
Ευρώπη στις αρχές του 1900. Οι παίκτες αναλαμβάνουν το ρόλο του ιδιοκτήτη τσίρκο και ταξιδεύουν 
σε διάφορες Ευρωπαϊκές πόλεις δίνοντας παραστάσεις για να εντυπωσιάσουν το κοινό τους. Πριν από 
κάθε παράσταση οι παίκτες πρέπει να εμπλουτίσουν το τσίρκο τους προσλαμβάνοντας καλλιτέχνες και 

ικανοποιώντας τις ανάγκες του καθενός προκειμένου να δώσουν την καλύτερη τους παράσταση. 
Επιπλέον προλαμβάνουν προσωπικό και κάνουν επενδύσεις προκειμένου να αποκτήσουν το πιο 
φημισμένο τσίρκο. Μετά από 3 παραστάσεις ο παίκτης που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους 

πόντους φήμης, θα είναι και ο νικητής.

1x Βιβλίο Κανόνων

44x  
Πλακίδια
Έκπτωσης

18x Πλακίδια
Βαγονιού

5x Πλακίδια 
Περιοχής

45x Κάρτες
Καλλιτεχνών

1x Κάρτα Κάλυψης 
Καλλιτεχνών

1x Πλακίδιο 
Πρώτου Παίκτη

30x Κάρτες 
Επένδυσης

8x Κάρτες
Βοήθειας

Μάρκες 
Γύρου & 

Παράστασης

15x Κάρτες Προσωπικού
58x Χρήματα  

(40x Νομίσματα του 
1 & 18x Νομίσματα 

των 5)

1x Κεντρικό Ταμπλό

4x Ταμπλό Παικτών (1 στο χρώμα κάθε παίκτη)

125x Κύβοι Εφοδίων (25 σε κάθε χρώμα) 

8x Κύβοι Σκορ & Εισιτηρίων (2 στο χρώμα κάθε παίκτη)

12x Μάρκες Δράσης (3 στο χρώμα κάθε παίκτη)

Konstantinos Kokkinis - Dimitris Drakopoulos



Παίκτης

Λευκός Κύβος 
(Πρόβα)

Κίτρινος Κύβος 
(Εξοπλισμός)

Πράσινος Κύβος 
(Διαφήμιση)

Μπλε Κύβος 
(Κοστούμι)

Κόκκινος Κύβος 
(Προμήθειες)
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Καλή 
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Νόμισμα

Εκκεντρικοί

Μέτρια
Παράσταση

Οποιοσδήποτε
Κύβος Εφοδίων

Θετική Φήμη

Κάρτα Επένδυσης

Απόλυση

Μην χάσεις
φήμη

Αρνητική Φήμη

Μισθός

Μάρκα Δράσης

Μην πληρώσεις
ένα μισθό

Κοίτα της δύο πρώτες
κάρτες της τράπουλας
επένδυσης και πάρε
τη μία από αυτές

Τοποθετήστε το κεντρικό ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού.• 
Τοποθετήστε τα πλακίδια γύρου και παράστασης στο κεντρικό ταμπλό. (ένα στον 1ο γύρο προετοιμασίας και ένα   • 

      στην πρώτη παράσταση)
 Ανακατέψτε τις τράπουλες καλλιτεχνών, προσωπικού και επένδυσης και τοποθετήστε τις πάνω στο τραπέζι Τοποθετήστε την • 
κάρτα κάλυψης καλλιτεχνών πάνω στην τράπουλα καλλιτεχνών. Κάθε φορά που πρόκειται να τραβήξετε κάρτα από την 
τράπουλα καλλιτεχνών θα πρέπει να την τραβάτε από το κάτω μέρος της τράπουλας. Πάρτε την τράπουλα προσωπικού 
και τοποθετήστε ανοιχτές κάρτες ίσες με τον αριθμό των παικτών στην κάτω πλευρά του κεντρικού ταμπλό.
 Πάρτε την τράπουλα καλλιτεχνών και τοποθετήστε ανοιχτές κάρτες ίσες με τον αριθμό των παικτών συν μία κάτω • 
από τις κάρτες προσωπικού. Κάθε φορά που νέοι καλλιτέχνες ανοίγουν, εάν 3 καλλιτέχνες του ίδιου είδους (μάγοι, 
ακροβάτες κλπ.) ανοιχτούν, αφαιρέστε τον τελευταίο και αντικαταστήστε τον με έναν νέο μέχρι στο τραπέζι να μην 
υπάρχουν περισσότεροι από 2 καλλιτέχνες του ίδιου είδους.



