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pomyłka

paszport polityki

paszport polityki

Grafik “Glissanda” zrobił literówkę
w twoim nazwisku.

Gratulacje, jesteś nominowany!

Zgarniasz Paszport w kategorii Muzyka
Poważna. Brawo!

IDŹ NA POLE:

redakcja

DOTYCZY:

IDŹ NA POLE:

opera
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opera
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problemy techNiczNe

chałtura

chałtura

Twój koncert na Warszawskiej Jesieni
zostaje odwołany z przyczyn niezależnych
od organizatora.

Grasz hity disco-polo
na weselu Waldka i Jolki

Grasz do kotleta
w restauracji “Wiejska Chata”

+ fajtłapa
Co tu dużo mówić, tak już masz. -4 PKT

IDŹ NA POLE:

+ bez żeNady
Jesteś tak dobry, że nawet chałtury nie ujmują
ci prestiżu. +3 PKT

+ bez żeNady
Jesteś tak dobry, że nawet chałtury nie ujmują
ci prestiżu. +2 PKT

+ sprzĘt Na medal
Jak zwykle przygotowany na każdą
ewentualność. +4 PKT

festiwal

DOTYCZY:

IDŹ NA POLE:

-
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-
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blokada twórcza

Należy ci siĘ

koNkurs chopiNowski

Dwutygodniowy bezowocny pobyt
w domu pracy twórczej. Tracisz kolejkę.

To był owocny, pracowity tydzień.

Taka okazja zdarza się raz na 5 lat!
Wykonawca z największą liczbą punktów
dostaje dodatkowe +10 PKT. Jeśli w
rozdaniu nie ma żadnego wykonawcy,
10 punktów dostaje gracz z największą
ilością punktów.

IDŹ NA POLE:
DOTYCZY:

dom pracy twórczej

IDŹ NA POLE:
DOTYCZY:

dom pracy twórczej

IDŹ NA POLE:
DOTYCZY:

festiwal

3
giełda płytowa

plagiat

sukces

Zabierz dowolnemu graczowi jeden z jego
przedmiotów i oddaj jeden ze swoich.

Posądzono Cię o plagiat.
Czy słusznie? Rzuć monetą.

Twoja audycja transmitowana będzie
w najlepszym czasie antenowym.

Orzeł: Praca jest samodzielna, ale samo
oskarżenie zszargało twój honor. -2 PKT
Reszka: Wygląda na to, że przekroczyłeś
cienką granicę między inspiracją
a plagiatem. -5 PKT

IDŹ NA POLE:

-

DOTYCZY:
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taNtiemy

celebryta

miłe słowa

Na twoje konto wpływa niemała sumka.

Uścisk ręki Pendereckiego.

Entuzjastyczna recenzja twoich poczynań
w polskiej prasie muzycznej.
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-
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rejestracja w zaiksie

zamieszaNie

literówka

Kolejka do rejestracji jak za
komuny, w dodatku otwarte tylko
jedno okienko, a pani Halinka już myśli
o przerwie na kawusię. Tracisz kolejkę.

Nakład twojej płyty przez pomyłkę
wysłano do Tczewa. Spróbuj wyjaśnić
sytuację w wytwórni.

Twoja płyta jest już wytłoczona, ale
przeoczono literówkę w tytule. Spróbuj
wyjaśnić sytuację w wytwórni.
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zaiks
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wytwórNia
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akredytacja

skaNdal

skaNdal

Nie ma to jak godziny spędzone na
koncertach.

Poszedłeś o krok za daleko. Publiczność
rzuca popcornem.

Poszedłeś o krok za daleko.
Zdegustowana publiczność opuszcza
salę.

IDŹ NA POLE:

festiwal

DOTYCZY:

+ skaNdalista
Twoje działania odebrano jako wywrotową
interpretację! +2 PKT

+ skaNdalista
Twoje działania odebrano jako wywrotową
interpretację! +3 PKT
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IDŹ NA POLE:

opera

DOTYCZY:

filharmoNia
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wNiosek odrzucoNy

siara Na całego

wNiosek przyjĘty

Możesz pożegnać się z dotacją!

