
Egy kockával festő játék
Szerző: Mike Wokasch

éhező  Művészek



Az Éhező művészek játék mindent meg ad ahhoz, hogy
a kockával festés mestere legyél.
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150 festékkocka: 8 színben, és a
színenként megadott mennyi-
ségben vannak, ezekkel kell
elkészíteni a festményeket.

1 festőzsák: Ebben kell tárolni, és
innen kell húzni a festékkockákat.

8 játékosjelző: Minden játékosnak
2 jelzője van: az egyik az élelem-
sávra, a másik a pontozósávra
kerül.

1 kezdőjátékos-jelző: A répát
minden körben tovább kell
adni, az aktuális kezdőjátékost
jelzi.

Pontozósáv: A doboz tetejének
belső felén található a pontozósáv.

Ez mutatja az egyes játékosszá-
mokhoz tartozó győzelmi feltéte-
leket is.

Cél: Festékkockákat kell gyűjtenetek, és elég festményt
elkészíteni, na meg életben maradni elég hosszú ideig, hogy
te legyél a világ leghíresebb kockával festő művésze.

1-4 játékos, 40-90 perc

Az Éhező művészek társasjáték egy idő- és erőforrás-
menedzsment játék 1-4 játékos számára. A játékosok a világ 
legszebb műveinek létrehozásban versenyeznek, hogy ezzel 
festékkockákhoz, pontokhoz és ételhez jussanak.

Az szóló változatot a szabály végén részletezzük.

Bevezetés

M i  ta lá lható a dobozban?



92 vászonkártya. A vászonkártyákra fogtok festeni. Minden
vászonkártyán információ található a festményről (a festő, a kép
neve, és a készítés éve), valamint játékinformációk is vannak rajta.
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Négyzetek. A vásznon van egy
színes négyzetsorozat. Ezek
azt mutatják, hogy milyen színű
festménykockák szükségesek a
festmény elkészítésehez. 

A csúcsára állított négyzetek több-
színűek, ott csak az egyik színt kell
használni. 

Csillagérték. Az a pontérték
amit az eladott festményért
kaptok.

Festményérték. A festmény
eladásakor összegyűjthe-
tő festékkockák maximális
száma. 
Ételérték. Az az ételmennyi-
ség, amit eladáskor kaptok
érte.

4 műteremkártya. Minden játékosnak van egy műteremkártyája,
amin van egy élelemsáv (A), egy akciósáv (B), egy körismertető
(C) és egy festékpaletta (D).

Az élelemsávon (A)
tartjátok nyilván az
élelmet az egyik játé-
kosjelzőtök mozgatá-
sával (1-5).

A kezdőjátékosjelzővel
jelzitek az akciósávon (B)

a nap előre haladtát. Az
első akció reggel van, a
második napközben, és
éjjel az eladás.

M i  ta lá lható a dobozban?



1. A kezdőjátékos-jelzőt az a játékos kapja, aki legutóbb volt
múzeumban. Tegye azt az első akcióra.

2. Minden játékos kapjon egy játékosjelző szettet. Az egyiket 
tegye a pontozósávja 0-s mezőjére, a másikat az élelemsávja
5. szintjére a műteremkártyáján.
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Ha a szóló vagy a kezdő játékos verzió érdekel, akkor a szabály 
végén nézzétek meg az előkészületek változásait ezekhez a 
játékmódokhoz.

3. Tegyétek az összes festékkockát a
festőzsákba. Minden játékos húzzon vé-
letlenszerűen 6 festékkockát a zsákból,
és tegye azokat a műtermébe. 

4. Keverjétek meg a vászonkártyákat, és
képpel lefelé tegyétek egy pakliba az
asztal közepére. 

5. Hozzátok létre a vászonpiacot, azaz
csapjatok fel 3 vászonkártyát, és a
következő módon tegyétek le ezeket
egy sorba:

A játék során  megvehetitek a képpel felfelé lévő vászon-
kártyákat a vászonpiacról. A vászon árát a vászonpiacon
betöltött helye határozza meg. Az ár 1-3 festékkocka, attól
függően, milyen messze van a paklitól. Ha egy vászon elkel,
a kártyákat előbbre kell tolni, ha lehet, ezzel betöltve az üres
helyet, és egy újat kell felcsapni a harmadik helyre.

