Egy játék 3-5 vezető számára, akik hajlandóak kockázatot vállalni,
12 éves kortól, a Bauldric & Friends-től.

A játék áttekintése ________________________________________________________________________________________________
Üdvözlünk a hatalmasok világában, azokéban, akik a nagy vállalatok hátterében a megfelelő szálakat a megfelelő időben mozgatják. Mindannyian egy
ilyen személy bőrébe bújva próbáljátok a hatalmatokat és befolyásotokat növelni. Vegyetek fel alkalmazottakat, hozzatok létre új részlegeket, alapítsatok
kiemelt részlegeket, hogy átvegyétek a kívánt osztályvezetői pozíciókat és ezzel befolyást és privilégiumokat szerezzetek! Küldjétek az osztályvezetőiteket az
igazgatótanácsba (természetesen a főnöki pozíció ígéretével), vagy alkalmazzátok őket külső tanácsadóként! Fektessetek be részvényekbe, vagy vesztegessétek
meg játékostársaitokat!
Minél ügyesebben végzitek a dolgotokat, annál előbb éritek el a játék célját, a 6 lehetséges győzelmi pontból 4 megszerzését.
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A játék elemei ________________________________________________________________________________________________________
1 játéktábla, mely a vállalatunkat ábrázolja
5 áttekintőkártya
26 eseménykártya, melyből
2
• 2 alapesemény
• 24 egyéb esemény
4 7 privilégium-kártya
5 11 ősellenségkártya, melyből
• 5 ősellenség-színkártya
• 6 ősellenség-tulajdonságkártya
6 100 játékpénz bankjegy (Pinat), melyből
• 20 darab 50,000 Pinatos bankjegy
3
• 30 darab 100,000 Pinatos bankjegy
• 30 darab 200,000 Pinatos bankjegy
• 20 darab 500,000 Pinatos bankjegy
7 21 részvénycsomag, melyből
• 3 csomag, mindben 7 darab 1,600,000 Pinatos részvénnyel
• 3 csomag, mindben 6 darab 1,200,000 Pinatos részvénnyel
• 3 csomag, mindben 5 darab 900,000 Pinatos részvénnyel
• 3 csomag, mindben 4 darab 600,000 Pinatos részvénnyel
10
• 3 csomag, mindben 3 darab 400,000 Pinatos részvénnyel
• 3 csomag, mindben 2 darab 200,000 Pinatos részvénnyel
• 3 csomag, mindben 1 darab 100,000 Pinatos részvénnyel
8 110 vezető, 22 darab mind az 5 játékos színében, bevethetők
• részlegvezetőként • osztályvezetőként • igazgatótanácsi
		 tagként • főnökként • külső tanácsadóként
9
		 • pontjelzőként a pontozósávokon
9 60 alkalmazott
10 5 boríték a megvesztegetéshez, minden játékos színében 1 darab

befolyássáv
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a főnök szobája

az igazgatótanács szobája
az osztályvezetők irodái
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korrupciósáv

motivációsáv

Előkészületek _______________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Tegyétek a játéktáblát az asztal közepére!
Állítsátok a motiváció-jelölőt a motivációsáv 6-os mezőjére!
Tegyétek a privilégium-kártyákat, az eseménykártyákat és az alkalmazottakat a játéktábla mellé úgy, hogy könnyen elérjétek!
Válogassátok szét a részvénycsomagokat a részvények száma szerint és tegyétek a csomagokat a játéktábla mellé! 5 játékos esetén mindegyik részvénycsomag játékban marad, 4 játékosnál vegyetek ki az 1-estől az 5-ös csomagig mindből egy-egy darabot, 3 játékosnál pedig mindegyik csomagból csak két
darabot használjatok!
Válogassátok szét a bankjegyeket az értékük szerint és tegyétek a játéktábla mellé! Érdemes egy játékost kijelölni, aki az egész játék alatt kezeli a pénzt.
Minden játékos 800,000 Pinatot kap kezdőpénznek.
(A játék alatt a játékosok titokban tarthatják a náluk lévő pénz mennyiségét.
Kivétel: Ha egy játékosnak több pénzt kellene fizetnie, mint amennyivel rendelkezik, akkor fel kell fednie a tőkéjét.)
Minden játékos válasszon egy színt és vegye el a színéhez tartozó 1 megvesztegetési borítékot és 22 vezetőt! Ezeket mindenki tegye maga elé készletnek!
Ezen kívül minden játékos kap 1 áttekintőkártyát.
Keverjétek össze a játékban résztvevő színekhez tartozó ősellenség-színkártyákat és osszatok egyet képpel lefelé fordítva minden játékosnak! Ezután
keverjétek meg az ősellenség-tulajdonságkártyákat (3 vagy 4 játékos esetén a 4-5 és/vagy 5 játékos számára készített kártyákat először ki kell venni a
játékból), majd osszatok ezekből is egyet képpel lefelé fordítva minden játékosnak! A játékosok bármikor megnézhetik a két saját ősellenség-kártyájukat, de
nem mutathatják meg azokat a többi játékosnak. A fel nem használt ősellenségkártyákat tegyétek vissza a dobozba!
Keverjétek össze a privilégium-kártyákat képpel lefelé fordítva és osszátok el a játékosok között a lehető legegyenletesebben! Így egy vagy több (véletlenszerűen választott) játékosnál eggyel több kártya lesz, mint a többieknél. Az lesz a kezdőjátékos, aki a Kommunikáció privilégum-kártyát kapta.

Megjegyzés: A vezetők és az alkalmazottak száma elvileg nincs korlátozva. Abban a ritka esetben, ha az emberek elfogynának, használjatok pénzérméket, cukorkákat, vagy bármit, ami a célnak megfelel!
Ez azonban nem vonatkozik a részvénycsomagokra, melyek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre!

A játék célja __________________________________________________________________________________________________________
Minden játékosnak az a célja, hogy először érjen el legalább 4 győzelmi pontot. Egy győzelmi pontot 6 féle módon lehet megszerezni:
legalább 7 pont elérésével a befolyássávon,
legalább 18 pont elérésével a részvénysávon,
legalább 4 pont elérésével a kiemelt részleg-sávon,
legalább 9 pont elérésével a korrupciósávon,
legalább 1-1 tanácsadó elhelyezésével legalább 3 különböző osztálynál a tanácsadósávon,
az ősellenség legyőzésével.

A tulajdonságsávok
A játéktábla tetején 5 kölönböző tulajdonságsáv található. A tulajdonságok a következők: befolyás, részvények, kiemelt részlegek, korrupció és
tanácsadók. A játék során a tanácsadók kivételével a tulajdonságok mindegyikéből lehet pontokat szerezni. Használjátok a vezető-figurákat a megfelelő pontok
jelölésére! A már megszerzett pontokat nem lehet elveszíteni. Amint egy játékos elér egy zöld színű mezőt, azonnal megszerezte a tulajdonsághoz tartozó
győzelmi pontot.
Ha az egyik játékos figurája eléri valamelyik tulajdonságsáv legfelső értékét (az arany színű mezőt), akkor az a játékos már nem szerezhet több pontot abból a
tulajdonságból. (A játékos továbbra is végrehajthat olyan akciót, amely az adott tulajdonsághoz tartozó pontokat adna, de ezek a pontok ilyenkor elvesznek.)
A tanácsadók tulajdonságnál nem lehet pontokat gyűjteni. Ide kerülnek azok a vezetők, akiket a játékosok adott osztályok külső tanácsadóiként alkalmaznak a
játék folyamán. Amint egy játékosnak legalább 1-1 tanácsadója van legalább 3 részlegnél, azonnal megszerezte a tanácsadókért járó győzelmi pontot.