Twoje utwory grane są w przerwach
między koncertami na Pikniku Country
w Mrągowie.

Przelew z Ministerstwa Kultury wpłynie na
twoje konto w poniedziałek. Gratulacje!

+ dobre wNioskowaNie
Wręczenie czekoladek Pani Halince było bardzo
dobrym pomysłem, twój wniosek jednak
przechodzi. +3 PKT

+ bez żeNady
Wszyscy kowboje podrygują w rytm twoich
kawałków. +2 PKT

+ dobre wNioskowaNie
Wręczenie czekoladek Pani Halince było bardzo
dobrym pomysłem. +5 PKT

IDŹ NA POLE:
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IDŹ NA POLE:

miNisterstwo
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festiwal
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miNisterstwo

DOTYCZY:
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sukces

buNt

kłoda pod Nogi

Twoja przestrzenna instalacja dźwiękowa
bije rekordy popularności. Kto by się tego
spodziewał?

Orkiestra żąda podwyżki. Rzuć monetą,
aby zdecydować o losie wykonawców.

Masz ochotę przypiec koledze po fachu?
Zagraj kartę na dowolnego gracza, aby
zrzucić go o 1 LVL w dół.

Orzeł: Pieniądze się znalazły. Ty i wszyscy
wykonawcy dostajecie +2 PKT.
Reszka: Fundusze rozeszły się na wino
i delegacje. Tracisz -1 LVL, a wszyscy
wykonawcy otrzymują +1 PKT.
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DOTYCZY:
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IDŹ NA POLE:
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filharmoNia

IDŹ NA POLE:
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-
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Nowa płyta

NiewygodNy bagaż

gruby fakap

Nakład twojego albumu jest już gotowy!

Nie wpuszczono cię do samolotu z twoją
wiolonczelą. Czekasz na kolejny lot,
tracisz kolejkę.

Nieważne co robiłeś, spieprzyłeś sprawę.
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wytwórNia
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biurokracja

zła akustyka

pomyloNe Nuty

Pani Halinka nie chce przyjąć twojego źle
wypełnionego wniosku. Aby nie stracić
punktów prestiżu, oddaj jej jeden TOWAR.
Jeśli nie masz towaru, tracisz -3 PKT.

To miało być wielkie muzyczne
wydarzenie, ale wszystko zepsuło fatalne
nagłośnienie!

Dyrygent ma bałagan w papierach.
Orkiestra gra nie to co trzeba.

+ fajtłapa
Co tu dużo mówić, tak już masz. -4 PKT
+ dobre wNioskowaNie
Oddajesz TOWAR ale nie tracisz punktów.

+ sprzĘt Na medal
Ratujesz sytuację. +3 PKT

IDŹ NA POLE:
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DOTYCZY:

+ skaNdalista
Pomyłkę odebrano jako wywrotową
interpretację! +2 PKT
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przebój

polemika

problemy techNiczNe

To jest twoje 5 minut! Zagraj kartę na
polu WYTWÓRNIA lub RADIO.

Bronisz swojej działalności. Zagraj kartę
na polu RADIO lub REDAKCJA.

Królik twojej siostrzenicy przegryzł kabel
od wzmacniacza. Koncert opóźnia się
o 40 minut.

+ bez żeNady
Nawet gdybyś nagrywał covery Biebera, i tak
szturmem zdobyłbyś szczyty list przebojów.
+5 PKT, +1 LVL

+ lekkie pióro
Czy to nadal publicystyka, czy już literatura
piękna? Czytelnicy są wzruszeni. +4 PKT

+ sprzĘt Na medal
Jak zwykle gotowy na każdą ewentualność.
+2 PKT

IDŹ NA POLE:

IDŹ NA POLE:

IDŹ NA POLE:
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sklep muzyczNy
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wytwórNia
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wykładowca

wykładowca

skaNdal

Przez najbliższy semestr prowadzisz
zajęcia na Wydziale Muzykologii. Brakuje
ci jednak charyzmy, studenci omijają
wykłady.

