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ELEMENTY – PODSTAWOWA GRA

Gra dla 2–6 graczy w wieku 10–110 lat   autor gry: Nikolay Pegasov
       ilustracje: Sergey Dulin, 

Ilya Komarov, Uildrim

126 kart podstawowych 
(niebieski ty ) 

6 etonów 
100 milionów

36 kart gwiazdorskich 
(gwiazda w tle, szary ty ) 

6 znaczników graczy 
(po 1 w ka dym kolorze)

16 bezwarto ciowych 
scenariuszy (czerwony ty )

3 nagrody 
Film Roku 

z podstawkami 

30 kart licytacji 
(po 5 w ka dym kolorze)

plansza g ówna

42 etony licytacji 
(po 7 w ka dym 

kolorze) 6 plansz graczy
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ELEMENTY – DODATKI

Polska edycja „Hollywood” zawiera 3 dodatki (uatrakcyjniaj ce rozgrywk  i zwi kszaj ce mo liwo ci taktyczne graczy), 
jednak sugerujemy pierwsze rozgrywki bez nich. Ich dzia anie opisane jest na ko cu instrukcji. 

CEL GRY

Jeste  szefem studia  lmowego. Twoim zadaniem jest 
tworzenie kasowych  lmów. Kluczem do sukcesu  b dzie 
zebranie odpowiedniej ekipy  lmowej oraz gwiazd ekranu. 

Najlepsze  lmy pozwol  ci zarobi  miliony i zdoby  pres  -
owe nagrody. Wygrasz, je eli na koniec gry b dziesz mie  

na koncie wi cej milionów dolarów ni  przeciwnicy! 

PRZYGOTOWANIE GRYPRZYGOTOWANIE GRY

1 Od ó  do pude ka karty opisane w rozdziale „Elementy 
– dodatki”.

2 Ka dy gracz wybiera kolor i otrzymuje: plansz  gra-
cza, 5 kart licytacji, 7 etonów licytacji.

3 Roz ó  plansz  g ówn  na rodku sto u.

4 U ó  na górnej cz ci planszy:
4.1  3  gurki nagród;
4.2  etony 100 milionów (w stosie);
4.3  potasowane karty podstawowe (niebieski ty ) – 

obrazkami do do u;
4.4  karty bezwarto ciowego scenariusza (czerwony 

ty ) – obrazkami do góry;
4.5  pole na re ysera drugiej ekipy w podstawowej 

wersji gry pozostaje puste. 

5 Ustaw znaczniki na torze zysku, na polu z warto ci  12. 
Jest to pocz tkowy kapita  graczy. 

6 Potasuj karty gwiazdorskie (szary ty ) i u ó  w stos 
(obrazkami do do u). Ze stosu dobierz tyle kart, ilu 
jest graczy i u ó  je na stole pod doln  kraw dzi  
planszy (obrazkami do góry). Pierwsza karta jest 
uk adana pod „1”, nast pna pod „2” i tak dalej. Gdy 
w grze bierze udzia  mniej ni  6 osób, niektóre pola 
pozostan  puste. Nast pnie po ó  stos kart gwiaz-
dorskich (obrazkami do do u) na pierwszym wol-
nym polu (na przyk ad w grze 4-osobowej stos kart 
gwiazdorskich b dzie le a  na polu „5”). 

Gdy w grze bierze udzia  mniej ni  6 graczy, nieu ywane 
elementy od ó  do pude ka.

Jeste cie gotowi do kr cenia  lmów! 

