
Κανόνες σε Video
διαθέσιμοι στο

Το Παιχνίδι Χρημα
τιστηρίου

και Κρυφών Πληρ
οφοριών

Κανόνες του
Παιχνιδιού



ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣΚΑΡΤΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
(10x6 ΕΙΔΗ = 60)

ΚΑΡΤΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
(4x3 ΕΙΔΗ = 12)

ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
(4x2 ΕΙΔΗ = 8)

Περιεχόμενα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΥΡΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΡΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΚΑΡΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΟΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗΤΑΜΠΛΟ ΠΑΙΚΤΩΝ



Credits
Σχεδίαση: Seth Van Orden

Ανάπτυξη: Seth Van Orden και Brett Sobol

Συνεισφορές, Δοκιμαστές και Τιμητικές Αναφορές
Tania, Grace και Maverick Van Orden, Tessa και Cedric Sobol, Tania, Grace και Maverick Van Orden, Tessa και Cedric Sobol, 
Jeff και Katie Butler, Shaun και Natasha Hartman, Alvin, Tammy 
και Quince Van Orden, John Butler, Paul Fiske, David Berg, 
Ryan Valdez, Melissa (ηλιόλουστη), Kevin Ure, Heikki 
Laakkonen, Peter Schell, Wesley Grotjan, Ian Murray, Andrea R, 
James Ataei, Tysen Streib, Tobias Lunte, Byron Brown, Austin 
και Stephanie Secrist, Ben και Betty Li, Parker και Jess Heiner,

Εικονογράφηση: Jacqui Davis

Graphic Design και εικονογράφηση: Ian ÓToole
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Περίληψη

Στόχος

Προετοιμασία

Το Stockpile είναι ένα γρήγορο οικονομικό παιχνίδι, επενδύσεων, εσωτερικής πληροφόρησης και διαχείρισης της αγοράς.
Κάθε παίκτης ενεργεί σαν ιδιωτικός επενδυτής, με στόχο να κερδίσει το μεγαλύτερο καθαρό ποσό.

Ο παίκτης με τα περισσότερα χρήματα στο τέλος του παιχνιδιού κερδίζει.

Δώστε ένα Πιόνι Προσφορών, Ταμπλό Παίκτη και 
$20.000 σε Κάρτες Χρημάτων (τρεις κάρτες των $5Κ και 
πέντε του $1Κ) σε κάθε παίκτη. Τοποθετήστε τις υπόλοι-
πες κάρτες χρημάτων δίπλα στο ταμπλό.

Τοποθετήστε τον Δείκτη Γύρου στη θέση ημερολογίου 
του ταμπλό που αντιστοιχεί στον αριθμό των παικτών.

Τοποθετήστε από έναν Δείκτη Μετοχής στις αρχικές 
θέσης κάθε μετοχής, οι οποίες σημειώνονται με σκού-
ρους κύκλους.

Ανακατέψτε και τοποθετήστε τις Κάρτες Εταιρειών και 
τις Κάρτες Προβλέψεων δίπλα στο ταμπλό, σε ξεχωρι-
στές στοίβες.

Σημείωση: Όταν παίζετε το βασικό παιχνίδι, χρησι-
μοποιήστε μόνο τις εξής Κάρτες Προβλέψεων: +4, +2, 
+1, $$, -2, -3. Οι αξίες αυτές σημειώνονται επίσης στο 
Ταμπλό Παίκτη για υπενθύμιση. Οι υπόλοιπες 
Κάρτες Προβλέψεων μπορούν να μείνουν στο κουτί.

Πάρτε από μια κάρτα μετοχής της κάθε διαφορετικής 
εταιρείας, από την Τράπουλα Αγοράς και μοιράστε από 
μια σε κάθε παίκτη. Οι παίκτες τοποθετούν τις κάρτες 
αυτές κλειστές στη θέση Χαρτοφυλακίου του ταμπλό 
τους. Η μετοχή αυτή λειτουργεί σαν οποιαδήποτε άλλη 
μετοχή αγοραστεί στη διάρκεια του παιχνιδιού. Επιστρέψ-
τε τις υπόλοιπες κάρτες στην Τράπουλα Αγοράς, ανα-
κατέψτε την και τοποθετήστε την κλειστή στο ταμπλό.

Το παιχνίδι ξεκινάει με τον παίκτη που πλήρωσε τα πε-
ρισσότερα για το τελευταίο του γεύμα. Δώστε του τον 
Δείκτη Πρώτου Παίκτη

Σχήμα 1 -
Προετοιμασία
για πέντε παίκτες

(ΑΦΗΣΤΕ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ)



Ο Γύρος

1. Φάση Πληροφοριών

Ο αριθμός των γύρων που θα παιχτούν εξαρτάται από τον 
αριθμό των παικτών, όπως σημειώνεται στο ταμπλό. Ο Δείκτης 
Γύρου σημειώνει τον αριθμό των γύρων που απομένουν.

Κατά τη Φάση Πληροφοριών, κάθε παίκτης παίρνει μια Κάρτα 
Εταιρείας και μια Κάρτα Πρόβλεψης.

Οι Κάρτες Εταιρειών αντιστοιχίζονται με Κάρτες Προβλέψεων Οι Κάρτες Εταιρειών αντιστοιχίζονται με Κάρτες Προβλέψεων 
υποδεικνύοντας την μετακίνηση της αξίας κάθε μετοχής. Η με-
τακίνηση της αξίας των μετοχών εκτελείται στο τέλος του 
γύρου κατά τη Φάση Μετακινήσεων.

Βήματα Φάσης Πληροφοριών

1.  Μοιράστε από μια Κάρτα Εταιρείας και μια Κάρτα Πρόβλε-
  ψης σε κάθε παίκτη.

Σημείωση: Κάθε παίκτης κοιτάζει τις κάρτες του και τις 
κρατάει κρυφές. Οι κάρτες παρέχουν πληροφορίες εκ των 
έσω, χρησιμοποιώντας τις οποίες μπορούν να πάρουν 
αποφάσεις κατά τη Φάση Ζήτησης και Πωλήσεων, πριν οι 
τιμές των μετοχών αλλάξουν κατά τη Φάση Μεταβολών.

Παράδειγμα: Στο Σχήμα 4, η Κάρτα Επιχειρισης American 
Automotive αντιστοιχίζεται με την Κάρτα Πρόβλεψης +2. 
Έτσι, κατά τη Φάση Μετακινήσεων, η αξία της μετοχής της 
American Automotive θα αυξηθεί κατά δύο.

2. Φάση Εφοδιασμού

Το Stockpile παίζεται σε συγκεκριμένους γύρους με βάση τον 
αριθμό των παικτών (δείτε Σχήμα 2). Το παιχνίδι ξεκινάει με 
τον παίκτη που έχει τον Δείκτη Πρώτου Παίκτη και συνεχίζεται 
δεξιόστροφα. Στο τέλος κάθε γύρου, δώστε τον Δείκτη Πρώτου 
Παίκτη στον επόμενο παίκτη, στα αριστερά.

Κάθε γύρος αποτελείται από έξι φάσεις:

1.  Φάση Πληροφοριών

2.2.  Φάση Εφοδιασμού

3.  Φάση Ζήτησης

4.  Φάση Ενεργειών

5.  Φάση Πωλήσεων

6.  Φάση Μεταβολών

Σχήμα 2  - Ο Δείκτης σημειώνει τον αριθμό των γύρων με βάση
     τον αριθμό των παικτών

Σχήμα 3  - Κάρτες Εταιρειών και Προβλέψεων μοιράζονται στους παίκτες.

Σχήμα 4  - Τοποθέτηση των υπολοίπων ανοιχτών και κλειστών
     Καρτών Εταιρειών και Καρτών Προβλέψεων.

2.  Τοποθετήστε μια Κάρτα Εταιρείας και μια Κάρτα Πρόβλε-
  ψης ανοιχτές στο ταμπλό. Αυτή η αλλαγή αξίας μετοχής
  είναι ανοιχτή πληροφορία.

3.  Αντιστοιχίστε τις υπόλοιπες Κάρτες Εταιρειών με τις Κάρ-
  τες Προβλέψεων και τοποθετήστε τα ζευγάρια σε ξεχωρι-
  στές στοίβες, κλειστές, δίπλα στο ταμπλό.

Σημείωση: Οι κάρτες αυτές θα χρησιμοποιηθούν στο τέλος Σημείωση: Οι κάρτες αυτές θα χρησιμοποιηθούν στο τέλος 
του γύρου, κατά τη Φάση Μεταβολών.

Στο παιχνίδι τριών παικτών, δύο ζευγάρια τοποθετούνται κλει-
στά. Στο παιχνίδι τεσσάρων παικτών, ένα μόνο ζευγάρι μένει 
κλειστό. Στο παιχνίδι πέντε παικτών δεν περισσεύουν κλειστά 
ζευγάρια καρτών.

Κατά τη Φάση Εφοδιασμού, οι παίκτες τοποθετούν κάρτες στις 
Συλλογές Μετοχών. Οι κάρτες αυτές μπορεί να είναι μετοχές 
μιας εταιρείας, έξοδα συναλλαγών, ή κάρτες ενεργειών. Οι 
Συλλογές Μετοχών αναπαριστάνουν την αγορά, και θα δημο-
πρατηθούν και θα αποκτηθούν κατά τη Φάση Ζήτησης.

Βήματα Φάσης Εφοδιασμού

1.

2.

3.