Przez najbliższy semestr prowadzisz
zajęcia na Wydziale Muzykologii.
Studenci Cię kochają.

Eksperymentalny strój wywołuje skandal
podczas koncertu.

+muzykolog
Studentki mimo wszystko szaleją za twoim
pięknym umysłem! +2 PKT

+muzykolog
Studentki szaleją za twoim pięknym umysłem!
+5 PKT

+ skaNdalista
Twoje działania odebrano jako wywrotową
interpretację! +2 PKT
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uNiwersytet
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stypeNdium zagraNiczNe

stypeNdium

rezydeNcja

To dopiero prestiż! Jedziesz za granicę,
a do tego ktoś za ciebie płaci. Tracisz
jedną kolejkę, ale przez dwie następne
dostajesz +3 PKT.

Dobrze jest nie musieć martwić się
o pieniądze. Przez trzy kolejne tury
otrzymujesz +2 PKT.

Twoją pracę docenia prestiżowa
europejska instytucja.

+ pechowiec
Jesteś pierwszy na liście rezerwowych. Nici ze
stypendium. -2 PKT

+ pechowiec
Jesteś pierwszy na liście rezerwowych. Nici ze
stypendium. -2 PKT

IDŹ NA POLE:

IDŹ NA POLE:

dowolNe

DOTYCZY:

DOTYCZY:

+ pechowiec
W dokumentach zaszła pomyłka i informacje
o rezydencji wysłano do ciebie przez przypadek.
Przenieś się na pole DPT, punkty i poziom bez
zmian.

-
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dom pracy twórczej

DOTYCZY:
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wywiad

miażdżąca receNzja

artykuł

Redaktor radiowej Dwójki chce
porozmawiać na antenie o twoich
sukcesach.

Chcesz dopiec komuś ze środowiska?
Po tej recenzji twój rywal długo się nie
pozbiera. Zagraj kartę na dowolnego
gracza, aby odjąć mu 2 PKT i zrzucić
o 1 LVL niżej.

Twój tekst publikuje „Glissando”.
Gratulacje!

+ lekkie pióro, krytyk
Czy to nadal publicystyka, czy już literatura
piękna? Czytelnicy są wzruszeni. +5 PKT

IDŹ NA POLE:
DOTYCZY:

radio
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koNcert Noisowy

koNtrakt

receNzja

Jest głośno, ciemno i dziwnie. Zaczyna
boleć Cię głowa

Masz możliwość w spokoju popracować
nad nowym materiałem. Zagraj kartę na
polu WYTWÓRNIA. Przez 3 kolejki nie
wykonujesz żadnych akcji, za to w każdej
kolejce zdobywasz +1 LVL.

Publikujesz swoją recenzję w prasie.

+ Noisowiec
Jesteś w swoim żywiole! +3 PKT, +1 LVL

IDŹ NA POLE:

festiwal

DOTYCZY:

+ lekkie pióro, krytyk
Czy to nadal publicystyka, czy już literatura
piękna? Czytelnicy są wzruszeni. +4 PKT
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redakcja

DOTYCZY:

1
tłoczNia
Zachwyć się surowymi dźwiękami parku
maszynowego w tłoczni płyt!
+ fieldrecordiNg
Jesteś w swoim żywiole! +4 PKT
+ Noisowiec
Co za wspaniały hałas! Chyba wykorzystam go
na nowej płycie. +4 PKT

IDŹ NA POLE:

wytwórNia

DOTYCZY:

zagraNico

Nagroda

Dostajesz zaproszenie na ważną
zagraniczną konferencję, ale organizator
nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu.
Aby zdobyć +5 PKT odłóż do sklepu
jeden ze swoich TOWARÓW. Jeśli nie masz
żadnego TOWARU, tracisz -3 PKT.

