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1. Dobás a Kockákkal:      Kövesd 1) – 2) lépést 

1) 1) Dobjon a kezdőjátékos 6 Belváros kockával 2) helyezze őket a megfelelő Belváros helyszínre 
FONTOS: az X eredmény a kockán azt jelenti, hogy nincs elérhető akció ahhoz a kockához az adott a körben

2) 

Duel of Magicians - Bűvészek párbaja           Ez a kiegészítő csak 2 játékos játékmódban használható 

1)  Miután dobtunk a Belváros kockákkal, rakjuk a Kör Felépítése pakli legfölső lapját a pakli mellé. 2)  A lapra
nyomtatott elrendezés alapján takarjunk le 2 helyet a Belvárosban, a Piactéren, a Sötét Sikátorban és 2 
napot a Színházban egy választott színű kimaradó játékos képpel lefordított Karakter korongjaival.
TIPP: Így különböző karakter helyek és napok lesznek elérhetők minden körben. mivel a játékosok mindig 
látják, hogy milyen beállítás jön a következő körben, tudnak előre tervezni.

2. Körsorrend beállítása:

FONTOS: Az első körben kimarad a „Körsorrend beállítása”!

1) A Körsorrendet a Hírnév pontok szerinti sorrenddel ellentétesen, tehát a legkevesebb Hírnévvel rendelkező 
játékos kapja az első helyet FONTOS: Ha 2 vagy több játékos ugyanannyi Hírnévvel fejezi be a kört, akkor az 
előző körhöz képest fordított sorrendben következhetnek ebben a körben, vagyis helyet cserélnek.

3. Hirdetés:

1) Helyezd a Plakátodat a játékos jelölőd vagy Bábu fölé 2) Fizess annyi érmét ahányas szám található a 
körsorrend szerinti helyeden 3) Azonnal kapsz 2 Hírnév pontot (+2 ) ★ 4) A Plakátok a „Kör Vége” fázisban 
kapod vissza

4. Megbízás Fázis: A játékosok ezt a fázist egyszerre hajtják végre!   Kövesd A) – B) lépést 

A)

Mágikus erők játékvariáns -  csak a Sötét Sikátorral használható 

1) Minden „Megbízás” fázis elején a játékos aktiválhat egyet a kezében levő Mágikus Erők kártyalapok közül, 
vagyis képpel fölfelé egy Mágikus Erő hely mellé helyezheti. 2) A Mágikus Erő kártyalap csak akkor 
aktiválható, ha 2a-2b-2c teljesül 2a) Elérhető helyként van feltüntetve a Mágikus Erő kártyán 2b) A hely 
megnyitásra került Trickerion Szilánkokkal (lásd lentebb a Trickerion Szilánkoknál) 2c)
Rendelkezünk a megfelelő Hírnévvel vagy kifizetjük a kártya Hírnév Küszöbe és az aktuális
Hírnevünk közötti különbséget Érmékkel. FONTOS: Ha egy hely mellett már van Mágikus Erő
kártya, vissza kell vennünk azt a kezünkbe, mielőtt az újat lerakjuk.

Trickerion Szilánkok: 1) Ebben a variánsban a Trickerion Szilánkokat a Mágikus Erő
helyeken tároljuk azáltal, hogy   minden szerzett Szilánkot az ott lévő Szilánk jelekre
helyezünk 2) A Szilánkokat lentről fölfelé kell lehelyezni az 1-es Szilánk hellyel kezdve és
felülről lefelé költjük el 3) Egy Mágikus Erő hely, amelyiknek minden Szilánk jelét egy Szilánk
fedi, nyitottnak számít, és  aktiválható itt Mágikus Erő 4) Ha egy Szilánkot elköltünk az egyik
Mágikus Erő helyről, az ott lévő kártya azonnal visszakerül a kezünkbe TIPP: Ha minden helyen van 
Szilánkod, és még ezen felül is van, először a plusz Szilánkokat költsd el.

B)   Olvasd el végig!! 1) A játékosok a kezükben lévő Megbízás kártyák segítségével
megtervezik, hova fogják elküldeni a Karaktereiket (a Sötét sikátor
kártyáit is, ha azzal játszunk) 2) egy Karakter elhelyezésének
tervezéséhez a játékos egy lefordított Megbízás kártyát rak le a
Karakter korong alá 3) A játékos a Karakterét csak a kártyán látható helyszínre
küldheti el a következő fázisban. 4) Azok a Karakterek melyek Megbízás kártya nélkül maradtak 
automatikusan Tétlenek lesznek. 5) egy Tétlen Karakter nem kerülhet fel a következő fázisban a helyszínre 
sem így a játékos tábláján marad 6) a Tétlen Karakter után nem kell fizetni a „Kör Vége” fázisban.
TIPP: Választhatjuk azt, hogy tétlenül hagyjuk a soron következő Karakterünket a „Karakterek Elhelyezése” 
fázisban ahelyett, hogy elhelyeznénk, ilyenkor lefordítjuk a Megbízás kártyáját és a következő játékos jön.