Ανοίξτε μια κάρτα από την Τράπουλα Αγοράς, ξεκινώντας 
να δημιουργείτε κάθε Συλλογή Μετοχών. Οι Συλλογές Με-
τοχών σχηματίζονται κάτω από τους υπολογιστές στο 
κάτω μέρος του ταμπλό. Ο αριθμός των Συλλογών σε κάθε 
παιχνίδι ισούται με τον αριθμό των παικτών.

Μοιράστε δύο κάρτες από την Τράπουλα Αγοράς σε κάθε 
παίκτη. Οι παίκτες πρέπει να κρατήσουν τις κάρτες αυτές ξεχω-
ριστά από όσες έχουν τυχόν πάρει νωρίτερα στο παιχνίδι.

Με τη σειρά, κάθε παίκτης τοποθετεί και τις δύο κάρτες του 
σε οποιεσδήποτε (ίδια ή διαφορετικές) Συλλογές Μετοχών. 
Μια κάρτα τοποθετείται ανοιχτή και η άλλη κλειστή.



3. Φάση Ζήτησης

Σημείωση: Οι κάρτες μπορούν να τοποθετηθούν στην ίδια 
Συλλογή Μετοχών ή σε χιαφορετικές. Οι κάρτες δεν τοπο-
θετούνται στις Συλλογές 4 ή 5 παικτών αν δεν υπάρχουν 
αρκετοί παίκτες στο παιχνίδι. Τοποθετήστε τις κάρτες με-
ρικώς επικαλυμμένες ώστε όλοι να μπορούν να βλέπουν 
πόσες υπάρχουν σε κάθε Συλλογή Μετοχών.

Αφού όλοι οι παίκτες έχουν προσθέσει τις κάρτες τους στις Συλ-
λογές Μετοχών, ξεκινάνε οι προσφορές στη Φάση Ζήτησης.

Κατά τη Φάση Ζήτησης οι παίκτες παίρνουν Συλλογές Μετο-
χών, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά τη Φάση Εφοδιασμού. Ο 
Μετρητής Προσφορών αναπαριστάνει τη ζήτηση ή την αξία 
που πρέπει να πληρωθεί σε χρήματα, για την αντίστοιχη Συλ-
λογή Μετοχών, στο τέλος της φάσης.

Βήματα Φάσης Ζήτησης

1.

Σημείωση: Ένας παίκτης δεν μπορεί να προσφέρει περισ-
σότερα χρήματα από όσα έχει. Το πόσα χρήματα έχει κάθε 
παίκτης είναι ανοιχτή πληροφορία.

2.

Σημείωση: Η επαναπροσφορά γίνεται μόνο αφού όλοι οι 
παίκτες είχαν την ευκαιρία να κάνουν από μια προσφορά. 
Αν πολλοί παίκτες έχουν φύγει λόγω μεγαλύτερων προ-
σφορών, οι νέες προσφορές γίνονται με δεξιόστροφη 
σειρά. Η νέα προσφορά μπορεί να τοποθετηθεί στον ίδιο 
Μετρητή Προσφοράς ή σε διαφορετικό. Αν δεν υπάρχουν 
πλέον κενές θέσεις σε έναν Μετρητή Προσροφοράς, τότε 
αυτός κλειδώνει: αυτός κλειδώνει: η μέγιστη προσφορά είναι $20.000. Δεν 
μπορείτε να κάνετε μικρότερη ή ίση προσφορά με κά-
ποιον άλλο παίκτη.

3.

4.

Σημείωση: Ένας παίκτης μπορεί να καταλήξει κάνοντας 
προσφορά και πληρώνοντας $0 για μια Συλλογή Μετοχών.

5.

Σημείωση: Αν οι παίκτες δεν έχουν τα χρήματα για να πληρώΣημείωση: Αν οι παίκτες δεν έχουν τα χρήματα για να πληρώ-
σουν για τα έξοδα συναλλαγών, πρέπει να κρατήσουν την 
κάρτα, τοποθετώντας την ανοιχτή μπροστά τους. Τυχόν έξοδα 
συναλλαγών που κρατιούνται με τον τρόπο αυτό, πρέπει να 
πληρωθούν άμεσα μόλις αποκτηθούν αρκετά χρήματα.

6.

Σημείωση: Οι κάρτες Μετοχών που αποκτώνται στη διάρκεια του 
παιχνιδιού μένουν κρυφές από τους υπόλοιπους παίκτες. Ο κάθε 
παίκτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να δει τις μετοχές που έχει.

Σχήμα 7 - Κάρτες Εξόδων Συναλλαγών

Σχήμα 8 - Οι κάρτες μετοχών τοποθετούνται κλειστές στο κομμάτι
     Χαρτοφυλακίου Μετοχών του Ταμπλό Παίκτη.

Σχήμα 6 - Τα Πιόνια Προσφορών τοποθετούνται στους Μετρητές Προσφορών.

Οι προσφορές συνεχίζονται μέχρι όλοι οι Μετρητές Προ-
σφορών να έχουν από ένα Πιόνι Προσφοράς πάνω τους.

Οι παίκτες πληρώνουν στην τράπεζα το ποσό της προ-
σφοράς τους, παίρνουν το Πιόνι Προσφοράς τους και μαζί 
και όλες τις κάρτες της Συλλογής Μετοχών που αγόρασαν.

Αν η Συλλογή Μετοχών ενός παίκτη περιλαμβάνει μια 
Κάρτα Εξόδων Συναλλαγής, ο παίκτης πληρώνει στην τρά-
πεζα το ποσό που αναγράφεται. Αφού πληρωθούν, οι 
Κάρτες Εξόδων Συναλλαγής τοποθετούνται ανοιχτές στη 
στοίβα ξεσκαρταρίσματος δίπλα στην Τράπουλα Αγοράς.

Τοποθετήστε τις υπόλοιπες κάρτες που αποκτήσατε στο τμήμα 
του Χαρτοφυλακίου Μετοχών του Ταμπλό Παίκτη, κλειστές.

Με τη σειρά, κάθε παίκτης τοποθετεί το Πιόνι Προσφοράς 
του σε μια κενή θέση οποιουδήποτε Μετρητή Προσφοράς 
επιλέξει, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ήδη 
προσφορές, αρκεί η νέα προσφορά να είναι μεγαλύτερη.

Αν, και μόνο αν, η προσφορά ενός παίκτη ξεπεραστεί από Αν, και μόνο αν, η προσφορά ενός παίκτη ξεπεραστεί από 
άλλον παίκτη (δηλαδή ένας άλλος παίκτης τοποθετήσει το 
Πιόνι Προσφοράς του πιο πάνω στον ίδιο Μετρητή Προ-
σφοράς), τότε ο παίκτης με την προηγούμενη προσφορά, 
παίρνει το Πιόνι Προσφοράς του και κάνει νέα προσφορά 
στην επόμενη σειρά του.

Σχήμα 5 - Οι κάρτες τοποθετούνται σε Συλλογές Μετοχών.



4. Φάση Ενεργειών

5. Φάση Πωλήσεων

6. Φάση Μεταβολών
Στη Φάση Ενεργειών, οι παίκτες διαχειρίζονται
τις αγορές, χρησιμοποιώντας κάρτες ενεργειών.

Βήματα Φάσης Ενεργειών:

1.

Έκρηξη Μετοχής! - Για κάθε Stock Boom, ο παίκτης επιλέ-
γει μια μετοχή και αυξάνει την αξία της κατά δύο μονάδες.

Πτώση Μετοχής! - Για κάθε Stock Bust, ο παίκτης επιλέγει 
μια μετοχή και μειώνει την αξία της κατά δύο μονάδες.

Σημείωση: Ο παίκτης πρέπει να επιλέξει μια μετοχή και Σημείωση: Ο παίκτης πρέπει να επιλέξει μια μετοχή και 
να αυξήσει/μειώσει την αξία της. Αν η αξία μιας μετοχής 
φτάσει στο Διαμοιρασμό Μετοχής ή στη θέση Χρεοκοπί-
ας, ακολουθήστε τους κανόνες που υπάρχουν στη Φάση 
Μεταβολών. Οι Κάρτες Ενεργειών πρέπει να παιχτούν 
στον ίδιο γύρο που έχουν αποκτηθεί.

Η Φάση Πωλήσεων δίνει στους παίκτες την ευκαιρία να που-
λήσουν τυχόν μετοχές που έχουν. Χρησιμοποιώντας τις 
πληροφορίες που έχουν λάβει κατά τη Φάση Πληροφοριών, 
μπορούν να γνωρίζουν τι μετοχές θέλουν να πουλήσουν.

Βήματα Φάσης Πωλήσεων

1.

Σημείωση: Οι μετοχές που πωλούνται από το Χαρτοφυ-
λάκιο Διαμοιρασμένων, πληρώνουν δύο φορές την αξία 
της μετοχής. Οι παίκτες μπορούν εναλλακτικά, να μετα-
κινήσουν μια μετοχή από το Χαρτοφυλάκιο Διαμοιρα-
σμένων στο κανονικό Χαρτοφυλάκιο Μετοχών, λαμβά-
νοντας μια φορά την τρέχουσα αξία της μετοχής από 
την τράπεζα. Αυτό αναπαριστάνει την πώληση της μιας 
από τις δύο μετοχές. Δείτε τη Φάση Μεταβολών: Διαμοι-
ρασμός Μετοχών, για περισσότερες πληροφορίες.