Az ősellenség
Minden játékos 2 ősellenségkártyát kapott; egy ősellenség-színkártyát és egy ősellenség-tulajdonságkártyát.
Ha egy játékos egy másik játékos színkártyáját kapta, akkor az ősellenég legyőzéséért járó győzelmi pontot a következőképpen szerezheti meg: Több pontot
kell elérnie a tulajdonságkártyán jelzett mind a 3 tulajdonságból (illetve a tanácsadók tulajdonság esetén több külső tanácsadóval kell rendelkeznie), mint
amennyivel a színkártyán jelzett játékos rendelkezik.
Ha egy játékos a saját színének megfelelő színkártyát kapta, akkor úgy kaphatja meg a győzelmi pontot, ha a tulajdonságkártyán jelzett 3 tulajdonság közül
2-ben több pontot ér el (illetve több külső tanácsadóval rendelkezik), mint minden egyes másik játékos.
Figyelem: Ha egy játékos egyik figurája eléri valamely tulajdonságsáv legfelső értékét (az arany színű mezőt), akkor a játékosnak abból a tulajdonságból több
pontja van az összes többi játékosnál. Ezért, ha pl. a piros és a kék játékos is eléri ezt a mezőt, akkor a pirosnak több pontja van a kéknél és a kéknek is a pirosnál.

Kezdőlépések _______________________________________________________________________________________________________
A kezdőjátékostól indulva és az óramutató járásának megfelelő irányban haladva, minden játékos kinevez 1 vezetőt. Utána megint egy kinevezéskör
következik, amelyben megint mindenki kinevez 1 vezetőt; ekkor azonban a kezdőjátékostól jobbra ülő játékos kezd, a többiek pedig az óramutató járásával
ellenkező irányban következnek. Ezután harmadszor is mindenki letesz 1 vezetőt, ismét a kezdőjátékostól indulva és az óramutató járásának megfelelő
irányban haladva. Így végül mindenkinek összesen 3 vezetője áll a játéktáblán.
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Vezetőt 2 féle módon lehet kinevezni:
mint részlegvezetőt, egy tetszőleges osztály részlegének irodájába. Minden esetben a felső sorhoz legközelebbi üres mezőt kell elfoglalni. Mindegyik
részlegvezetőhöz 3 alkalmazott tartozik, melyeket az általános készletből kell elvenni.
mint igazgatótanácsi tagot, az igazgatótanács szobájába. Minden esetben a leginkább balra lévő üres mezőt kell elfoglalni.
(Ha már mind az 5 hely foglalt és egy játékos egy újabb vezetőt szeretne elhelyezni az igazgatótanácsban, akkor a következő történik: Az igazgatótanács minden
tagja egy mezővel balra mozog. Így a leginkább balra lévő figura kikerül a szobából; ezt a vezetőt elbocsátják. A játékosnak vissza kell tennie a figurát a saját
készletébe és nem tehet fel helyette másikat. Így szabaddá vált egy hely az igazgatótanács új tagja számára.)
Nem helyezhető vezető a főnök szobájába vagy egy osztályvezető irodájába. A kezdőlépések végrehajtása alatt nem használhatók a privilégium-kártyák.
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Példa: Négyen játszanak és a kék a kezdőjátékos, akit az óramutató járásának megfelelő irányban a sárga, a zöld és a piros játékos követ. A kék játékos először 1
vezetőt tesz az igazgatótanácsba 1 . Utána a sárga játékos 1 figurát helyez a kommunikációs osztály legfelső irodájába 2 és mellé rak 3 alkalmazottat a
készletből. Ezután a zöld játékos letesz 1 figurát a fejlesztési osztály legfelső irodájába 3 és szintén kap mellé 3 alkalmazottat. Az első kör végén a piros játékos
lehelyez 1 figurát az igazgatótanácsba 4 .
Utána elkezdődik a második kör. Ezt a piros játékos kezdi, ezúttal a személyzeti osztály egyik részlegével 5 . Majd a zöld, sárga és kék játékosok következnek. A
harmadik kör ismét a kék játékossal kezdődik, akit a sárga, a zöld és a piros játékos követ. A képen a kezdőlépések végrehajtása utáni állapot látható.

A játék menete _____________________________________________________________________________________________________
A játék a kezdőlépések végrehajtása után kezdődik. A játékosok több fordulón keresztül játszanak. Minden forduló 2 fázisból áll:
I-es fázis: igazgatótanácsi gyűlés
II-es fázis: több osztály kör (legalább 4, legfeljebb 7)

I: Igazgatótanácsi gyűlés ____________________________________________________________________________________
Mindegyik igazgatótanácsi gyűlés 7 lépésből áll, melyeket a megadott sorrendben kell végrehajtani:
1. A főnök menesztése
2. Új főnök választása
3. Osztályvezetők meghatározása
4. Privilégium-kártyák elosztása
5. Befolyáspontok kiosztása
6. Motiváció-jelölő beállítása
7. Eseménykártyák elrendezése
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1. A főnök menesztése
A főnöknek mindenféle hűhó nélkül le kell lépnie. A vezetőt tegyétek vissza a megfelelő játékos készletébe!
Megjegyzés: Ez a lépés nem vonatkozik az első fordulóra.

2. Új főnök választása
Azé a játékosé lesz a főnöki pozíció, aki a legtöbb vezetővel rendelkezik az igazgatótanácsban. Egyenlőség esetén az a játékos nyer, akinek a vezetője
leginkább balra ül az igazgatótanács szobájában.
A főnöki pozíciót elnyerő játékos leveszi az igazgatótanács szobájában leginkább balra lévő vezetőjét és átteszi a főnök szobájába. Az átmozgatott vezetőtől
jobbra lévő többi figura balra lép, hogy a figurák között ne maradjon üres hely.
Példa: A piros játékos rendelkezik a legtöbb taggal az
igazgatótanácsban, így övé a főnöki pozíció. A két figurája közül
a balra lévőt áthelyezi az igazgatótanács szobájából a főnök
szobájába. Ezután a sárga és a piros figura is egy hellyel balra
lép.

Ha nincs vezető az igazgatótanács szobájában, akkor azé a játékosé lesz a főnöki pozíció, akinél a Főnök privilégium-kártya van (képpel felfelé vagy lefelé
fordítva). Ez a játékos letesz a készletéből egy vezetőt a főnök szobájába.
Tipp: Tegyetek egy alkalmazottat a készletből a főnök mellé! Ez segít észben tartani a Főnök privilégium használatát.

3. Osztályvezetők meghatározása
Most határozzátok meg az új vezetőket mind a 6 osztálynál! Kezdjétek bal oldalon a fejlesztési osztálynál, majd folytassátok egészen a kontrolling osztályig!
Az adott osztályon legtöbb részlegvezetővel rendelkező játékosé lesz a osztályvezetői pozíció. Minden kiemelt részleg 2 részlegvezetőt ér. Az aktuális
osztályvezető itt nem számít! Egyenlőség esetén az adott osztályon legtöbb alkalmazottal rendelkező játékos nyer. Ha még így is egyenlőség van, akkor az
oszlop tetejéhez közelebb lévő részlegvezető gazdája győz. Ha az osztályon nincs részlegvezető, akkor az osztályvezetői pozíciót az a játékos kapja, aki előtt
(képpel felfelé vagy lefelé fordítva) az adott osztály privilégium-kártyája fekszik. Így kiderült az új osztályvezető személye. A következő 3 eset fordulhat elő:
A) Nincs aktuális osztályvezető

Az a játékos, akihez az új osztályvezető tartozik, elvesz egy vezetőt a saját készletéből és lehelyezi, mint osztályvezetőt az osztályvezető irodájába.
B) Az aktuális és az új osztályvezető ugyanahhoz a játékoshoz tartozik

Nem történik semmi. Az osztályvezető az irodájában marad

C) Az új osztályvezető egy másik játékosé, mint akihez az aktuális osztályvezető tartozik