5. Karakterek elhelyezése Fázis:    Kövesd az 5.a) → 5.d)  lépéseket 

5.a) 1) Minden játékos a fázis elején az előbb lerakott Megbízás kártyát felfedi 2) a kezdő-
játékostól indulva, a Körsorrendet követve minden játékos 1 Karaktert rak 1 üres Fő Játék-
tábla Karakter helyre vagy a Játékos saját Műhelyébe vagy Tétlenül hagyjuk FONTOS: a
Karaktert csak arra a helyszínre lehet elhelyezni, amely a Karakter alá helyezett Megbízás
kártya szól 

5.b) 1) mikor egy Karaktert elhelyezünk egy helyszínen, Akciópontokat      kap  2) módosul (±)
a Helyi módosító Akciópont által 3) ezeket az Akciópontokat az adott helyszínen tudjuk
elkölteni egy vagy több Akcióra 4) az Akciópontokat nem tartalékolhatók későbbre

5.c) minden Akciónak a költsége jelölve van az Akció tábla alatti kis körben

5.d)  amint a játékos végrehajtott minden Akciót a Karakterével, a Körsorrendben következő játékos jön



Helyszínek   -   4 – 1                                Válassz  a) - b) - c) - d ) - e ) - f) között 

Downtown – Belváros

 a)                    Karakter Erősítése: Elhelyezésenként egyszer vásárolhatunk +1 Akciópontot (     ), ha 
                        beadunk egy Trickerion Szilánkot.

 b)                 Kocka újradobása (1     ): A  játékos újradob egy Trükk vagy Karakter vagy Bank kockát.
                      Emiatt megváltozhatnak a Belvárosban elérhető Trükkök, Karakterek fajtái és az Érmék értékei.
         

c)                  Kocka beállítása (2     ): A  játékos szabadon megváltoztathatja egy Trükk vagy Karakter vagy
                     Bank kocka eredményét PÉLDA: egy „X” dobást Menedzserre, hogy később felbérelhesse

d)                  Karakter felbérlése (3     ): 1) A játékos választ egy Karakter kockát és egy,
                     a kockának megfelelő nem használt Karaktert a saját készletéből Fogadóra 
                     helyez 2) a választott kockát ilyenkor az „X” oldalára kell fordítani 3a) a Kör
Vége fázis 2. pontjánál a „Karakterek visszavétele” fázisban a felbérelt Karakter  csatlako-
zik a csapathoz 3b) ha a felbérelt karakter egy Specialista, akkor megkapjuk a megfelelő
Játéktábla bővítményt is a Játéktáblánk mellé. FONTOS: egy játékos egy adott típusú
Specialistából csak egyet bérelhet fel.

 e)                  Trükk tanulása: (3      ): 1) A játékos kiválaszt egy Trükköt Dahlgaard 
                       Kastélyából 2a) egy üres Trükk helyre helyezi a Műhelyében, majd
                       egy még nem használt Szimbólum jelzőt helyez rá. FONTOS: az
újonnan tanult Trükk kategóriájának meg kell egyeznie a Trükk kockákkal dobott
szimbólumok valamelyikével. 2b.1) Bármikor dönthetünk úgy, hogy a Bűvészünk a
saját szimbólumával ellátott Kedvenc Trükk Kategóriájából tanul trükköt az
elérhetőek helyett. 2b.2) Ha így tanulunk Trükköt, egy kiválasztott kockát akkor is az
„X” oldalára kell fordítani. 3) a „?” esetén bármelyik Trükk kategóriából lehet
választani 5) miután megtanultuk a Trükköt, állítsuk a megfelelő kockát az „X”
oldalára.

FONTOS: Trükköt akkor is tanulhatunk, ha még nincsenek meg a hozzá szükséges Kellékek. 
FONTOS: 1) Bármikor visszarakhatjuk meglévő trükkjeinket a Dahlgaard Kastélya pakliba. 2) Ha ezt tesszük,
vegyük vissza a Trükk minden Trükk jelzőjét a játékból a készletünkbe, beleértve azokat is, amelyek az 
Előadás kártyákon vannak a Színháznál.