Με τη σειρά, οι παίκτες μπορούν να πουλήσουν όσες με-
τοχές επιθυμούν, από αυτές που έχουν αποκτήσει, τοπο-
θετώντας τις ανοιχτές στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος και 
λαμβάνοτας από την τράπεζα ποσό ίσο με την τρέχουσα 
αξία της μετοχής, για κάθε μετοχή.

Κατά τη Φάση Μεταβολών, οι αξίες των μετοχών μετακινού-
νται σύμφωνα με τις Κάρτες Εταιρειών και Προβλέψεων που 
έχουν μοιραστεί κατά τη Φάση Πληροφοριών.

Βήματα Φάσης Μεταβολών

1.

2.

3.

Σημείωση: Ένας παίκτης κερδίζει δύο φορές τα μερίσματα 
των μετοχών που έχει στο Χαρτοφυλάκιο Διαμοιρασμέ-
νων. Ο παίκτης πρέπει να αποκαλύψει τις μετοχές του για 
να πάρει τα μερίσματά τους. Μπορεί αν θέλει να μην λάβει 
μέρος των μερισμάτων, ώστε να μην χρειαστεί να αποκα-
λύψει τον πλήρη αριθμό των μετοχών που έχει.

Διαμοιρασμός Μετοχών

Αν η αξία μιας μετοχής αυξηθεί ποτέ πέρα από το 10, η 
μετοχή διαμοιράζεται. Ο διαμοιρασμός μετοχής διπλασιάζει τις 
υπάρχουσες μετοχές της εταιρείας.

Όταν μια μετοχή διαμοιράζεται, όσοι παίκτες έχουν μετοχές
του είδους αυτού στο χαρτοφυλάκιό του, τις αποκαλύπτει και
τις μετακινεί κλειστές στο Χαρτοφυλάκιο Διαμοιρασμένων.

Αν η αύξηση προκαλέσει την μετακίνηση της αξίας της μετοΑν η αύξηση προκαλέσει την μετακίνηση της αξίας της μετο-
χής ακριβώς στη θέση Διαμοιρασμού, τότε η αξία της μετοχής 
επιστρέφει στο 6.

Αν η αύξηση προκαλέσει μετακίνηση πέρα από τη θέση Δια-
μοιρασμού, επιστρέψτε την αξία στο 6 και συνεχίστε να αυξά-
νεται καταλλήλως την αξία της μετοχής.

Παράδειγμα: Η αξία μετοχής της Epic Electric είναι στο 9, 
και η Κάρτα Εταιρείας της αντιστοιχίζεται με την Κάρτα 
Πρόβλεψης +4 στον γύρο αυτό. Η Epic Electric φτάνει στη 
θέση Διαμοιρασμού Μετοχών χρησιμοποιώντας μόνο δύο 
από το +4 της μετακίνησης. Η αξία μετοχής επιστρέφει στο 
6 και συνεχίζει να αυξάνεται για το υπόλοιπο της μετακίνη-
σης. Έτσι, η αξία της μετοχής της Epic Electric θα φτάσει 
στο 8 σαν αποτέλεσμα της μετακίνησης αυτής.στο 8 σαν αποτέλεσμα της μετακίνησης αυτής.

Με τη σειρά, οι παίκτες αποκαλύπτουν τις Κάρτες Εταιρει-
ών και Προβλέψεών τους και μετακινούν καταλλήλως τις 
αξίες των μετοχών.

Μετακινήστε τις εναπομείναντες αξίες μετοχών σύμφωνα 
με τα ανοιχτά και κλειστά ζευγάρια Καρτών Εταιρειών και 
Προβλέψεων πάνω και δίπλα στο ταμπλό. Όλες οι μετο-
χές επηρεάζονται σε κάθε γύρο.

Η Κάρτα Πρόβλεψης με το «$$» σημαίνει ότι η εταιρεία 
πληρώνει μερίσματα. Η αξία της μετοχής δεν αλλάζει. Αντί-
θετα, κάθε παίκτης λαμβάνει άμεσα $2.000 για κάθε 
μετοχή της εταιρείας που έχει στο χαρτοφυλάκιό του.

Με τη σειρά, κάθε παίκτης χρησιμοποιεί όλες τις Κάρτες 
Ενεργειών που απέκτησε στην προηγούμενη Φάση Ζήτη-
σης, τοποθετώντας τις έπειτα ανοιχτές στη στοίβα ξε-
σκαρταρίσματος.

Σχήμα 9 - Οι Κάρτες Ενεργειών έχουν το σύμβολο «Α».

Σχήμα 10 - Μετακίνηση δείκτη αξίας κατά το Διαμοιρασμό Μετοχών.



Το Τέλος του Γύρου

Παραλλαγή 2-Παικτών
Προτείνουμε να παίξετε το Stockpile τουλάχιστον μια φορά με 
περισσότερους από δύο παίκτες πριν δοκιμάσετε την Παραλ-
λαγή 2 Παικτών. Η παραλλαγή αυτή παίζει παρομοίως με το 
παιχνίδι 4 παικτών, με μερικές αλλαγές στις φάσεις του γύρου.

Προετοιμασία

Κάθε παίκτης ξεκινάει με $30.000 σε χρήματα, αντί για 
$20.000, και από μια μόνο αρχική μετοχή. Κάθε παίκτης παίρ-
νει επίσης 2 Πιόνια Προσφορών (κόκκινα ή μπλε)

Φάση Πληροφοριών

Κάθε παίκτης παίρνει τυχαία δύο ζευγάρια Καρτών Εταιρειών 
και Προβλέψεων.

Σημείωση: Κρατήστε τις κάρτες σε χωριστές στοίβες. Οι 
κάρτες δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή αντικατασταθούν 
μεταξύ τους.

Τα τελευταία δύο ζευγάρια Καρτών Εταιρειών και Προβλέψεων Τα τελευταία δύο ζευγάρια Καρτών Εταιρειών και Προβλέψεων 
τοποθετούνται κλειστά και τα δύο δίπλα στο ταμπλό. Τα ζευγά-
ρια αυτά θα ισχύουν σε κάθε γύρο, αλλά κανένας παίκτης δεν 
θα γνωρίζει το αποτέλεσμά τους μέχρι να αποκαλυφθούν στη 
Φάση Μεταβολών.

Σημείωση: Οι παίκτες πρέπει να τοποθετήσουν τις δύο 
πρώτες κάρτες πριν πάρουν τις δεύτερες δύο κάρτες.

Φάση Ζήτησης

Οι παίκτες εναλλάξ τοποθετούν Πιόνια Προσφοράς σε μια δια-
θέσιμη θέση των Μετρητών Προσφοράς.

Όλα τα Πιόνια Προσφοράς πρέπει να τοποθετηθούν πριν γίνει 
νέα προσφορά.

Ένας παίκτης δεν μπορεί να τοποθετήσει Πιόνι Προσφοράς σε 
Μετρητή Προσφοράς που έχει ήδη ένα δικό του Πιόνι Προσφο-
ράς.

Το Τέλος του Παιχνιδιού

Ο γύρος τελειώνει μετά τη Φάση Μεταβολών. Αν ο Δείκτης 
Γύρου δεν βρίσκεται ακόμα στην τελευταία δεξιά θέση του ημε-
ρολογίου, μετακινήστε τον μια θέση προς τα δεξιά. Δώστε τον 
Δείκτη Πρώτου Παίκτη στον επόμενο παίκτη στα αριστερά, και 
ξεκινήστε έναν νέο γύρο.

Αν ο Δείκτης Γύρου βρίσκεται ήδη στην τελευταία στα δεξιά 
θέση του ημερολογίου, τότε το παιχνίδι τελειώνει. Προχωρήστε 
στο Τέλος του Παιχνιδιού.

Το παιχνίδι τελειώνει με την ολοκλήρωση της τελευταίας 
Φάσης Μεταβολών. Τυχόν εναπομείναντες κάρτες της Τρά-
πουλας Αγοράς δεν χρησιμοποιούνται.

Βήματα Τέλους του Παιχνιδιού

1.

Σημείωση: Οι μετοχές στα Χαρτοφυλάκια Διαμοιρασμένων 
υπολογίζονται διπλές για τον καθορισμό των μεγαλομετόχων.

Οι μεγαλομέτοχοι της κάθε εταιρείας κερδίζουν από $10.000. 
Αν υπάρχει ισοπαλία, όλοι οι ισόπαλοι παίκτες κερδίζουν από 
$5.000.

2.

Σημείωση: Και πάλι, οι μετοχές στα Χαρτοφυλάκια ΔιαμοιΣημείωση: Και πάλι, οι μετοχές στα Χαρτοφυλάκια Διαμοι-
ρασμένων, των παικτών, υπολογίζονται διπλές.

3.

Όλοι οι παίκτες αποκαλύπτουν πόσες μετοχές έχουν για 
κάθε εταιρεία, καθορίζοντας τον μεγαλομέτοχο της κάθε 
μιας. Ο μεγαλομέτοχος είναι ο παίκτης με τις περισσότε-
ρες μετοχές στην εταιρεία.

Κάθε παίκτης πουλάει έπειτα τις μετοχές του στην τράπε-
ζα, σε τιμή ίση με την τελική αξία της.

Προσθέστε όλες τις Κάρτες Χρημάτων κάθε παίκτη. Ο παί-
κτης με τα περισσότερα χρήματα, και συνεπώς το μεγαλύ-
τερη καθαρό κεφάλαιο, κερδίζει.