16 kart podstawowych

DODATEK 3: ZA KULISAMI
 (karty oznaczone literk   

w prawym dolnym rogu oraz 
z 10-ramienn  gwiazd  w tle) 

8 kart 
podstawowych

12 kart 
gwiazdorskich

6 re yserów 
drugiej ekipy

12 kart 6 re yserów8 kart

DODATEK 2: OWCY NAGRÓD
(karty oznaczone literk   

w prawym dolnym rogu)

DODATEK 1: FESTIWALE 
(ma e karty 

z ró owym t em)

6 kart fes  wali
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Przygotowanie gry w rozgrywce 4-osobowej

komplet elementów niebieskiego gracza

4.1

2

4.2

3

5

6

4.3

4.4 4.5
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OPIS KART

Typy kart
Filmy b d  sk ada  si  z kart podstawowych oraz kart 
gwiazdorskich. Karty gwiazdorskie maj  takie same typy 
oraz funkcje jak karty podstawowe, ale przynosz  wi cej 
korzy ci. Jest 5 typów kart, rozró nianych kolorem t a:

Gatunki  lmów
Ludzie anga owani do  lmów najcz ciej specjalizuj  
si  w konkretnych gatunkach. Na przyk ad re yser, który 
kr ci dobre horrory, albo aktorka, która najlepiej czuje 
si  w komediach. Je eli na karcie jest kilka symboli ga-
tunku, oznacza to, e dana osoba jest dobra we wszyst-
kich tych gatunkach. 

W grze wyst puj  4 ró ne gatunki  lmów:

PRZEBIEG GRY

Gra trwa 3 lata. Ka dy rok sk ada si  z 7 faz, które roz-
patrywane s  w poni szej kolejno ci:

1. Wylosowanie 1 karty gwiazdorskiej;
2. Dobranie 7 podstawowych kart;
3. Licytacja 1 karty gwiazdorskiej;
4. Produkcja  lmów;
5. Obliczenie zysku;
6. Przyznanie nagrody Film Roku;
7. Czyszczenie.

FAZA 1: WYLOSOWANIE 1 KARTY GWIAZDORSKIEJ
Rozdaj ka demu graczowi po 1 karcie gwiazdorskiej 
(szary ty ). Ka dy gracz ogl da j  i k adzie na swojej plan-
szy na polu Kontrakty obrazkiem do do u. 

FAZA 2: DOBRANIE 7 PODSTAWOWYCH KART
Rozdaj ka demu graczowi 7 podstawowych kart (nie-
bieski ty ). Ka dy gracz wybiera 1 z nich i odk ada j  na 
swoj  plansz  na pole Kontrakty. Nast pnie przekazu-
je pozosta e karty graczowi z lewej strony. Ka dy gracz 
z otrzymanych 6 kart wybiera 1 kart , po czym pozosta-
e 5 przekazuje graczowi po lewej i tak dalej. Gdy gracz 

otrzyma ju  tylko 1 kart  od s siada, to odk ada j  na 
swoj  plansz  (i nic nie przekazuje). Gdy ka dy od o y ju  
7 kart, nast puje koniec fazy 2.  

Gracz w dowolnym momencie mo e sprawdzi , jakie 
karty ju  od o y  na swojej planszy.  

Co roku zmienia si  kierunek przekazywania kart. 
W 1. roku gracze przekazuj  karty w lew  stron , 
w 2. w praw , a w 3. znowu w lew . 
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FAZA 3: LICYTACJA 1 KARTY GWIAZDORSKIEJ
Gracze przygl daj  si  odkrytym kartom gwiazdorskim, 
które znajduj  si  pod doln  kraw dzi  planszy. Za po-
moc  etonów i kart licytacji okre laj , któr  kart  chc  
zdoby  i ile s  gotowi za ni  zap aci . Gracze wybieraj  
kart  oraz eton licytacji jednocze nie i tajnie, k ad c je 
przed sob  liczbami do do u. 

Przyk ad: Gracz chcia by pozyska  scenariusz (z pola 6) i jest 
gotów zap aci  za niego 3 miliony. Wybiera kart  z 3 milio-
nami oraz eton z 6 i k adzie je przed sob  liczbami do do u.

•  Ka dy gracz musi uczestniczy  w licytacji. Wyj t-
kiem jest sytuacja, w której gracz nie ma ju  pie-
ni dzy (na torze zysku) – wtedy pomija licytacj .

•  Gracze nie mog  licytowa  wi cej pieni dzy, 
ni  posiadaj  na torze zysku. 