Az aktuális osztályvezető gazdájának el kell döntenie, hogy átrakja-e az osztályvezetőjét az igazgatótanácsba, vagy inkább felveszi külső tanácsadónak. A
játékos a figuráját vagy az igazgatótanács szobájába teszi át (a leginkább balra lévő üres helyre), vagy az adott osztálynak megfelelő mezőre a tanácsadósávon.
(Ha már nincs több hely az igazgatótanácsban, akkor az igazgatótanács minden tagja egy mezővel balra mozog. Így a leginkább balra lévő figura kikerül a
szobából; őt elbocsátják és a figura visszakerül a készletbe.)
Ezután az a játékos, akihez az új osztályvezető tartozik, elvesz egy vezetőt a saját készletéből és leteszi az osztályvezető irodájába.
Példa: A zöld játékos rendelkezik a legtöbb részlegvezetővel a fejlesztési
osztályon, így ő kapja az osztályvezetői pozíciót. Elvesz egy vezetőt a
készletéből és leteszi az osztályvezető irodájába. A képnek megfelelően
a piros játékos adja a személyzeti osztály vezetőjét. A kommunikációs
osztályon a sárga játékosnak 1 részlegvezetője van a legfelső irodában,
viszont a zöld játékos 2 részlegvezetővel rendelkezik ezen az osztályon, így
az övé az osztályvezetői pozíció. A könyvelési osztályon a kék játékos vezeti.
A jogi és szabadalmi osztályon nincs részlegvezető. Amikor a privilégiumkártyák kiosztásra kerültek a játék elején, akkor a jogi és szabadalmi
privilégiumot a sárga játékos kapta, ami még most is előtte van, így most
az övé lesz az osztályvezetői pozíció.
A kontrolling osztályon egyenlőség alakult ki, mivel a kék és a sárga játékos
is 1-1 részlegvezetővel és 3-3 alkalmazottal rendelkezik itt. A sárga játékos
irodája feljebb helyezkedik el, mint a kék játékosé, így a sárga játékos adja
az új osztályvezetőt.
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4. Privilégium-kártyák elosztása
Miután minden osztályvezető elfoglalta az irodáját, osszátok el a privilégium-kártyákat! Mindegyik osztályvezető elveszi a saját osztályához tartozó
privilégium-kártyát. A Főnök kártya ahhoz a játékoshoz kerül, akinek a vezetője a főnök szobájában van. Tegyétek magatok elé a kártyákat úgy, hogy minden
játékos felé a kártyák (szürke hátterű) osztály fele nézzen! (A privilégium-kártyák leírása a 12. oldalon, a “Privilégium-kártyák”résznél található.)
Példa: A fenti példát folytatva, a piros játékosé lesz a Főnök és
a Személyzeti privilégium, a zöld játékos kapja a Fejlesztés és a
Kommunikáció privilégiumot, a kék játékosé lesz a Könyvelés, a
sárga játékosé pedig a Jogi és szabadalmi, valamint a Kontrolling
privilégium. Mindannyian a osztály felükkel maguk felé fordítva
teszik maguk elé a kártyákat.

5. Befolyáspontok kiosztása
Az igazgatótanácsban és a főnöki pozícióban lévő vezetőkért pontokat kaptok a befolyássávon:
2 pontot a főnökért,
1 pontot minden igazgatótanácsi tagért.

Példa: A fenti példa alapján a piros játékos 3 befolyáspontot kap, a kék és a sárga játékosnak 1-1 pont jár, a zöld játékos pedig nem kap semmit sem.

6. Motiváció-jelölő beállítása
Helyezzétek a motiváció-jelölőt a motivációsáv 6-os mezőjére!

7. Eseménykártyák elrendezése
Most a kommunikációs osztály vezetője használja a privilégium-kártyáját.
Először elveszi az összes eseménykártyát. Kiveszi az igazgatótanácsi gyűlés és a prémiumfizetés alapeseményeket a pakliból és maga elé teszi őket. A többi
kártyát képpel lefelé fordítva megkeveri, majd húz 6 eseménykártyát anélkül, hogy megmutatná a többieknek és azokat is maga elé teszi. A többi kártyát
félreteszi, mivel azokra nem lesz szükség a következő igazgatótanácsi gyűlésig. (Az eseménykártyák leírása a 7. oldalon, az “Eseményszakasz” alatt található.)
Ezután a kommunikációs osztály vezetője elrendezi a 6 felhúzott eseményt és a 2 alapeseményt (az igazgatótanácsi gyűlést és a prémiumfizetést) az általa
választott sorrendbe. Ez határozza meg az események bekövetkezésének sorrendjét. A következő szabályokat kell betartani:
a prémiumfizetési eseménynek az igazgatótanácsi gyűlés esemény előtt kell bekövetkeznie,
az igazgatótanácsi gyűlés esemény leghamarabb az 5. eseményként jöhet fel,
az igazgatótanácsi gyűlés esemény előtti eseménykártyák száma határozza meg a lejátszandó osztály körök számát.
Az elrendezett eseménykártyákat a kommunikációs osztály vezetője egy képpel lefelé fordított eseménypakliban maga elé rakja. Az osztály körök alatt az
eseménykártyák sorrendjét beállító játékos bármikor megnézheti a pakliban lévő kártyákat, azonban a kártyák sorrendjét már nem változtathatja meg.
Tipp: Az elrendezés alatt érdemes az először felhúzandó eseményt hátulra rakni, ami így végül a pakli tetejére fog kerülni.
Az igazgatótanácsi gyűlés ezzel véget ér és elkezdődik a több osztály kört magába foglaló II-es fázis.
event

summer party
Each member
of the board pays
to the company
(the stock).

event

motivation
The recreation
room is relocated to
the basement.

Q

standard event

-1

Q

standard event

event

event

motivation

directors‘ meeting

motivation

birthday

dismiss the chairman

each department

Working
49.5 hours/week
without wage
compensation is
introduced.

The board of directors
holds a Christmas
party. All employees
are invited.

It‘s the senior
president‘s birthday.
The chairman
and each divisional
head (with
the exception of
communications) pay

each share

each main department

Motivation
decreases by

event

bonus payment

each member of the board
the chairman

Motivation
decreases by

-2

1.

2.

elect a new chairman

3.

determine a new divisional head

4.

hand out privilege cards

5.

score influence points

6.

adjust motivation

7.

sort event cards

Motivation
increases by

+1

event

moron card
The divisional head
communications
pays

to each player.

for the gift to the
company (the stock).

Példa: A zöld játékos a kommunikációs osztály vezetője és elveszi a két alapeseményt, valamint – keverés után – 6 további eseménykártyát. A szabályokat szem
előtt tartva, a zöld játékos a képen látható sorrend szerint rendezi el a kártyákat. Az első esemény a nyári buli. Az igazgatótanácsi gyűlés pontosan az 5. helyen van;
ennél jobbra még lehetne tenni, balra viszont már nem. A prémiumfizetés a 3. helyen van, így az az igazgatótanácsi gyűlés előtt fog bekövetkezni.
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II: Osztály körök ___________________________________________________________________________________________________
A fordulóban lejátszandó osztály körök száma attól függ, hogy az igazgatótanácsi gyűlés hol helyezkedik el az eseménypakliban. Legalább 4 és legfeljebb 7
osztály kör kerül lejátszásra. Csak a kommunikációs osztály vezetője tudja az osztály körök pontos számát, illetve ő ismeri a bekövetkező eseményeket és azok
sorrendjét.
Minden osztály kör két szakaszból áll, melyeket egymás után kell lejátszani:
1. Eseményszakasz
2. Akciószakasz

1. Eseményszakasz
A kommunikációs osztály vezetője felcsapja az eseménypakli legfelső kártyáját. Ez az esemény azonnal bekövetkezik!
Tipp: A már felcsapott eseménykártyákat terítsétek ki! Így mindig látszik, hogy hány kártyát csaptatok már fel.
A következő események fordulhatnak elő:
Prémiumfizetés

Ezzel az eseménnyel pénzhez juttok. Mindannyian a következők szerint kaptok prémiumot:
100,000 Pinat minden részvénycsomagért (Figyelem: nem mindegyik részvényért!)
100,000 Pinat minden részlegért
200,000 Pinat minden kiemelt részlegért
150,000 Pinat minden igazgatótanácsi tagért
300,000 Pinat a főnökért
Ennél az eseménynél a Kontrolling privilégium-kártyával rendelkező játékos az aktuális motivációs értéktől függően magasabb prémiumot kaphat a
részlegekért és a kiemelt részlegekért (lásd a 13. oldalon a “Kontrolling privilégium“ leírását).
Megjegyzés: Ennek a kártyának mindig meg kell előznie az igazgatótanácsi gyűlést az eseménypakliban (lásd a 6 .oldalon az “Eseménykártyák elrendezése“ részt).