Οι μετοχές που αποκτώνται μετά το διαμοιρασμό μετοχών 
πηγαίνουν στο απλό Χαρτοφυλάκιο Μετοχών του παίκτη 
και όχι στο Διαμοιρασμένων. Αν ένας παίκτης ήδη έχει μια 
μετοχή στο Χαρτοφυλάκιο Διαμοιρασμένων και η μετοχή 
διαμοιραστεί ξανά αργότερα στο παιχνίδι, ο παίκτης 
παίρνει $10.000 σε Κάρτες Χρημάτων για κάθε Κάρτα Με-
τοχής του είδους, που έχει στο Χαρτοφυλάκιο Διαμοιρα-
σμένων. Η μετοχή παραμένει εκεί.

Χρεοκοπία

Αν η αξία μιας μετοχής πέσει κάτω από το 1, Αν η αξία μιας μετοχής πέσει κάτω από το 1, αμέσως 
η εταιρεία χρεοκοπεί. Όλοι οι παίκτες ξεσκαρτάρουν 
τις μετοχές του είδους που έχουν στην κατοχή τους, 
συμπεριλαμβανομένων των μετοχών του Χαρτοφυλα-
κίου Διαμοιρασμένων. Μετακινήστε την τιμή της μετο-
χής στην αρχική της αξία, στο 5.

Σχήμα 11 - Δύο ζευγάρια Καρτών Εταιρειών και Καρτών Προβλέψεων
     τοποθετούνται κλειστά.



Όταν παίζετε με την πίσω πλευρά του ταμπλό, κάθε μετοχή 
ακολουθεί διαφορετικό μετρητή αξίας. Αν μια μετοχή χρεοκο-
πήσει, επιστρέψτε την αξία της πίσω στην αρχική της θέση, 
στον σκούρο κύκλο. Αν μια μετοχή διαμοιραστεί, επιστρέψτε 
την αξία της μετοχής στην αξία που βρίσκεται στο εξάγωνο. Η 
Stanford Steel είναι ξεχωριστή σε αυτή την εκδοχή, μιας και 
πληρώνει επιπλέον μερίσματα με βάση τα σύμβολα δολαρίων 
($) στον μετρητή αξίας μετοχής της. Όταν περάσει ή καταλήξει ($) στον μετρητή αξίας μετοχής της. Όταν περάσει ή καταλήξει 
σε μια από αυτές τις θέσεις σαν μέρος μιας θετικής μεταβολής 
αξίας (από αριστερά προς τα δεξιά), κάθε παίκτης κερδίζει 
$1.000 σε μερίσματα, ανά σύμβολο δολαρίου για κάθε μετοχή 
της Stanford Steel στην κατοχή του. Μην ξεχνάτε να υπολογί-
ζετε και τις διαμοιρασμένες μετοχές.

Στο Stockpile: Epic Edition θα βρείτε όλες τις παραλλαγές των επεκτάσεων Stockpile: Continuing Corruption και Stockpile: Illicit 
Investments. Οι παραλλαγές αυτές μπορούν να παιχτούν ξεχωριστά, ή μαζί σε οποιονδήποτε συνδυασμό για πιο στρατηγικό παιχνί-
δι. Το οπισθόφυλλο του εγχειριδίου κανόνων περιλαμβάνει μια περίληψη όλων των στοιχείων που υπάρχουν στο Stockpile: Epic 
Edition ώστε οι παίκτες να μπορούν να θυμούνται όλες τις αλλαγές στον γύρο και στο σκοράρισμα του παιχνιδιού.

Προετοιμασία

Τοποθετήστε τις Κάρτες Ομολόγων δίπλα στις Κάρτες Χρημά-
των.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Αρχή του Γύρου

Στην αρχή του γύρου, πριν ριχτούν τα Ζάρια Προβλέψεων, οι 
παίκτες μπορούν να αγοράσουν μέχρι και 3 Κάρτες Ομολόγων, 
με τη σειρά.

Η τιμή των Καρτών Ομολόγων καθορίζεται από τον αριθμό των 
παικτών, αλλά οι πληρωμές τόκων πάντα είναι ίδιες (δείτε 
Σχήμα 14).

Σημείωση: Οι Κάρτες Ομολόγων δεν ανταλλάσσονται με χρήματα Σημείωση: Οι Κάρτες Ομολόγων δεν ανταλλάσσονται με χρήματα 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και έχουν αξία μόνο στο τέλος του.

Τέλος του Γύρου

Οι παίκτες παίρνουν $1.000 από τόκους, από την τράπεζα, για 
κάθε Κάρτα Ομολόγου που έχουν.

Τέλος του Παιχνιδιού

Οι παίκτες εξαργυρώνουν τις Κάρτες Ομολόγων τους για χρήΟι παίκτες εξαργυρώνουν τις Κάρτες Ομολόγων τους για χρή-
ματα από την τράπεζα, σε ποσό ίσο με την τιμή που τα αγόρα-
σαν, στη διάρκεια του παιχνιδιού (δείτε Σχήμα 14).

Παράδειγμα: Στη διάρκεια ενός παιχνιδιού 4 παικτών, έχω 
αγοράσει συνολικά 7 Κάρτες Ομολόγων. ΣΤο τέλος του 
παιχνιδιού, ανταλλάζω την κάθε κάρτα για $5Κ, κερδίζο-
ντας συνολικά $35Κ (η τιμή που είχα πληρώσει για να τις 
αγοράσω).

Ομόλογα
Τιμή

Τόκος

Κάρτες Ομολόγων

Στο Στο Stockpile: Continuing 
Corruption, οι Κάρτες Ομολόγων 
προσφέρουν έναν σίγουρο τρόπο 
να επενδύσετε τα χρήματά σας και 
να έχετε κέρδος σε κάθε γύρο. Αγο-
ράστε νωρίς τα ομόλογα, δημιουρ-
γώντας μεγάλες επιστροφές, αλλά προσέχτε μην το παρακάνε-
τε, χάνοντας πολύτιμες συλλογές μετοχών.

Οι παίκτες συνεχίζουν να κάνουν προσφορές εναλλάξε, μέχρι 
όλα τα Πιόνια Προσφορών να βρίσκονται σε διαφορετικούς 
Μετρητές Προσφορών, αλλά είναι πιθανό κάποιος παίκτης να 
κάνει προσφορά δύο φορές στη σειρά.

Αν και τα δύο Πιόνια Προσφοράς ενός παίκτης έχουν αφαιρε-
θεί ταυτόχρονα, τότε ο παίκτης μπορεί να επιλέξει όποιο από

τα δύο θέλει για να χρησιμοποιήσει πρώτο.

Σημείωση: Το άθροισμα των προσφορών των δύο Πιο-
νιών Προσφορών δεν μπορεί να υπερέχει των χρημάτων 
που ο παίκτης έχει στην κατοχή του.

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΤΑΜΠΛΟ

ΟΜΟΛΟΓΑ

Παραλλαγές Επέκτασης

Σχήμα 14 - Τιμές Καρτών Ομολόγων και Πληρωμές Τόκων

Σχήμα 12 - Προχωρημένο Ταμπλό.

Σχήμα 13 - Κάρτες Ομολόγων



ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΖΑΡΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Διαφορετικές
Κάρτες
Προϊόντων
Bonus

Κάρτες
Φορολογίας

Ποινή

Παράδειγμα: Στη διάρκεια ενός παιχνιδιού 4 παικτών, έχω 
αγοράσει συνολικά 7 Κάρτες Ομολόγων. ΣΤο τέλος του 
παιχνιδιού, ανταλλάζω την κάθε κάρτα για $5Κ, κερδίζο-
ντας συνολικά $35Κ (η τιμή που είχα πληρώσει για να τις 
αγοράσω).

Κάρτες Προϊόντων

Οι Κάρτες Προϊόντων αποτελούνται από έξι διαφορετικά είδη προϊ-
όντων - χρυσός, πλατίνα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καλαμπόκι και 
ζώα. Οι παίκτες συλλέγουν τις Κάρτες Προϊόντων κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού για να κερδίσουν οφέλη στο τέλος του παιχνιδιού.

Κάρτες Φορολογίας

Οι Κάρτες Φορολογίας επίσης συλλέγονται στη διάρκεια του παι-
χνιδιού, αλλά κοστίζουν επιπλέον χρήματα στους παίκτες, στο 
τέλος του παιχνιδιού.

Προετοιμασία

Οι Κάρτες Προϊόντων συνδυάζονται με τις Κάρτες Φορολογίας δημι-
ουργώντας μια νέα τράπουλα την Τράπουλα Εμπορίου. Τοποθε-
τήστε την Τράπουλα Εμπορίου δίπλα στην Τράπουλα Αγοράς.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Φάση Εφοδιασμού

Αφού ένας παίκτης προσθέσει τις κάρτες του από την Τράπουλ Αφού ένας παίκτης προσθέσει τις κάρτες του από την Τράπουλ 
Αγοράς στις συλλογές μετοχών, αμέσως τραβάει 1 κάρτα από 
την Τράπουλα Εμπορίου. Αφού όλοι οι παίκτες έχουν ολοκλη-
ρώσει αυτό το βήμα, κάθε παίκτης, στη σειρά, τοποθετεί την 1 
κάρτα που έχει από την Τράπουλα Εμπορίου, σε οποιαδήποτε 
συλλογή μετοχών επιθυμεί, ανοιχτή.