Κάθε παίκτης λαμβάνει:
Ένα ταμπλό παίκτη στο χρώμα της επιλογής του.• 
 Τους κύβους σκορ και εισιτηρίων στο χρώμα της επιλογής του. Τοποθετήστε τον ένα κύβο στο            του πίνακα • 
σκορ και το άλλο στη θέση του αρχικού εισητηρίου.
3 μάρκες δράσης στο χρώμα της επιλογής του.• 
Ένα τυχαίο πλακίδιο περιοχής το οποίο τοποθετεί πάνω στο ταμπλό του.• 
 Κάθε παίκτης λαμβάνει δύο καλλιτέχνες από το κάτω μέρος της τράπουλας καλλιτεχνών. Οι κάρτες πρέπει να • 
μείνουν κρυφές από τους άλλους παίκτες για την ώρα. Στη συνέχεια κάθε παίκτης επιλέγει ποιόν από τους δύο 
καλλιτέχνες θέλει να κρατήσει και μετά, όλοι ταυτόχρονα, δίνουν τον δεύτερο καλλιτέχνη στον παίκτη στα 
αριστερά τους. Από εκεί και πέρα οι καλλιτέχνες είναι πλέον φανεροί σε όλους.
 Κάθε παίκτης επιλέγει δύο εφόδια και τα τοποθετεί στο χώρο εφοδίων του ταμπλό του. (μπορούν να είναι δύο • 
ίδια εφόδια ή δύο διαφορετικά)
Κάθε παίκτης παίρνει          , μείον το κόστος πρόσληψης των δύο καλλιτεχνών που έχει στο τσίρκο του.• 

Παράδειγμα: Η Σάντρα έχει επιλέξει έναν καλλιτέχνη με κόστος πρόσληψης        και πήρε από τον παίκτη στα δεξιά της έναν 
καλλιτέχνη με κόστος πρόσληψης        .  Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσει το παιχνίδι με        .

Στη διάρκεια του παιχνιδιού οι παίκτες δίνουν 3 παραστάσεις. Για κάθε μία από αυτές οι παίκτες έχουν 5 έως 7 
γύρους προετοιμασίας. Μετά από αυτούς του γύρους, οι παίκτες δίνουν παράσταση και σκοράρουν πόντους φήμης. 
Κάθε γύρος προετοιμασίας αποτελείται από τις δύο παρακάτω φάσεις:

 Την•  φάση δράσης όπου οι παίκτες χρησιμοποιούν τις 3 μάρκες δράσης τους για να αποκτήσουν εφόδια, να 
κάνουν επενδύσεις, να πουλήσουν εισιτήρια και να προσλάβουν καλλιτέχνες και προσωπικό για το τσίρκο τους.
Την • φάση διανομής όπου οι παίκτες μοιράζουν εφόδια στους καλλιτέχνες τους.

Γύροι Προετοιμασίας

Παραστάσεις

Πρόσληψη
Προσωπικού Πρόσληψη

Καλλιτέχνη Πίνακας Σκορ
(Πόντοι Φήμης)

Αρχικό 
Εισιτήριο

Περιοχή 
Εισιτηρίων

Επένδυση

Πώληση Εισιτηρίων

Εφόδια

Χώρος Πλακιδίου 
Περιοχής

Χώρος Χρημάτων

Χώρος Εφοδίων
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Κατά τη φάση δράσης κάθε παίκτης χρησιμοποιεί τις 3 μάρκες δράσης του. Ξεκινώντας απο τον αρχικό παίκτη και 
συνεχίζοντας δεξιόστροφα, κάθε παίκτης επιλέγει μία από τις διαθέσιμες δράσεις τοποτετώντας επάνω της τη μάρκα του. Η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι όλοι οι παίκτες να έχουν επιλέξει 3 δράσεις.
Προσοχή: Σε όλες τις δράσεις όπου πάνω από μία μάρκα μπορεί να τοποθετηθεί, οι μάρκες θα πρέπει να μπαίνουν η μία πάνω στην άλλη.

Πρόβα: Ο παίκτης παίρνει 1 λευκό κύβο.
Όριο: Αυτή η δράση μπορεί να γίνει μόνο μία 
φορά το γύρο και από έναν μόνο παίκτη.

Εξοπλισμός: Ο παίκτης παίρνει 1 κίτρινο κύβο.
Όριο: Αυτή η δράση μπορεί να γίνει μόνο μία 
φορά το γύρο και από έναν μόνο παίκτη.

Διαφήμιση: Ο παίκτης παίρνει 1 πράσινο κύβο.
Όριο: Αυτή η δράση μπορεί να γίνει μόνο μία 
φορά το γύρο και από έναν μόνο παίκτη.

Κοστούμι: Ο παίκτης παίρνει 1 μπλε κύβο.
Όριο: Αυτή η δράση μπορεί να γίνει μόνο μία 
φορά το γύρο και από έναν μόνο παίκτη.

Προμήθειες: Ο παίκτης παίρνει 1 κόκκινο κύβο.
Όριο: Αυτή η δράση μπορεί να γίνει μόνο μία 
φορά το γύρο και από έναν μόνο παίκτη.

Όρια Εφοδίων:
 Σε παρτίδα με 4 παίκτες, έως 4 δράσεις εφοδίων μπορούν να • 
παιχτούν κάθε γύρο. 1 θέση πρέπει να μείνει κενή.
 Σε παρτίδα με 3 παίκτες, έως 3 δράσεις εφοδίων μπορούν να • 
παιχτούν κάθε γύρο. 2 θέσεις πρέπει να μείνουν κενές.
 Σε παρτίδα με 2 παίκτες, έως 2 δράσεις εφοδίων μπορούν να • 
παιχτούν κάθε γύρο. 3 θέσεις πρέπει να μείνουν κενές.