• Mo na wybra  tylko 1 kart  licytacji i tylko 1 eton! 

Gdy wszyscy gracze wybior  etony i karty licytacji, nale y 
je odwróci . Ka dy gracz przesuwa swój znacznik do ty u 
na torze zysku o tyle, ile zalicytowa . Nast pnie sprawdza 
si , kto i jak  kart  zdobywa (dla u atwienia mo na po o-
y  etony na licytowanych kartach gwiazdorskich). 

•  Gdy tylko 1 gracz licytowa  dan  kart  gwiazdor-
sk , bierze j  i odk ada na swoj  plansz . 

•  Gdy kilku graczy licytowa o t  sam  kart , zdoby-
wa j  gracz, który zalicytowa  najwi cej. Pozostali 
gracze przechodz  do kolejnej rundy licytacji. 

•  W razie remisu aden gracz nie zdobywa karty 
(remisuj cy gracze tak e przechodz  do kolejnej 
rundy licytacji). 

Gracze, którzy przechodz  do kolejnej rundy licytacji, 
nie odzyskuj  wylicytowanych pieni dzy! 

Kolejne rundy licytacji
Wszyscy zabieraj  z powrotem swoje karty i etony licytacji. 
Gracze, którzy nie zdobyli karty gwiazdorskiej, bior  udzia  
w kolejnej licytacji. Pozostali (którzy zdobyli ju  t  kart ) 
nie bior  udzia u w kolejnych licytacjach (w tym roku).    

Kolejne licytacje przebiegaj  tak jak poprzednie. Gracze 
mog  licytowa  tylko pozosta e karty gwiazdorskie (nie 
dok ada si  kart na miejsce tych zdobytych). 

Gdy w licytacji pozostanie ju  tylko 1 gracz, p aci on 
1 milion i bierze dowoln  z dost pnych kart gwiazdorskich. 

Faza „Licytacja” trwa do momentu, w którym ka dy zdo-
b dzie kart  albo gracze nie b d  ju  mieli pieni dzy 
(mo e by  kilka licytacji – nie ma ograniczenia).

Uwaga! 
Gdy graczowi nie pasuje adna z odkrytych kart, mo e 
licytowa  w ciemno (kart  z wierzchu zakrytego stosu). 
Tylko 1 karta w ciemno mo e by  zdobyta podczas licy-
tacji w danym roku. Gdy który  gracz j  zdob dzie, w ko-
lejnych licytacjach stos kart zakrytych jest niedost pny.

Przyk ad licytacji w grze 4-osobowej: Gracze odkrywaj  jed-
nocze nie swoje etony i karty licytacji. Nast pnie przesuwaj  
swoje znaczniki na torze zysku do ty u o tyle, ile wylicytowali 
(czerwony – 9, niebieski – 1, ó ty i zielony po 6 milionów). 
Czerwony i niebieski gracz zalicytowali klapserk . Czerwony 
gracz zdobywa kart , bo zalicytowa  wi cej. ó ty i zielony 
remisuj  w licytacji o aktork , aden z nich nie zdobywa 
karty. Niebieski, ó ty i zielony gracz bior  udzia  w kolejnej 
licytacji (bo nie zdobyli karty). 

kontynuacja przyk adu na nast pnej stronie

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Kolejna licytacja. Gracze odkrywaj  swoje etony i karty li-
cytacji. Nast pnie odpowiednio cofaj  swoje znaczniki na 
torze zysku. ó ty gracz zalicytowa  aktork . Zdobywa kart , 
bo nikt inny jej nie licytowa . Niebieski i zielony gracz zali-
cytowali kart  w ciemno. Zielony zalicytowa  wi cej, wi c 
to on zdobywa kart . Niebieski gracz przechodzi do kolej-
nej licytacji. Poniewa  zosta  sam, p aci 1 milion i wybiera 1 
spo ród 2 dost pnych kart (na polach 2 i 4). Gracz wybiera 
re ysera i faza „Licytacja” dobiega ko ca (ka dy graczy zdo-
by  kart ).