Olvasd el még a Trükk tanulása előtt! Hírnév küszöb: 1) minden Trükknek van egy Hírnév
Küszöb értéke, amely a jobb alsó sarokban lévő csillagban található 2) csak olyan Trükköt
tanulhatunk, amelynek a Küszöb értékével megegyező vagy annál több Hírnév pontunk van 
FONTOS: Ha kevesebb Hírnevünk van, mint a kívánt Trükk Hírnév Küszöbe, ideiglenesen
kifizethetjük a különbséget Érmékkel, hogy, megtanuljuk a Trükköt.    

 f)                  Érmék elvétele:  (3      ): 1) A játékos választ egy Bank kockát és a kockának 
                     megfelelő számú Érmét kap a készletből 2) Ezután a kockát az „X” oldalára kell 
                     fordítani.



Helyszínek   -   4 – 2                                Válassz  a) - b) - c) - d ) - e ) között 

Market Row - Piactér

 a)                    Karakter Erősítése: Elhelyezésenként egyszer vásárolhatunk +1 Akciópontot (     ), ha 
                        beadunk egy Trickerion Szilánkot.

 b)                 Vásárlás  (1    ): 1.a) A játékos 1 Akciópontért legfeljebb 3 kelléket vásárolhat 
                      ugyanabból a fajtából 1.b) minden megvásárolt Kellék árát azonnal ki kell 
                      fizetni 1 / 2 / 3 Érme értékként FONTOS: csak a Piactér Kínálat részén talál-
haló Kellékekből lehet vásárolni 2.a) A megvásárolt Kellékeket mindig a közös készletből
kell elvenni, nem a Kínálat részből! 2.b) A Kellékek száma korlátlan, ha egy Kellék fajta
elfogyna, helyettesíteni kell egy másik típussal valamelyik alsó Kelléket 3.a) a megszerzett
Kellékeket a Játékostáblán lévő Kellék helyre kell helyezni 3.b) a különböző Kellékek
különböző helyekre kerülnek, az azonos típusú Kellékeket viszont egymásra kell helyezni
Kellék csoportokat alkotva FONTOS: egyféle Kellékből egy játékosnak legfeljebb 3 lehet 
TIPP: kellékeinket bármikor visszatehetjük a közös készletbe 4.a) A Menedzser
Táblabővítmény két Bónusz Kellék helyet tartalmaz. 4.b) Az ezekben lévő Kellék csoportokat úgy kell kezelni,
mintha eggyel több lenne belőlük         

c)                    Alkudozás  (1    ): 1) Alkudozást csak „Vásárlás” Akcióval együtt használható 2) a Kellékek
                       végső árát csökkenthetjük az „Alkudozásra” költött Akciópontonként 1-gyel FONTOS: a teljes 
                       ár sohasem csökkenthető 0-ra.

d)                   Gyors rendelés (2     ): 1.a) A játékos 2 Akciópontért egy Kelléket a
                      Gyors Rendelés helyre helyezhet a Piactéren 1.b) ha ez a hely nem 
                       üres, először helyezzük vissza az ott lévő Kelléket a készletbe 2.a) a
Kellék elérhető lesz ebben a körben a Piactéren minden játékos számára és  
megszerezhető a Vásárlás Akcióval, de +1 pénzérmével többe kerül. 2.b) A Kör
vége fázis 3. pontja Rendelések Megérkezése pontja által a Gyors Rendelés helyen lévő kellék visszakerül a 
készletbe.

e)                    Rendelés ( 1     ): 1) Ha a Kellék jelenleg nem elérhető
                        a Kínálatban 2.a) a Játékos 1 Akciópontért a Közös 
                        készletből egy Kelléket a Rendelés oldal egy tetszőleges
helyére helyez, amennyiben még ott nem található azonos Kellék 2.b) 
Ezek a Kellékek a a Kör vége fázis 3. pontja „Rendelés Megérkezése”
fázisában a Kínálat rész megfelelő helyére kerülnek, 2.c) és a következő körtől megvásárolhatóak lesznek.

Példa 1 piactér akcióra  1: 
1) A játékos elhelyezi a Trükkmesterét (2      ) a +2-es Piactér helyre. Összesen 2+2=4     van. 2.a) Két Akciót 
költ, hogy megrendeljen (Rendelés) 1 Petróleumot (-1    ) és 1 Lakatot (-1     ) 2.b)  még kettőt, hogy vegyen 
(Vásárlás) 2 Kötelet (-1    ) és 3 Fémet (-1      ). 3) A Vásárlás akciónak van Érme költsége is, így a játékos 
fizet 2 *2+3*1=7 Érmét a megvásárolt Kellékekért.