Όλα τα εφόδια που οι παίκτες αποκτούν κατα την φάση δράσης, πρέπει 
να τοποθετούνται στον χώρο εφοδίων του ταμπλό του κάθε παίκτη.

Πως γίνονται οι δράσεις: Αφού όλοι οι παίκτες έχουν επιλέξει τις δράσεις τους, κάθε ένας παίρνει πίσω τη μάρκα του και 
κάνει την αντίστοιχή δράση. με την παρακάτω σειρά.

Εφόδια• : Όλες οι δράσεις γίνονται ταυτόχρονα και οι παίκτες λαμβάνουν κύβους.
Πώληση Εισιτηρίων • : Γίνεται ταυτόχρονα από όλους τους παίκτες.
Επένδυση• : Οι παίκτες αγοράζουν κάρτες με τη σειρά που επέλεξαν τη δράση. ( Η προτεταιρότητα ορίζεται από τις 

μάρκες από κάτω προς τα πάνω)
Πρόσληψη Καλλιτέχνη• : Με προτεραιότητα στις μάρκες από κάτω προς τα πάνω, οι παίκτες προσλαμβάνουν έναν από 

τους διαθέσιμους καλλιτέχνες.
Πρόσληψη Προσωπικού• : Με προτεραιότητα στις μάρκες από κάτω προς τα πάνω, οι παίκτες προσλαμβάνουν έναν από 

το διαθέσιμο προσωπικό.

Προσοχή: Θα υπάρξουν φορές που κάποιος παίκτης δεν θα μπορεί να κάνει κάποια πρόσληψη γιατί τον καλλιτέχνη ή το προσωπικό 
που ήθελε, το προσέλαβε κάποιος άλλος παίκτης λίγο πριν. Τότε ο παίκτης μπορεί να επιλέξει κάποια άλλη διαθέσιμη κάρτα ή να μην 
κάνει καμία πρόσληψη. Αυτή η περίπτωση όμως δεν μετράει σαν πάσο και ο παίκτης δεν λαμβάνει        .
Αφού γίνουν όλες οι δράσεις, κάθε καλλιτέχνης και προσωπικό που δεν προσελήφθη λαμβάνει μια έκπτωση (       ). 
Αυτό σημαίνει ότι το κόστος πρόσληψης τους μειώνεται κατά 1. Στον επόμενο γύρο όσοι δεν προσελήφθησαν ξανά 
λαμβάνουν μια έκπτωση. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν προσληφθούν για πολλούς γύρους μπορεί να φτάσουν να 
κοστίζουν μέχρι και 0.  Όταν αυτό συμβεί, η κάρτα αυτή μένει διαθέσιμη για ένα ακόμη γύρο και μετά αφαιρείται.

Πώληση Εισιτηρίων: Ο παίκτης μετακινεί τον 
κύβο εισιτηρίων του στην επόμενη θέση στην 
περιοχή εισιτηρίων και παίρνει όσα νομίσματα 
αναγράφονται εκεί. Όταν ο κύβος φτάσει στο 
τελευταίο είσιτήριο, ο παίκτης δεν μπορεί να ξανα 
πουλήσει εισιτήρια σε αυτή την παράσταση. Μετά
την παράσταση, όλοι οι κύβοι επιστρέφουν στο 
αρχικό εισιτήριο.
Όριο: Αυτή η δράση μπορεί να γίνει έως δύο φορές 
το γύρο από κάθε έναν παίκτη.

Επένδυση: Ο παίκτης πληρώνει         και παίρνει 
την πρώτη κάρτα από την τράπουλα επένδυσης. 
Κάθε παίκτης μπορεί να έχει μέχρι δύο κάρτες στο 
χέρι του. Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 1 κάρτα για 
κάθε μάγο που ο παίκτης έχει στο τσίρκο του.
Όριο: Αυτή η δράση μπορεί να γίνει έως δύο φορές 
το γύρο από κάθε έναν παίκτη.

Πρόσληψη Καλλιτέχνη: Ο παίκτης προσλαμβάνει 
1 καλλιτέχνη πληρώνοντας το κόστος πρόσληψης 
του (μείον τα πλακίδια έκπτωσης που μπορεί να έχει 
πάνω του). Ο Καλλιτέχνης τοποθετείται στο τσίρκο 
του παίκτη κάτω από το ταμπλό του.
Όριο: Αυτή η δράση μπορεί να γίνει 1 φορά το 
γύρο από κάθε παίκτη.

Πρόσληψη Προσωπικού: Ο παίκτης προσλαμβάνει 
1 μέλος προσωπικού πληρώνοντας το κόστος 
πρόσληψης. (μείον τα πλακίδια έκπτωσης που 
μπορεί να έχει πάνω του). Η κάρτα προσωπικού 
τοποθετείται στο τσίρκο του παίκτη αριστερά από το 
ταμπλό του.
Όριο: Αυτή η δράση μπορεί να γίνει 1 φορά το 
γύρο από κάθε παίκτη.

     
Πάσο: Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει να πάει πάσο σε όσες από 
τις δράσεις του επιθυμεί. Λαμβάνει        για κάθε πάσο που πήγε.



