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Előkészületek

1

8 Minden játékos maga előtt kialakítja a saját játékterületét, ami négy jól
elkülönő részből kell, hogy álljon:

a) saját húzópaklija (benne egyelőre kezdőkártyáival), képpel lefelé lerakva;

b) akcióterülete, ahová majd lerakja a kezéből a kijátszott akciókártyáit, 
 amikor épp rajta van a sor;

c) eldobott lapjai, képpel felfelé lévő lapok, elforgatva - azok a kártyák lesznek
 itt, amelyeket az adot fordulóban ide kell raknia (például az a kár-
 tya, amit a játéksorrend meghatározásához játszott ki);

d) dobópaklija, ahová a forduló végén az összes kártya kerül akcióterületéről és
 az eldobott lapjainak paklijából.
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Az összes I-es akciókártyát jól meg kell 
keverni, majd sorra, balról jobbra halad-
va felcsapni azokat a játéktábla alsó ré-
szére (az utcára). 

Két játékos esetén a 23-as lapot vissza 
kell rakni a dobozba; mivel az utcát 
ekkor is fel kell tölteni, az utolsó, tizen-
egyedik kártyahelyre már az akciópakli
legfelső lapját kell felcsapni.
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Minden játékos lerakja egyik sikerjelzőjét 
a játéktábla bal alsó sarkába, a karriersáv 
0-s mezőjére.
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Minden játékos maga elé vesz egy átte-
kintőkártyát, valamint egy színben 3 
kampánysegítőt és mindkét sikerjelzőt. A 
választott színek további 4-4 kampányse-
gítőjét közös kupacban a játéktábla mellé 
kell készíteni. 
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Ezután az irodapakli legfelső lapját fel kell csapni és 
fel kell rakni a játéktábla jobb oldalán lévő üres 
irodahelyekre, azon belül az 1-es oszlop legfelső 
irodahelyére.
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A játékosok másik sikerjelzőjüket tetsző-
leges sorrendben lerakják a busz ablakaira,
balról jobbra haladva. A sikerjelzők sor-
rendje lényegtelen, mivel az első forduló
legelső fázisában azonnal úgyis meg kell 
majd határozniuk a játéksorrendet.
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Minden játékos kap egy készlet kezdőkártyát
(A, B, C vagy D). Egy készletben 10 lap van,
ebből 7 pénzes és 3 győzelmi pontos. Minden-
ki megkeveri saját lapjait, majd képpel lefelé
húzópakliként lerakja azokat maga elé. 

2

1

12

A fa győzelmi pontok kupacát a játéktáb-
la mellé kell készíteni.

A felesleges kezdőkártyákat, kampány-
segítőket, sikerjelzőket vissza kell rakni 
a dobozba.
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Össze kell állítani az irodapaklit, a hátol-
daluk szerint. Legalulra kerül az 5-ösök, 
arra megkeverve a 4-esek, a 3-asok, a 2-
esek, végül lefelülre kerülnek az 1-esek.
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 hátoldal

A minisztériumot - vagyis a játéktáblát
ki kell rakni az asztal közepére, ahol
minden játékos könnyen elérheti.

1

a) húzópakli (képpel lefelé)
b) kijátszott akciólapok területe
c) eldobott lapok (kezdésnél üres)
d) dobópakli (kezdésnél üres)

Ezután össze kell állítani az akciópaklit az alábbiak szerint. Először is annyi V-ös lapot
(doktorátust), ahányan vannak a játékosok, képpel lefelé le kell rakni az asztalra. 
(Például 3 játékosnál hármat.) Erre kell képpel lefelé lerakni a jól megkevert IV-es
lapokat, majd hasonlóképp a III-as és a II-es lapokat. Végül az akciópaklit a játéktáb-
la mellé kell rakni - célszerűen annak jobb alsó sarkához, ahogy az az illusztráción is
látható.