FAZA 4: PRODUKCJA FILMÓW 
Ka dy gracz powinien mie  od o onych 9 kart (2 gwiaz-
dorskie i 7 podstawowych), z których b dzie móg  stwo-
rzy  od 1 do 3  lmów. Minimalnie  lm mo e sk ada  si  
z 3 kart, maksymalnie z 9.

Film musi zawiera : 
• scenariusz; 
•  re ysera;  
•  aktora albo aktork .
Mo e si  zdarzy , e gracz nie ma mo liwo ci 
stworzenia adnego  lmu na koniec roku, np. gdy 
w ród jego 9 kart nie ma re ysera.
Film mo e zawiera  tylko 1 re ysera i tylko 
1 scenariusz. 
Obsada  lmu mo e sk ada  si  maksymalnie 
z 2 osób: aktora i aktorki, 2 aktorów albo 
2 aktorek. 

Film mo e zawiera  dowoln  liczb  zielonych kart 
(mog  si  powtarza ). 
Gracze nie mog  podgl da , jakie  lmy robi  ich 
przeciwnicy (ma to znaczenie podczas rozpatrywa-
nia nagrody Film Roku).  
Nie wszystkie karty trzeba wykorzysta  w  lmach 
(jednak te niewykorzystane nie daj  zysku).

BEZWARTO CIOWY SCENARIUSZ
W fazie „Produkcja  lmów” ka dy gracz 
mo e odrzuci  dowoln  liczb  kart do pu-
de ka oraz wzi  tak  sam  liczb  bezwar-
to ciowych scenariuszy. Gracze mog  si  
na to zdecydowa , gdy brakuje im sce-
nariusza do  lmu albo gdy scenariusze, 
które posiadaj , nie pasuj  gatunkiem do 

pozosta ych kart. Bezwarto ciowy scenariusz pozwala 
dowolnie okre li  gatunek wyprodukowanego  lmu.

Przyk ady  lmów

Film sk adaj cy si  z 3 kart: 

Film z 2 aktorkami:

Film sk adaj cy si  z 9 kart: 
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Nie mo na wyprodukowa  poni szego  lmu (w  lmie 
mo e by  tylko 1 scenariusz i maks. 2 aktorów/aktorki):

FAZA 5: OBLICZENIE ZYSKU
Gdy wszyscy wyprodukowali ju  swoje  lmy, nast puje 
faza „Obliczenie zysku”. Ka dy gracz po kolei podlicza 
swoje  lmy i przesuwa swój znacznik do przodu na torze 
zysków. Ka dy  lm podliczany jest oddzielnie. Nale y 
zsumowa  zysk za nast puj ce rzeczy: 

• liczb  kart;
• gatunek  lmu;
• par : aktor i aktorka;
• z ote monety; 
• ekip   lmow .

LICZBA KART
Ka da karta w  lmie warta jest 1 milion. 

Przyk ad: Film sk adaj cy si  z 6 kart warty jest 6 milionów. 

GATUNEK FILMU
Gatunek  lmu jest okre lany przez ikon  na karcie scena-
riusza. Na przyk ad  lm, którego scenariusz ma ikon  no a, 
to horror. Nale y policzy , ile kart w danym  lmie pasuje 
do gatunku (uwzgl dniaj c kart  scenariusza). Ka da karta 
z tym symbolem warta jest dodatkowo w a nie tyle milio-
nów dolarów. Je eli w  lmie jest bezwarto ciowy scena-
riusz, to gracz sam okre la gatunek  lmu. Bezwarto ciowy 
scenariusz nie daje jednak zysku za gatunek.

Przyk ad 1: Ten  lm akcji zawiera 3 karty z symbolem akcji:: .
Ka da karta dodaje wi c 3 miliony do warto ci  lmu, czyli 
w sumie 9 milionów. 

Przyk ad 2: Film oparty jest na bezwarto ciowym scenariu-
szu. Gracz sam okre la wi c gatunek  lmu.  Wybiera horror, 
bo w  lmie s  2 karty pasuj ce do tego gatunku . Ka da 
z nich dodaje 2 miliony do warto ci  lmu, w sumie 4 miliony.