Στη φάση διανομής όλοι οι παίκτες ταυτόχρονα  μετακινούν έως δύο κύβους από τον χώρο εφοδίων τους πάνω 
στους καλλιτέχνες τους. Από τη στιγμή που ένα εφόδιο δοθεί σε κάποιον καλλιτέχνη δεν μπορεί να μετακινηθεί. 
Εξαίρεση: Όταν ένας καλλιτέχνης απολυθεί ή όταν αναστραφεί για να δώσει φήμη  (          ) (δείτε τους Καλλιτέχνες στη  
σελίδα 7 για λεπτομέρειες) όλοι οι κύβοι εφοδίων που έχει επάνω του, επιστρέφουν στο γενικό απόθεμα.

Μετά το τέλος ενός γύρου προετοιμασίας τα παρακάτω πρέπει να γίνουν:
Συμπληρώστε τις διαθέσιμες κάρτες προσωπικού.• 
Συμπληρώστε τις διαθέσιμες κάρτες καλλιτεχνών.• 
Μετακινήστε τη μάρκα γύρου στον επόμενο γύρο προετοιμασίας.• 
Μετακινήστε το πλακίδιο αρχικού παίκτη δεξιόστροφα στον επόμενο παίκτη.• 

Ξεκινήστε τον επόμενο γύρο.

Αφού παιχτεί και ο 5ος γύρος προετοιμασίας, οι παίκτες ψηφίζουν εάν θέλουν να ξεκινήσουν την παράσταση ή 
εάν θέλουν να καθυστερήσουν προκειμένου να παίξουν και 6ο γύρο προετοιμασίας. Όλοι οι παίκτες παίρνουν 
μια μάρκα δράσης στο χέρι τους. Κρυφά επιλέγουν εάν θα την κρατήσουν στο χέρι τους ή όχι. Εάν επιλέξουν 
να την κρατήσουν σημαίνει ότι θέλουν να υπάρξει και επόμενο γύρο προετοιμασίας. Εάν δεν την κρατήσουν 
σημαίνει ότι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την παράσταση. Όταν όλοι έχουν επιλέξει, ταυτόχρονα οι παίκτες 
αποκαλύπτουν τα χέρια τους. Εάν στην πλειοψηφία τους τα χέρια κρατούν μάρκες, τότε όλοι οι παίκτες παίζουν 
και 6ο γύρο προετοιμασίας. Εάν στην πλειοψηφία τους τα χερια είναι άδεια, τότε η παραστάσεις ξεκινάνε. Σε 
περίπτωση ισοπαλίας η ψήφος του αρχικού παίκτη εκείνου του γύρου είναι η μόνη που μετρά. Εάν παιχτεί 6ος 
γύρος, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στο τέλος του. Εάν και πάλι η πλειοψηφία επιλέξει να καθυστερήσει, τότε 
παίζεται και 7ος γύρος. Όσοι παίκτες ψήφισαν να καθυστερήσουν στον 6ο γύρο χάνουν          . Μετά τον 7ο γύρο η 
παράσταση ξεκινάει χωρίς ψηφοφορία.

Με τη σειρά ή σε ζευγάρια σε παρτίδες 4ων παικτών (για ταχύτητα), οι παίκτες δίνουν την παράσταση τους και 
λαμβάνουν οφέλη. Κάθε παίκτης επιλέγει την σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι καλλιτέχνες του και αυτή είναι 
και η σειρά με την οποία εισπράττουν τα οφέλη. Κάθε καλλιτέχνης δίνει παράσταση με βάση τα εφόδια που του έχει 
δώσει ο παίκτης. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ένα από τα παρακάτω για κάθε καλλιτέχνη:

Μέτρια παράσταση: Ο παίκτης λαμβάνει τα οφέλη που αναλογούν στην μέτρια παράσταση όπως 
απείκονίζονται στο κάτω μέρος της κάρτας του καλλιτέχνη.

Καλή παράσταση: Ο παίκτης λαμβάνει τα οφέλη που αναλογούν στην καλή παράσταση όπως 
απείκονίζονται στο κάτω μέρος της κάρτας του καλλιτέχνη.

Άριστη παράσταση: Εδώ ο παίκτης έχει δύο επιλογές. Μπορεί να λάβει τα οφέλη που αναλογούν στην άριστη 
παράσταση όπως απείκονίζονται στο κάτω μέρος της κάρτας του καλλιτέχνη ή (μία φορά στο παιχνίδι 
για κάθε καλλιτέχνη) να αναστρέψει τον καλλιτέχνη του και να σκοράρει τους πόντους φήμης (          ) που ο 
καλλιτέχνης του δίνει. 