Két játékos esetén az akciópakli összeállítása előtt 
három lapot - a 23-ast, a 32-est és a 49-est - vissza
kell rakni a dobozba. (Mindig a bal felső sarokban
található az adott kártya száma.)
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Három vagy négy játékosnál szükség van a normál iro-
dákra. Három játékosnál a 3-4   -os normál irodákat
fel kell rakni a játéktábla bal oldalán lévő üres iroda-
helyekre; négy játékosnál ezek mellett a 4   -os normál
irodák kártyáit is fel kell rakni.

Két játékos esetén normál irodákra nincs
szükség, ezek kártyit vissza kell rakni a 
dobozba. A további irodák kártyáira (l.
6. pont) minden esetben szükség van, 
bárhányan is játszanak - mind az összesre.
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AKCIÓLISTA
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Irodák

Akciókártyák

Sárga akciókártyák (a 3. fázisban aktiválhatók; pénz és vásárlás)

Sárga irodák (a 3. fázisban aktiválhatók; pénz és vásárlás)

Zöld akciókártyák (a 3. fázisban aktiválhatók; győzelmi pontok)

Zöld irodák (a 3. fázisban aktiválhatók; győzelmi pontok)

Plusz kártya/kártyák

A játékos (az iroda függvényében) azonnal felhúz
1, 2 vagy 3 akciókártyát saját húzópaklija tetejé-
ről.

Kártyacsere  

A játékos (az iroda függvényében) egy ízben leg-
feljebb 2 vagy 3 kártyát a kezéből az eldobott lap-
jaihoz rakhat, hogy felhúzzon ugyanennyi akció-
kártyát saját húzópaklija tetejéről. Már az első lap
eldobása előtt meg kell mondania, összesen hány
kártyát fog cserélni.

Plusz pénz

A játékos (az iroda függvényében) kap 1, 2 vagy
3 pénzt; amikor akciókártyát vásárol és összeszá-
molja, mennyi pénze van, ez is bele fog számítani.

Vásárlás

A játékos (az iroda függvényében) megvásárolhat
1 vagy 2 kártyát. Csak az vásárolhat akciókártyát
az utcáról, akinek áll kampánysegítője egy ilyen
irodán. Ha egy játékosnak több ilyen irodán is
van kampánysegítője, mindnek a vásárlási lehető-
ségeit megkapja.

Speciális vásárlás

Először is az utcán lévő akciókártyákat balfelé el
kell csúsztatni, feltöltve az üres helyeket. (Nem
mozdul az a kártya, amitől balra nincs üres hely.)
Ezután az üres helyekre, balról jobbra haladva, új
kártyákat kell felcsapni az akciópakli tetejéről. 
Ezután a játékos megvásárolhat 1 kártyát. Az iro-
da aktiválásakor a mozgatást mindenképp végre
kell hajtani (amennyiben van üres mező az utcán.)

Kártyaselejtezés  

A játékos (az iroda függvényében) egy ízben 1 
vagy 2 kártyát a kezéből visszarakhat a dobozba;
cserébe ugyanennyi pénzt kap, amit majd vásár-
lásra költhet. A játékosnak már az első lap vissza-
rakása előtt meg kell mondani, hány kártyáját
fogja kiselejtezni. A játékos akkor is aktiválhatja
az irodát és végrehajthat selejtezést, ha nincs vá-
sárlási lehetősége (vagyis a kártyákért kapott pénz
úgyis el fog veszni).

Győzelmi pont/pontok 

A játékos (az iroda függvényében) 1, 2, 3, 4 vagy
5 győzelmi pontot kap; amikor összeszámolja, 
hogy hány győzelmi pontot szerzett a fordulóban
és hogy hány mezőt lép sikerjelzőjével a karrier-
sávon, ezeket is beleszámolja.

