
        

    

    

A játék célja: A játékosok részvényesként részt vesznek minden Cable Car 

vonal kiépítésében és részvényük arányában részesedést kapnak a Cable 

Car vonal értékelésekor. Minden befejezett Cable Car vonal értékelésre 

kerül. Ez az értékelés határozza meg a részvény értékét. Tervezte: Dirk Henn. 2-6 játékos részére, 8 éves kortól.

A játék berendezése és előkészítése 
Ebben a játékvariációban a Cable Car vonalak nem tartoznak 
a játékosokhoz. Ezzel szemben viszont minden játékosnak van 
néhány részvénye a 8 különböző Cable Car részvénytársaságból.

A játék menete a következő kivételekkel megegyezik az 
alapszabályban leírtakkal:

•  32 Cable Car vagon  – Mind a 8  társasághoz 4 vagon tartozik. 
(egy szín egy Cable Car társaságot jelent). 
A következő áttekintő táblázat megadja, a Cable Car állomá-
sokat, amelyekre a megfelelő színű vagonokat kell állítani. 

•  8 pontozókorong – A játékosok mind a 8 pontozókorongot a 
pontozótábla 0 mezőjére állítják.

•  32 részvény – Mind a 8 Cable Car 
társasághoz tartozik egy-egy 
10%-, 20%-, 30%-, és 40%-os 
részvény.

•  1 Részvénytábla

A részvényeket százalékszámuk 
szerint különválogatva meg kell 
keverni, és lefordítva a részvénytábla 
megfelelő mezőire kell tenni. Minden 
játékos minden részvény pakliból elvesz egy-egy lefordított lapot. 
Ezek után minden pakli felső lapját fel kell fordítani és felfordítva a 
pakli mellé kell tenni.

A játékosoknak ismerniük kell a Cable Car alapjáték szabályát!

A játék menete 

Az éppen soron lévő játékos ebben a játékvariációban kettő 
akciólehetőség végrehajtása közül választhat: 

 Vágánylapot tesz le (Lásd a Cable Car játékszabályban)
 Részvényt cserél.

Különben az alapjáték szabályai érvényben maradnak.

 Részvénycsere

Az éppen soron lévő játékos részvényei közül az egyiket 
lefordítva a százalékszámnak megfelelő pakli aljára csúsztatja, 
majd vagy elveszi a pakli mellett felfordítva fekvő lapot, vagy 
ugyanannak a paklinak a legfelső lapját veszi el. Abban az 
esetben, ha a felfordított lapot veszi el, új lapot kell felfordítania.

Figyelem: 
A részvényeket csak addig szabad cserélgetni, míg az első pon-
tozókorong eléri vagy átlépi a 25-ös jelölést a pontozótáblán.

A Cable Car vonalak értékelése
A vonalak értékelése az alapjátékban leírtak szerint 
történik, csak itt a pontokat nem a játékosok kapják, 
hanem a társaságok nyereség pontjai lesznek. 

 

Példa: 
„A” játékos a sárga 
20%-os részvényt 
szeretné. A saját 20%-os 
részvényét lefordítva 
a 20%-os pakli aljára 
csúsztatja, majd elveszi 
a felfordítva fekvő sárga 
20%-os részvényt.

Végső értékelés és a játék vége

Miután minden vágánylap lehelyezésre került és minden vonal érté-
kelésre került, véget ér a játék és kezdetét veszi a végső értékelés.

A játékosok a következők szerint állapítják meg a 
részvénytársaságok értékét. 
Részvénytársaság/ok/, a legtöbb nyereségponttal  8 értéket
a második legtöbb nyereségponttal  7 értéket
és így tovább az  1-es értékig kap/nak/.
A társaságok értékét a Cable Car vagonok segítségével a 
pontozótáblán jelölik a játékosok.

Ezután a játékosok kiszámítják megszerzett pontjaikat:

40%-részvény = 4x a társaság mindenkori értéke.
30%-részvény = 3x az érték, 20%-részvény = 2x az érték, 
10%-részvény = 1x az érték. 

Az a játékos, akinek a legnagyobb részesedése van egy társaságban 
(a legnagyobb értékben birtokol részvényt a társaságban), bonusz 
pontot kap. Ennek meghatározásához a társaságok nyereségpont-
jait 10 felé kell osztani, szükség esetén le kell kerekíteni. Egyezőség 
esetén minden érintett játékos megkapja a bonusz pontot. 

A játékot az a játékos nyeri, aki a legtöbb pontot gyűjtötte.

Sárga Kék Narancs Zöld Lila Fekete Piros Barna

1 2 3 4 5 6 7 8

11 9 12 10 15 13 16 14

18 20 17 19 22 24 21 23

28 27 26 25 32 31 30 29

Példa egy játékos pontjainak meghatározására:

„A” játékosnak sárga 40% és 20%, kék 10% és zöld 
30% részvénye van. A következő pontokat kapja: 4 x 
8 + 2 x 8 = 48 pont a sárga társaságért, 1 x 5 = 5 a kék 
és 3 x 4 = 12 pontot a zöld társaságért. Összesen 65 
pontot ért el a társaságokon keresztül.

„A” játékosnak 60%-os része van a sárga társaságból,
így ő rendelkezik a legnagyobb tulajdonnal. Ezért 
pluszban 38 : 10 = 3,8, lekerekítve 3 bonusz pontot.

Így végül 65 + 3 = 68 pontot ért el.
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Példa egy társaság értékének 
meghatározására: A sárga áll az 
első helyen és 8 értékű nyereség
pontot kap. Narancs a második 
és 7 nyereségpontot kap. 

Kék és zöld a 3. helyen vannak 
és mindketten 6-6 nyereség-

pontot kapnak. Piros van a 4. helyen, 
5 nyereségpontot kap.
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