Καθόλου παράσταση: Αυτό μπορεί να συμβεί εάν ο καλλιτέχνης δεν έλαβε καθόλου εφόδια στις φάσεις 
διανομής ή γιατί τα εφόδια που έλαβε δεν του επιτρέπουν να δώσει κανένα από τα 3 επίπεδα παράστασης. 
Σε αυτή την περίπτωση ο καλλιτέχνης πρέπει να απολυθεί. Η κάρτα αφαιρείται από το τσίρκο του παίκτη. 
Ο παίκτης πληρώνει το κόστος πρόσληψης σαν αποζημίωση και χάνει         . (Δείτε τους Καλλιτέχνες στη 
σελίδα 7 για λεπτομέρειες)



Αφού οι παίκτες δώσουν τις παραστάσεις τους και λάβουν όλα τα οφέλη από τους καλλιτέχνες και το προσωπικό 
τους, πρέπει να πληρώσουν μισθούς. Κάθε παίκτης πρέπει να πληρώσει στην τράπεζα για όλα τα μέλη στο τσίρκο 
του το μισθό (      )που αναγράφεται πάνω τους. Ο παίκτης προσθέτει όλους τους μισθούς και πληρώνει το σύνολο. 
Για κάθε 1 νόμισμα που ο παίκτης δεν μπορεί να πληρώσει, χάνει          . Αυτό σημαίνει ότι το σκορ ενός παίκτη 
μπορεί να πέσει ακόμη και κάτω από          .

Αφού όλοι οι παίκτες δώσουν τις παραστάσεις του και πληρώσουν μισθούς, όλοι οι καλλιτέχνες και το προσωπικό 
που δεν προσελήφθησαν αφαιρούνται και καινούριες κάρτες ανοίγουν με βάση τον αριθμό των παικτών (όπως και 
στο αρχική προετοιμασία). Η μάρκα γύρου προετοιμασίας επιστρέφει στο 1. Η μάρκα παραστάσεων προχωράει 
στην επόμενη παράσταση. Κάθε παίκτης δίνει το πλακίδιο περιοχής του στον παίκτη στα αριστερά του. Οι κύβοι 
εισιτηρίων επιστρέφουν στο αρχικό εισιτήριο. Ο παίκτης στα αριστερά του τελευταίου αρχικού παίκτη, γίνεται ο 
νέος αρχικός παίκτης. Ο 1ος γύρος προετοιμασίας για την επόμενη παράσταση ξεκινά.

Μετά το τέλος της 3ης παράστασης το παιχνίδι τελειώνει. Η τελικοί πόντοι φήμης δίνονται στους παίκτες που 
τους κέρδισαν και ο παίκτης που συγκέντρωσε του περισσότερους πόντους φήμης είναι ο νικητής. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας, ο παίκτης με τα περισσότερα νομίσματα είναι ο νικητής. Εάν και πάλι υπάρχει ισοπαλία, οι ισόπαλοι 
παίκτες μοιράζονται τη νίκη.

Τελικοί πόντοι: Μεγαλύτερη Παράσταση. Ο παίκτης με τους περισσότερους καλλιτέχνες στο τσίρκο του.

 Ποικιλία. Ο παίκτης που είχε και τους 5 τύπους καλλιτεχνών στο τσίρκο του.

  Άριστη Παράσταση. Ο παίκτης που κατάφερε όλοι οι καλλιτέχνες του να δώσουν              
στην τελευταία παράσταση (ανεξάρτητα από το εάν αναστράφηκαν ή όχι.).

 Πολλοί Καλλιτέχνες . Ο παίκτης με 8 ή περισσότερους καλλιτέχνες στο τσίρκο του.

Εάν υπάρχει ισοπαλία για κάποιους από τους τελικούς πόντους φήμης, όλοι οι ισόπαλοι παίκτες παίρνουν πόντους.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κάθε παίκτης επισκέπτεται 3 περιοχές της Ευρώπης. Κάθε πλακίδιο περιοχής δίνει 
μοναδικούς πόντους φήμης σε κάθε παράσταση. Γνωρίζοντας τους μελλοντικούς τους προορισμούς, οι παίκτες 
μπορούν να επενδύσουν σε καλλιτέχνες που θα τους δώσουν περισσότερους πόντους φήμης.

Παράδειγμα: Το κοινό στη Μόσχα απολαμβάνει ιδιαίτερα να βλέπει μάγους και θηριοδαμαστές. Στην 
παράσταση όπου ο παίκτης επισκέπτεται τη Μόσχα, θα σκοράρει 2 πόντους φήμης για κάθε 2 μάγους, και 
2 πόντους νίκης για κάθε δύο θηριοδαμαστές στο τσίρκο του ανεξάρτητα από το επίπεδο παράστασης που 
θα δώσουν.

Εάν κάποιο από τα εφόδια (κύβοι) εξαντληθεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι παίκτες δεν μπορούν να πάρουν 
άλλα μέχρι κάποιος παίκτης να επιστρέψει κάποιο στο απόθεμα περιστρέφοντας καλλιτέχνες, ή ξοδεύοντας τα 
σε οφέλη, προσωπικό ή επενδύσεις. Εάν τα πλακίδια έκπτωσης εξαντληθούν, οι εκπτώσεις σταματάνε μέχρι να 
γυρίσει κάποιο στο απόθεμα. Εάν οι κάρτες επένδυσης, καλλιτεχνών ή προσωπικού εξαντληθούν, ανακατέψτε και 
ξαναχρησιμοποιείστε όσες είχαν αφαιρεθεί/παιχτεί προηγουμένως. Εάν δεν υπάρχουν καθόλου κάρτες, τότε αυτός ο 
τύπος καρτών δεν είναι διαθέσιμος για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Τα βαγόνια μπορούν επίσης να εξαντληθούν.