Στο παιχνίδι 2 παικτών, οι παίκτες τραβάνει 2 κάρτες από την 
Τράπουλα Εμπορίου. Με τη σειρά, προσθέτουν και τις δύο 
κάρτες τους στις συλλογές μετοχών, αλλά δεν μπορεί ένας παί-
κτης να τοποθετήσει και τις δύο κάρτες του στην ίδια συλλογή.

Φάση Ζήτησης

Οι παίκτες αγοράζουν κανονικά συλλογές μετοχών, μαζί με τις 
Κάρτες Προϊόντων που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές. Οι Κάρτες 
Προϊόντων μένουν ανοιχτές δίπλα στο ταμπλό κάθε παίκτη.

Σημείωση: Ο αριθμός και το είδος των Καρτών Προϊόντων 
και Φορολογίας που έχει κάθε παίκτης είναι ανοιχτή πληρο-
φορία.

Τέλος του Παιχνιδιού

Οι Κάρτες Προϊόντων και Φορολογίας αξιολογούνται μόνο στο 
τέλος του παιχνιδιού. Τα Προϊόντα σκοράρουν με βάση τον 
αριθμό των διαφορετικών ειδών, όπως δείχνει το Σχήμα 16. Τα 
Προϊόντα του ίδιου είδους μπορεί επίσης να σκοράρουν. Ξεκινή-
στε ένα νέο σετ με κάθε διπλή Κάρτα Προϊόντος και σκοράρετε 
τα ίδια όπως φαίνεται στο Σχήμα 16.

Ζάρια Προβλέψεων

Τα Ζάρια Προβλέψεων είναι ένας νέος τρόπος καθορισμού της 
αντιστοίχισης Καρτών Προβλέψεων με Κάρτες Εταιρειών σε κάθε 
γύρο. Τα Ζάρια Προβλέψεων προσθέτουν ποικιλία και ενθουσια-
σμό στο παιχνίδι, αλλάζοντας τις προβλέψεις της αγοράς από 
γύρο σε γύρο.

Προετοιμασία

Αντικαταστήστε τις 6 Κάρτες Προβλέψεων του βασικού παιχνιδιού 
με τις 22 Κάρτες Προβλέψεων της επέκτασης αυτής. Στοιβάξτε τις 
δίπλα στο ταμπλό για ευκολία.

Τοποθετήστε το Ταμπλό Ετήσιων Προβλέψεων και τα Ζάρια Προ-
βλέψεων δίπλα στο ταμπλό.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Αρχή του Γύρου

Αφού οι παίκτες έχουν επιλέξει αν θα αγοράσουν Κάρτες Ομολό-
γων, ο παίκτης με τον Δείκτη Πρώτου Παίκτη ρίχνει και τα έξι 
Ζάρια Προβλέψεων.

Τοποθετήστε τα Ζάρια Προβλέψεων πάνω στο Ταμπλό Ετήσιων 
Προβλέψεων ώστε όλοι να βλέπουν τις αξίες τους.

Πάρτε Κάρτες Προβλέψεων σύμφωνα με τις αξίες των Ζαριών 
Προβλέψεων και ανακατέψτε τις.

Οι Κάρτες Φορολογίας σκοράρουν με βάση τον συνολικό αριθμό 
που έχει συλλέξει ο παίκτης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 17.

Σχήμα 15 - Κάρτες Προϊόντων και Κάρτες Φορολογίας

Σχήμα 16 - Bonus Τέλους Παιχνιδιού των Καρτών Προϊόντων

Σχήμα 17 - Ποινές Τέλους Παιχνιδιού Καρτών Φορολογίας

Σχήμα 18 - 
Ταμπλό Ετήσιας
Πρόβλεψης και
Ζαριών
Προβλέψεων



Παράδειγμα: Σε παιχνίδι πέντε παικτών, κάθε παίκτης παίρνει 
8 Κάρτες Στρατηγικής Επενδύσεων και ξεσκαρτάρει στις 6, 
πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε τις Κάρτες Επενδυτών, οι 
παίκτες μπορούν να αποφασίσουν για τους Επενδυτές τους 
πριν ξεσκαρτάρουν τις Κάρτες Στρατηγικής Επενδύσεων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Φάση Ενεργειών

Μια φορά ανά γύρο κατά τη Φάση Ενεργειών, κάθε παίκτης μπορεί 
να παίξει μια Κάρτα Στρατηγικής Επενδύσεων στη σειρά του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι υπόλοιπες Κάρτες Ενεργειών και Δυνάμεις Επενδυ-
τών χρησιμοποιούνται κανονικά και μπορούν να ενεργοποιηθούν 
πριν ή μετά το παίξιμο μιας Κάρτας Στρατηγικής Επενδύσεων.

Για να παίξετε μια Κάρτα Στρατηγικής Επενδύσεων, απλά πλη-
ρώστε το κόστος (αν υπάρχει) και εκτελέστε το αποτέλεσμα που 
περιγράφεται στην κάρτα, ξεσκαρτάροντάς τη στο Κουτί.

Για διευκρινήσεις σχετικά με τις Κάρτες Στρατηγικής Επενδύσεων 
δείτε παρακάτω.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να παίξετε όλες τις κάρτες Στρατηγικής 
Επενδύσεων που έχετε στο χέρι σας (εκτός κι αν παίζετε με τον 
Illicit Ivan). Οι αχρησιμοποίητες κάρτες δεν σας οφελούν κάπως.

Διευκρινήσεις Καρτών Στρατηγικής Επενδύσεων

Κερδίζετε το όφελος από εκεί όπου το Πιόνι Προσφοράς 
σας κατέληξε (όχι από όσο πληρώσατε).

Ξεσκαρτάρετε μια Κάρτα Ομολόγου σας για να επιλέξετε 
μια Κάρτα Μετοχής από τα σκάρτα και να την τοποθετή-
σετε κλειστή στο Χαρτοφυλάκιο Μετοχών σας. Πρέπει 
να αποκαλύψετε την Κάρτα Μετοχής.

ΔΕΝ κερδίζετε χρήματα για διπλές Κάρτες Φορολογίας.

Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε τα κλειστά ζευγάρια πλη-
ροφοριών δίπλα από το ταμπλό.

Αποκαλύψτε ένα μόνο ζευγάρι Καρτών Πρόβλεψης και 
Εταιρείας στο παιχνίδι δύο παικτών.

Πρέπει να αποκαλύψετε τουλάχιστον μια από τις διαφο-
ρετικές μετοχές σας για να λάβετε αυτό το όφελος.

Όλοι οι παίκτες με μετοχές στην εταιρεία λαμβάνουν το 
μέρισμα.

Τοποθετήστε την κάρτα αυτή πάνω από οποιαδήποτε Τοποθετήστε την κάρτα αυτή πάνω από οποιαδήποτε 
Κάρτα Πρόβλεψης, ακόμα και ενός άλλου παίκτη ή και 
αυτή/ές δίπλα στο ταμπλό. ΜΗΝ αποκαλύπτετε την επη-
ρεασμένη Κάρτα Πρόβλεψης μέχρι τη Φάση Μεταβολών. 
Κατά τη Φάση Μεταβολών, αυτή η Κάρτα Πρόβλεψης θα 
μεταβληθεί σύμφωνα με την αξία της, πριν πραγματο-
ποιηθεί οποιαδήποτε μεταβολή. Αν η Κάρτα Πρόβλψης 
είναι θετική (+1 ή μεγαλύτερο), -3 στην αξία πρόβλεψης. 
Αν είναι πληρωμή μερισμάτων, πληρώστε πρώτα τα με-
ρίσματα και έπειτα -3. Αν είναι αρνητική (-1 ή λιγότερ), 
+3 στην αξία πρόβλεψης.

Ξεσκαρτάρετε μια μετοχή σας για να πάρετε μια Κάρτα 
Μετοχής της επιλογής σας από τα σκάρτα και να την το-
ποθετήσετε κλειστή στο Χαρτοφυλάκιο Μετοχών σας. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να μετακινήσετε μια διαμοιρασμέ-
νη μετοχή σας από το Χαρτοφυλάκιο Διαμοιρασμένων στο 
απλό σας Χαρτοφυλάκιο για την εκτέλεση της ενέργειας. 
Σημείωση: Πρέπει να αποκαλύψετε και τις δύο Κάρτες Με
τοχών που επηρεάζονται από την ενέργεια αυτή.

Πρέπεει να πληρώσετε κανονικά τα έξοδα συναλλαγών 
που αποκτήσατε στον γύρο αυτό.

Το Stock Boom ή Stock Bust που απαιτούνται για το 
παίξιμο της κάρτας αυτής τοποθετούνται στα σκάρτα 
χωρίς να χρησιμοποιηθούν.

Ανοίξτε και μετακινήστε μια Κάρτα Μετοχής της επιλογής 
σας από το Χαρτοφυλάκιο Μετοχών σας στο Χαρτοφυ-
λάκιο Διαμοιρασμένων.

Οι Κάρτες Φορολογίας δεν μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για να πληρωθεί το κόστος της κάρτας αυτής.

Παράδειγμα: Έχετε δύο Κάρτες Προϊό-
ντων Πλατίνας και τρεις Κάρτες Προϊό-
ντων Καλαμποκιού. Κερδίζετε $15.000 
($5.000 για την Πλατίνα και $10.000 για 
το Καλαμπόκι).