Példa: A piros játékosnál 2 részvénycsomag van, 1 darab 1-es és 1 darab 4-es. Ezekért 200,000 Pinatot kap. A 3 részlege 300,000 Pinatot ér, az 1 kiemelt részlege
pedig 200,000-et. Az 1 igazgatótanácsi tagért és a főnökért jár még neki 150,000 + 300,000 Pinat. A piros játékos összesen 1,150,000 Pinat prémiumot kap.
Igazgatótanácsi gyűlés

A forduló azonnal véget ér, az akciószakaszra már nem kerül sor! Folytassátok a játékot egy igazgatótanácsi gyűléssel! (A Főnök és a Kommunikáció privilégiumkártyákat azonban még használhatják a tulajdonosaik.)
Megjegyzés: Ez az eseménykártya legkorábban az 5. kártyaként kerülhet felcsapásra az eseménypakliról (lásd a 6. oldalon az “Eseménykártyák elrendezése“ részt).
Motiváció

Egy ilyen esemény befolyásolja az alkalmazottak motivációját. Mozgassátok a motiváció-jelölőt a motivációsávon a kártyán jelzett értéknek megfelelően:
felfelé + jel esetén, illetve lefelé - jel esetén.
Megjegyzés: A legtöbb esemény csökkenti a motivációt. A motiváció befolyásolja bizonyos privilégium-kártyák hatását (lásd a 12. oldalon a “Privilégium-kártyák“
részt).
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Idióta-kártya

Mivel ez az esemény hátrányosan érinti a kommunikációs osztály vezetőjét, ezért ezt a kártyát valószínűleg az igazgatótanácsi gyűles mögé teszi. Az idóta-kártya
hivatott megakadályozni, hogy minden fordulóban 7 osztály kör legyen.
Ha ennél az eseménynél valakinek többet kellene fizetnie, mint amennyi pénze van, akkor a többi játékos a fennmaradó részt a banktól kapja meg.
Egyéb események

A többi esemény magától értetődik, csak a kártyán lévő szöveget kell követni. (Ezen kívül az események leírása megtalálható a szabály végén lévő függelékben.)
Megjegyzés: Ha egy esemény végrehajtásakor valakinek többet kellene fizetnie, mint amennyi pénzzel rendelkezik, akkor csak annyit fizet, amennyije van.

2. Akciószakasz
Az óramutató járásának megfelelő irányban haladva minden játékos pontosan 1 akciót hajt végre. A kommunikációs osztály vezetője kezd. Azt a játékost, aki
éppen akciót hajt végre, aktív játékosnak hívjuk.
Megjegyzés: Az a játékos, akihez a kommunikációs osztály vezetője tartozik a forduló elején, kezdőjátékos marad a teljes akciószakasz alatt akkor is, ha lemond az
osztályvezetői pozícióról (lásd a 9. oldalon a “Lemondás az osztályvezetői pozícióról“ részt), vagy ha megvesztegetik és átadja másnak a privilégium-kártyáját.
A következő 7 féle akciót lehet végrehajtani:
A) Alkalmazottak felvétele
B) Részlegek létrehozása
C) Részlegek átalakítása
D) Lemondás az osztályvezetői pozícióról
E) Más játékosok megvesztegetése
F) Pontok vásárlása
G) Privilégium-kártya használata
Az egyes akciókat a következő fejezet ismerteti részletesen.
Az akciókra vonatkozó általános szabályok

Minden részlegnek pontosan 1 részlegvezetője van. Egy részlegben legfeljebb 6 alkalmazott dolgozhat és legalább 1 alkalmazottal rendelkeznie kell.
Abban az esetben, amikor 1 részlegvezetőhöz nem tartozik alkalmazott, a részleg azonnal bezár; a vezető visszakerül a megfelelő játékos készletébe.
Egy kiemelt részlegnek pontosan 2 részlegvezetője van. Egy kiemelt részleg is legfeljebb 6 alkalmazottal rendelkezhet. Viszont a részleggel ellentétben a
kiemelt részleg létezhet alkalmazottak nélkül is; a kiemelt részleg már sohasem fog bezárni.
Egy részleg vagy egy kiemelt részleg létrehozásakor vagy mozgatásakor mindig az osztály tetejéhez legközelebb lévő üres irodát kell elfoglalni. Amint egy adott
osztályon lévő részleg irodája kiürül, az alatta lévő részlegek és kiemelt részlegek azonnal feljebb mozognak.

Lehetséges akciók az akciószakaszban __________________________________________________________
A) Alkalmazottak felvétele
Az aktív játékos elvesz 2 alkalmazottat az általános készletből és lerakja őket egy vagy több olyan irodára, ahol saját részleggel vagy kiemelt részleggel
rendelkezik. Ha nála van a Személyzeti privilégium kártya, akkor az aktuális motivációs értéktől függően további alkalmazottakat kaphat az általános
készletből (lásd a 15. oldalon a “Személyzeti privilégium“ leírását).
Megjegyzés: Tartsátok észben az “Az akciókra vonatkozó általános szabályok” részben leírtakat!
Példa: A zöld játékos felvesz 2 alkalmazottat úgy, hogy elveszi őket a
készletből és felteszi a játéktáblára.

B) Részlegek létrehozása
2 különböző módon lehet új részleget létrehozni; vagy saját alkalmazottakkal, vagy pedig új alkalmazottakkal.
Létrehozás saját alkalmazottakkal

Egy játékos saját alkalmazottait felhasználva 1 vagy 2 új részleget hozhat létre 1 akcióval. Az aktív játékos elvesz bármennyi alkalmazottat a saját részlegeiről
és/vagy kiemelt részlegeiről és lehelyezi őket 1 vagy 2 szabad irodára. Minden új részlegben legalább 2 alkalmazottnak kell tartózkodnia.
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Utána minden új részlegben kicserél pontosan 1 alkalmazottat 1 vezetőre a készletéből, akik így részlegvezetővé válnak. A kicserélt alkalmazottak
visszakerülnek az általános készletbe.
Megjegyzés: Tartsátok észben az “Az akciókra vonatkozó általános szabályok” részben leírtakat!
Példa: A zöld játékos elvesz összesen 7 alkalmazottat a meglévő
részlegeiről, melyekből 5-öt a könyvelési osztály legfelső szabad
irodájába, valamint 2 alkalmazottat a jogi és szabadalmi osztály
legfelső szabad irodájába tesz. Ezzel teljesíti a részlegenkénti legalább
2 alkalmazottas követelményt. Utána mindkét új részlegben lecserél 1
alkalmazottat 1 vezetőre. A fejlesztési osztályon található zöld részleg
bezár, mivel ott már nem maradt alkalmazott. A zöld játékos visszaveszi
innen a (volt) részlegvezetőt a saját készletébe.

Létrehozás új alkalmazottakkal

Új alkalmazottakkal pontosan 1 új részleg hozható létre 1 akcióval. Az aktív játékos elvesz 1 vezetőt a saját készletéből és 1 alkalmazottat az általános
készletből és leteszi őket egy szabad irodára. Ha nála van a Személyzeti privilégium-kártya, akkor az aktuális motivációs értéktől függően további
alkalmazottakat kaphat az általános készletből (lásd a 15. oldalon a “Személyzeti privilégium“ leírását).
Utána elvehet bármennyi alkalmazottat a már meglévő részlegeiről és/vagy kiemelt részlegeiről és leteheti őket az új osztályra.
Megjegyzés: Tartsátok észben az “Az akciókra vonatkozó általános szabályok” részben leírtakat!