PARA: AKTOR I AKTORKA
Je eli w  lmie wyst puje para (aktor i aktorka), to ka da 
karta z pary warta jest dodatkowo 2 miliony. Czyli ca a 
para jest warta 4 miliony. 2 aktorów albo 2 aktorki nie 
daj  dodatkowego zysku.  

Z OTE MONETY
Nale y doda  wszystkie warto ci monet na kartach 
 lmu. Na przyk ad monety na poni szych kartach zwi k-

szaj  warto   lmu o 4 miliony (3 + 1).

EKIPA FILMOWA (zielone karty) 
Karty te zwi kszaj  warto   lmu na ró ne sposoby. Szcze-
gó owy opis kart ekipy  lmowej znajduje si  na str. 9.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Przyk ad podliczenia  lmu:

• 7 milionów za liczb  kart;
• 16 milionów za gatunek. Bezwarto ciowy scena-

riusz pozwala wybra  gatunek, np. horror (ale sam 
si  nie wlicza). S  4 karty z symbolem horroru,
4 + 4 + 4 + 4 = 16;

• 4 miliony za par : aktor i aktorka; 
• 5 milionów za monety na kartach; 
• 2 miliony za kierowniczk  obsady (bonus z tej 

karty: po 1 milionie za ka dego aktora/aktork ). 

W sumie 34 miliony! wietny wynik!

Faza 6: PRZYZNANIE NAGRODY FILM ROKU
Gracze zliczaj  symbole statuetek na kartach dla ka de-
go  lmu oddzielnie. Film z najwi ksz  liczb  statuetek 
zdobywa nagrod  Film Roku. Gracz, który wyproduko-
wa  najlepszy  lm, bierze nagrod  (kartonow  statuetk ) 

i k adzie j  przed sob . Gdy 2 lub wi -
cej  lmów remisuje pod wzgl dem 
najwi kszej liczby statuetek na kar-
tach, pozostali gracze (nienomino-
wani) g osuj , który z remisuj cych 
 lmów ma dosta  nagrod . Gdy nadal 

nie da si  wy oni  zwyci zcy (g osy 
równo si  podzieli y), nagrod  otrzy-

muje ten gracz, który jeszcze nie zdoby  nagrody w tej 
grze. Je eli to tak e nie rozstrzyga, to nagrod  otrzymu-
je ten z remisuj cych graczy, który ma mniej pieni dzy. 
Gdy nadal jest remis, nikt nie zdobywa nagrody. 

FAZA 7: CZYSZCZENIE
Ka dy gracz odk ada wszystkie 9 kart (nawet te niewy-
korzystane do  lmów) na swoj  plansz , na pole archi-
wum (obrazkami do góry). Gracze mog  w dowolnym 
momencie przegl da  karty w swoim archiwum. 

Je eli pod doln  kraw dzi  planszy zosta a karta gwiazdor-
ska, nale y wsun  j  pod spód stosu kart gwiazdorskich. 
Nast pnie nale y wy o y  odpowiedni  liczb  nowych 
kart gwiazdorskich (tak jak w przygotowaniu gry). 

Kolejny rok zaczyna si  od fazy 1: „Dobranie 1 karty 
gwiazdorskiej”.

KONIEC GRY I DODATKOWY ZYSK KONIEC GRY I DODATKOWY ZYSK 
ZA STATUETKI W ARCHIWALNYCH FILMACHZA STATUETKI W ARCHIWALNYCH FILMACH

Gra ko czy si  po 3 latach.  

Ka dy gracz, który zdoby  co najmniej 1 nagrod  Film Roku, 
otrzymuje dodatkowy zysk. Liczb  posiadanych nagród 
Film Roku nale y pomno y  przez ca kowit  liczb  statu-
etek na wszystkich kartach z w asnego archiwum.