Előkészületek



Tegyetek 4 festékkockát a festékpiacra. A kezdőjátékos húzzon
véletlenszerűen 4 festékkockát a zsákból, és tegye azokat az asztal
közepére, a festékpiacra. Ti is ehhez adtok majd hozzá, ha festék-
kockákkal kereskedtek, vagy vásznat vesztek. És innen fogtok elvenni
festékkockákat, amikor a nap végén eladtok egy kész festményt. 
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Az Éhező művészek játék fordulók sorozatán át tart, amik a
napoknak felelnek meg. A játékosoknak minden nap 2 akciója
van - egy reggel, és egy délután. Éjjel minden játékos eladhatja
az elkészült festményeit. 

Csökkentsétek 1-gyel az élelmetek.
Az első nap kivételével mindenki
csökkentse eggyel az élelemsávja
értékét. 

Ha egy játékos éhen hal, azaz az
élelme 1 alá megy, akkor tegye
vissza a festékkockáit a zsákba,
számára véget ért a játék. Ha ilyen
történik, akkor a többi játékosnak
ezen a napon felül még egy napja
van, hogy befejezze a munkáit, 
mert a játék véget ér.

Ha a kezdőjátékos hal éhen, akkor
a kezdőjátékos-jelző azonnal ke-
rüljön át a következő játékoshoz.

A reggeli akció beállítása. A kezdőjátékos tegye a kezdőjátékos-
jelzőt a nap első akciójára: a reggelre. A kezdőjátékos, amint a kör
visszaér hozzá - azaz újra rá kerül a sor - a répát eggyel lentebb
mozgatja az akciósávon.

Élelmezési  tanácsok
Ha az éhhalál közelében találod magad, akkor próbálkozz a
következővel:

 Egynél több vásznat tarts a műtermedben!

 Próbáld elkerülni, hogy 3 kockánál kevesebbet fess egy akcióval!
 Nem a pontgyűjtés az egyetlen út a győzelemhez!

A játék menete

Minden nap kezdetén



A körében a játékos a következő akciók egyikét hajthatja végre:
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A nap során a kezdőjátékossal kezdve, és az óramutató járása
szerint haladva, minden játékos egyesével végrehajt 2 akciót.
Plusz naponta egyszer mindenki használhat 1 ingyenes akciót is
az egyik köre során. A kész festmények később adhatóak majd el.

Munka: Véletlenszerűen húz a festékzsákból
3 kockát, majd a műtermére teszi azt. Ezekkel
még nem festhet.

Egy új vászon vétele: Vehet 1 vásznat a
vászonpiacról, ha befizeti a festékkocka árat
a festékpiacra. Az ár megegyezik a vászon
vászonpiacon elfoglalt helyével.

Vásznat vagy vásznakat fest: Legfeljebb négy
festékkockát a műterméről felhasználhat, hogy
bármelyik vásznára tegye. Nem kell az összes
olyan négyzetet kifestenie, amit ki tudna, de a
festékkocka színének meg kell egyeznie a
négyzet színével.

Festési  tanácsok
A játékos a festékkockáit egynél
több vászonra is eloszthatja.

A két különböző színből álló
négyzetre csak az egyik színű
festékkockát kell tenni.

A színpaletta (alul) megadja,
hogy mennyi kell az egyes szí-
nekből ahhoz, hogy kész legyen
a festmény.

Dzsókerkockák. A játékos
helyettesítőként használhat át-
látszó kockát egy tetszőleges
négyzethez a vásznon.
Egy vásznon legfeljebb egy
dzsókerkocka lehet.

Akciók



Festékkockacsere. A játékos elcserélhet festékkockákat
a műterméből a festékpiacon található kockákra a
következőképp:

2 festékkockáért 1 festékkockát

5 festékkockáért  2 festékkockát

9 festékkockáért 3 festékkockát
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Az általános akciókon kívül naponta egyszer a játékos az egyik
saját körében a következő akciók egyikét ingyen végrehajthatja
(a normál saját akciója előtt vagy után).

A műteremből dzsókerkockát (átlátszó) is fel lehet használni
a cseréhez, de a festékpiacról nem vehető el dzsókerkocka.

Vászonpiac lecserélése. Ha a játékos befizet 2 festék-
kockát a festékpiacra, akkor eldobhatja az aktuális
vászonkártyákat a vászonpiacról, és felcsaphat sorba
3 kártyát a pakliból a helyükre. Azonnal vásárolhat is
az új vásznakból, ha még nem használta el a köre
akcióját.

A nap végén (az éjjel időszakban) a játékos eladhat bármennyit
az elkészült festményeiból. Ha nem éhezik a játékos, akkor nem
kell eladnia a festményeit, várhat az eladással későbbi fordulóig.

Bejelentés. A kezdőjátékossal kezdve, és az óramutató járása
szerint haladva, a játékosok sorban bejelentik, hogy akarnak-e
eladni, és ha igen, akkor melyik festményüket/festményeiket.
Később már nem változtathatják meg a döntésüket.