Jesteś nominowany do ważnej
środowiskowej nagrody! Jaki będzie wynik
obrad jury? Rzuć monetą.

Reszka: Wątpliwej urody statuetka trafia
w twoje ręce. Gratulacje! +3 PKT

+ pechowiec
Jak zwykle wiatr ci w oczy. -3 PKT.

IDŹ NA POLE:

Orzeł: Tym razem skończyło się na
nominacji. 0 PKT

dowolNe
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miNisterstwo kultury

DOTYCZY:
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Niedoczas

multikulti

umowa

„Właśnie zamknęliśmy tegoroczny
budżet. Jaka szkoda, że nie zgłosili się
państwo tydzień temu.
Oczywiście zapraszamy za rok.”

Dobierając artystów na koncert
sprawdzasz kraj ich pochodzenia, licząc
na wsparcie instytutów bogatych państw,
Dziwnym trafem zapraszasz prawie
samych Norwegów i Szwajcarów.

Kończy ci się kolejna umowa czasowa
i znowu nikt nie może ci powiedzieć, czy
i na jakich zasadach zostanie przedłużona.
Rzuć monetą aby podjąć decyzję.
Orzeł: Przychodzisz po pracy na gębę.
-2 PKT
Reszka: Strajkujesz. Tracisz kolejkę.
+1 PKT

IDŹ NA POLE:
DOTYCZY:

miNisterstwo kultury

IDŹ NA POLE:
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festiwal

IDŹ NA POLE:
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startowe

-2
Nie było warto
Dostajesz zaproszenie do rady bardzo
dużego i ważnego festiwalu, jednak
w zamian za możliwość promocji swojej
twórczości musisz zająć się wszystkim
– włącznie ze sprzedażą biletów,
pilnowaniem ludzi i wrzucaniem postów
na fejsa. Tracisz nerwy i zdrowie.

IDŹ NA POLE:

festiwal

DOTYCZY:

2
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list otwarty

list otwarty

W poparciu twoich działań lub decyzji
publikowany jest list otwarty podpisany
przez znaczną część środowiska, a w jego
następstwie doproszony do ważnych
gremiów i rad.

Znaczna cześć środowiska podpisuje
list otwarty, w którym wyraża sprzeciw
wobec twojej działalności. W jego
następstwie zostajesz usunięty z wielu
ważnych gremiów i rad.
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miNisterstwo kultury

DOTYCZY:

IDŹ NA POLE:

miNisterstwo kultury

DOTYCZY:
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trasa koNcertowa

prawykoNaNie

podwyżka

Zagraj kartę przy wykonywaniu pracy,
aby przedostać się w dowolne miejsce na
planszy.

Zagraj kartę przy wykonywaniu pracy, aby
zgarnąć +6 PKT.

Chcesz dostać podwyżkę, ale szef
wyjeżdża na urlop, a jego zastępca cię
zwodzi przez 2 tury. Tracisz kolejkę
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dowolNe

DOTYCZY:

IDŹ NA POLE:
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startowe

DOTYCZY:

5
gwiazda światowego formatu

próba mikrofoNu

piwNica

Twoja Instytucja organizuje koncert
gwiazdy światowego formatu! Wymagało
to wiele wysiłku, ale opłaciło się.

Raz raz, dwa dwa trzy. Raz, raz.
Rzuć monetą, aby sprawdzić, czy twój
mikrofon działa. +2 PKT
Orzeł: Wygląda na to, że wszystko ok.
Reszka: Coś nie styka. Nakrzycz na ekipę
techniczną. -2 PKT

Więcej miejsca na przechowywanie!
Połóż tę kartę obok swojego stosu
towarów. Od teraz masz jedno dodatkowe
miejsce na towary ze sklepu.