Przyk ad: Gracz zdoby  2 nagrody Film Roku. 
W swoim archiwum ma 27 kart, na których 
jest w sumie 17 statuetek. Zdobywa wi c 
dodatkowo 34 miliony (2 x 17).

 Wygrywa gracz, którego znacznik jest najdalej na torze zysku. W razie remisu wygrywa gracz z wi ksz  liczb  nagród 
Film Roku. Gdy nadal jest remis, gracze dziel  si  zwyci stwem.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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EKIPA FILMOWA – OPIS KART

CHARAKTERYZATORKA
Charakteryzatorka pozwala traktowa  1 ak-
tora jako aktork  albo na odwrót. Dzi ki 
czemu mo na zdoby  4 miliony za par  akto-
rów lub aktorek.  

DUBLER
Podwaja warto  1 wybranej karty w  lmie. 

Przyk ad 1: Aktorka w  lmie jest warta 7 milio-
nów (1 za liczb  kart, 4 za gatunek, 2 za par ). 
Je eli zostanie po czona z dublerem, b dzie 
warta 14 milionów. 

Przyk ad 2: Producent w  lmie sk adaj cym si  z 9 kart jest 
warty 10 milionów (1 za liczb  kart i 9 ze swojej zdolno ci). 
Je eli zostanie po czony z dublerem, b dzie warty 20 mi-
lionów. 

D WI KOWIEC
Zwi ksza warto   lmu o 1 milion za ka dy 
rodzaj ikony gatunku wyst puj cy w  lmie – 
maksymalnie 4 miliony.

KIEROWNICZKA OBSADY
Sprawia, e ka dy aktor i aktorka s  warci do-
datkowo 1 milion. 

KLAPSERKA
W talii kart gwiazdorskich s  4 klapserki, po 1 
z ka dym symbolem gatunku. Dzi ki niej mo na 
zdoby  nawet 25 milionów za gatunek  lmu 
(mo e by  5. kart  z ikon  gatunku w  lmie, 
obok re ysera, scenariusza, aktora i aktorki).

MONTA YSTA  
Monta ysta w  lmie mo e by  re yserem, ak-
torem albo aktork . Obowi zuj  go przy tym  
normalne zasady, czyli nie mo e by  2. re y-
serem w  lmie, daje dodatkowy zysk za par  
z aktorem/aktork , itp. Mo e te  pozosta  

zielon  kart  ekipy  lmowej bez adnej specjalnej funk-
cji. Monta ysta nie przynale y do adnego gatunku. 
Nawet gdy w  lmie pe ni funkcj  np. aktora, liczy si  do 
bonusu za zielone karty (np. za sta ystów). 

PRODUCENT
Zwi ksza warto   lmu o 1 milion za ka d  
kart  w  lmie (ze sob  w cznie). Maksymal-
nie 9 milionów. 

SCENARZYSTA
Pozwala zmieni  ikon  scenariusza na do-
woln , a tym samym zmieni  gatunek ca ego 
 lmu, np. z horroru na komedi . Bezwarto-
ciowy scenariusz, dzi ki scenarzy cie, staje 

si  warto ciowy (traktowany jest tak, jakby 
mia  ikon  gatunku). 

SCENOGRAF
Zwi ksza warto   lmu o 1 milion za ka d  
statuetk  na kartach w  lmie (statuetki na 
tej karcie te  si  licz ). 

STA Y CI
Zwi kszaj  warto   lmu o 1 milion za ka d  
kart  ekipy  lmowej (zielone t o) w  lmie 
(ze sob  w cznie).
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 DODATKI
Dodatki wprowadzaj  nowe karty i zasady. Polecamy je 
graczom zaawansowanym, którzy opanowali ju  dobrze 

zasady podstawowej gry. Dodatki mo na wprowadza  
pojedynczo lub dowolnie czy  ze sob . 

DODATEK 1: FESTIWALE

Dodatek wprowadza 6 unikatowych kart fes  wali. Co roku 
losowany jest 1 fes  wal, który zmienia zasady rozgryw-
ki. Karty z tego dodatku maj  ró owe t o. 