Példa  piactér akcióra 2: 
1) A játékos elhelyezi a Bűvészét (3     ) a +2-es Piactér helyre. Összesen 3+2=5      van. 2.a) Nagyon szeret-
ne 1 Tükröt, de az ebben a körben nem elérhető. Pénznek is híján van. 2.b) Így 2      költ a Gyors Rendelésre 
(-2     ), egyet a Vásárlásra (-1     ) és még kettőt, hogy lealkudja az árat 4-ről 2-re (-2     ).



Helyszínek   -   4 – 3                                Válassz  a) - b) - c) - d ) - e ) között 

Workshop - Műhely

 a)                    Karakter Erősítése: Elhelyezésenként egyszer vásárolhatunk +1 Akciópontot (     ), ha 
                        beadunk egy Trickerion Szilánkot.

 b)                     Trükk Előkészítés ( 1 – 3       ): 1.a) Minden Trükk Előkészítéséhez
                          annyi Akciópont kell, amennyit a bal alsó dobozban lévő körben a 
                          Trükk jelzők helyén a Trükk előír 1.b) akárcsak a többi helyszínen,
több „Trükk Előkészítés” Akciót is végrehajthatunk egy Karakterrel, egyedül az
Akciópontjaink száma szab határt 2) ha Trükköt készítünk elő, azaz megvan a
Trükkhöz való összes kellék, rakjunk annyi Trükk jelzőt rá, ahány egymást fedő
négyzet látható a bal alsó dobozban FONTOS: csak olyan szimbólumú Trükk
jelzőket használjunk, amilyen Szimbólum Jelzőt a kártyára helyeztünk, mikor
megtanultuk.

Példa a „Előkészítés” akcióra: 1.a) a játékosnak 3 textilje és 3 fája van, ezért a „Card Manipulation” Trükköt
előkészíti (1      ) 1.b) mikor korábban megtanulta a Trükköt, a pikk szimbólumot helyezte rá, 1.c) ezért 2 pikk 
szimbólumú Trükk jelzőt rakhat a kártyára.

Olvasd el még a Trükk Előkészítése előtt! 1) Ha nincsenek meg a Trükkhöz szükséges Kellékek, vagy már
van a kártyán egy vagy több Trükk jelző, akkor nem használhatjuk a „Trükk Előkészítés” Akciót arra a Trükkre
2) Ha a Trükkhöz szükséges Kellékek megmaradnak, NEM kerülnek vissza a készletbe, amikor a Trükköt 
Előkészítjük 3) Adott Kellék egyszerre több trükköt is kiszolgálhat. 

c)                     Menedzser specialista játéktábla: 1.a) A Menedzser bővítményen két Bónusz
                         Kellék hely van.1.b) Az itt található Kellék helyeket úgy kell kezelni, mintha eggyel 
                         több Kellék lenne rajtuk, azaz nem kell rátenni a +1 Kelléket.

Kellék mozgatása (1     ): Mozgassuk egy Kellék csoportunkat a Menedzser Bónusz Kellék
helyére, vagy cseréljük ki azt egy, már ott lévő Kellék csoportunkkal. FONTOS: Ha a Bónusz
helyről Kelléket cserélünk vagy mozgatunk akkor nem viszi magával a +1 Kelléket.

d)                     A trükkmester specialista játéktábla: 1.a) A Trükkmester bővítményen van egy
                         plusz, speciális Trükk kártya hely 1.b) A Trükkmester tábláján levő Trükkre egy 
                         további Trükk jelző helyezhető, mikor előkészítjük.

Trükk mozgatása (1     ): Mozgassuk át egy Trükkünket (trükk kártyát) a Trükkmester Trükk
helyére, vagy cseréljük ki a már ott lévőt egy másik Trükkünkkel.

 e)                       Asszisztens specialista játéktábla: 1.a) Az Asszisztens (segéd) bővítménye   
                           egy extra Segéd helyet ad. 1.b) Ha ezen a helyen van egy Segédünk, neki nem 
                           kell fizetnünk a „Bérek fizetése” szakaszban.

Segéd mozgatása (1     ): Véglegesen helyezzük át az egyik Segédünket és az alatta lévő
Megbízás kártyát (ha van ilyen) az Asszisztens Segéd helyére (ha az üres).



Helyszínek   -   4 – 4                                Válassz  a) - b) - c) - d ) között 

Theater – Színház                           Hírnevet és Érméket szerezhetünk, a megtanult trükkökkel 

 a)                      Nincs Karakter Erősítése: A színházban NEM vásárolhatunk Akciópontot a Karakterünknek 
                          Trickerion Szilánkokkal.