 

Kártyaduplázás

A játékos 1, az akcióterületén lévő kártyát másod-
szor is aktiválhat (az iroda nem hat az eldobott la-
poknál lévő kártyákra). A 2. fázisban végrehajtva
lila és kék (esetleg szürke), a 3. fázisban végrehajt-
va sárga és zöld (esetleg szürke) akciókártya akti-
válható vele újra. Az újrakativált akciókártyát 
azonnal az eldobott lapokhoz kell rakni. Ha a já-
tékos ezzel az akcióval pénzhez jut, azt más akció-
val nem duplázhatja meg. Ez az akció nem hat az 
irodákra.  

Informátor

Miután a játékos lerakta egy kampánysegítőjét egy 
irodára, nyomban lerakhatja még egy kapmányse-
gítőjét egy másik, üres irodára. Ha a játékos (egy 
másik akció révén) újra aktiválja ezt a kártyát, egy
harmadik üres irodát választ, és arra lerakja egy
kampánysegítőjét.

Könyöklés
A játékos 1 kampánysegítőjét lerakhatja egy olyan 
irodára, ahol már van egy másik játékosnak egy 
kampánysegítője - így majd ő is aktiválhatja ezt az 
irodát.

 

Kis propagandavideó, Nagy propagandavideó

A játékos (a lap akcióikonja függvényében) elveszi
a közös készletből 1, illetve 2 kampánysegítőjét,
lerakva azokat saját készletébe. Egy fordulóban 
egy játékos legfeljebb 4 ilyen ideiglenes kampány-
segítőt toborozhat. A forduló végén ezeket a kam-
pánysegítőket vissza kell majd rakni a közös kész-
letbe.

Kampányiroda

A játékos a kezéből 1 kártyát visszarakhat a doboz-
ba, hogy cserébe elvehesse a közös készletből 1
saját kampánysegítőjét, lerakva azt saját készletébe.
A forduló végén ezt az ideiglenes kampánysegítőt 
vissza kell majd rakni a közös készletbe.

Szauna a kollégákkal, Újságíróbál, Vezérszónok a
berlini Scha�ermahlon

A játékos (az iroda függvényében) azonnal felhúz 
a kezébe 2, 3 vagy 4 akciókártyát saját húzópaklija 
tetejéről.

Adománygyűjtés

Ahány pénzt költ a játékos, annyi akciókártyát
felhúzhat saját húzópaklija tetejéről. Ez az 
egyetlen 2. fázisos akció, amellyel pénzt lehet
költeni. A játékos a pénzként használt akciókár-
tyáit akcióterületére rakja ki. Ha az irodákból
és/vagy akciókártyákból most felhasznált pén-
zét nem költi el teljesen, a maradék elvész (nem
viszi át a következő fázisra). Ha a játékos egy
másik akció révén újra aktiválja az adomány-
gyűjtést, ahhoz, hogy akciókrátyákat húzhasson,
megint pénzt kell költenie.

Atyai jóbarát, Ismerős vállalkozók, Bankárcimborák

A kártyákért (akcióikonjuk függvényében) 1, 2
illetve 3 pénz jár. A játékosok ezzel a pénzzel is
számol, amikor összesíti, hogy mennyi pénze 
van, amit kártyák vásárlására fordíthat.

Kerti parti a haverokkal

A játékos megduplázza a pénzét. Miután össze-
számolta, hogy akciókártyáiból és irodáiból ösz-
szesen mennyi pénze van, az összeget megdup-
lázza. Ha a játékos (egy másik akció révén) újra
aktiválja ezt a kártyát, az eredeti összegét dup-
lázza meg újra, vagyis a kétszeri aktiválással 
megháromszorra az összeget - ez a maximum,
amit elérhet.

A játékos 1 pénzt vagy 2 győzelmi pontot kap -
el kell döntenie, melyiket választja. Ha a pénzt
választja, ezzel is számol, amikor összesíti, hogy
mennyi pénze van, amit kártyák vásárlására for-
díthat. Ha a 2 győzelmi pontot választja, ezekkel
is számol, amikor összesíti, hány győzelmi pon-
tot szerzett a fordulóban. Ha a játékos (egy má-
sik akció révén) újra aktiválja ezt a kártyát, újra
választania kell, hogy a pénzt vagy a 2 győzelmi
pontot akarja-e.