Κάθε καλλιτέχνης χρειάζεται συγκεκριμένα εφόδια και μπορεί να πετύχει 3 επίπεδα παράστασης.. Για να πετύχει 
υψηλότερο επίπεδο παράστασης, όλα τα εφόδια των χαμηλότερων επιπέδων πρέπει να έχουν δοθεί.
Παράδειγμα: Προκειμένου η Rope Walker να κάνει μια άριστη παράσταση(              ), χρειάζεται να της δοθεί ένας κόκκινος, ένας 
κίτρινος και ένας λευκός κύβος στις φάσεις διανομής. Σε όλες τις παραστάσεις που ακολουθούν ο παίκτης μπορεί είτε να λαμβάνει       , 
είτε (μία φορά στο παιχνίδι) να την αναστρέψει και να σκοράρει αμέσως          .
Ο παίκτης δεν είναι ανάγκη να παράσχει τα εφόδια με τη σειρά που εμφανίζονται στην κάρτα. 
Παράδειγμα: Στο 4ο γύρο προετοιμασίας , ο Δημήτρης έχει ένα κίτρινο και ένα λευκό κύβο στον χώρο εφοδίων του. Στη φάση 
διανομής μετακινεί αυτούς του κύβος πάνω στην Rope Walker κι ας μην της έχει ακόμη δώσει έναν κόκκινο κύβο. Στον 5ο γύρο ο 
Δημήτρης χρησιμοποιεί μια από τις δράσεις του και παίρνει ένα κόκκινο κύβο. Στην φάση διανομής μετακινεί τον κύβο πάνω στην 
Rope Walker. Στις επόμενες παραστάσεις η Rope Walker θα δίνει άριστες παραστάσεις.
Εάν η παράσταση ξεκινήσει και κάποιος καλλιτέχνης δεν έχει τουλάχιστον τον κύβο που απαιτείται για μια μέτρια 
παράσταση (       ),  δεν μπορεί να δώσει παράσταση ακόμη και αν οι κύβοι των υψηλότερων επιπέδων έχουν δοθεί.
(Δείτε στο “Καθόλου Παράσταση” για περισσότερες πληροφορίες) 
Στην παράσταση κατά την οποία ενας καλλιτέχνης αναστραφεί, ο κανονικός μισθός του καλλιτέχνη πρέπει να 
πληρωθεί (        )  Σε όλες τις επόμενες παραστάσεις, ο παίκτης πληρώνει τον δευτερεύοντα μισθό. Αυτό σημαίνει ότι το 
να αναστραφεί κάποιος καλλιτέχνες νωρίς στο παιχνίδι θα του στερήσει οφέλη από τις επόμενες παραστάσεις αλλά την 
ίδια στιγμή θα του επιτρέψει να μειώσει τα έξοδα για μισθούς.

Όνομα καλλιτέχνη

Κόστος
πρόσληψης

Μισθός

Τύπος καλλιτέχνη

Πόντοι φήμης 
που μπορούν να 
κερδιθούν όταν 
ο καλλιτέχνης 
αναστραφεί

Απαιτούμενα
εφόδια

Επίπεδο 
παράστασης

Οφέλη

Μισθός του καλλιτέχνη 
που μόλις αναστράφηκε.

(είναι πάντα ο ίδιος με 
τον κανονικό μισθό)

Δευτερεύον μισθός 
του καλλιτέχνη

για τις παραστάσεις 
μετά από αυτή που 

θα αναστραφεί

Μπροστινό
μέρος

Πόντοι 
φήμης

Ξόδεψε οποιονδήποτε κύβο και
πάρε 4 νομίσματα.

Ξόδεψε δύο νομίσματα και 
πάρε ένα βαγόνι.

Πάρε έναν μπλε ή έναν 
κίτρινο κύβο

Ξόδεψε οποιονδήποτε κύβο για να 
μην πληρώσεις ένα μισθό.

Μην πληρώσεις έναν μισθό 
στην παράσταση.

       Κοίτα τις 3 πάνω κάρτες  
      στην τράπουλα επένδυσης. 
      Κράτα μια κάρτα και βάλε
τις άλλες κάτω από την τράπουλα.

Πάρε έναν κύβο οποιουδήποτε      
χρώματος και  έναν λευκό κύβο.

Πάρε δύο οποιουσδήποτε κύβους.

Τύποι καλλιτεχνών:

              Οι Μάγοι δίνουν
              κάρτες επένδυσης. 
             Επιτρέπουν στον
            παίκτη να κοιτάει 
πάνω από μια κάρτες 
επένδυσης και αυξάνουν 
το όριο καρτών κατά 1(ο 
καθένας).

                  
 

 
Οι Ακροβάτες 
δίνουν χρήματα.

                Οι Εκκεντρικοί μειώνουν                        
                 κόστη στο τσίρκο δίνοντας 
                βαγόνια και επιτρέποντας
             στον παίκτη να μην πληρώνει
μισθούς. Οι μισθοί και οι πόντοι 
φήμης των ίδιων εξαρτώνται από τον 
αριθμό Εκκεντρικών καλλιτεχνών 
στο τσίρκο του κάθε παίκτη.