Olvasd el végig még a Karaktereid elhelyezései előtt 1) – 2) 

1)  Nap megkötések: 1) Minden Karakter hely a Színházban 4 napra van felosztva:
Csütörtök, Péntek, Szombat, Vasárnap 2) A játékos csak egyetlen napra helyezheti a
Karaktereit és csak olyanra, ahol még nem található másik játékos Karaktere.

2)  Előadás hely: Az alsó Karakter hely minden oszlopban az Előadás hely, ide csak a
Bűvész helyezhető.

b)                       Trükk felállítása (1      ): 1) Egy Trükk jelzőnket egy, a Műhelyünkben található Trükk 
                           kártyánkról egy általunk választott Előadás kártyán lévő üres helyre helyezzük 2) a Trükköt a 
                           jelző jelöli, amíg elő nem adják, vagy az Előadás kártyát ki nem dobjuk a kör végén
              

Olvasd el még a Trükk felállításod előtt   1) – 2)  

1) A Trükk Jelző lerakásának szabályai: 1) Az Előadás kártyákon a trükkhelyeket
körök kötik össze. 2) Trükk Felállításkor a Trükk jelző azon sarka, amely megegyezik a
Trükk kategóriájával, egy ilyen körbe kell, hogy kerüljön FONTOS: Két ugyanolyan színű
és szimbólumú Trükk jelző nem lehet egy Előadásban.

2) Trükkláncok: 1) Miután a játékosok felhelyezték a Trükk jelzőket, 2) ha két azonos Trükk Kategória
szimbólum található a trükköket összekötő körben, akkor a két Trükk Láncot alkot 3.a) A játékos, aki a Láncot 
létrehozta, azonnal bónuszt kap annak a Trükknek a Hírnév Küszöbe alap-
ján, amivel létrehozta a Láncot. 3.b) Emellett, ha egy Szilánk jel van a kör-
ben, ahol a Lánc létrejött, minden játékos, akinek a Láncban Trükk jelzője
van, kap legfeljebb egy Szilánkot is. 4) A játékos 2 saját trükk jelzőjével
(különböző szimbólumú) is hozhat létre Láncot. 5) Lehetséges több Láncot is
létrehozni egyetlen Trükk jelző elhelyezésével, de Lánc létrehozása nem kötelező.

Duel of Magicians - Bűvészek párbaja                 Ez a kiegészítő csak 2 játékos játékmódban használható 
1) A játékosok létrehozhatnak Láncokat a „semleges” szürke Trükk jelzőkkel, amelyek az Előadás kártyákra 
vannak nyomtatva (A szürke az maga egy letett trükknek felel meg)

LÁNCOKÉRT JÁRÓ BÓNUSZ:  
•   1-es Hírnév Küszöb: 1 Hírnév vagy 1 Érme
• 16-os Hírnév Küszöb: 2 Hírnév vagy 2 Érme 
• 36-os Hírnév Küszöb: 3 Hírnév vagy 3 Érme

c)                          Átütemezés ( 1      ): 1) Áthelyezhetünk egy Trükk jelzőt egy Előadás Kártyalapról egy szabad
                             helyre ugyanazon vagy másik Előadás Kártyalapra FONTOS: a Trükk jelző lerakásának sza-
                             szabályai itt is érvényesek 2) Lánc bónusz nem jár a Trükk jelzők ilyen módon való 
                             mozgatásáért.

d)                      Előadás (csak a bűvész választhatja): 1) a játékos a Bűvészét az egyik szabad Előadás helyre
                          helyezi (természetesen, csak ha a Színház Megbízás kártyát választotta hozzá) 2.a) ennek 
                          nincsen semmi azonnali hatása a „Karakter Elhelyezése” fázisban, viszont a Bűvész 3 (     ) 
elveszik 2.b) a játékos az „Előadás” Akciót a következő „Előadás” fázisban hajtja végre FONTOS: A Bűvész 
ugyanúgy felállíthat, vagy átütemezhet Trükköket, mint bármely más Karakter, de   ebben az esetben egy színfalak   
mögötti helyre kell helyezni, és nem tud Előadni ebben a körben. Egy részletes példa a „Karakterek Elhelyezése” 
fázisról a függelékben található (24. oldal).         



Helyszínek   -   4 + 1                                               Válassz  a) - b) – c) 

Dark Alley - Sötét sikátor                     játékvariáns:
Itt az alap Megbízás kártyákat lehet megfűszerezni néhány piszkos trükkel, ráadásul még a jövőt is 
befolyásolni lehet, ha meglátogatjuk a rejtélyes Jövendőmondót.