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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Convertible Bond

Corner the Market

Corporate
Espionage &Espionage &
Insider Trading

Data Broker
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Dividend Growth
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&

Special DividendSpecial Dividend

Falsified Earnings

Fraudulent Transfer
&

Vulture Capitalism

Interpositioning

Market Maker
&&

Naked Short

Rogue Trading

Systemic Shock

ΔιευκρίνισηΚάρτα

Προχωρήστε κανονικά μοιράζοντας 1 Κάρτα Εταιρείας και 1 Κάρτα 
Πρόβλεψης σε κάθε παίκτη, κλειστή, τοποθετώντας τις υπόλοιπες 
κάρες ανοιχτές ή κλειστές όπως περιγράφεται στο βασικό παιχνίδι 
Stockpile.

Σημείωση: Οι νέες Κάρτες Προβλέψεων με τα σύμβολα $ και 
$$$ αντιστοιχούν σε μερίσματα $1Κ και $3Κ αντίστοιχα.

Τέλος του Γύρου

Επιστρέψτε τις έξι Κάρτες Προβλέψεων στις στοίβες προβλέψεων.Επιστρέψτε τις έξι Κάρτες Προβλέψεων στις στοίβες προβλέψεων.

Κάρτες Στρατηγικής Επενδύσεων

Στο Stockpile: Illicit Investments, οι Κάρτες Στρατηγικής Επενδύσε-
ων προσφέρουν επιπλέον ενέργειες με τις οποίες οι παίκτες μπο-
ρούν να αυξήσουν το κεφάλαιό τους κατά τη διάρκεια του παιχνι-
διού.

Προετοιμασία

Ανακατέψτε όλες τις Ανακατέψτε όλες τις 
Κάρτες Στρατηγικής 
Επενδύσεων και μοιρά-
στε (3 + τον αριθμό των 
γύρων) κάρτες σε κάθε 
παίκτη.

Κάθε παίκτης έπειτα ξε-
σκαρτάρει 2 Κάρτες 
Στρατηγικής Επενδύσεων 
πίσω στο Κουτί, μαζί με 
τυχόν αχρησιμοποίητες 
Κάρτες Στρατηγικής Επενδύσεων 
(εκτός κι αν παίζετε με τον Illicit 
Ivan).

Σχήμα 19 - Κάρτα Στρα-
τηγικής Επενδύσεων

Κόστος

Ονομασία

Αποτέλεσμα

Διευκρίνιση
Κόστους



ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ
Η παραλλαγή αυτή είναι η εναλλακτική του 
να δίνετε τον Δείκτη Πρώτου Παίκτη δεξιό-
στροφα. Μπορείτε να την συμπεριλάβετε με 
οποιονδήποτε αριθμό παικτών, αλλά προτι-
μάται για 3-4 παίκτες, μιας και κάθε παίκτης 
δεν έχει ίσο αριθμό αρχικών σειρών.

Με την παραλλαγή αυτή, ο πρώτος παίκτης 
παίρνει τον Δείκτη Πρώτου Παίκτη και τη νέα 
Κάρτα Πρώτου Παίκτη.

Σε κάθε γύρο, στο τέλος της Φάσης Εφοδιασμού (αφού όλες οι 
κάρτες, συμπεριλαμβανομένων των Καρτών Προϊόντων, έχουν το-
ποθετηθεί), ο πρώτος παίκτης προσθέτει την Κάρτα Πρώτου 
Παίκτη σε μια Συλλογή Μετοχών της επιλογής του.

Ο παίκτης που θα κερδίσει αυτή τη συλλογή κατά τη Φάση Ζήτη-
σης, παίρνει την Κάρτα Πρώτου Παίκτη και αμέσως τη δίνει σε 
οποιονδήποτε παίκτη επιθυμεί (ακόμα και στον εαυτό του).

Ο παίκτης που πήρε την Κάρτα Πρώτου Παίκτη παίρνει τον Δείκτη 
Πρώτου Παίκτη στην αρχή του επόμενου γύρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό ΔΕΝ επηρεάζει τη σειρά για το υπόλοιπο 
του τρέχοντος γύρου.

Σημείωση: Η Κάρτα Πρώτου Παίκτη μπορεί να επιστραφεί 
στο κουτί κατά τον τελευταίο γύρο του παιχνιδιού.

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Οι Κάρτες Επενδυτών καθορίζουν τα αρχικά χρήματα των παι-
κτών αντί για τα βασικά $20.000 και επιπλέον κάθε παίκτης έχει 
μια ξεχωριστή ικανότητα για χρήση στη διάρκεια του παιχνιδιού.

Μοιράστε δύο Κάρτες Επενδυτών σε κάθε παίκτη, στην αρχή του 
παιχνιδιού.

Κάθε παίκτης επιλέγει έναν επενδυτή και επιστρέφει τον άλλο στο 
κουτί.

Παράδειγμα: Ο Wise Warren ξεκινάει τον γύρο. Πριν ξεκινήσει 
η Φάση Ζήτησης, βλέπει όλες τις κλειστές κάρτες μιας Συλλο-
γής Μετοχών. Ο Maverick Mark ακολουθεί, και χρησιμοποιεί 
την ικανότητά του μετακινώντας μια κλειστή κάρτα από μια 
άλλη Συλλογή Μετοχών σε αυτή που μόλις κοίταξε ο Wise 
Warren.

Σημείωση: Όλες οι ικανότητες επενδυτών εκτελούνται με τη 
σειρά των παικτών σε κάθε φάση.

Ικανότητες που ενεργοποιούνται κατά τη φάση ενεργειών εκτελούνται 
στη σειρά του παίκτη και μπορούν να εκτελεστούν πριν ή μετά το παίξιμο 
των Καρτών Ενεργειών που αποκτήθηκαν στον γύρο αυτό.

Διευκρινίσεις Επέκτασης Επενδυτών για 2 Παίκτες

Οι Επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην παραλλαγή Οι Επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην παραλλαγή 
2 παικτών, με μερικές επιπλέον διευκρινίσεις.

Κάθε παίκτης παίρνει τέσσερις Κάρτες Επενδυτών και επιλέγει 
δύο για να κρατήσει.

Σημείωση: Αν ένας παίκτης έχει δύο επενδυτές με ικανότητες 
οι οποίες εκτελούνται στην ίδια φάση, ο παίκτης μπορεί να 
επιλέξει τη σειρά με την οποία αυτές θα εκτελεστούν.

Όταν υπολογίζετε τα αρχικά χρήματα, συνδυάστε τις αξίες που Όταν υπολογίζετε τα αρχικά χρήματα, συνδυάστε τις αξίες που 
αναγράφονται παρακάτω για τους επιλεγμένους επενδυτές:

ΑΡΧΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2 ΠΑΙΚΤΩΝ

Σχήμα 20 - Κάρτες Επενδυτών



ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Στο τέλος του γύρου, παίρνετε $1.000 για κάθε δι-
αφορετική εταιρεία στην οποία έχετε τουλάχιστον 
μια μετοχή.

Σημείωση: Πρέπει να αποκαλύψετε τουλάχι-
στον μια μετοχή της κάθε διαφορετικής εταιρεί-
ας για να λάβετε το όφελος.

Μετά τη Φάση Πωλήσεων, αλλά πριν τη Φάση Με-
ταβολών, μπορείτε να αγοράσετε μια Κάρτα Μετο-
χής της επιλογής σας από τα σκάρτα. Αποκαλύψτε 
την και τοποθετήστε την στο Χαρτοφυλάκιο Μετο-
χών σας. Το κόστος είναι ίσιο με την τρέχουσα 
αξία της μετοχής της εταιρείας μείον $2Κ ($0Κ το 
ελάχιστο).

Δεν έχει ικανότητες. Ξεκινάει το παιχνίδι με τα πε-
ρισσότερα χρήματα.

Τα έξοδα συναλλαγών δίνουν bonus. Αν πάρετε 
έξοδα συναλλαγών στο τέλος της Φάσης Ζήτησης, 
αντί να πληρώσετε, πάρτε το ποσό αυτό αφού 
πληρώσετε για τη Συλλογή Μετοχών.

Σημείωση: Πρέπει να έχετε αρκετά χρήματα να 
πληρώσετε για τη Συλλογή Μετοχών πριν πάρετε 
χρήματα από το όφελος του επενδυτή σας.

Κατά τη Φάση Ζήτησης, χειρίζεστε κάθε Μετρητή Κατά τη Φάση Ζήτησης, χειρίζεστε κάθε Μετρητή 
Προσφορών σαν να έχει τις παρακάτω αξίες. 
Κερδίζετε χρήματα αν αγοράσετε μια συλλογή 
μετοχών με το Πιόνι Προσφορών σας στις δύο 
πρώτες θέσεις.

Αντί του βασικού τρόπου επιλογής Καρτών Επενδυτών, οι παίκτες 
μπορούν να επιλέξουν να δημοπρατήσουν Κάρτες Επενδυτών πριν 
ξεκινήσει το παιχνίδι.
Μοιράστε δύο Κάρτες Επενδυτών σε κάθε παίκτη. Κάθε παίκτης επι-
λέγει μια Κάρτα Επενδυτή και την προσθέτει σε μια κενή Συλλογή 
Μετοχών.
Ξεκινώντας από τον πρώτο παίκτη οι παίκτες κάνουν προσφορές 
στις Κάρετς Επενδυτών χρησιμοποιώντας τους κανόνες της βασικής 
Φάσης Ζήτησης. Αφού όλοι οι παίκτες έχουν κάνει προσφορά για δι-
αφορετικές συλλογές μετοχών, παίρνουν την Κάρτα Επενδυτή τους 
και τα αρχικά τους χρήματα.

