
ACQUIRE 

Bevezetés 

A játékban a játékosok ingatlanbefektetőket alakítanak, akik szállodákat jelképező lapkák kiépítésével, felvásárlásával és eladásával 

próbálnak minél nagyobb vagyonra szert tenni. 

Előkészületek 

Minden játékos 6.000$-lal kezdi a játékot, illetve húz egy lapkát a zsákból és felhelyezi azt a táblára a lapkának megfelelő mezőre. 

Ezek lesznek a kezdőlapkák. Aki az ’A’ jelű sorhoz legközelebb tette fel a lapkáját az lesz a kezdőjátékos (egyenlőség esetén az, 

akinek az 1-es oszlophoz esik közelebb a lapkája). Ezután minden játékos húz 6 lapkát a zsákból, amiket mások elől rejtve tart. 

Szabályok 

A játék körökből áll, ahol minden körben a játékossorrendet követve a játékosok az alábbi 3 lépést hajtják végre: 

1. Egy lapka kijátszása: csak a lapkának megfelelő mezőre, és 4 különféle módon történhet: 

a. Egy új szállodalánc jön létre, amennyiben a lehelyezett lapka egy, már a táblán lévő lapka mellé kerül, mely még nem 

része egy szállodaláncnak sem. Ebben az esetben válasszunk egy, még elérhető szállodaláncot jelképező lapkát, és 

tegyük azt a most lehelyezett lapkára, illetve amennyiben még van elérhető, vegyünk el egy hozzá tartozó részvényt. 

Amennyiben nincs már szabad szállodalánc, akkor az aktuális lapkát nem lehet a táblára helyezni. 

b. Egy már létező szállodalánc méretét és értékét növeli azzal, hogy a lapka egy már létező szállodalánc lapkái mellé 

kerül a táblán. 

c. Két szállodalánc egyesülése jön létre (mely során a nagyobb szállodalánc felvásárolja a kisebbet), ha a lehelyezett 

lapka két már meglévő szállodaláncot köt össze, illetve, ha a kisebb szállodalánc lapkaszáma még nem éri el a 11-ett 

(ellenkező esetben az egyesülés nem jöhet létre, ezért a lapkának a lehelyezése sem engedélyezett). A szállodaláncok 

méretének a meghatározásánál a most lehelyezett lapka nem számít bele, viszont egyenlőség esetén a lapkát lehelyező 

játékos dönt. Az egyesülés során az érintett szállodaláncokban több részvénnyel bíró játékosok részvény-bónuszai a 

szállodalánc méretének megfelelően kifizetésre kerülnek (2 játékos esetén a részvénypiac is részvényesnek számít, 

ezért az ő részesedésének a megállapításához a zsákból kell véletlenszerűen húzni egy lapkát, és az azon szereplő 

szám mutatja meg, hogy az adott esetben a részvénypiac hány részvényt birtokol. Ez után a lapka visszakerül a zsákba 

a bónusz meg ténylegesen nem kerül kifizetésre). Egyenlőség esetén az első és a második többségi tulajdonos (mely 

akár ugyanazon játékos is lehet) fele-fele arányban osztozik mindkét bónuszon. A kifizetéseket követően a felvásárolt 

szállodalánc részvényesei – kezdve azzal a játékossal, aki az egyesülést eredményezte – eldöntik, hogy mit kezdenek 

a felvásárolt szállodalánc részvényeivel: 

• Megtarthatják, mely esetben értéke akkor lesz ismét, mikor valaki újra létrehozza azt a szállodaláncot 

• Eladhatják, mely esetben a bank az aktuális piaci értéküknek (lapkaszámnak) megfelelően kifizeti a 

részvényenkénti összeget. 

Ez után a felvásárolt szállodalánc nevét mutató lapka lekerül a tábláról és újra elérhetővé válik.  

Amennyiben a lehelyezett lapka révén több szállodalánc is egyesül, akkor a legnagyobb lánccal kezdve kell lefolytatni az 

egyesüléseket. 

d. Nincs hatása semmire a lehelyezést követően. 

e. Amennyiben a játékos egy lapkát sem tud a szabályoknak megfelelően lehelyezni, akkor az összes meglévő lapkáját 

játékon kívül kell helyezze, majd a zsákból 6 új lapkát húznia és lapkalehelyezéssel folytatnia a körét. 
2. Részvény vásárlás: mely során a játékos a körében – amennyiben van rá pénze – maximum 3 tetszőleges részvényt vásárolhat 

a piaci árnak (lapkaszámnak) megfelelően olyan szállodaláncok részvényeiből, melyek már a táblán vannak. 

3. Új lapka húzása a zsákból: mely után a játékostól balra ülő játékos hajtja végre a körét. 

A játék kétféleképpen érhet véget: 

• egy lapka lehelyezését követően az aktív játékos bejelentheti, ha akarja, hogy van a táblán egy legalább 41 lapkából álló 

szállodalánc 

• egy lapka lehelyezését követően az aktív játékos bejelentheti, ha akarja, hogy a táblán lévő összes szállodalánc mindegyike 

legalább 11 lapkából áll 

Ezután következik a játék végi pontozás, mely során 

1. először a többségi részvényesek bónuszai kerülnek kifizetésre minden szállodalánc után (2 játékos esetén a részvénypiac is 

résztvevő félnek számít) 

2. majd a legkisebb szállodalánccal kezdve minden játékos az aktuális piaci árnak (lapkaszámnak) megfelelő összegért eladja a 

banknak a szállodaláncai részvényeit. 

A legtöbb pénzzel rendelkező játékos nyeri a játékot. 