C) Részlegek átalakítása
Részlegeket 2 különböző módon lehet átalakítani; áthelyeződhet(nek) egy másik osztályra, vagy megalakulhat 1 új kiemelt részleg.
Áthelyezés egy másik osztályra

1 akcióval 1 vagy 2 részleg, vagy pedig pontosan 1 kiemelt részleg helyezhető át. Az aktív játékos megfog 1 vagy 2 részleget, vagy 1 kiemelt részleget (illetve a
hozzá tartozó vezetőket és alkalmazottakat) és átteszi őket egy másik osztály szabad irodájába.
Megjegyzés: Tartsátok észben az “Az akciókra vonatkozó általános szabályok” részben leírtakat!
Egy új kiemelt részleg megalapítása

1 akcióval pontosan 1 kiemelt részleg alapítható meg. Ehhez 2, már meglévő részleget kell egyesíteni. Ezek jöhetnek ugyanabból, vagy akár két különböző
osztályról is. Az aktív játékos vagy áthelyez 2 részleget egy új, közös irodába, vagy pedig átrak 1 részleget egy olyan irodába, amelyben már egy másik részleg
működik.
Mindkét részlegvezető megmarad az újonnan alapított kiemelt részlegen. Azonban 2 alkalmazottat el kell bocsátani, akik visszakerülnek az általános
készletbe. Ha még így is több, mint 6 alkalmazottja van a kiemelt részlegnek, akkor a többletet is el kell bocsátani.
Megjegyzés: Tartsátok észben az “Az akciókra vonatkozó általános szabályok” részben leírtakat!
Az aktív játékos 1 pontot kap a kiemelt részleg-sávon a kiemelt részleg megalapításáért. (Mivel a kiemelt részlegeket nem lehet bezárni, ezért mindig
leellenőrizhető, hogy a pontozósáv a megfelelő pontszámot mutatja-e. Minden játékos pontszámának meg kell egyeznie az általa létrehozott kiemelt részlegek
számával.)
Példa: A zöld játékos áthelyezi a
kommunikációs osztály legalsó részlegét a
fejlesztési osztályon lévő irodájába. Mindkét
részlegvezető ott marad és együtt egy
kiemelt részleget alkotnak. 2 alkalmazottat
elbocsátanak a részlegből, 4 alkalmazott
megmarad. A zöld játékos 1 pontot kap a
kiemelt részleg-sávon.

D) Lemondás az osztályvezetői pozícióról
1 akcióval pontosan 1 osztályvezető mondhat le önkéntesen. A lemondott osztályvezető számára 2 lehetséges jövőbeli pozíció választható. Vagy
igazgatótanácsi tag lesz, vagy pedig külső tanácsadóként tevékenykedik tovább.
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Az osztályhoz tartozó privilégium-kártya mindkét esetben érvényét veszti az aktuális fordulóra. A kártya a tulajdonosánál marad, de képpel lefelé kell
fordítani. Ez a privilégium nem áll rendelkezésre egészen addig, amíg a következő igazgatótanácsi gyűlésen újra érvénybe nem lép.
Igazgatótanácsi tag

Az aktív játékos 1 saját osztályvezetőjét és az osztályhoz tartozó összes saját részlegvezetőjét elküldi az igazgatótanácsba. Kivételt képeznek a kiemelt
részlegek vezetői. Ők a helyükön maradnak.
Az aktív játékosnak az adott osztályon dolgozó összes alkalmazottját (a kiemelt részlegekhez tartozókat is!) elbocsátják és visszakerülnek az általános
készletbe. Tehát minden részleg bezár, csak a kiemelt részlegek maradnak meg.
Amennyiben nincs elég hely az igazgatótanácsban az összes új tag számára, akkor minden jelenlegi tag balra mozog egészen addig, amíg minden új tag számára
elég hely nem lesz. Így előfordulhat, hogy egy vagy több igazgatótanácsi tagot elbocsátanak, akik visszakerülnek az adott játékosok készletébe.
Példa: A zöld játékos áthelyezi a kommunikációs osztály vezetőjét
és az osztályon lévő két részlegvezetőjét az igazgatótanácsba. A két
részlegben lévő mind a 6 alkalmazottját elveszíti, akik visszakerülnek
az általános készletbe.
Csak 1 szabad hely van az igazgatótanácsban. Ahhoz, hogy mind a 3
zöld vezető beférjen az igazgatótanácsba, minden tagnak 2 hellyel
balra kell mozognia. A kék és a (balra lévő) piros vezetőt elbocsátják,
akik visszakerülnek a készletbe. Ezután a 3 zöld vezető elfoglalja az új
helyét.

Külső tanácsadó

Az aktív játékos áthelyez 1-et a saját osztályvezetői közül a tanácsadósáv megfelelő osztálymezőjére. Minden játékosnak több tanácsadója is lehet mindegyik
tanácsadói mezőn.
Ilyenkor is az aktív játékosnak az osztályon lévő összes alkalmazottját (a kiemelt részlegekhez tartozókat is!) elbocsátják és visszakerülnek az általános
készletbe. Minden részleg bezár, csak a kiemelt részlegek maradnak meg. A részlegvezetők visszakerülnek a játékos készletébe.
Példa: A zöld játékos felveszi a fejlesztési
osztály vezetőjét külső tanácsadónak. A
figuráját a tanácsadósáv fejlesztési mezőjére
mozgatja. A kiemelt részlegén lévő 4
alkalmazottat elbocsátják, de maga a kiemelt
részleg megmarad.

E) Más játékosok megvesztegetése
Egy játékos 1 akcióval 1-2 megvesztegetési kísérletet tehet azért, hogy hozzájusson egy másik játékosnál lévő privilégium-kártyához. Egy megvesztegetéssel
megszerzett privilégiumnak erősebb hatása van, mint annak, amit az igazgatótanácsi gyűlés alatt osztályvezetőként kapnak a játékosok.
Az aktív játékos ajánlatot tehet egy privilégium-kártyára bármelyik másik játékosnak, aki előtt van ilyen kártya, attól függetlenül, hogy az képpel felfelé,
vagy lefelé van fordítva. (Ha a másik játékos előtt több kártya is van, akkor az aktív játékosnak meg kell mondania, hogy melyikre teszi az ajánlatot.) Belecsúsztat
egy tetszőleges összeget (legalább 50,000 Pinatot) a megvesztegetési borítékjába és átadja a másik játékosnak, aki megnézi az ajánlatot. A másik játékos 2
lehetőség közül választhat: vagy elfogadja az ajánlatot, vagy pedig elutasítja. Az aktív játékos mindkét esetben 1 pontot kap a korrupciósávon.
Az ajánlat elfogadása

A másik játékos kiveszi a pénzt a megvesztegetési borítékból és szintén kap 1 pontot a korrupció-sávon (vagyis mindkét játékos kap 1 pontot a korrupciósávon).
Utána visszaadja a borítékot a privilégium-kártyával együtt az aktív játékosnak, aki kiteszi maga elé a kártyát úgy, hogy a megvesztegetett (arany hátterű)
oldala nézzen maga felé. Kivétel: Amennyiben a privilégium-kártya képpel lefelé volt fordítva az előző tulajdonosánál, úgy az új tulajdonosnak is képpel lefelé
fordítva kell letennie. (A privilégium-kártyák leírása a 12. oldalon, a “Privilégium-kártyák” résznél található.)
Az akciónak vége; az aktív játékos nem tehet további megvesztegetési kísérletet.
Az ajánlat elutasítása

