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A kickstarteres kiegészítőknek két fajtája van, ezt a kártyák jobb alsó sarkában egy „K” betűs ikon jelzi 

– ez alapján akár utólag is szét lehet válogatni a kártyákat. A narancssárga színű Kickstarter ikon a 

kampány során megvalósult bónusz kártyákat (stretch goals) jelzi, a piros színű „K” betű pedig a 

„Hollywood másik oldala” címre keresztelt Kickstarter Exclusive add-on pakli lapjait. 

Other Side of Hollywood kiegészítő 

Hollywood csillogása néha nagyon is hamis tud lenni – az élet ott tele van intrikával és buktatókkal. 

Egyik nap egy hisztérikus primadonna kirohanásait kell hallgatnod, aki szerint a kosztümje kövéríti őt, 

a másik nap pedig a producer beképzelt és elkényeztetett fiacskája követeli, hogy ő is szerepelhessen 

a papa filmjében, és emiatt a teljes forgatókönyvet újra kell írni. Mindezek tetejében a rivális 

filmstúdiók is mindent megtesznek, hogy alád tegyenek, és a filmjeidet megbuktathassák. Nem 

könnyű tehát a helyzeted, minden szálat a kezedben kell tartanod, ha ki akarod hasítani a saját jussod 

a mozik bevételeiből, nem is beszélve az Év Filmje díj megszerzéséről. De van egy jó hírünk is: az 

ellenfeleidnek még nehezebb dolga lesz, ha le akarnak győzni téged, úgyhogy csatára fel! 

A KIEGÉSZÍTŐBEN SZEREPLŐ KÁRTYÁK: 

 Amatőr színész és színésznő (2-2) 

 Rajzoló (3) 

 Kétes hírű színész és színésznő (2-2) 

 Kétes hírű rendező (2) 

 Kultuszfilm forgatókönyv (4) 

 A producer testvére (2) 

 A producer barátnője (2) 

 A producer fia (2) 

HÁROM KÜLÖNBÖZŐ JÁTÉKVARIÁCIÓ ELŐKÉSZÍTÉSE EZZEL A KIEGÉSZÍTŐVEL 

A Hollywood viszonylag békés alapjátéka ezzel a kiegészítővel kifejezetten interaktív, és ráadásul 

meglehetősen agresszív, támadó játékká változik – ennek fényében érdemes mérlegelni, akarjuk-e 

használni ezt a „másik oldal” paklit. A kiegészítő lapjai egy kivétellel kifejezetten romboló hatásúak, 

és minden esetben kárt okoznak a filmeknek. 

Amennyiben nem ijedünk meg némi (?) konfrontációtól a játékban, a kiegészítő három eltérő 

játékvariációt tesz lehetővé – amit előkészíteni is különböző módon kell. 

1.) „Másik tucat” variáció (kiegyensúlyozott) 

Készíts elő a „másik oldal…” kártyái közül minden típusból egy-egyet (ez összesen tíz különböző lap), 

és tegyél ehhez egy további kultuszfilm forgatókönyv (Cult Movie Script) és egy rajzoló (Animator) 



kártyát. Így összesen 12 darab új kártya lesz a játékban, amit keverj bele a (kék hátlapos) normál 

stábkártyák paklijába. A játék ezek után az alapjáték szabályai szerint folytatódik. 

2.) A „másik oldal” ereje (finoman szólva nem kiegyensúlyozott (elmebeteg) variáció) 

Keverd a normál lapok közé az összes (vagyis mind a 23) másik oldal kártyát – minden más szabály 

változatlan. 

3.) „Másféleképpen” játékvariáció 

Keverd meg a másik oldal pakliját önmagában, majd véletlenszerűen válassz ki annyit, amennyit 

használni akarsz az adott játékban, és csak azokat keverd bele az alapjáték normál paklijába. Azt 

javasoljuk, legfeljebb annyi ilyen kártyát adj hozzá az alappaklihoz, ahány játékos játszik – de ez csak 

javaslat. Ezután keverd újra a felturbózott normálkártyás paklit. 