Το ποσό των χρημάτων που παίρνουν είναι ίσο με την αρχική αξία 
του κάθε επενδυτή μείον το ποσό που προσέφεραν για την συγκε-
κριμένη Κάρτα Επενδυτή.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να προσφέρετε περισσότερα από την 
αρχική αξία κάθε Κάρτας Επενδυτή.

Παιχνίδι 2 Παικτών

Ομοίως όπως παραπάνω, με τη διαφορά ότι μοιράζονται τέσσερις 
κάρτες σε κάθε παίκτη, από τις οποίες επιλέγει δύο για να τοποθετή-
σει σε συλλογές μετοχών. Μην ξεχνάτε να αφαιρέσετε το ποσό της 
προσφοράς από τα προσαρμοσμένα αρχικά ποσά των επενδυτών.

Παράδειγμα: Υπάρχει μια Κάρτα Μετοχής της 
Cosmic Computers στα σκάρτα και η τρέχου-
σα τιμή της είναι $9Κ. Μπορείτε να αγοράσετε 
τη Μετοχή αυτή για $7Κ.



Στη σειρά σας, κατά τη Φάση Ενεργειών, μπορείτε να 
ξεσκαρτάρετε μια μετοχή που έχετε για να μετακινήσε-
τε μια Κάρτα Μετοχής από το Χαρτοφυλάκιο Μετοχών 
σας στο Χαρτοφυλάκιο Διαμοιρασμένων. Εναλλακτικά, 
μπορείτε να μετακινήσετε μια μετοχή σας από το Χαρ-
τοφυλάκιο Διαμοιρασμένων στο κανονικό σας Χαρτο-
φυλάκιο για να εκτελέσετε εην ενέργεια αυτή.

Σημείωση: Πρέπει να αποκαλύψετε και τις δύο 
Κάρτες Μετοχών που επηρεάζονται από την 
ενέργεια αυτή.

Στη σειρά σας κατά τη Φάση Ενεργειών, μπορείτε 
να μεταβάλλετε την αξία μιας μετοχής κατά 1 προς 
τα πάνω ή προς τα κάτω.

Κατά τη Φάση Ζήτησης, για να σας βγάλουν από μια Κατά τη Φάση Ζήτησης, για να σας βγάλουν από μια 
Συλλογή Μετοχών πρέπει να ξεπεράσουν την προ-
σφορά σας για τουλάχιστον δύο θέσεις. Τοποθετήστε 
έναν Δείκτη Εμποδίου στην θέση μετά το Πιόνι Προ-
σφοράς σας για να σημειώσετε ότι δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί. Χρησιμοποιήστε δύο Δείκτες Εμποδίου 
στο Πιόνι Προσφοράς σας σε παιχνίδι 2 παικτών.

Απαιτεί Προϊόντα & Φορολογία
Στο τέλος του γύρου, κερδίζετε $1.000 ανά Κάρτα 
Προϊόντος που έχετε αποκτήσει. Αυτό συμπερι-
λαμβάνει και τυχόν Κάρτες Προϊόντων του ίδιου 
είδους.

Σημείωση: Η ικανότητα αυτή δεν λειτουργεί για 
Κάρτες Φορολογίας που έχουν αποκτηθεί.

Πληρώνετε μια θέση αξίας λιγότερη από τη θέση 
του Πιονιού Προσφοράς σας στους Μετρητές Προ-
σφορών για τις Συλλογές Μετοχών. Στο παιχνίδι 2 
παικτών, η ικανότητα αυτή ισχύει και για τα δύο 
Πιόνια Προσφορών.

Παράδειγμα: Αν κάνετε προσφορά $10Κ για 
μια Συλλογή Μετοχών, πληρώνετε $6Κ.

Στο τέλος κάθε γύρου, μπορείτε να δηλώσετε επι-
πλέον μερίσματα της τάξης των $1.000 ανά 
μετοχή της εταιρείας της επιλογής σας. Αυτό 
ωφελεί όλους τους παίκτες με μετοχές της εταιρεί-
ας αυτής.

Κατά τη Φάση Πληροφοριών και πριν μοιραστούν 
Κάρτες Εταιρειών ή Προβλέψεων, κρυφά επιλέξτε 
μια Κάρτα Εταιρείας ή Πρόβλεψης. Κρατήστε την 
κάρτα αυτή σαν μέρος των πληροφοριών σας για 
τον γύρο. Οι υπόλοιπες κάρτες ανακατεύονται και 
μοιράζονται κανονικά.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε τα Ζάρια ΠροΣημείωση: Αν χρησιμοποιείτε τα Ζάρια Προ-
βλέψεων, μπορείτε να επιλέξετε μόνο Κάρτα 
Πρόβλεψης μεταξύ των διαθέσιμων για τον 
γύρο. Είναι ανοιχτή πληροφορία αν επιλέξετε 
Κάρτα Εταιρείας ή Κάρτα Πρόβλεψης.

Για κάθε μετοχή που πουλάτε, κερδίζετε $1.000 
επιπλέον. Στο παιχνίδι 2 παικτών, αυτό συμβαίνει 
για όλες τις μετοχές που έχετε, ανεξαρτήτως του 
ποιό Πιόνι Προσφοράς τις απέκτησε.

Όταν παίζετε με τις Στρατηγικές Επενδύσεων, η Όταν παίζετε με τις Στρατηγικές Επενδύσεων, η 
ικανότητα αυτή ωφελεί μόνο τις Κάρτες Στρατηγι-
κής Επενδύσεων που χρησιμοποιούν τον όρο 
«πώληση» στην περιγραφή τους.

Σημείωση: Η ικανότητα αυτή λειτουργεί και στο 
τέλος του παιχνιδιού. Μην ξεχνάτε να διπλασι-
άζετε για τις διαμοιρασμένες μετοχές.

Απαιτεί τις Στρατηγικές Επενδύσεων
Αφού όλοι οι παίκτες ξεσκαρτάρουν τις 2 Κάρτες 
Στρατηγικής Επενδύσεών τους, τυχαία τραβήξτε 
έναν αριθμό Καρτών Στρατηγικής Επενδύσεων 
ίσο με τον αριθμό των γύρων μείον 1.

Μπορείτε να παίξετε Μπορείτε να παίξετε μέχρι 2 Κάρτες Στρατηγικής 
Επενδύσεων σε κάθε γύρο, πληρώνοντας το κα-
τάλληλο κόστος κανονικά, στη σειράς σας, κατά 
τη Φάση Ενεργειών.

Στην αρχή της Φάσης Ζήτησης, παίρνετε $5Κ 
από την τράπεζα, Κάθε φορά που κάποιος ξε-
περνάει την προσφορά σας, πληρώνετε $1Κ 
στην τράπεζα.

Παράδειγμα: Αν κάνετε προσφορά $10Κ για μια συλ-
λογή μετοχών, τότε όλοι οι παίκτες πρέπει να προ-
σφέρουν $20Κ περισσότερα για να σας ξεπεράσουν.



Απαιτεί Ομόλογα
Στο τέλος του γύρου,κερδίζετε επιπλέον $1.000 
τόκων για κάθε δύο Κάρτες Ομολόγων που έχετε 
(στρογγυλοποίηση προς τα πάνω).

Πριν ξεκινήσει η Φάση Ζήτησης, μπορείτε να μεταΠριν ξεκινήσει η Φάση Ζήτησης, μπορείτε να μετα-
κινήσετε μια κάρτα σε μια διαφορετική Συλλογή 
Μετοχών.

Όταν παίζετε με Στρατηγικές Επενδύσεων, μπο-
ρείτε να μετακινήσετε οποιαδήποτε κάρτα τοποθε-
τήθηκε στις συλλογές μετοχών, συμπεριλαμβανο-
μένης και της Κάρτας Πρώτου Παίκτη.

Σημείωση: Η ικανότητα αυτή μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί, ώστε μια Συλλογή Μετοχών να κα-
ταλήξει με 0 κάρτες.

Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Φάση Ζήτησης, μπο-
ρείτε να δείτε την Κάρτα Εταιρείας και Πρόβλεψης 
ενός άλλου παίκτη. Αυτό μπορείτε να το κάνετε 
μόνο μια φορά ανά γύρο. Στο παιχνίδι 2 παικτών, 
επηρεάζει μόνο ένα ζευγάρι Πληροφοριών.

Σημείωση: Σε παιχνίδι με λιγότερους από 
πέντε παίκτες, μπορείτε να δείτε ένα κλειστό 
ζευγάρι πληροφοριών αντί για τις κάρτες ενός 
άλλου παίκτη.

Όποτε τοποθετεί το πιόνι του σε οποιονδήποτε Όποτε τοποθετεί το πιόνι του σε οποιονδήποτε 
Μετρητή Προσφοράς είτε για πρώτη προσφορά, 
είτε για νέα προσφορά, κερδίζει αμέσως $1.000 
από την τράπεζα.

Σημείωση: Πρέπει να έχει αρκετά χρήματα για 
να μπορεί να κάνει την προσφορά.

Στο τέλος του γύρου, αφού οι παίκτες έχουν πάρει Στο τέλος του γύρου, αφού οι παίκτες έχουν πάρει 
τους τόκους Ομολόγων τους, πρέπει να δώσει 
$2.000 σε έναν άλλο παίκτη, αν έχει.