A másik játékos a felajánlott pénzzel együtt visszaadja a megvesztegetési borítékot az aktív játékosnak.
Ha az első kísérlet meghiúsult, akkor az aktív játékos megpróbálkozhat egy második megvesztegetéssel. Vagy emeli az ajánlatát ugyanarra a privilégiumkártyára, vagy megpróbál megszerezni egy másik privilégium-kártyát, amelyik lehet ugyanannál, vagy akár egy másik játékosnál is. Ennél a második kísérletnél
ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az elsőnél, azzal a kivétellel, hogy az aktív játékos ezúttal nem kap pontot a korrupciósávon.
Ha a másik játékos elfogadja az ajánlatot, akkor a fent leírtakat kell követni (lásd az “Az ajánlat elfogadása” részt). Ha elutasítja az ajánlatot, akkor egyszerűen
visszaadja a borítékot és a pénzt. A megvesztegetési kísérlet nem járt sikerrel és az akció véget ér.
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Alkalmazottak elvesztése

Minden olyan játékos, aki ezen akció alatt elutasított egy ajánlatot, elveszít 1 alkalmazottat – hacsak nem kapott egy második ajánlatot, amit elfogadott. Ha
egy játékos 2 megvesztegetési kísérletet utasított el, akkor is csak 1 alkalmazottat veszít el. Az aktív játékos választja ki, hogy melyik alkalmazott kerüljön le a
játéktábláról. Levesz egy alkalmazottat egy tetszőleges részlegéről vagy kiemelt részlegéről és visszateszi a készletbe.
Megjegyzés: Tartsátok észben az “Az akciókra vonatkozó általános szabályok” részben leírtakat! Előfordulhat, hogy a részleget be kell zárni.
Példa: A zöld játékos szeretné átvenni a Kontrolling privilégium-kártyát a sárga játékostól.
100,000 Pinatot tesz a megvesztegetési borítékjába és átadja a sárga játékosnak. A zöld játékos
1 korrupció pontot kap. Úgy tűnik, hogy a pénz mennyisége kevés, mivel a sárga játékos
elutasítja az ajánlatot.
Ezután a zöld játékos újabb megvesztegetési kísérletet tehet. Úgy dönt, hogy nem próbálkozik
újra a Kontrollinggal, hanem megvesztegeti a piros játékost a Főnök privilégiumért. Átadja
a borítékját 350,000 Pinattal. A piros játékos elfogadja és elveszi a pénzt. Ezen kívül a piros
játékos kap 1 korrupció pontot. A zöld játékos megkapja a Főnök privilégiumot és maga elé
teszi a megvesztegetett oldalával maga felé.
Végül a zöld játékos levesz 1 alkalmazottat az egyik sárga irodáról, mivel a sárga játékos
elutasította a megvesztegetését.

F) Pontok vásárlása
Annak érdekében, hogy megszerezzék a szükséges győzelmi pontokat, a játékosok pontokat vásárolhatnak a tulajdonságsávokon. A játékosok a kemény munkával
megszerzett pénzüket befektethetik részvényekbe, kiemelt részlegekbe, vagy külső tanácsadókba. Alkalmazottakat is elbocsáthatnak, hogy befolyást szerezzenek.
(Azonban a korrupciósávon így nem juthatnak pontokhoz.) A következő 4 lehetőség közül választhatnak:
Befolyás

Egy játékos 1 akciót használva pontosan 1 befolyáspontot szerezhet meg. Ehhez az aktív játékosnak el kell bocsátania 3 alkalmazottat bármelyik részlegekről és/
vagy kiemelt részlegekről. Az alkalmazottak tartozhatnak különböző osztályokhoz is. Lépjetek le 1 pontot a befolyássávon!
Kiemelt részlegek

Egy játékos 1 akciót használva pontosan 1 kiemelt részleget vásárolhat. Ehhez az aktív játékosnak 1,500,000 Pinatot kell befizetnie a készletbe. Ezután elvesz 2
vezetőt a saját készletéből és leteszi őket egy tetszőleges osztály egyik, még szabadon lévő irodájára. Végül lépjetek le 1 pontot a kiemelt részleg-sávon!
Tanácsadás

Egy játékos 1 akciót használva pontosan 1 külső tanácsadót alkalmazhat. Ehhez az aktív játékosnak 2,000,000 Pinatot kell befizetnie a készletbe. Ezután elvesz
1 vezetőt a készletéből és leteszi a tanácsadósáv egyik tetszőleges mezőjére.
Részvények

Egy játékos 1 akciót használva pontosan 1 részvénycsomagot vásárolhat. A csomagoknak különböző áruk van attól függően, hogy mennyi részvényből állnak:
1 részvény: 		100,000 Pinat		
2 részvény: 		200,000 Pinat		
3 részvény: 		400,000 Pinat		
4 részvény: 		600,000 Pinat

5 részvény:
6 részvény:
7 részvény:

900,000 Pinat
1,200,000 Pinat
1,600,000 Pinat

A Könyvelés privilégium-kártyával rendelkező játékos, az aktuális motivációs értéktől függően, akár egy nagyobb részvénycsomagot is elvehet, mint amit
kifizetett (lásd a 12. oldalon a “Könyvelés privilégium“ leírását).
Az akítv játékos 1 pontot kap a részvénysávon a megvásárolt csomagban lévő minden egyes részvényért. Ezen kívül a részvénycsomagok további hozamot
jelentenek a Prémiumfizetés eseménynél.
Megjegyzés. A részvénycsomagok száma korlátozott. Ha egy adott méretű csomag elfogy, akkor abból már nem lehet vásárolni.
Példa: A zöld játékos megvesz egy 3-as részvénycsomagot 400,000 Pinatért, amiért 3
pontot kap a részvénysávon.
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G) Privilégium-kártya használata
Ezzel az akcióval a Fejlesztés vagy a Jogi és szabadalmi privilégium-kártyák használatára van lehetőség. (A privilégium-kártyák leírása a 12. oldalon, a
“Privilégium-kártyák” résznél található.)

A játék vége ___________________________________________________________________________________________________________
Amint egy játékos eléri a 4 győzelmi pontot, azonnal bejelenti, és ha szükséges, megmutatja az ősellenség-kártyáját. Ha eddig az időpontig legyőzte az
ősellenségét (lásd a 3. oldalon az “Az ősellenség” részt), akkor az érte járó győzelmi pont már nem vehető el tőle. Amint az aktuális osztály kör befejeződik, azonnal
véget ér a játék.
Ha ez alatt a kör alatt más játékosok is elérik a 4 győzelmi pontot, akkor ők is bejelentik és megmutatják az ősellenség-kártyájukat.
A legtöbb győzelmi pontot szerző játékos nyeri a játékot. Egyenlőség esetén a legtöbb pénzzel rendelkező játékos a győztes. Ha még így is egyenlőség van, akkor
többen is nyertek. A többieknek sok szerencsét kívánunk a következő Power Struggle játszmához!
Megjegyzés: Ha hosszabb játékot szeretnétek játszani, akkor játszhattok 5 győzelmi pontig. Erről a játék megkezdése előtt állapodjatok meg!