+ sprzĘt Na medal
Udźwiękowienie pierwsza klasa! +7 PKT
+ fajtłapa
Mało brakowało, całe wydarzenie mogło zostać
odwołane przez twoją niekompetencję. 1 PKT

IDŹ NA POLE:
DOTYCZY:

startowe

+ sprzĘt Na medal
Działa bez zastrzeżeń niezależnie od wyniku
rzutu monetą. +2 PKT

IDŹ NA POLE:

IDŹ NA POLE:

DOTYCZY:

DOTYCZY:

-

piwNica

sabotaż

złośliwość
rzeczy martwych

Więcej miejsca na przechowywanie!
Połóż tę kartę obok swojego stosu
towarów. Od teraz masz jedno dodatkowe
miejsce na towary ze sklepu.

Nie zawsze trzeba grać uczciwie. Zagraj
kartę na dowolnego gracza, aby odjąć mu
zrzucić go o -1 LVL.

Przejściówka nie styka!

+ fajtłapa
Co tu dużo mówić, tak już masz. -3 PKT
+ sprzĘt Na medal
Ratujesz sytuację. +2 PKT

IDŹ NA POLE:

-

DOTYCZY:

IDŹ NA POLE:

IDŹ NA POLE:

DOTYCZY:

DOTYCZY:
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giełda płytowa

chałtura

giełda płytowa

Zabierz dowolnemu graczowi jeden z jego
przedmiotów i oddaj jeden ze swoich.

Grasz hity disco-polo
na weselu Waldka i Jolki

Zabierz dowolnemu graczowi jeden z jego
przedmiotów i oddaj jeden ze swoich.

+ bez żeNady
Jesteś tak dobry, że nawet chałtury nie ujmują
ci prestiżu. +2 PKT

IDŹ NA POLE:

-

DOTYCZY:

IDŹ NA POLE:

-

DOTYCZY:

IDŹ NA POLE:

-

DOTYCZY:
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giełda płytowa

sukces

rejestracja w zaiksie

Zabierz dowolnemu graczowi jeden z jego
przedmiotów i oddaj jeden ze swoich.

Twoja audycja transmitowana będzie
w najlepszym czasie antenowym.

Kolejka do rejestracji jak za
komuny, w dodatku otwarte tylko
jedno okienko, a pani Halinka już myśli
o przerwie na kawusię. Tracisz kolejkę.

IDŹ NA POLE:
DOTYCZY:

-

IDŹ NA POLE:
DOTYCZY:

radio

IDŹ NA POLE:
DOTYCZY:

zaiks
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3

akredytacja

wNiosek przyjĘty

kłoda pod Nogi

Nie ma to jak godziny spędzone na
koncertach.

Przelew z Ministerstwa Kultury wpłynie na
twoje konto w poniedziałek. Gratulacje!

Masz ochotę przypiec koledze po fachu?
Zagraj kartę na dowolnego gracza, aby
zrzucić go o poziom w dół.

+ dobre wNioskowaNie
Wręczenie czekoladek Pani Halince było bardzo
dobrym pomysłem. +5 PKT

IDŹ NA POLE:

festiwal

DOTYCZY:

IDŹ NA POLE:

miNisterstwo

DOTYCZY:

IDŹ NA POLE:

-
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5

kłoda pod Nogi

pomyloNe Nuty

przebój

Masz ochotę przypiec koledze po fachu?
Zagraj kartę na dowolnego gracza, aby
zrzucić go o poziom w dół.

Dyrygent ma bałagan w papierach.
Orkiestra gra nie to co trzeba.

To jest twoje 5 minut! Zagraj kartę na
polu WYTWÓRNIA lub RADIO.

IDŹ NA POLE:

-

DOTYCZY:

+ skaNdalista
Pomyłkę odebrano jako wywrotową
interpretację! +2 PKT

+ bez żeNady
Nawet gdybyś nagrywał covery Biebera, i tak
szturmem zdobyłbyś szczyty list przebojów.
+5 PKT, +1 LVL

IDŹ NA POLE:

IDŹ NA POLE:

filharmoNia

DOTYCZY:

sklep muzyczNy

DOTYCZY:
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stypeNdium

problemy techNiczNe

polemika

Dobrze jest nie musieć martwić się
o pieniądze. Przez trzy kolejne tury
otrzymujesz +2 PKT.