Közösségi rádió, Helyi újság, Városi televízió, Orszá-
gos lefedettségű rádió, Országos napilap, Kereske-
delmi televízió

A kártyákért (akcióikonjuk függvényében) 1, 3,
6 vagy akár 10 győzelmi pont jár. A játékos ezek-
kel is számol, amikor összesíti, hány győzelmi 
pontot szerzett a fordulóban, lelépve az összeget
sikerjelzőjével a karriersávon.

Sárga-zöld akciókártyák (a 3. fázisban aktiválhatók; pénz és győzelmi pont)

Kék akciókártyák (a 2. fázisban aktiválhatók; akciókártya-machinálás)

Kék irodák (a 2. fázisban aktiválhatók; akciókártya-machinálás)

Szürke akciókártyák (speciális esetek)

Szürke irodák (speciális)

Piros akciókártyák

Lila akciókártyák (a 2. fázisban aktiválhatók; kampánysegítők)

Kampánykörút

A játékos megduplázza a fa győzelmi pontjai-
nak a számát. Miután összeszámolta, mennyit
gyűjtött, megduplázza az összeget. Ha a játékos
(egy másik akció révén) újra aktiválja ezt a kár-
tyát, edeti összegét duplázza meg újra, vagyis a 
kétszeri aktiválással megháromszorra az összeget 
- ez a maximum, amit elérhet.

 

Dr. rer. pol., Dr. rer. nat., Dr. phil., Dr. jur.

A játékos minden erre költött 1 pénzért kap 1
győzelmi pontot. Ez egy egyszeri akció: ami-
kor a játékos megveszi a kártyát, azonnal vég-
rehajtódik annak akciója, és a játékos annyi
győzelmi pontot kap, ahány pénzt elkölt erre.
A játékos kirakja maga elé, dicsekvésként ezt
a lapot - más haszna már nincs. A lap ezzel
kikerült a játékból, nem kerül az eldobott la-
pokhoz vagy a dobópaklira, és nem is aktivál-
ható újra. A lapnak önmagában nincs ára, de
ha az utca jobb oldalán van, a játékosnak 
előbb ki kell �zetnie az ártöbbletet, mielőtt
még győzelmi pontokra váltaná pénzét.

Jutalom a csapat legkiválóbbjainak (a 2. és a 3. 
fázisban is kijátszható)   

A játékos egy irodán lévő kampánysegítőjét má-
sodszor is aktiválhatja. Ha a játékos (egy másik
akció révén) újra aktiválja ezt a kártyát, egy 
másik, irodán lévő kampánysegítőjét kell kivá-
lasztania.

Szóvivő (a 2. és a 3. fázisban is kijátszható)

A játékos a kártya kijásztása után lemásolhat
egy, az akcióterületén található tetszőleges la-
pot. A szóvivőt úgy kell kezelni, mint a lemá-
solt kártyával azonos akciódoboza stb. lenne.

A stratégia kidolgozása (a 3. fázisban játszható ki)

A játékos a kezében lévő kártyák közül bár-
mennyit megtarthat, átvihet a következő for-
dulóba, nem kell azokat kijátszania. Nem kell
megmutatnia a többieknek, mik azok. A kö-
vetkező forduló elején ő is épp úgy 5 kártyát
húz, mint a többiek, így 5-nél több lap lesz
a kezében. A játékos (egy másik akció révén)
újra aktiválhatja ugyan ezt a kártyát, de annak
nincs semmi értelme.

A piros akciókártyáknak nincs akciójuk, viszont
ezeken találhatók a legkisebb számok - ez igen
hasznos lehet a kezdőjátékos meghatározásánál.
Nincs áruk, így magukban nem vásárolhatók
meg - ha viszont valaki megvásárol egy kártyát,
az utcáról megkapja az összes olyan piros akció-
kártyát is, amely a megvásárolt kártyától balra
volt. 

A feleség jótékonysági estélye