Przygotowanie gry
Potasuj 6 kart fes  wali i u ó  je w stos obrazkami do 
do u. Nast pnie od ó  do pude ka 3 wierzchnie karty 
(bez ich ogl dania). 

Przebieg gry
Po fazie 1.: „Wylosowanie 1 karty gwiazdorskiej”, odkryj 

1 wierzchni  kart  ze stosu fes  wali. Karta wprowadza 
nowe zasady, które obowi zuj  przez ca y rok. 

W fazie „Czyszczenie” od ó  odkryt  kart  fes  walu do 
pude ka. 

MOSKWA – uzupe nienie opisu z karty.
Nie ma faz 1 i 3. Ka dy mo e korzysta  podczas fazy „Pro-
dukcja  lmów” z kart gwiazdorskich, które znajduj  si  
pod plansz  na polach 1 i 2. Od ó  karty znajduj ce si  
na pozosta ych polach na spód stosu kart gwiazdorskich, 
nie b d  u ywane w tym roku.  

DODATEK 2: OWCY NAGRÓD

Rywalizacja o nagrod  Film Roku zrobi a si  jeszcze 
bardziej zaci ta. Gracze mog  teraz anga owa  specja-
listów, których najwa niejszym zadaniem jest zdobywa-
nie nagród. 

Karty z dodatku „ owcy nagród” maj  literk   w pra-
wym dolnym rogu. 

Przygotowanie gry
Po ó  6 kart re ysera drugiej ekipy na planszy obok bez-
warto ciowych scenariuszy. 

Dodaj karty owców nagród do odpowiednich talii (pod-
stawowe do podstawowych, gwiazdorskie do gwiazdor-
skich) i potasuj obie talie oddzielnie. 

Karty z tego dodatku wyk ada si  w fazie „Produkcja  l-
mów”, na takich samych zasadach jak w podstawowej grze. 

Opis kart

RE YSER DRUGIEJ EKIPY
Podobnie jak bezwarto ciowy scenariusz nie 
ma ikony gatunku. W fazie „Produkcja  l-
mów” ka dy gracz mo e odrzuci  do pude ka 
1 kart  i wzi  na jej miejsce re ysera drugiej 
ekipy. Gracz mo e w ten sposób pozyska  

tylko 1 re ysera drugiej ekipy na rok. Po fazie „Obliczenie 
zysku” odk adany jest z powrotem na plansz  g ówn .  

PODWÓJNE KARTY
Aktor/aktorka, aktorka/re yser, aktor/re y-
ser mog  pe ni  w  lmie jedn  albo drug  
funkcj . Na przyk ad karta aktorka/re yser 
mo e by  aktorem albo re yserem, w zale -
no ci od wyboru gracza. Nie mo e jednak 

by  jednym i drugim.  
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KIEROWNIK ZDJ
W  lmie, w którym jest kierownik zdj , 
mo e by  do 3 aktorów/aktorek w dowolnej 
kombinacji. 

SKAUT
Ma tyle statuetek, ile jest kart ekipy (zielo-
nych) w  lmie (minimalnie 1, bo skaut te  
jest zielon  kart ). Statuetki skauta licz  si  
tylko podczas rozpatrywania nagrody Film 
Roku – nie daj  dodatkowego zysku za sta-

tuetki na koniec gry.

TRENER GWIAZD
Dodaje 1 wybran  ikon  gatunku do 1 karty 
w  lmie: aktora, aktorki, re ysera albo klap-
serki. 

KRYTYK FILMOWY
Zwi ksza warto   lmu o 1 milion za ka dy 
bezwarto ciowy scenariusz oraz ka dego re-
ysera drugiej ekipy we wszystkich  lmach 

gracza. 

SPECJALISTKA DS. PR
Statuetki na tej karcie licz  si  tylko przy roz-
patrywaniu nagrody Film Roku – nie daj  do-
datkowego zysku za statuetki na koniec gry.