Eladás. Ha a játékos elad, akkor:

1. Növelje a festmény ételértékével az élelemsávja szintjét. Ha 
túl menne az 5-ös szinten, akkor minden plusz ételért 
azonnal húzhat 4 festékkockát a festékzsákból.

2. Tegye vissza az összes festékkockát a festményéről a
festékzsákba.

3. Tolja előre a pontjelzőjét a pontozósávon a festmény
csillagértékével.

Ingyenes akciók

Kész festmények eladása



A fizetség elvétele. A játékosok a fizetséget festékkockákban kapják, 
először az a játékos kap, akinek a legnagyobb festményértékű 
festménye van, majd a festményértékek szerint jönnek sorban a 
játékosok. A játékosok a begyűjtési akció körükben a festékpiacról 
vesznek el festékkockákat, összesen legfeljebb a festményük 
festményértékében, vagy amíg a piac ki nem ürül. A begyűjtési akció 
több körből áll. A játékosok a következő mennyiséget vehetik el egy 
begyűjtési akcióban:

• Legnagyobb értékű festmény tulajdonosa: 4 festékkockát,
• Második legnagyobb értékű tulajdonosa: 2 festménykockát,
• Mindenki más: 1 festménykockát.

Egy begyűjtési akciója során a játékos tetszőleges kockát vehet el 
a festékpiacról. Egyetlen megkötés: 1 begyűjtési akció alatt csak 
1 dzsókerkocka vehető el.  

Holtverseny. Ha ugyanakkora a festményértéke 2 vagy több fest-
ménynek, akkor ugyanannyi kockát vehetnek el a festékpiacról a 
játékosaik, de a játékossorrend szerint (kezdőjátékostól számítva).

Egynél több festmény eladása. Ha a játékos egynél több festményt
ad el egy nap, akkor minden festményt külön kell figyelembe 
venni. Minden festmény után külön veszi el a festménykockákat a 
festékpiacról, külön begyűjtési akcióban. (Lásd 2. példa, lentebb.)
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Miután mindenki eladta a festményét, a nap véget ér. A

kezdőjátékos-jelző az óramutató járása szerint tovább kerül, új 
nap kezdődik.

Fizetség megszerzési példa:

A játékosok a következő 
értékű festményeket adják el:  

[A] 7 kocka
[B] 9 kocka
[C] 6 kocka 

A festékpiacon 15 kocka van.

Begyűjtési akció körök:

• B elvesz 4-t, A 2-t, & C 1-et.
• B elvesz 4-t, A 2-t, & C 1-et.
• B elvesz 1-et, & A és C már 

nem tud többet elvenni, 
kiürült a piac.

A nap vége

A f izetség

2. példa
[A] 7 kocka és 5 kocka
[B] 6 kocka
[C] 4 kocka

20 kocka van a piacon.

Begyűjtési akció körök: 

• A elvesz 4-t, B 2-t, A & C 1-et.
• A elvesz 3-t, B 2-t, A & C 1-et.
• A 0-t vesz el, B 2-t, A & C 1-et.
• A és B 0-t vesz el, A 1-t, C 0-t.



Az a játékos lesz a kockával festő mesterfestő, aki a játékosszámtól 
függően az alábbiak valamelyikét eléri:

2 játékos: elkészít 7 festményt vagy elér 16 pontot

3 játékos: elkészít 6 festményt vagy elér 14 pontot

4 játékos: elkészít 5 festményt vagy elér 12 pontot

Ha a játék úgy ér véget, hogy valaki éhen halt, ÉÉÉSSS senki nem 
festette meg a szükséges számú festményt, vagy érte el a 
megadott pontot, akkor a legtöbb pontot elérő játékos a 
győztes. A győztes akár az éhen halt játékos is lehet.
Holtverseny. Ha többen is elérték a két győzelmi cél közül 
legalább az egyiket, akkor közülük az nyer, akinek több pontja 
van.

Ha a pontokban holtverseny állna fenn, akkor közülük az nyer, 
aki több vásznat festett meg. Ha még mindig holtverseny lenne, 
akkor az nyer, akinek több étele maradt. Ha még mindig fenn áll 
a holtverseny, akkor akinek több felhasználatlan festékkockája 
maradt a műtermében.

Az Éhező művészek játékot játszhatjátok a most következő 
szabályok valamelyikével is. Ugyan ezekre nincs szükség, de 
vannak olyan játékosok, akiknek ez hozzáad a játékélményhez.