                

     Οι Ζογκλέρ 
    δίνουν εφόδια   
        (κύβους)

Οι
Θηριοδαμαστές 
επιτρέπουν τη 
μετατροπή κύβων σε 
χρήματα.

Παραδείγματα από οφέλη καλλιτεχνών:

Πίσω μέρος



Το προσωπικό βοηθά τους παίκτες με διάφορους τρόπους και λειτουργεί ακριβώς όπως οι καλλιτέχνες όσον 
αφορά την πρόσληψη και τον μισθό.

Show Organizer (Οργανωτής Παράστασης): Στο τέλος οποιουδήποτε γύρου ο παίκτης 
μπορεί να επιστρέψει την κάρτα αυτή στο χώρο με το διαθέσιμο προς πρόσληψη προσωπικό 
και να γίνει ο επόμενος αρχικός παίκτης. Η κάρτα αυτή είναι ξανά διαθέσιμη για πρόσληψη 
αλλά ο παίκτης που την επέστρεψε δεν μπορεί να την πάρει ξανά στον αμέσως επόμενο γύρο.

General Supplier (Γενικός Προμηθευτής): Σε κάθε φάση διανομής ο παίκτης μπορεί να 
μετακινήσει έως 3 εφόδια (αντί για 2) από τον χώρο εφοδίων του προς τους καλλιτέχνες του.

Orchestra (Ορχήστρα): Ο παίκτης παίρνει 2 πόντους φήμης σε κάθε παράσταση.

Popcorn Vendor (Διανομέας Ποπκόρν): Ο παίκτης λαμβάνει 3 νομίσματα σε κάθε 
παράσταση.

Bank Representative (Τραπεζικός Εκπρόσωπος): Στην αρχή κάθε γύρου προετοιμασίας ο 
παίκτης μπορεί να τοποθετήσει όσα νομίσματα θέλει πάνω σε αυτή την κάρτα. Αυτά τα νομίσματα 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Στο τέλος του παιχνιδιού, ο 
παίκτης παίρνει τους πόντους φήμης που αναλογούν στα χρήματα που επενδύθηκαν στη διάρκεια 
του παιχνιδιού (Το μέγιστο που μπορεί κάποιος παίκτης να πάρει είναι 5 πόντοι φήμης)

Agent (Ατζέντης): (5 διαφορετικοί). Σε κάθε φάση διανομής ο παίκτης μπορεί να κάνει μία 
φορά την μετατροπή που δείχνει η κάρτα. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης μπορεί να μετατρέψει 
οποιονδήποτε κύβο του σε έναν από τους δύο που προσφέρει η συγκεκριμένη κάρτα.
Όριο: Ανεξάρτητα από το πόσους ατζέντηδες ένας παίκτης έχει στο τσίρκο του, μόνο ένας 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε φάση διανομής.

Personal Assistant: (Προσωπικός Βοηθός) (5 διαφορετικοί). Σε κάθε φάση διανομής ο 
παίκτης μπορεί να κάνει μία φορά την μετατροπή που δείχνει η κάρτα.Αυτό σημαίνει ότι 
ο παίκτης μπορεί να μετατρέψει τον εικονιζόμενο κύβο στους δύο κύβους που προσφέρει η 
συγκεκριμένη κάρτα.
Όριο: Ανεξάρτητα από το πόσους προσωπικούς βοηθούς ένας παίκτης έχει στο τσίρκο του, 
μόνο ένας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε φάση διανομής.

Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να αποκτήσει ένα βαγόνι (          ). 

Αμέσως ο μισθός του καλλιτέχνη μειώνεται κατά 1 νόμισμα. Τα βαγόνια που προσφέρονται από τους εκκεντρικούς 
καλλιτέχνες μπορούν να δωθούν σε οποιονδήποτε καλλιτέχνη. Όταν ένα βαγόνι δοθεί σε κάποιον καλλιτέχνη, 
δεν μπορεί στη συνέχεια να δοθεί αλλού. Τα βαγόνια μπορούν ακόμη και να μειώσουν ένα μισθό σε 0 αλλά όχι σε 
λιγότερο από 0. Όταν ένας καλλιτέχνης αναστραφεί για πόντους φήμης, διατηρεί το βαγόνι του και τη μείωση μισθού 
που αυτό προσφέρει.



Οι κάρτες επένδυσης βοηθούν τους παίκτες να αποκτήσουν 
εφόδια, πόντους φήμης κ.α. Οι κάρτες επένδυσης μπορούν να 
παιχτούν οποιαδήποτε στιγμή εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. 
Κάθε παίκτης μπορεί να έχει έως 2 κάρτες στο χέρι του.
Το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί προσλαμβάνοντας μάγους. 
Κάθε μάγος επιτρέπει στον παίκτη να κρατά 1 κάρτα 
παραπάνω στο χέρι του. Εάν ένας παίκτης βρίσκεται στο 
όριο καρτών και πρόκειται να πάρει κι άλλες κάρτες, πρέπει 
αμέσως (αφού δεί τις νέες κάρτες) να παίξει όσες επιπλέον έχει 
(συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πρόκειται να πάρει) 
ή να πετάξει απλώς κάρτες προκειμένου να μην ξεπεράσει το 
όριο του.