Olvasd el még a Trükk felállításod előtt  

Különleges megbízás kártyák:
 1) A Sötét Sikátorban Különleges Megbízás kártyák szerezhetőek a többi négy
helyszínhez 2.a) Ezek a kártyák is a játékos kezébe kerülnek a Megbízás
kártyákhoz, és a következő körök „Megbízás” fázisaiban használhatóak,
akárcsak az Állandó Megbízás kártyák 2.b) a Karakterek alá kell rakni őket,
akiket később a kártyán szereplő helyszínre lehet elhelyezni

Két különbség van az Állandó és a Különleges Megbízás kártyák között: 
I:) 1) Egy Különleges Megbízás kártya csak egyszer használható. 2) A „Kör Vége” fázis alatt
a használt Különleges Megbízás kártyák fejjel lefelé egy dobópakliba kerülnek 3a) Minden
Különleges Megbízás kártyának van egy bónusz képessége 3b) Ez a bónusz  jellemzően
felerősít egy bizonyos Akciót, (amely a kártya szövege fölötti keretes képben található)  a
kártya helyszínén 3c) és csak egy ilyen Akcióra vonatkozik, 3d) még akkor is, ha a Karakter
többször hajtja végre azt 3e) egy kivétel van, a „Traveling Merchant” (Utazó Kereskedő)
kártya). 

II:) 1a) Mikor egy Karaktert elhelyeznek a Különleges Megbízás kártyával, bármelyik Akció választható a 
helyszínen, 1b) de     ha ez nem az, amit a kártya erősít  , a kártya bónusza elveszik. 

FONTOS: Néhány kártyán egy „?” található a keretben, ebben az esetben bármelyik Akcióhoz felhasználható
a bónusz. 

TIPP: Amikor a játékos egy Karaktert elhelyez, mindig választhatja azt, hogy feláldozza a Különleges 
Megbízás kártya képességét, és +1 Akciópontot      kap azon a helyszínen helyette.

a)                         Első kártya felhúzása  ( 1     ) : A játékos felhúzza bármelyik Különleges Megbízás pakli 
                             tetejéről a legfelső lapot.

b)                         További kártyák húzása  ( 2     ): A második és további Különleges Megbízás kártyák 
                             húzása 2 Akciópontba kerül darabonként.

c)                         Jövendőmondás  ( 1    ) : 1) A játékos minden Eljövendő Próféciát eggyel arrébb
                            mozgathat az óramutató járásának megfelelően.                                                                   



6. Előadás Fázis:  NEM körsorrend szerint következnek a játékosok az Előadás fázisban  Kövesd 1) → 2)  

1) BÓNUSZ mindenkinek:

1)  Előadás:
1.a) Csütörtöktől vasárnapig tartó sorrendben (nem a Körsorrend szerint!) a játékos,
akinek egy Előadás helyen Bűvésze van, választhat EGY Előadás kártyát, amelyen
legalább egy Trükk jelzője van, és Előadja az azon lévő ÖSSZES Trükköt. 
1.b) Az Előadásban lehetnek Trükkök más játékosoktól is, ők a vendégelőadók, és
az ő Trükkjeik is előadásra kerülnek. 2.a) Minden Előadás után a kiválasztott
Előadás kártyáról az összes Trükk jelző visszakerül a tulajdonosa NEM HASZNÁLT
készletébe, 2.b) és a következő nap Előadása jön.

2)  Fizetségek kifizetése (MINDENKINEK)
1)  Minden játékos, akinek legalább egy Trükk jelzője van az Előadás kártyán,
bevételt kap MINDEN saját Trükkért, amely Trükk jelzővel volt jelölve az Előadás
kártyán ☻ A bevétel lehet (Hírnév, Érme, Szilánk) ami a Trükk kártyán látható.

3)  Fizetség módosítók: 1) A bevételek csütörtökön és vasárnap eltérnek 2.a) Ha a játékosnak akár egy 
Karaktere is van a csütörtöki napon, a játékos levon 1-et minden előadott saját Trükkjének Hírnév és Érme 
bevételéből 2.b) Ha a játékosnak akár egy Karaktere is van a vasárnapi napon, a
játékos hozzáad 1-et minden előadott Trükkjének Hírnév és Érme bevételéhez. 
FONTOS: 1) Ez akkor is érvényes, ha a Trükkök más játékos Előadásainak részei 
(vagyis azon a napon lévő összes játékos trükkre érvényes a módosítás), 2) és akkor
is, ha a játékos Bűvész karaktere nincsen a Színházban. 3) Ha a játékosnak egy
Karaktere sincsen a Színházban, amikor egy Trükkjét előadják, ugyanazt a módosítót kapja meg mint az 
előadó.
FONTOS: Egy Trükk Hírnév vagy Érme bevétele sohasem lehet kevesebb, mint 0.