Σημείωση: Μπορεί αν θέλει να δώσει από 
$1.000 σε δύο διαφορετικούς παίκτες. Αν δεν 
έχει $2.000, πρέπει να δώσει όσα χρήματα 
μπορεί.

Παράδειγμα: Αν έχετε τρεις Κάρτες Ομο-
λόγων, κερδίζετε $2Κ επιπλέον πληρωμές 
τόκων στο τέλος του γύρου.

Στην αρχή της Φάσης Εφοδιασμού, τραβάει έναν 
αριθμό καρτών από την Τράπουλα Αγοράς, ίσο 
με τον αριθμό των παικτών. Έπειτα, επιλέγει μια 
από αυτές τις κάρτες και την τοποθετεί κλειστή 
σε μια συλλογή μετοχών. Οι εναπομείναντες 
κάρτες που τραβάει, τοποθετούνται ανοιχτές στις 
υπόλοιπες συλλογές μετοχών. Η ικανότητα αυτή 
αντικαθιστά τυπικά τις κάρτες που κανονικά θα αντικαθιστά τυπικά τις κάρτες που κανονικά θα 
άνοιγαν στην αρχή της Φάσης Εφοδιασμού.

Κατά τη Φάση Εφοδιασμού, μπορείτε να τοποθε-
τήσετε και τις δύο κάρτες σας κλειστές. Στο παι-
χνίδι 2 παικτών, αυτό ισχύει και για τα δύο σετ 
καρτών, που τοποθετούνται κατά τη Φάση Εφο-
διασμού σε κάθε γύρο.

Στη σειρά σας κατά τη Φάση Πωλήσεων, μπορεί-
τε να πουλήσετε μια μετοχή για $8Κ, ανεξαρτή-
τως της τρέχουσας αξίας της μετοχής της εταιρεί-
ας.

Σημείωση: Μπορείτε αυτό να το κάνετε μια 
φορά και κατά τις τελικές πωλήσεις.

Στο τέλος του γύρου, αφού οι παίκτες έχουν 
λάβει χρήματα από τα ομόλογά τους, παίρνει 
$2.000 από τον παίκτη με τα περισσότερα χρή-
ματα (εξαιρουμένου του ιδίου). Κρατάει $1.000 
για τον ίδιο και δίνει $1.000 στον παίκτη με τα λι-
γότερα χρήματα (συμπεριλαμβανομένου του 
ιδίου και εξαιρουμένου του παίκτη από τον οποίο 
τα πήρε).

Στο τέλος της Φάσης Πωλήσεων, μπορείτε να 
πουλήσετε ξανά.

Σημείωση: Μπορείτε να πουλήσετε όσες 
Κάρτες Μετοχών επιθυμείτε με την ικανότητα 
αυτή.

Πριν τη Φάση Ζήτησης, μπορείτε να δείτε όλες 
τις κλειστές κάρτες μιας Συλλογής Μετοχών.



Στρατηγικές Επενδύσεων: Μοιράστε (3+ αριθμός γύρων) 
κάρτες Στρατηγικών Επενδύσεων σε κάθε παίκτη.

Επενδυτές: Μοιράστε 2 Κάρτες Επενδυτών σε κάθε παίκτη, 
από τις οποίες ξεσκαρτάρουν από 1 (δείτε Παραλλαγή Δημο-
πράτησης Επενδυτών, στη σελ. 10).

Στρατηγικές Επενδύσεων: Κάθε παίκτης ξεσκαρτάρει 2 
κάρτες Στρατηγικών Επενδύσεων.

Ομόλογα: Κάθε παίκτης μπορεί να αγοράσει μέχρι 3 Ομόλογα.

Ζάρια Προβλέψεων: Ρίξτε τα Ζάρια Προβλέψεων και πάρτε 
τις αντίστοιχες Κάρτες Προβλέψεων.

Προϊόντα & Φορολογία: Κάθε παίκτης τραβάει και παίζει μια 
κάρτα από την Τράπουλα Εμπορίου, ανοιχτή στη Συλλογή Με-
τοχών της επιλογής του.

Παραλλαγή Κάρτας Πρώτου Παίκτη: Ο πρώτος παίκτης τοποθετεί 
την Κάρτα Πρώτου Παίκτη στη Συλλογή Μετοχών της επιλογής του.

Παραλλαγή Κάρτας Πρώτου Παίκτη: Ο νέος κάτοχος της 
Κάρτας Πρώτου Παίκτη μπορεί να την κρατήσει ή να τη δώσει 
στον παίκτη της επιλογής του, αλλά η σειρά των παικτών δεν 
αλλάζει μέχρι τον επόμενο γύρο.

Στρατηγικές Επενδύσεων: Οι παίκτες μπορούν να παίξουν 
από μια Κάρτα Στρατηγικής Επενδύσεων (πρν ή μετά από τις 
Κάρτες Ενεργειών ή τις ικανότητες Επενδυτών, αν υπάρχουν).

Ομόλογα: Οι παίκτες παίρνουν $1.000 ανα Ομόλογο.

Ομόλογα: Οι παίκτες εξαργυρώνουν τις Κάρτες Ομολόγων 
τους για την πλήρη τιμή τους.

Προϊόντα & Φορολογία:Προϊόντα & Φορολογία: Οι παίκτες κερδίζουν bonus και 
ποινές με βάση τις Κάρτες Προϊόντων και Φορολογίας που 
έχουν μαζέψει στη διάρκεια του παιχνιδιού.

Κάθε παίκτης ξεκινάει με $20.000 και μια τυχαία μοιρασμένη 
μετοχή (Επενδυτές: Δείτε το αρχικό ποσό του Επενδυτή).

Δώστε τον Δείκτη Πρώτου Παίκτη (Παραλλαγή Κάρτας Πρώτου 
Παίκτη: και την Κάρτα Πρώτου Παίκτη).

Ανακατέψτε την Τράπουλα Αγοράς (Κάρτες Ενεργειών, Κάρτες 
Εξόδων Συναλλαγών και υπόλοιπες Κάρτες Μετοχών).

Ανακατέψτε και μοιράστε από μια Κάρτα Εταιρείας και μια Κάρτα Ανακατέψτε και μοιράστε από μια Κάρτα Εταιρείας και μια Κάρτα 
Πρόβλεψης, κλειστές σε κάθε παίκτη,

Τοποθετήστε μια Κάρτα Εταιρείας και μια Κάρτα Πρόβλεψης 
ανοιχτές στο Ταμπλό.

Τοποθετήστε τα υπόλοιπα ζευγάρια κλειστά.

Τοποθετήστε μια κάρτα από την Τράπουλα Αγοράς, ανοιχτή, σε 
κάθε Συλλογή Μετοχών.

Μοιράστε δύο κάρτες από την Τράπουλα Αγοράς σε κάθε παίκτη.Μοιράστε δύο κάρτες από την Τράπουλα Αγοράς σε κάθε παίκτη.

Κάθε παίκτης τοποθετεί μια κάρτα ανοιχτή και μια κλειστή στις 
Συλλογές Μετοχών της επιλογής του.

Οι παίκτες παίζουν στη σειρά, κάνοντας προσφορές στις Συλλογές Με-
τοχών, μέχρι κάθε Συλλογή να έχει ένα μόνο Πιόνι Προσφοράς.

Οι παίκτες πληρώνουν τις προσφορές τους, παίρνουν τις κάρτες, 
και πληρώνουν τυχόν έξοδα συναλλαγών.

Οι παίκτες παίζουν όλες τις Κάρετς Ενεργειών που πήραν στη 
Φάση Ζήτησης.

Οι παίκτες μπορούν να πουλήσεων τις μετοχέ ςπου έχουν (οι δια-
μοιρασμένες μετράνε για δύο φορές την τρέχουσα τιμή τους).

Οι παίκτες αποκαλύπτουν όλα τα ζευγάρια Καρτών Εταιρειών και 
Προβλέψεων και μετακινούν καταλλήλως τις αξίες των μετοχών, 
λαμβάνοντας υπόψη τυχόν διαμοιρασμό ή χρεοκοπία.

Οι Κάρτες Πρόβλεψης με το σύμβολο δολαρίου ($) καθορίζουν 
πληρωμές μερισμάτων $1.000, ανά σύμβολο $. Όλοι οι παίκτες 
παίρνουν τα μερίσματά τους για κάθε μετοχή που έχουν και επιλέ-
γουν να επιδέιξουν.

Μετακινήστε τον Δείκτη Γύρου στα δεξιά και τον δείκτη Πρώτου 
Παίκτη στα αριστερά (Παραλλαγή Κάρτας Πρώτου Παίκτη: 
δώστε τον Δείκτη Πρώτου Παίκτη στον παίκτη που έχει την Κάρτα 
Πρώτου Παίκτη).

Αν ο Δείκτης Γύρου βρίσκεται στην τελευταία δεξιά θέση του ημε-
ρολογίου, το παιχνίδι τελειώνει. Συνεχίστε στο Τέλος του Παιχνι-
διού.

Καθορίστε τους μεγαλομετόχους για κάθε εταιρεία ($10.000 για 
πλήρη πλειοψηφία και από $5.000 σε ισοπαλία).

Πουλήστε όλες τις μετοχές στις τελικές τους αξίες.

Προσθέστε τα χρήματα κάθε παίκτη. Ο παίκτης με τα περισσότε-
ρα χρήματα κερδίζει.

Περίληψη Κανόνων
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8.  Τέλος του Γύρου
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2.  Φάση Πληροφοριών
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