PIOSENKARKA
Ma tyle statuetek, ile monet na kartach w  l-
mie (liczy si  liczba monet, a nie ich warto !). 
Statuetki na tej karcie licz  si  tylko przy rozpa-
trywaniu nagrody Film Roku – nie daj  dodat-
kowego zysku za statuetki na koniec gry.

DODATEK 3: ZA KULISAMI

„Za kulisami” to dodatek wprowadzaj cy wi cej nega-
tywnej interakcji mi dzy graczami. Karty z tego dodatku 
maj  literk   w prawym dolnym rogu oraz 10-ramien-
n  gwiazd  w tle. 

Przygotowanie gry
Potasuj 16 kart dodatku razem z podstawowymi kartami. 

Przebieg gry
Po fazie „Licytacja 1 karty gwiazdorskiej” nast puje do-
datkowa faza 3a: „Zakulisowe zagrywki”.

Faza 3a: Zakulisowe zagrywki
W tej fazie mo na zagrywa  na przeciwników karty „Za-
kulisowe zagrywki”. 

Wszyscy wybieraj  karty z dodatku „Za kulisami” i jed-
nocze nie (w ustalonym momencie) wyk adaj  je przed 
wybranymi przeciwnikami – obrazkami do do u. Nast p-
nie karty s  odkrywane. Gracze, na których zosta y za-
grane karty, musz  je od o y  na swoj  plansz , na pole 

Kontrakty. W fazie „Produkcja  lmów” b d  mieli 10 
kart. W przypadku agenta oraz prawnika wykonywane 
jest specjalne dzia anie, a karta odrzucana jest do pude -
ka (patrz opis kart na ko cu rozdzia u).  

•  Mo na zagra  dowoln  liczb  „zakulisowych kart” 
na jednego albo kilku przeciwników. 

• Je eli gracz nie chce, to nie musi zagrywa  kart 
w tej fazie (bo chce zachowa  je dla siebie). Wy-
j tkami s  agent i prawnik, których zagranie jest 
obowi zkowe.  

•  „Zakulisowych kart” nie mo na odrzuca  w celu 
zdobycia bezwarto ciowego scenariusza czy re y-
sera drugiej ekipy.

•  „Zakulisowe karty” musz  by  u yte w  lmie (gdy 
tylko jest taka mo liwo ).

Przyk ad: Gracz ma 2 re yserów, w tym 1 kontrower-
syjnego (z dodatku „Za kulisami”). W produkowanym 
 lmie mo e u y  tylko 1 re ysera, wi c musi to by  

ten kontrowersyjny. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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OPIS KART

ANIMATOR
W  lmie, w którym jest animator, nie mo e 
by  aktorów ani aktorek. Animator ich zast -
puje, wi c  lm mo e sk ada  si  minimalnie 
z: animatora, re ysera i scenariusza. 

AKTOR/AKTORKA KINA NIEZALE NEGO
W  lmie, w którym jest aktor/aktorka kina 
niezale nego, nie mo e by  kart ekipy  lmo-
wej (zielonych). 

AGENT 
Je eli posiadasz agenta, musisz go zagra  
w fazie 3a – „Zakulisowe zagrywki”. Gracz, 
na którego zagra e  agenta, musi ci odda  
re ysera, aktork  albo aktora (sam wybiera). 
B dzie mie  o 1 kart  mniej w fazie tworze-

nia  lmów. Po rozpatrzeniu agenta od ó  go do pude ka. 

PRAWNIK
Dzia a tak samo jak agent, z t  ró nic , e 
gracz zamiast oddawa  re ysera, aktora czy 
aktork  mo e zap aci  graczowi, który wy o-
y  mu t  kart , 2 miliony (trzeba odpowied-

nio zaznaczy  to na torze zysku).

UJEMNE KARTY 

Brat producenta, syn producenta, dziewczyna produ-
centa, kontrowersyjny re y  ser, kontrowersyjny aktor, 
kontrowersyjna aktorka – maj  monety z ujemnymi war-
to ciami, które pomniejszaj  zysk z  lmu. Ujemne karty 
wci  daj  po 1 milionie zysku za „Liczb  kart”.
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