Unblock Action (Ξεμπλοκάρισμα 
Δράσης): Ο παίκτης μπορεί να 
τοποθετήσει μια μάρκα δράσης του σε 
οποιαδήποτε δράση ακόμη και εάν αυτή 
είναι μπλοκαρισμένη από άλλο παίκτη ή 
από τους κανόνες ορίων του παιχνιδιού. 
(Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αυτή η κάρτα 
αξίζει        στο τέλος του παιχνιδιού)

Trailer (Βαγόνι): Ο παίκτης παίρνει ένα
βαγόνι. (Εάν δεν χρησιμοποιηθεί 
αυτή η κάρτα αξίζει        στο τέλος του 
παιχνιδιού)

Fire a Performer (Απόλυση Καλλιτέχνη): 
Ο παίκτης μπορεί να απολύσει ένα 
καλλιτέχνη οποιαδήποτε στιγμή (εκτός 
από την ώρα της παράστασης) χωρίς να 
πληρώσει αποζημίωση και χωρίς να χάσει 
πόντους φήμης. (Εάν δεν χρησιμοποιηθεί 
αυτή η κάρτα αξίζει        στο τέλος του 
παιχνιδιού)

Resource Bonus (Μπόνους Εφοδίων): 
Στο τέλος του παιχνιδιού ο παίκτης 
παίρνει        για κάθε 3 εφόδια (κύβους) 
που περίσσεψαν στον χώρο εφοδίων του.

Trailer Bonus (Μπόνους Βαγονιών): 
Στο τέλος του παιχνιδιού ο παίκτης 
παίρνει         για κάθε βαγόνι στο τσίρκο 
του.

(Μια για κάθε τύπο καλλιτέχνη)
Extended Applause (Παρατεταμένο 
Χειροκρότημα): Κατά τη διάρκεια τη 1ης, 
2ης ή 3ης παράστασης, ο παίκτης μπορεί 
να χρησιμοποιήσει αυτή την κάρτα και να 
πάρει        για κάθε καλλιτέχνη αυτού του 
τύπου που έδωσε μια άριστη παράσταση. Θα 
χάσει και        για κάθε καλλιτέχνη που έδωσε 
μέτρια παράσταση.

Personnel Bonus (Μπόνους 
Προσωπικού) : Στο τέλος του 
παιχνιδιού ο παίκτης παίρνει          για 
κάθε κάρτα προσωπικού στο τσίρκο του.

(Δύο κάρτες για κάθε εφόδιο)
Extra Resources (Επιπλέον Εφόδια): 
Ο παίκτης λαμβάνει ένα οποιοδήποτε 
κύβο ή δύο κύβους από το εικονιζόμενο 
χρώμα.

Τρόπος με τον 
οποίο πόντοι 
φήμης μπορούν
να κερδιθούν 
από αυτή την 
κάρτα. (εάν 
χρησιμοποιηθεί 
ή εάν δεν 
χρησιμοποιηθεί)

Όνομα κάρτας

Πόντοι φήμης που
μπορούν να κερδιθούν
απο αυτή την κάρτα

Φάση του παιχνιδιού 
οπου η κάρτα αυτή

μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί 

(οποιαδήποτε στιγμή 
εαν είναι κενό)

Δράση κάρτας

Double Vote (Διπλή 
Ψήφος): Αφού δεί 
το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας, ο παίκτης 
μπορεί να κάνει την 
ψήφο του να μετρήσει 
διπλά.

Extra Income 
(Επιπλέον Εισόδημα): 
Ο παίκτης παίρνει 4 
νομίσματα

Extra Income (Επιπλέον 
Εισόδημα): Ο παίκτης 
μπορεί να ξοδέψει 
οποιονδήποτε κύβο για 
να πάρει 5 νομίσματα.



Στις παρτίδες 2 παικτών, οι ακόλουθες αλλαγές πρέπει να γίνουν:

Περιοχές• : Κάθε παίκτης λαμβάνει μια τυχαία περιοχή και μια 3ή τοποθετείται ανάμεσα στους παίκτες. Αυτή 
αποτελεί την τρίτη περιοχή (ενός εικονικού παίκτη) έτσι ώστε στη διάρκεια του παιχνιδιού οι παίκτες να περάσουν 
από 3 διαφορετικές περιοχές.

Προσωπικό• : 3 κάρτες προσωπικού πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες προς πρόσληψη αντί για 2.
 Τύποι Καλλιτεχνών• : Κάθε φορά που νέοι καλλιτέχνες βγαίνουν στο τραπέζι, εάν ανοίξουν δύο του ίδιου είδους, 
ο τελευταίος πρέπει να αφαιρεθεί και ένας νέος καλλιτέχνης πρέπει να ανοίξει μέχρι οι 3 καλλιτέχνες στο τραπέζι 
να ανήκουν σε διαφορετικό τύπο.
 Ψηφοφορία• : Κατά την ψηφοφορία για το εάν θα παιχτεί 6ος γύρος στο αποτέλεσμα πρέπει να υπολογισθεί και 
μία αρνητική ψήφος άπο έναν 3ο εικονικό παίκτη. Στην ψηφοφορία για έναν 7ο γύρο, η διαδικασία γίνεται 
κανονικά.
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