A játék után érdemes kiválogatni a játékpakliból a „másik oldal” kártyáit, mert nem biztos, hogy a 

következő játékban is használni szeretnétek őket… De ez is csak javaslat. 

VÁLTOZÁSOK A STÁBTAGOK AKCIÓFÁZISÁBAN  

(PRODUKCIÓS ÉV 4. FÁZISA) 

A „másik oldal” kártyákat a produkciós év 4. fázisában, a stábtagok speciális akcióiként kell 

kijátszanunk – azonban a szabályok itt jelentősen megváltoznak! 

Minden játékosnak, aki rendelkezik ilyen „másik oldalas” kártyával, illetve akinél az alapjáték lapjai 

közül Ügynök (Agent) vagy Jogász (Lawyer) kártya van, ennek a fázisnak a legelején párhuzamosan 

kell cselekednie. A teendő a következő: válassz egy (vagy több, attól függően, hány ilyen kártyád van) 

ellenfelet, és képpel lefelé fordítva helyezd le elé(jük) az asztalra azt a kártyát, amit neki(k) szeretnél 

átadni. Ha mindenki letette a választott ellenfelei elé a nekik szánt kártyákat, akkor mindenki 

egyszerre fordítsa fel a „kapott” lapjait. 

Az a játékos, aki így „másik oldal” kártyát kapott, azt már nem adhatja tovább másnak, muszáj 

megtartania és kézbe vennie. Az ügynök és jogász kártyák az alapjáték szabályai szerint működnek, 

azzal a különbséggel, hogy ilyen módon kell kijátszani őket, de az akciójuk után ugyanúgy a közös 

dobópakliba kerülnek, mint az eredeti szabályok alapján. 

További szabályok: 

 Annyi „másik oldal” kártyát játszhatsz ki ebben a fázisban, amennyid van, vagy amennyit 

akarsz, 

 ha azonban megtartod, akkor a hatása rád fog hatni! 

 Ha ellened játszanak ki Jogász vagy Ügynök kártyát, nem adhatsz „értük” „másik oldal” 

kártyát! 

  



VÁLTOZÁSOK A FILMKÉSZÍTÉS FÁZISÁBAN  

(PRODUKCIÓS ÉV 5. FÁZISA) 

A filmkészítéskor mindenki köteles az összes nála lévő „Másik oldal” kártyát felhasználni a filmjeihez, 

tehát „másik oldal” kártya nem maradhat inaktívan (legfeljebb olyan esetben, ha például egy 

játékosnak nincs egyetlen rendezője sem, és így nem egyetlen filmet sem tud elkészíteni). 

„Másik oldal” kártyát nem lehet eldobni béna forgatókönyv és segédrendező cseréje által sem! 

VÁLTOZÁSOK A BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSA FÁZISÁBAN  

(PRODUKCIÓS ÉV 6. FÁZISA) 

Ha a nálunk lévő, és filmjeinkhez kötelezően kijátszott „másik oldal” kártyákon negatív számokat 

tartalmazó érme ikon van, akkor azok összegét a filmünk összbevételéből értelemszerűen le kell 

vonni. 

RAJZOLÓ / ANIMATOR 

Ha rajzolót használsz a filmedben, akkor sem színészt, sem színésznőt nem használhatsz fel! Ebben az 

esetben a film elkészítésének minimuma a forgatókönyv, a rendező és a rajzoló. Zöld színű 

stábkártyából azonban bármennyi felhasználható a filmben. 

ART HOUSE ACTOR /ACTRESS / AMATŐR SZÍNÉSZ(NŐ) 

Ha amatőr színészt vagy színésznőt használsz a filmedben, akkor zöld színű stábkártyákat nem lehet 

felhasználni.  

 