Królik twojej siostrzenicy przegryzł kabel
od wzmacniacza. Koncert opóźnia się
o 40 minut.

Bronisz swojej działalności. Zagraj kartę
na polu RADIO lub REDAKCJA.

+ pechowiec
Jesteś pierwszy na liście rezerwowych. Nici ze
stypendium. -2 PKT

IDŹ NA POLE:
DOTYCZY:

-

+ sprzĘt Na medal
Jak zwykle gotowy na każdą ewentualność.
+2 PKT

+ lekkie pióro
Czy to nadal publicystyka, czy już literatura
piękna? Czytelnicy są wzruszeni. +4 PKT

IDŹ NA POLE:

IDŹ NA POLE:

DOTYCZY:

festiwal

DOTYCZY:

wytwórNia

3

3
wywiad

miażdżąca receNzja

artykuł

Redaktor radiowej Dwójki chce
porozmawiać na antenie o twoich
sukcesach.

Chcesz dopiec komuś ze środowiska?
Po tej recenzji twój rywal długo się nie
pozbiera. Zagraj kartę na dowolnego
gracza, aby odjąć mu 2 PKT i zrzucić
o 1 LVL niżej.

Twój tekst publikuje „Glissando”.
Gratulacje!

+ lekkie pióro, krytyk
Czy to nadal publicystyka, czy już literatura
piękna? Czytelnicy są wzruszeni. +5 PKT

IDŹ NA POLE:

radio

DOTYCZY:

IDŹ NA POLE:

IDŹ NA POLE:

DOTYCZY:

DOTYCZY:

redakcja

6

-2

2

prawykoNaNie

podwyżka

receNzja

Zagraj kartę przy wykonywaniu pracy, aby
zgarnąć +6 PKT.

Chcesz dostać podwyżkę, ale szef
wyjeżdża na urlop, a jego zastępca cię
zwodzi przez 2 tury. Tracisz kolejkę

Publikujesz swoją recenzję w prasie.

+ lekkie pióro, krytyk
Czy to nadal publicystyka, czy już literatura
piękna? Czytelnicy są wzruszeni. +4 PKT

IDŹ NA POLE:

-

DOTYCZY:

IDŹ NA POLE:

startowe

DOTYCZY:

IDŹ NA POLE:

redakcja

DOTYCZY:

3

1

trasa koNcertowa

sukces

tłoczNia

Zagraj kartę przy wykonywaniu pracy,
aby przedostać się w dowolne miejsce na
planszy.

Twoja audycja transmitowana będzie
w najlepszym czasie antenowym.

Zachwyć się surowymi dźwiękami parku
maszynowego w tłoczni płyt!
+ fieldrecordiNg
Jesteś w swoim żywiole! +4 PKT
+ Noisowiec
Co za wspaniały hałas! Chyba wykorzystam go
na nowej płycie. +4 PKT

IDŹ NA POLE:
DOTYCZY:

dowolNe

IDŹ NA POLE:
DOTYCZY:

radio

IDŹ NA POLE:
DOTYCZY:

wytwórNia

sabotaż

piwNica

piwNica

Nie zawsze trzeba grać uczciwie. Zagraj
kartę na dowolnego gracza, aby odjąć mu
zrzucić go o -2 LVL.

Więcej miejsca na przechowywanie!
Połóż tę kartę obok swojego stosu
towarów. Od teraz masz jedno dodatkowe
miejsce na towary ze sklepu.

Więcej miejsca na przechowywanie!
Połóż tę kartę obok swojego stosu
towarów. Od teraz masz jedno dodatkowe
miejsce na towary ze sklepu.

