
EGYEDI SZOBAKÁRTYÁK: 
megjegyzés 1.: a kártyák alsó két sarkának színe is mutatja, hogy milyen szobatípusok mellé kell 
tenni ahhoz, hogy pontot kapj érte a játék végén 
megjegyzés 2.: mindegy, hogy 1 vagy 2 ugyanolyan szobatípus van mellette, ugyanúgy csak 3 
pontot kapsz érte a játék végén (lásd az alapszabálykönyv végén a példát!) 
 
Dressing Room (gardrób) 
3 pontot ér, ha van mellette egy hálószoba. 
 
Pantry (kamra) 
3 pontot ér, ha van mellette egy konyha. 
 
Sauna (szauna) 
3 pontot ér, ha van mellette egy fürdőszoba. 
 
SEGÍTŐKÁRTYÁK (Helper): 
megjegyzés: részletesen lásd a kártyák hatását a szabálykönyvben! 
 
Architect (építész) 
Minden lakatlan szoba az otthontábládon 1 pontot ér. Az otthonod működőképességéért 4 pontot 
kapsz 3 helyett. 
 
Handyman (ezermester) 
A játék végén, a pontozás előtt kicserélheted az otthontáblád 2 szobakártyáját egymással. 
 
Interior Designer (belsőépítész) 
A díszjelzőid nem fejezik be a szobáidat. A játék végén minden otthontábládon lévő díszjelződ +1 
pontot ér. 
 
Roofer (tetőfedő) 
A játék végén, mielőtt megnéznéd a tetőkártyáidat, elvehetsz egy eldobott tetőkártyát. 
 
Supplier (szállító) 
A játék végén, a pontozás előtt kicserélheted az otthontáblád egyik szobakártyáját egy eldobott 
szobakártyával. 
 
SZERSZÁMKÁRTYÁK (Tool): 
megjegyzés: részletesen lásd a kártyák hatását a szabálykönyvben! 
 
Concrete Mixer (betonkeverő) 
Mielőtt kártyákat választanál, dobd el ezt a lapot és cserélj ki a játéktáblán 2 szobakártyát 
egymással! 
 
Drill (fúrógép) 
Mielőtt kártyákat választanál, dobd el ezt a lapot és cserélj ki 1 szobakártyát az otthontábládról az 
egyik játéktáblán lévővel.  
 
Jackhammer (légkapalpács) 
A kezdőjátékos köre előtt dobd el ezt a kártyát és vegyél el egy szobakártyát a játéktábláról! Hagyd 
ki ezt a kört. 
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Scaffolding (állványzat) 
Amikor megkapod ezt a kártyát, helyezd el az otthontáblád egyik üres mezőjén! Elhelyezhetsz egy 
szobakártyát az állványzat felett. A játék vége előtt cseréld ki egy szobakártyára ezt a lapot! 
 
DÍSZJELZŐK (Décor): 
Megjegyzés: a kártyák színe megegyezik azzal a szobatípus színével, amire a jelzőjét tenni kell. 
 
Birdhouse (madárház) 
Tedd a madárház jelzőjét az otthontáblád mellé! 
 
Canopy Bed (baldachinos ágy) 
Tedd a baldachinos ágy jelzőjét egy hálószobádra! 
 
Cat House (macskalak) 
Tedd a macskalak jelzőjét bármelyik szobakártyádra! 
 
Hot Tub (jacuzzi) 
Tedd a jacuzzi jelzőjét egy fürdőszoba kártyádra! 
 
Ice Cream Maker (fagylaltgép) 
Tedd a fagylaltgép jelzőjét egy konyha kártyádra! 
 
Paintings (festmények) 
Tedd a festmények jelzőjét egy nappali kártyádra! 
 
Piano (zongora) 
Tedd a zongora jelzőjét egy nappali kártyádra! 
 
Shelving (polc) 
Tedd a polc jelzőjét egy alagsori kártyádra! 
 
Treehouse (faház) 
Tedd a faház jelzőjét az otthontáblád mellé! 
 
Whirlpool Bath (pezsgőfürdő) 
Tedd a pezsgőfürdő jelzőjét egy fürdőszoba kártyádra! 
 
A TETŐ PONTOZÁSA: 
3 pont a komplett tetőért (4 kártya) 
5 extra pont az egységes tetőért (egyforma színű kártyák) 
 
OTTHONOD MŰKÖDŐKÉPESSÉGE: 
3 pont, ha van fürdőszobád mind a 2 szinten 
3 pont, ha van fürdőszobád, konyhád és hálószobád 
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