 

A játékos akció felhasználása nélkül vásárolhat a helyi gyártótól ruhaanyagokat (1 színből
bármennyit). A játékos ezért a vásárlásért 1 minőségjelzőt kap.

Szerkesztőség (Newspaper’s Office) 

A játékos minden divatbemutatón 3 csillaggal többet kap minden 1. helyezéséért.

Ruhagyár (Sewing Factory) 

A játékos minden divatbemutatón 18 ezret kap minden 1. helyezéséért. 



Alkalmazottak

Hitel tanácsadó (Credit Advisor) 

A játékos akció felhasználása nélkül vehet fel hitelt az aktuális negyedévtől függő összegben: az első
negyedévben 5 ezret, a másodikban 10 ezret, a harmadikban 15 ezret, a negyedikben pedig 20 ezret
(függetlenül attól, hogy lehetséges kollekciója mennyi ruhatervet tartalmaz). A játékosnak nem
kötelező kamatot fizetnie ezért a hitelért (tehát nem kell megemelnie fenntartási költségeit).

Képzett: A fenti feltételek mellett a játékos által felvehető hitelek mértéke a következőképpen alakul:
az első negyedévben 10 ezer, a második negyedévben 20 ezer, a harmadik negyedévben 30 ezer, a
negyedikben pedig 40 ezer. 

Újságíró (Journalist)

Az egyik városban, melyet a játékos kiválaszt, egy plusz jellemző is kiértékelésre kerül (a sorban a
következő). 

Képzett: A játékos plusz 3 csillagot is kap, ha legalább egyszer 1. helyezést ér el egy divatbemutató
során.

Könyvelő (Accountant) 

A játékos plusz 5 ezer bevételt kap (ennek megfelelően állítsuk be a havi fenntartási
költségek/bevételek jelzőjét a játékostáblán). 

Képzett: A játékos plusz 7 ezer bevételt kap. 

Szupersztár (Modell) (Superstar (Model)) 

A játékos egyik ruhatervét egy másik stílushoz igazíthatja (a ruhatervre helyez egy kollekció
stílusigazítás jelzőt, ezzel előre meghatározva, hogy melyik ruhatervét módosítja a divatbemutató
hónapjának elején), ami azonban a divatbemutató során lecsökkenti a játékos minőségi pontszámát
3-mal. 

Képzett: A játékos egy ruhatervet büntetés nélkül átigazíthat.

A cég arca (Modell) (Face of the Company (Model)) 

A játékos plusz 2 csillagot szerez (melyek a kártyára kerülnek). 

Képzett: A játékos plusz 4 csillagot szerez. 

Modell (Modell) (Model (Model))

A játékos 1 tartós PR jelzőt kap (ez a jelző a kártyán marad, amíg az alkalmazott alkalmazásban van).

Képzett: A játékos 2 PR jelzőt kap.



Közvetítő (Negotiator) 

A játékos meghosszabbíthatja egy szerződését három hónapra (a szerződéskártyát a divatbemutató 
hónapjának végén fordítjuk át). 

Képzett: A játékos legfeljebb két szerződést hosszabbíthat meg.

Szabadúszó tervező (Freelance Designer) 

A játékos egyik ruhatervét egy másik stílushoz igazíthatja (a ruhatervre helyez egy kollekció 
stílusigazítás jelzőt, ezzel előre meghatározva, hogy melyik ruhatervét módosítja a divatbemutató 
hónapjának elején), ami azonban a divatbemutató során lecsökkenti a játékos trendpontszámát 2-
vel.

Képzett: A játékos egy ruhatervet büntetés nélkül átigazíthat. 

Kreatív tervező (Creative Designer) 

A játékos akció felhasználása nélkül kap egy véletlenszerű ruhatervet, miután a többi játékos 
végrehajtotta akcióit a tervek mezőin. 

Képzett: A játékos két véletlenszerű ruhatervet kap akció felhasználása nélkül, miután a többi játékos 
végrehajtotta akcióit a tervek mezőin, majd az egyiket eldobja.

Értékesítési képviselő (Sales Representative)

A játékos ruhaanyagokat vásárolhat a helyi gyártótól (1 színből bármennyit) a feltüntetett árukon, ám
ezért a vásárlásért nem kap minőségjelzőket.

Képzett: A játékos ezeket a ruhaanyagokat 3 ezerrel olcsóbban vásárolhatja meg (de darabonként így 
sem kerülhetnek 1 ezernél kevesebbe). Ez a kedvezmény nem vonható össze más kedvezményekkel.

Tehetséges tervező (Talented Designer)

A játékos kap 1 tartós trendjelzőt (ez a jelző a kártyán marad, amíg az alkalmazott alkalmazásban van).

Képzett: A játékos 2 trendjelzőt kap.

Szóvivő (Spokesman) 

A játékos minden alkalommal 2 plusz csillagot kap a divatbemutatók során, ha 1. és/vagy 2. helyezettként 
döntetlen helyzetbe kerül. 