Színtan. A nap során egyszer felhasználható ingyenes 
csereakció helyett a játékos 4 ugyanolyan színű festékkockát
tehet be a műterméből a festékpiacra, és cserébe egy 
tetszőleges színű festékkockát vehet ki a zsákból. 

Játékosokkal kereskedés.  A nap során egyszer felhasználható
ingyenes csereakció helyett a játékos egy csereajánlatot tesz a 
többi játékos felé. Az első játékossal, aki elfogadja az ajánlatot, 
cserélnie kell. Másik cserét vagy csereajánlatot a következő
napig nem tehet a játékos.

Utolsó vacsora.  Ha éhen halnál a következő forduló elején
(az élelemsávon 1-esen állsz most), akkor eldobhatsz egy kész 
festményt, és ezen festmény csillagértékével megnövelheted
az élelemsávod szintjét. Ez a festmény nem számít bele a 
játék végi kész festmények célba.

A  játék akkor ér véget, ha vagy (1) egy játékos elég pontot ér 
el, vagy (2) egy játékos elég festményt készít el, vagy (3) egy 
nappal azután, hogy egy játékos éhen halt.
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A játék vége

Hivatalos szabályvar iációk



5 - fős  és  6- fős játék 
szabálymódosításai

ELŐKÉSZÜLETEK

A vászonpiacra 4 vásznat kell tenni eladásra. Az áruk a 
vászonpaklitól kezdve: 3,3,2,1. 

MINDEN NAP KEZDETÉN

A festékpiacra 4 helyett 6 kockát húzzatok a zsákból.

FESTMÉNY ELADÁSKOR

A nap végén ugyanolyan módon adhatják el a játékosok a 
kész festményeket. Azonban van 2 változás:

 Akárcsak a 2-4 fős játékban, a játékosok a festményérték 
sorrendje szerint vesznek el festékkockákat a festékpiacról, de a 
festmény érték sorrendje szerint a következő mennyiségben:

4 kocka, 2 kocka, 2 kocka, 2 kocka, 1 kocka, 1 kocka.

 Ha a piac kifogy, és van még olyan játékos, akinek festékre 
van szüksége, akkor ezek a játékosok még legfeljebb 3 festék-
kockát húzhatnak a zsákból. A festményük festményértékét 
természetesen nem léphetik túl.

JÁTÉK VÉGE

A 4-fős játék pontszámítását használjátok, azaz az a játékos a 
győztes, aki:

elkészít 5 festményt vagy elér 12 pontot.
A holtverseny és az éhen halás esetén is a 4-fős játék szabályait 
vegyétek figyelembe.
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Színvak játékosok részére, vagy ha rosszul megvilágított 
helyzetben játszotok, akkor a következőket ajánljuk, hogy a 
lehetséges hibák számát csökkentsétek.

Rendezzétek a kockákat. Amikor festékkoácká tesztek a 
festékpiacra, vagy húztok a festékzsákból, szóban azo-
nosítsátok be őket, és ugyanolyan soprba tegyétek őket a 
piacra, ahogy a műterem- vagy a vászonkártyákon látható:
piros, narancs, sárga, zöld, kék, lila, fekete és dzsóker. 

A vászonkártyák színpalettáját használjátok a számolásra. 
A négyzetek nem feltétlen szükségesek, csak a kockaszám 
számon tartására használjátok. A négyzetek száma meg-
mondja mennyi kockára van szükség a befejezéshez.
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A következő szabályváltozások segíthetnek azoknak, akik most 
tanulják a játékot.

Az eddig leírtak szerint játszátok a játékot, az alábbi 
változtatásokkal:
 A dzsókerkocka kivételével minden színből legyen egy 

a festékpiacon a játék kezdetekor.
 A vászonpiac minden vásznának 1 kocka legyen az ára. 

A vásznak pozícióját hagyjátok figyelmen kívül.
 A festmények eladásakor ne használjátok a festékpiacot.

A festményértékét a zsákból húzzátok ki.
 A festékpiacot csak a festékcseréhez használjátok. Ha 

egy színből 4-nél több lesz a paicon, a 4 fölöttieket 
tegyétek a festékzsákba.

Színvak játékosok

Kezdő játékosok szabálya



Cél: Próbálj annyi pontot szerezni amennyit csak tudsz, amíg vannak 

megbízások vagy míg éhen nem halsz.

Előkészületek. Az alapjáték szabályai szerint készülj elő, de csak 35 

vászonkártyát használj. A fel nem használt vászonkártyákat tedd 

félre, nem lesz szükség rájuk. Érdemes a zero-point és comic book 

vászonkártyákat is kivenni a pakliból.

