
Vezetői akciók
A helyszínakció előtt vagy után hajthatsz végre egyet:

• Látogatók mozgatása jegy elköltésével 

• Szerződéskártya bónuszának felhasználása

Kiütési akciók
Akkor hajthatsz végre egyet, ha kiütöttek:

• A helyszín egyik akciójának végrehajtása (ehhez vissza kell lépned a befolyássávon   
a következő hírnévikonig)

• Egy vezetői akció végrehajtása

SZERZŐDÉS: 1. Opcionális lépés - Húzz 4 új szerződéskártyát. 2. Vegyél el egy 

szerződéskártyát, és helyezd a játékostábládra. 3. Ha a kártyát üres mezőre helyezted, 

kapsz egy jegyet.

MŰVÉSZ NÉPSZERŰSÍTÉSE: 1. Fizess befolyást. 2. Vedd el a népszerűségjelzőért járó 

bónuszt. 3. Növeld a művész hírnevét, és a játékosok állítsák be táblájukon az aláírásjelzőt. 

Használhatod befolyásodat, hogy további pénzre vagy hírnévre tegyél szert.

MŰVÉSZ FELFEDEZÉSE: 1. Fordítsd meg a művészlapkát, és tegyél egy jelölőt a hírnév 

kezdőértékére. 2. Vedd el a művész bónuszlapkáján látható jutalmat. 3. Helyezd az 

aláírásjelzőt a játékostáblád megbízásmezőjére.

ISMERTSÉG: 1. Ellenőrizd, hogy teljesülnek-e a sor- és oszlopfeltételek. 2. Növeld 

befolyásodat az oszlop felett látható értékkel. 3. Helyezd a választott ismertséglapkát

a játékostáblád egyik üres mezőjére, és vedd el a mezőn látható bónuszt. 4. Lépj egy 

látogatóval az előcsarnokból a térre. 5. Lépj egy asszisztenseddel a választott mezőre.

MŰALKOTÁS VÁSÁRLÁSA: 1. Fizesd ki a műalkotás vételárát. 2. Tedd ki a műalkotáslapkán 

lévő látogatókat a térre. 3. Növeld a művész hírnevét. 4. Vedd el a műalkotáson látható jegyeket. 
5. Fordítsd a lapkát a kiállított oldalára, és helyezd a játékostábládra. 6. Jelezd a műalkotás 

értékét az aláírásjelzővel. 7. Helyezz látogatókat az újonnan felfedett műalkotásra.

Használhatod befolyásodat, hogy további pénzre vagy hírnévre tegyél szert.

NEMZETKÖZI ÁRVERÉS: 1. Ellenőrizd, hogy teljesül-e az oszlop látogató feltétele. 
2. Növeld befolyásodat az oszlop felett látható értékkel. 3. Fizesd ki a sorhoz tartozó 

pénzösszeget. 4. Lépj egy asszisztenseddel a választott piacmezőre. 5. Vedd el a mezőn 

látható bónuszt. 
Használhatod befolyásodat, hogy további pénzre vagy hírnévre tegyél szert.

MŰALKOTÁS ELADÁSA: 1. Vedd el a műalkotások értékét mutató sávon lévő aláírásjelző 

helyzetének megfelelő pénzösszeget. 2. Vegyél el egy megfelelő műalkotást a galériádból, 

helyezd a játékostáblád mellé, majd a többi műalkotást csúsztasd balra, hogy betöltsék a rést.

3. Lépj egy látogatóval a galériádból a térre. 4. Fordítsd meg a szerződéskártyát, és úgy 

helyezd vissza, hogy a térre kitett látogatónak megfelelő akció legyen felül. 5. Tedd vissza 

az aláírásjelzőt a táblára.

ASSZISZTENSEK FELVÉTELE: 1. Helyezd az asszisztenseket az irodába. 2. Fizesd ki 

minden egyes asszisztens költségét. 3. Vedd el a mezők mellett látható bónuszt.

Használhatod befolyásodat, hogy további pénzre vagy hírnévre tegyél szert.

Értékesítési iroda Médiaközpont

Művésztelep

Nemzetközi piac



Pénz
FELHASZNÁLÁS

• Műalkotás vásárlása

• Asszisztensek felvétele

• Ajánlattétel a 
nemzetközi piacon

HOGYAN SZEREZHETŐ?
• Műalkotás eladása

• Ezen ikon aktiválása:

Hírnév
FELHASZNÁLÁS

• Műalkotás értékének
meghatározása

HOGYAN SZEREZHETŐ?
• Műalkotás vásárlása  

egy művésztől

• Művészek népszerűsítése

• Ezen ikon aktiválása:

Jegyek
FELHASZNÁLÁS

• Látogatók mozgatása

• A játék végének 
előidézése

HOGYAN SZEREZHETŐ?
• Jegyikon aktiválása

Befolyás
FELHASZNÁLÁS

• Plusz pénz

• Plusz hírnév

• Helyszínakció végrehajtása
kiütési akcióként

• Művészek népszerűsítése

HOGYAN SZEREZHETŐ?
• Helyszínakció végrehajtása  

a nemzetközi piacon

• Ezen ikon aktiválása:

Erőforrások További ikonok
Annyiszor 2 pénzt kapsz, ahány 

befektető (barna látogató) van a 

galériádban, és további 1 pénzt a 

galériádban lévő minden gyűjtőért 

(fehér látogató). Az előcsarnokban 

lévő látogatók nem számítanak.

 Annyiszor 2 befolyást kapsz, 

ahány VIP (pink látogató) van a 

galériádban, és további 1 befolyást a 

galériádban lévő minden gyűjtőért 

(fehér látogató). Az előcsarnokban

lévő látogatók nem számítanak.

Egy tetszőleges művész hírnevét 

növelheted annyiszor 1-gyel, ahány 

gyűjtő (fehér látogató) van a 

galériádban. Az előcsarnokban 

lévő látogatók nem számítanak.

Egy tetszőleges művész hírnevét 

növelheted 1-gyel és még annyiszor

1-gyel, ahány gyűjtő (fehér látogató) 

van a galériádban. Az előcsarnokban

lévő látogatók nem számítanak.

Eladás után küldj ki egy általad 

választott látogatót a galériádból 

a térre, ha lehetséges.

Ismertséglapka elvétele után küldj ki 

egy általad választott látogatót az 

előcsarnokodból a térre, ha lehetséges.

Lépj bármelyik látogatóval a térről a 

galériádba. Ha a tér üres, válassz egy 

látogatót a zsákból. A galéria gyűjtőkre 

vonatkozó korlátozása itt is érvényes.

Lépj egy VIP-vel vagy egy 

befektetővel a térről a galériádba. 

Ha nincs VIP vagy befektető a téren, 

válassz egyet a zsákból.

 Válassz egy látogatót a zsákból, 

és helyezd a galériádba. A galéria 

gyűjtőkre vonatkozó korlátozása 

itt is érvényes.

Vegyél el két különböző 

jegyet a jegyirodádból.

 Vedd fel munkanélküli sorod 

legfelső asszisztensét ingyen, és 

helyezd irodád egyik asztalához.
Hajts végre egy szerződésakciót.
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