2) Előadó BÓNUSZ (csak az Előadó Bűvész kapja)    Kövesd az a) → b) → c) lépést 

Az Előadó Bűvész a saját előadott Trükkjei után járó bevételen felül, további bónuszokat kapja:

a)  Lánc Bónusz: Az Előadó Bűvész az Előadásban lévő minden egyes Láncért további 
      1 Hírnevet kap.

b)  Specialista Bónusz: Az Előadó Bűvész további bónuszokat kap az ebben a 
      körben a Színházban található Specialistái után:
      • Trükkmester után 1 Trickerion Szilánkot kap
      • Asszisztens (segéd) után 2 Hírnévet kap
      • Menedzser után 3 Érmét kap

c)  Előadás kártya Bónusz: Az Előadás Kártya alsó dobozában jelölt Hírnév, Érme
     és/vagy Szilánk értékét

FONTOS: Mikor minden Előadás lezajlott, és mindenki megkapta a bevételét, az „Előadás” fázis befejeződik, 
és a „Kör Vége” fázis következik.

Előadás fázis összegzése:
1) Napok szerinti sorrendben a játékosok, akiknek Előadás helyen áll a Bűvészük, választanak EGY Előadás 
kártyát, amelyen legalább egy Trükk jelzőjük van, és előadják az azon levő ÖSSZES Trükköt. Ebből mindenki
megkapja a saját Trükkjeiért járó bevételt ami lehet Hírnév, Érme, Trickerion szilánk.
2) És az Előadó Bűvész bezsebeli a további 3 Előadó Bónuszát: 
a) Az Előadó Bűvész 1 további Hírnevet kap az Előadásban lévő minden egyes Láncért.
b) Az Előadó Bűvész további Hírnevet, Érmét és/vagy Szilánkokat kap a Színházban tartózkodó Specialistái után.
c) Az Előadó további Hírnevet, Érmét és/vagy Szilánkot kap, az Előadás kártyán szereplő értéke alapján.



7. Kör vége Fázis (6+2 alapszakaszból áll; lezárja a kört és új kört készít elő)   Kövesd az 1) → 6 (8) lépést

1)  Bérek kifizetése: 
 
 » Fizess 1 Érmét minden nem Tétlen Segéd után, kivéve azt, aki az Asszisztens (segéd) tábláján van

 » Fizess 2 Érmét minden nem Tétlen Specialista után.

FONTOS: A játékosok, akik nem tudnak bért fizetni, minden be nem fizetett Érme után 2 Hírnevet veszítenek. 
FONTOS: A béreket kötelező kifizetni, amíg a játékosnak legalább egy érméje van.

2)  Karakterek visszavétele: 
1) Minden Karakter (beleértve azokat is, akiket ebben a körben béreltek fel a játékosok) visszakerül a 
tulajdonosa Játékostáblájára. 2) Ha egy Specialistát béreltünk fel, a hozzá tartozó Táblabővítményt, a fa 
Karakterkoronggal együtt a játékos a Játékostáblája mellé helyezi.

3)  Rendelések  megérkezése: 
1) Helyezzünk át minden Kelléket a Rendelés részről a Kínálat rész
megfelelő mezőjére. 2) A már ott lévő Kellékeket le kell cserélni a rendelt
Kellékekre, és visszahelyezni a közös készletbe. 3) A Gyors Rendelés
mezőn lévő Kellék szintén visszakerül a közös készletbe.

4)  Előadás kártyák mozgatása: 
1) Minden Előadás kártyát a Színház körül az óramutató járásának
megfelelően egy mezővel arrébb helyezünk 2.a) A 3. körtől kezdve az
utolsó Előadás kártyát eltávolítjuk 2.b) a rajta lévő Trükk jelzők visszake-
rülnek a tulajdonosaik készletébe 3) Ilyenkor az Előadás pakli legfelső
lapját helyezzük a baloldali üres mezőre (Ez azt jelenti, hogy 2/3/4 játékos
esetén mindig 3/4/5 Előadás kártya lesz elérhető a 3-5. körben)

5)  Plakátok eltávolítása: 
1) Minden Bűvész Plakátja visszakerül a Bűvész tulajdonosához

6)   A körjelölő mozgatása: 
1.a) Mozgassuk előre a Trickerion Kristályt eggyel a Körszámláló sávon, ezzel
zárul le egy kör, 1.b) a Körszámláló mozgatása után új kör kezdődik. 