Privilégium-kártyák ____________________________________________________________________________________________
A privilégium-kártyák többféle módon használhatók. Közülük néhány egy akció vagy esemény hatását erősíti, másokkal egy külön akció hajtható végre. Ez a
fejezet mindegyik privilégium-kártyát részletesen ismerteti.
Egy játékos csak akkor használhat egy privilégiumot, ha az képpel felfelé fordítva fekszik előtte. Privilégium-kártyát vagy az igazgatótanácsi gyűlésen, vagy
pedig egy sikeres megvesztegetéssel lehet megszerezni. A megszerzés módjától függ, hogy a kártyának melyik fele néz a játékos felé; a kártyának csak ez a fele
használható. A kártya megvesztegetett fele mindig erősebb a osztály felénél.
Némely esemény vagy akció hatására képpel lefelé kell fordítani a privilégium-kártyát. Ez a kártya érvényét veszti a forduló hátralévő részére.
Az igazgatótanácsi gyűlés alatt mindegyik osztályvezető megkapja az osztályához tartozó privilégium-kártyát; az új főnökhöz kerül a Főnök privilégium-kártya
(lásd a 6. oldalon a “Privilégium-kártyák elosztása” részt). Az így megszerzett privilégium-kártyákat mindig képpel felfelé és mindig az osztály felével (a szürke
háttérrel) magatok felé fordítva helyezzétek magatok elé!
Egy privilégium-kártya egy sikeres megvesztegetéskor gazdát cserél (lásd a 10. oldalon a “Más játékosok megvesztegetése” részt). Az így megszerzett
privilégium-kártyákat mindig képpel felfelé és mindig a megvesztegetett felével (az arany háttérrel) magatok felé fordítva helyezzétek magatok elé! Akkor
is, ha egy játékos osztályvezetőként vagy főnökként szerzi vissza megvesztegetéssel a pozíciójához tartozó privilégium-kártyát, a kártyát a megvesztegetett
oldalával maga felé fordítva kell letennie. Ha egy játékos egy képpel lefelé fordított kártyát szerez megvesztegetéssel, akkor azt ugyanúgy kell maga elé tennie.

Főnök privilégium
A játékos az igazgatótanácsi gyűlés elején (lásd a 7. oldalon) létrehozhat pontosan 1 új részleget 1
alkalmazottal. Elvesz 1 vezetőt a saját készletéből és 1 alkalmazottat az általános készletből és leteszi
mindkettőt egy általa választott osztály üres irodájára.
Tipp: Rakjatok 1 alkalmazottat és 1 vezetőt a készletből a kártya mellé mikor megszereztétek!
Ez emlékeztet arra, hogy ne felejtsétek el használni a privilégiumot.

A játékos az igazgatótanácsi gyűlés elején (lásd a 7. oldalon) létrehozhat pontosan 1 új kiemelt
részleget alkalmazottak nélkül. Elvesz 2 vezetőt a saját készletéből és leteszi őket egy általa választott
részleg üres irodájára. Ezen kívül lelép 1 pontot a kiemelt részleg-sávon.
Tipp: Rakjatok 2 vezetőt a készletből a kártya mellé, amikor a kártya gazdát cserél!
Ez emlékeztet arra, hogy ne felejtsétek el használni a privilégiumot.

Könyvelés privilégium
Ha egy játékos egy részvénycsomagot vásárol az “F) Pontok vásárlása” akcióval (lásd
a 11. oldalon), akkor az aktuális motivációs értéktől függően lehetősége van egy, a
kifizetettnél nagyobb részvénycsomag megszerzésére:
nem jár további részvény 4-6-os motivációnál
1 további részvény 2-3-as motivációnál
2 további részvény 0-1-es motivációnál
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Ha egy játékos egy részvénycsomagot vásárol az “F) Pontok vásárlása” akcióval (lásd a 11. oldalon),
akkor az aktuális motivációs értéktől függően lehetősége van egy, a kifizetettnél nagyobb
részvénycsomag megszerzésére:
1 további részvény 4-6-os motivációnál
2 további részvény 2-3-as motivációnál
3 további részvény 0-1-es motivációnál

Példa: A kék játékosnál van a Könyvelés privilégium-kártya, az
osztály felével a játékos felé fordítva. A motiváció aktuális értéke 1.
Részvényvásárlás esetén a kék játékos 2 további részvényt kap. Kifizet
400,000 Pinatot 1 darab 3-as részvénycsomagért és elvesz egy 5-ös
részvénycsomagot a készletből. 5 pontot kap a részvénysávon.

Kontrolling privilégium
A játékos az aktuális motivációs értéktől függően több pénzt kaphat minden részlege és kiemelt
részlege után a prémiumfizetés esemény alatt (lásd a 7. oldalon):
nem jár további pénz 5-6-os motivációnál
további 50,000 Pinat részlegenként/kiemelt részlegenként 3-4-es motivációnál
további 100,000 Pinat részlegenként/kiemelt részlegenként 0-2-es motivációnál

A játékos az aktuális motivációs értéktől függően több pénzt kaphat minden részlege és kiemelt
részlege után a prémiumfizetés esemény alatt (lásd a 7. oldalon):
további 100,000 Pinat részlegenként/kiemelt részlegenként 3-6-os motivációnál
további 150,000 Pinat részlegenként/kiemelt részlegenként 2-es motivációnál
további 200,000 Pinat részlegenként/kiemelt részlegenként 0-1-es motivációnál

Példa: A prémiumfizetéshez (lásd a 7. oldalon a
“Prémiumfizetés” részt) tartozó példában a piros játékos
1,150,000 Pinatot kap.
Ha a kifizetés pillanatában nála lenne a Kontrolling
privilégium-kártya a megvesztegetett oldalával felé
fordítva és az aktuális motivációs érték 1 lenne, akkor
a piros játékos további 800,000 Pinatot kapna a 3
részlegéért és az 1 kiemelt részlegéért, vagyis összesen
1,950,000 Pinat prémium járna neki.
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Fejlesztés privilégium
A játékos a “G) Privilégium-kártya használata” akcióval (lásd a 12. oldalon) átcsábíthat
1 alkalmazottat egy másik játékostól. Elvesz 1 alkalmazottat egy másik játékos bármelyik
részlegéről vagy kiemelt részlegéről és leteszi bármelyik saját részlegére vagy kiemelt részlegére. Ha
a játékosnak nincs olyan részlege vagy kiemelt részlege, amelyik fel tudná venni az alkalmazottat,
akkor nem hajthatja végre ezt az akciót.

Megjegyzés: Tartsátok észben az “Az akciókra vonatkozó általános szabályok” részben leírtakat! Előfordulhat, hogy a részleget be kell zárni.
A játékos a “G) Privilégium-kártya használata” akcióval (lásd a 12. oldalon) átcsábíthat 3
alkalmazottat a többi játékostól. Elvesz 3 alkalmazottat a többi játékos bármelyik 3 részlegéről és/
vagy kiemelt részlegéről és leteszi őket bármelyik saját részlegeire és/vagy kiemelt részlegeire. Egy
játékostól nem szabad 1-nél több alkalmazottat elvenni. A játékostársak megkímélése érdekében,
illetve ha 3-nál kevesebb játékosnak vannak alkalmazottai, az aktív játékos a készletből is vehet fel
alkalmazottakat (amíg a felvett alkalmazottak száma el nem éri a 3-at). Ha a játékosnak nincs elég
helye a részlegeiben és/vagy kiemelt részlegeiben arra, hogy elhelyezze az összes alkalmazottat,
akkor csak annyit csábíthat át, amennyit fel tud venni.
Megjegyzés: Tartsátok észben az “Az akciókra vonatkozó általános szabályok” részben leírtakat! Előfordulhat, hogy a részleget be kell zárni.
Példa: A piros játékosnál van a Fejlesztés privilégium-kártya, a
megvesztegetett oldalával maga felé fordítva. 1 akciót felhasználva
érvényesíti ezt a privilégiumot. Elvesz 1 alkalmazottat a kék, a sárga
és a zöld játékos egy-egy részlegéről, majd leteszi őket a személyzeti
osztályon lévő részlegére. Most 6 alkalmazott van ebben a részlegben,
így ide már nem lehet többet felvenni.

Kommunikáció privilégium
A játékos az igazgatótanácsi gyűlés végén elrendezheti a 8 eseménykártyát az aktuális fordulóra
(lásd a 6. oldalon az “Eseménykártyák elrendezése” részt).