Játékmenet. A szóló játék megegyezik a több személyes játékkal, egy 

változtatással: minden nap végén (eladás után) dobnod kell 1 vá-

szonkártyát a vászonpiac egyik helyéről, valamint annyi és olyan 

festékkockát kell visszatenned a festékpiacról a zsákba, ami 

megfelel a kártyának, és új vászonkártyát kell húznod a vászonpiacra. 

Ha a vászonkártyán olyan négyzet van, aminek több színe is van, 

akkor te döntöd el melyik színt használod, akkor is ha a másik 
nincs a piacon.

A játék vége. A játék akkor ér véget, ha éhen haltál vagy ha 

elfogynak a vászonkártyák.

Pont:    <10         15 20 +25

Próbálkozz még          Túlélő Haladó        Profi
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A gyors tempójú művészet világában dolgozó művész vagy. 

Különböző művészeti pártfogók bíznak meg nagy művek 

létrehozására, és sietned kell, hogy teljesítsd őket. 

Külön köszönet Ryan Sandersnek a The Inquisitive Meepletől és
Jason Glovernak a Grey Gnome Gamestől. Külön köszönbet jár 
a művészeknek is: Michelle Richesonnak, Vaughn Reynoldsnak
és Gabrielle Demersnek, akiknek művei feltűnnek a játékban.

Tudod, hogy létrehozhatsz  saját 
kártyákat a játékhoz? Én a gyer-
mekem rajzait használtam erre. Te 
is megteheted, ha ellátogatsz az 
oldalunkra:
www.StarvingArtistsGame.com.

Köszönjük Unlimited Media Works!

Kövess minket a twitteren: twitter @fairway3games

Szólójáték

http://www.starvingartistsgame.com/


Következzék egy útmutató, hogy is “telik egy nap” az Éhező 
művészek játékban.

Nap kezdete

 Kezdőjátékos-jelző tovább adása
 Tegyetek 4 kockát a festékpiacra
 A játékosok élelemsávja 1-gyel csökken

A körükben 1-1 akciót használnak fel a 
játékosok, 1-et reggel, 1-et délután:

 Munka: 3 festékkocka húzása
 Festés: Tegyél le max 4 festékkockát

tetszőleges vászonra elosztva
 Vásárlás: Vászonvétel a piacon

Nap vége

A játékosok eladhatják a kész fest-
ményeiket ételért és festékkockákért.
A festményértékek sorrendjében a kö-
vetkező mennyiségű festékkockát veszik 
el a festékpiacról:
 4 kockát/begyűjtésenként a legna-

gyobb értékűért
2 kockát/begyűjtés a 2. legnagyobbért
 1 kockát/begyűjtésenként a többiért
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Vázlat  & tanulmány k iegészí tő
A Vázlat és tanulmány kiegészítő új játékmechanizmust ad az 
alapjátékhoz, amivel a játékosok a képességeiket gyakorolhatják, és 
ezért a számukra szükséges festékekből jutalomban részesülnek, és 
a többi játékos is kap némi jutalmat a képességgyakorlásért. A 
Vázlat & tanulmány kártyák sem ételt, sem pontot nem érnek, de az 
eladásukkor nem kell versenyezni a piacon a festékkockákért. Ehelyett
amikor elkészült, a játékos tetszőleges kockákat vehet ki a zsákból, 
a többi játékos pedig kap egy festékkockát a vázlatról.

Tartalom: 6 öt festékkockás vázlat

Előkészületek: A játék kezdetén minden játékos kap egy Vázlat & 
tanulmány kártyát.

Játékmenet: A játékosok az alábbi szabályvátoztatásokon kívül a 
szokásos módon játsszák az Éhező művészek játékot:

1. Vázlat festése. 
A normál festésakció részeként a játékos tehet festékkockákat a 
vázlatra is. Azonban a játékos bármilyen színű festékkockát használhat 
a vázlat bármelyik még üres helyére. Valamint nincs korlátozva a 
felhasználható dzsókerfestékek száma sem a vázlaton.

2. Vázlat eladása. 
A játékos ingyenes akcióként adhatja el az elkészült vázlatát. 
Eladáskor először a festő játékos bal oldalán ülő játékossal kezdve, 
és az óramutató járása szerint haladva, minden játékostárs elvehet 
egy festékkockát az elkészült vázlatról. Ezt követően a játékos a 
festményen megmaradt festékkockákat visszateszi a zsákba, és dobja 
a vázlatot. Végül a játékos elvesz 5, általa választott színes kockát 
(dzsókert nem) a zsákból -- nem húz: belenéz, és válogat.

Az elkészült vázlat nem számít bele az elkészült vásznakba, és pontot 
sem ér. Minden játékos csak egy vázlatot kap a játékban.