Sötét sikátor játékvariáns- „Kör Vége” fázisban az eddigieken felül a következő fázisokat kell  végrehajtani:

7)  Próféciák mozgatása:
1.a) Az Aktív Prófécia kikerül a játékból, és a baloldali helyen lévő
Eljövendő Prófécia kerül a helyére, amely a Körszámláló sáv mellett
foglal helyet. 1.b) Ez a Prófécia lesz aktív a következő körben, és ez
alakítja a szabályokat. 1.c) Ezután mozgassuk a többi Próféciát az
óramutató járásának megfelelően 1.d) húzzunk egy újat, és helyezzük
az így megürült jobboldali Prófécia helyre.

8)  Különleges (Speciális) megbízás kártyák eldobása: 
1) Minden elhasznált Különleges Megbízás kártya egy dobópakliba kerül, kép-
pel lefelé az azonos típusú pakli alá FONTOS: Tét  len Karakterek alatti képpel  
lefelé fordított kártyák nem számítanak elhasználtnak, és visszakerülnek a
tulajdonosuk kezébe. 2.a) Miután minden elhasznált Különleges Megbízás kártyát eldobtunk 2.b) minden 
Megbízás pakli legfölső kártyáját a pakli aljára kell helyezni, felfedve ezzel egy új elérhető lapot.



Játék vége alapjáték játékvariáns esetén:         Kövesd a lépéseket és a végső pontozás utáni részt is

1) Az ötödik „Kör Vége” fázis után a végső pontozás következik, ahol a játékosok további Hírnév pontokat 
szerezhetnek a játék folyamán megszerzett értékek alapján. 

2) Körsorrend szerint minden játékos kap: 
• 1 Hírnevet minden megmaradt Trickerion Szilánkért
• 1 Hírnevet minden megmaradt 3 Érméért
• 2 Hírnevet minden Segédért
• 3 Hírnevet minden Specialistáért ( Asszisztens (segéd), Trükkmester, Menedzser)

Játék vége a Sötét sikátor játékvariánsnál:  A végső pontozás különbözik az alapjátéktól    Kövesd 1 → 3 lépést

1) A játék a hetedik körben ér véget az ötödik helyett. 

2) Minden játékos kap:
• 1 Hírnevet minden megmaradt Trickerion Szilánk után
• 1 Hírnevet minden megmaradt 3 Érme után
• 2 Hírnevet minden el nem használt Különleges Megbízás kártya után

3.a) A játékosok  kaphatnak  további Hírnév pontokat  a 36-os Hírnév Küszöbbel  rendelkező lapjaik  után 
3.b) Minden ilyen Trükknek van egy feltétele, amely a lap alján látható 3.c) Ha a feltétel teljesül, és megvan-
nak a trükkhöz szükséges kellékek is, a játékos annyi Hírnév pontot kap a játék végén, amennyi a feltételnél 
fel van tüntetve.  Példa: a) A játékos Műhelyében van az Assistant’s Revenge trükk, megvannak a hozzá 
szükséges Kellékek b) A játék végén van Asszisztense is, így további 7 Hírnevet kap a játék végén.

Játék vége a Mágikus erők játékvariánsnál: Különbözik az alapjáték és Sötét Sikátortól  Kövesd 1 → 3 lépést 

1) A játék a hetedik körben ér véget az ötödik helyett.
   * a megmaradt Trickerion szilánk alapból nem érnek pontot!

2)  Minden játékos kap:
  • 1 Hírnevet minden megmaradt 3 Érme után
  • 2 Hírnevet minden el nem használt Különleges Megbízás kártyáért

3.a) A játékosok  kaphatnak  további Hírnév pontokat  a 36-os Hírnév Küszöbbel  rendelkező lapjaik  után 
3.b) Minden ilyen Trükknek van egy feltétele, amely a lap alján látható 3.c) Ha a feltétel teljesül, és megvan-
nak a trükkhöz szükséges kellékek is, a játékos annyi Hírnév pontot kap a játék végén, amennyi a feltételnél 
fel van tüntetve.  Példa: a) A játékos Műhelyében van az Assistant’s Revenge trükk, megvannak a hozzá 
szükséges Kellékek b) A játék végén van Asszisztense is, így további 7 Hírnevet kap a játék végén.

A végső pontozás után a legtöbb Hírnév ponttal rendelkező játékos nyer
Egyenlőség esetén a Körsorrendben előrébb álló játékos a nyertes. ☻