A játékos az igazgatótanácsi gyűlés elején (lásd a 4. oldalon), miután a Főnök privilégium
felhasználása megtörtént, végrehajthat 1 további akciót, mintha az akciószakasznál tartana a
játék (lásd a 8. oldalon az “Akciószakasz” részt).
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Személyzeti privilégium
A játékos az aktuális motivációs értéktől függően további alkalmazottakat kaphat az általános
készletből az ”A) Alkalmazottak felvétele“ (lásd a 8. oldalon) és a “B) Részlegek létrehozása“ (új
alkalmazottakkal, lásd a 9. oldalon) akciók végrehajtásakor:
nem jár további alkalmazott 4-6-os motivációnál
további 1 alkalmazott 2-3-as motivációnál
további 2 alkalmazott 0-1-es motivációnál

A játékos az aktuális motivációs értéktől függően további alkalmazottakat kaphat az általános
készletből az ”A) Alkalmazottak felvétele“ (lásd a 8. oldalon) és a “B) Részlegek létrehozása“ (új
alkalmazottakkal, lásd a 9. oldalon) akciók végrehajtásakor:
további 1 alkalmazott 4-6-os motivációnál
további 2 alkalmazott 2-3-as motivációnál
további 3 alkalmazott 0-1-es motivációnál

Példa: A zöld játékosnál van a Személyzeti privilégiumkártya, a megvesztegetett oldalával maga felé fordítva.
Az „Részlegek létrehozása“ akciót használja és létrehoz
1 új részleget új alkalmazottakkal. Mivel az aktuális
motivációs érték 1, ezért további 3 alkalmazottat
kap. Elvesz 1 vezetőt és 4 alkalmazottat a készletből
és leteszi őket a könyvelési osztály legfelső szabad
irodájára.

Jogi és szabadalmi privilégium
A játékos a “G) Privilégium-kártya használata” (lásd a 12. oldalon) akciót használva 1 alkalmazott
elbocsátásával 1 befolyáspontot szerezhet. Elvesz 1 alkalmazottat bármelyik saját részlegéről vagy
kiemelt részlegéről és visszateszi az általános készletbe. Ezután lelép 1 pontot a befolyássávon. (Ha a
játékosnak nincs olyan alkalmazottja, akit elbocsáthatna, akkor nem hajthatja végre ezt az akciót).

Megjegyzés: Tartsátok észben az “Az akciókra vonatkozó általános szabályok” részben leírtakat! Előfordulhat, hogy az részleget be kell zárni.
A játékos a “G) Privilégium-kártya használata” (lásd a 12. oldalon) akciót használva 2 alkalmazott
elbocsátásával 2 befolyáspontot szerezhet. Elvesz 2 alkalmazottat bármelyik saját részlegeiről
és/vagy kiemelt részlegeiről és visszateszi őket az általános készletbe. Ezután lelép 2 pontot a
befolyássávon. (Ha a játékosnak nincs 2 olyan alkalmazottja, akiket elbocsáthatna, akkor nem
hajthatja végre ezt az akciót).

Megjegyzés: Tartsátok észben az “Az akciókra vonatkozó általános szabályok” részben leírtakat! Előfordulhat, hogy az részleget be kell zárni.
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Példa: A piros játékosnál van a Jogi és szabadalmi privilégium-kártya,
az osztály oldalával maga felé fordítva. 1 akciót felhasználva érvényesíti
ezt a privilégiumot. Levesz 1 alkalmazottat a játéktáblán lévő saját
részlegéről és visszateszi a készletbe. Ezután 1 szinttel (ponttal) feljebb
mozgatja a figuráját a befolyássávon.
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Eseménykártyák ___________________________________________________________________________________________________
A két alapeseményen (igazgatótanácsi gyűlés és prémiumfizetés) kívül a következő események fordulhatnak elő.

Igazgatósági botrány (Board scandal)
A főnök kegyvesztetté válik és idő előtt elbocsátják. Kárpótlásként 200,000 Pinatot kap a készletből.
A Főnök privilégium-kártya érvényét veszti és képpel lefelé kell fordítani.
The chairman of the board falls out of favor and is prematurely dismissed. As a compensation, he receives 200.000 from the stock.
The privilege card chairman loses its validity and is turned face-down.

Idióta-kártya (Moron card) [3x]
A kommunikációs osztály vezetője 100,000 Pinatot fizet minden játékosnak.
The divisional head communications pays 100.000 to each player.

Születésnap (Birthday)
A vállalat elnökének születésnapja van. A főnök és mindegyik osztályvezető (a kommunikációs osztály vezetőjének kivételével) 100,000 Pinatot fizet az ajándékért a
vállalatnak (a készletbe).
It‘s the senior president‘s birthday. The chairman and each divisional head (with the exception of communications) pay 100.000 for the gift to the company (the
stock).

Nyári buli (Summer party)
Minden igazgatótanácsi tag 100,000 Pinatot fizet a vállalatnak (a készletbe).
Each member of the board pays 100.000 to the company (the stock).

Vállalati kirándulás (Company outing)
Nincs hatása.
No effect.

Motiváció (Motivation)
Bevezették a bérpótlék nélküli 49,5 órás munkahetet. A motiváció 2-vel csökken.
Working 49.5 hours/week without wage compensation is introduced. Motivation decreases by 2.
Néhány vezetőnek sürgőssé vált, hogy eladja a vállalati részvényeit. A motiváció 2-vel csökken.
Some managers are in a rush to sell their company shares. Motivation decreases by 2.
Az étkezőben megemelték a desszertek árát. A motiváció 1-gyel csökken.
The price for desserts in the cafeteria is raised. Motivation decreases by 1.
A társalgóban lévő törött asztali foci nem javítható. A motiváció 1-gyel csökken.
The broken soccer table in the lounge is not to be repaired. Motivation decreases by 1.
A szakszervezeti tagok a jövőben nem vehetnek részt semmilyen focimeccsen sem. A motiváció 1-gyel csökken.
Members of the union are to be excluded from all soccer matches in the future. Motivation decreases by 1.
A hallban lévő kávézó nyitvatartási idejét a 12:30 és 13:00 óra közötti időre csökkentik. A motiváció 1-gyel csökken.
The opening hours of the coffee bar in the lounge are to be reduced to 12:30 to 1:00 p.m. Motivation decreases by 1.
Az alkalmazottaknak mostantól hordaniuk kell a vállalati egyenruhát. A motiváció 1-gyel csökken.
As of now, employees are to wear the company uniform. Motivation decreases by 1.
A vezetőség wellness-szobát csináltatott az igazgatóság szintjére. A motiváció 1-gyel csökken.
The management has a spa installed on the the board level. Motivation decreases by 1.
A sikeres gazdasági intézkedések után az igazgatóság megemeli a saját fizetését. A motiváció 1-gyel csökken.
After successful economy measures the board increases their income. Motivation decreases by 1.
A fizetett szabadságot eltörölték. A motiváció 1-gyel csökken.
Vacation allowance is canceled. Motivation decreases by 1.
A pihenőszobát áthelyezték az alagsorba. A motiváció 1-gyel csökken.
The recreation room is relocated to the basement. Motivation decreases by 1.
Bevezetik a munkaidő-nyilvántartást. A motiváció 1-gyel csökken.
Attendance recorders are to be implemented. Motivation decreases by 1.
A vállalati statisztikák szerint az alkalmazottak többsége nagyon elégedett a vezetőséggel. A motiváció 1-gyel csökken.
According to company statistics, the majority of employees is very satisfied with the management. Motivation decreases by 1.
Az igazgatóság kiadásairól szóló számlák a piros lámpás negyedben tett látogatásokról tanúskodnak. A motiváció 1-gyel csökken.
The board‘s bill of expenses indicates visits to the red-light district. Motivation decreases by 1.
Mostantól nem jár juttatás a túlórákért. A motiváció 1-gyel csökken.
As of now, overtime will no longer be compensated. Motivation decreases by 1.
Bírósági rendelet alapján a wellness-szobát minden alkalmazott számára elérhetővé kell tenni. A motiváció 2-vel nő.
By court order the spa is to be opened to all employees. Motivation increases by 2.
Az igazgatótanács Karácsonyi bulit tart. Minden alkalmazott meg van hívva. A motiváció 1-gyel nő.
The board of directors holds a Christmas party. All employees are invited. Motivation increases by 1.
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