Képzett: Ezen kívül kiválaszthatja az egyik ilyen döntetlen helyzetet és azt megnyeri. 



Az utolsó alkalmazottak

Értékesítési ügynök (Sales Agent) 

A játékos felcserélheti egyik akcióbábuját az egyik szomszédos akcióbábuval, miután az összes bábu
lehelyezésre került, vagy lehelyezheti egyik akcióbábuját egy olyan mezőre, ahol már nincs hely (a
játékos akcióbábuja, mellyel az alkalmazottat szerezte, abban a pillanatban áthelyezhető máshová
vagy felcserélhető egy másik bábura, amikor az alkalmazottat felvettük). A helycserét az akcióbábuk
lehelyezésének sorrendjében hajtjuk végre, miután minden játékos lehelyezte összes bábuját.

Piackutató (Market Analyst) 

A játékos megnézheti a ruhatervek paklijának első 6 kártyáját és tetszés szerinti sorrendben 

visszarendezheti őket, mielőtt a játékosok akciókat hajtanának végre a ruhatervek mezőin.

Kereskedő (Trader) 

A játékos eladhatja egyik plusz kollekcióját, mely nem került bemutatásra a divatbemutató során. 

Ezért nem kapja meg a csillagok által biztosított extra hasznot. 

Fiatal tervező (Young Designer) 

A játékos egyik ruhatervét egy másik stílushoz igazíthatja (a ruhatervre helyez egy kollekció 

stílusigazítás jelzőt, ezzel előre meghatározva, hogy melyik ruhatervét módosítja a divatbemutató 

hónapjának elején). 

Új tervező (New Designer) 

A játékos akció felhasználása nélkül két véletlenszerű ruhatervet kap, miután a játékosok 

végrehajtották akcióikat a ruhatervek (5-ös számú) mezőin. 

Sminkes (Makeup Artist) 

A játékosnak minden felfogadott modellje egy plusz trendjelzőt ad (helyezzük a megfelelő számú 

trendjelzőt erre a kártyára).

Honnan szerezzük:

Minőség:

Ruhaanyag vásárlásáért a helyi gyártótól (1), a raktárházból(2) és az importőrtől (3). 

A felkészülés mezőjéről (2). 

A befejezett kollekcióban lévő ruhatervekből, melyeken a minőség ikonja látható (az ilyen 

ikonnal ellátott ruhatervek mindegyike 1-et biztosít). 

A játékos tulajdonában lévő kártyák (szerződések, épületek és alkalmazottak)
képességeiből.



Trend 

A felkészülés mezőjéről (1). 

A befejezett kollekcióban lévő ruhatervekből, melyeken a trend ikonja látható (az ilyen
ikonnal ellátott ruhatervek mindegyike 1-et biztosít). 

A befejezett kollekcióban lévő ruhatervekből, melyek típusa azonos a játékos tábláján lévő
típussal (pl. egy olyan nadrág, mely egy divatbemutatón bemutatásra kerülő kollekcióban
van, és a játékos tábláján is egy nadrág látható).

A játékos tulajdonában lévő kártyák (szerződések, épületek és alkalmazottak)
képességeiből.

PR 

A felkészülés mezőjéről (1). 

A játékos tulajdonában lévő kártyák (szerződések, épületek és alkalmazottak)
képességeiből. 

Mennyiség

A ruhatervek mezőiről (1). 

A játékos tulajdonában lévő olyan kártyák (szerződések, épületek és alkalmazottak)
képességeiből, melyek segítségével a játékos véletlenszerű ruhaterveket, vagy egyéb
ruhaterveket szerezhet meg a ruhatervek mezőiről. 

Megjegyzés: csak a befejezettek (vagyis a 2 szükséges ruhaanyagból elkészítettek)
számítanak!

Egy felkészülési hónap: 

I. FÁZIS – Akciók megtervezése 

II. FÁZIS – Akciók végrehajtása 

III. FÁZIS – Képzés és fejlesztés 

IV. FÁZIS – Fenntartás: költség és haszon

Egy divatbemutató hónapja:

I. FÁZIS – Csillagok beváltása 

II. FÁZIS – Kollekció bemutatása 

III. FÁZIS – A kollekciók jellemzőinek összehasonlítása 

IV. FÁZIS – A kollekciók eladása 

V. FÁZIS – Fenntartás: költség és haszon 



Az akciók végrehajtásának sorrendje:

Fordította és szerkesztette a Játékmester 
Társasjátékbolt megbízásából: X-ta

1. Bank

2. Szerződések mezői

3. Épületek mezői

4. Alkalmazottak mezői

5. Ruhatervek mezői

6. Helyi gyártó mezője

7. Raktárház mezője

8. Importőr mezője

9. Felkészülés mezője

www.jatekmester.com
www.jatekmester.com
www.jatekmester.com