IDŹ NA POLE:

IDŹ NA POLE:

DOTYCZY:

DOTYCZY:

-

IDŹ NA POLE:

-

DOTYCZY:

1

3

4

WINYL BAJMU

ZOOM H6

GłOśNIkI AUDIOFILskIE

+ FIELDRECORDING
To sprzęt dla Ciebie! +5 PKT

+ spRZęt NA MEDAL
Wspaniały dodatek do wyśmienitej kolekcji!
+1 LVL

2

6

3

ZAtYCZkI DO UsZU

tHEREMIN

WAłkI WOskOWE
JOHNA LOMAxA

+ NOIsOWIEC
Dbaj o swoje uszy! +4 PKT

+ FIELDRECORDING
Nie lada gratka dla kolekcjonera! +4 PKT

3

4

4

sIEkIERA

INtONARUMORI

mikrofon shotgun

Użyta do zniszczenia fortepianu na
performensie Fluxusu w Wiesbaden.

+ Zoom h6
Dodatkowe korzyści płyną z połączenia
odpowiednich akcesoriów! Jeśli masz Zooma,
dolicz sobie dodatkowe +4 PKT

+BONUS: Posiadając tę kartę stajesz się
SKANDALISTĄ (do momentu utraty karty)

2

1

3

kOLEkCJA kAsEt
„WARsZAWskIEJ JEsIENI”

pAstYLkI NA GARDłO

MEtRONOM

+ kAMERtON
Zestaw niezbędny do ćwiczeń dla każdego
wykonawcy! Obie karty dają +10 PKT

2

3

1

kAMERtON

MAGNEtOFON sZpULOWY

sERWIs „kRZYsZtOF
pENDERECkI”

+ MEtRONOM
Zestaw niezbędny do ćwiczeń dla każdego
wykonawcy! Obie karty dają +10 PKT

CHALLENGE!
Zbierz 4 komplety porcelany i wypraw wielkie
przyjęcie! +28 PKT

1

1

1

sERWIs „kRZYsZtOF
pENDERECkI”

sERWIs „kRZYsZtOF
pENDERECkI”

sERWIs „kRZYsZtOF
pENDERECkI”

CHALLENGE!
Zbierz 4 komplety porcelany i wypraw wielkie
przyjęcie!+20 PKT

CHALLENGE!
Zbierz 4 komplety porcelany i wypraw wielkie
przyjęcie!+20 PKT

CHALLENGE!
Zbierz 4 komplety porcelany i wypraw wielkie
przyjęcie!+20 PKT

1

3

2

WINYL BAJMU

MEtRONOM

kAMERtON

+ kAMERtON
Zestaw niezbędny do ćwiczeń dla każdego
wykonawcy! Obie karty dają +10 PKT

+ MEtRONOM
Zestaw niezbędny do ćwiczeń dla każdego
wykonawcy! Obie karty dają +10 PKT

3

2

1

ZOOM H6

kOLEkCJA kAsEt
„WARsZAWskIEJ JEsIENI”

pAstYLkI NA GARDłO

+ FIELDRECORDING
To sprzęt dla Ciebie! +5 PKT

KOMPOZYTOR

KOMPOZYTOR

NOISOWIEC

KONCEPTUALISTA

+ BEZ ŻENADY

LVL 10:

Jesteś tak dobry, że nawet
chałtura nie odejmuje
twoich punktów prestiżu.

PROFESOR

+ SKANDALISTA

Nowa akcja:
możesz podejrzeć
jedną kartę
z dowolnego stosu
bez utraty akcji.

Skandal to twój żywioł.
Publiczność wybaczy ci
wszystko.

Start:

+ WIEDZA

Akademia muzyczna

Praca: Opera, Filharmonia, Akademia

+ WPŁYWOWY TATUŚ
Dzięki rodzinnym
znajomościom zaczynasz
grę od 3. LEVELU

Start:

+ BEZ ŻENADY

LVL 10:

PROFESOR

Jesteś tak dobry, że nawet
chałtura nie odejmuje twoich
punktów prestiżu.

PROFESOR

Nowa akcja:
możesz podejrzeć
jedną kartę
z dowolnego stosu
bez utraty akcji.

Skandal to twój żywioł.
Publiczność wybaczy ci
wszystko.

Akademia muzyczna

Praca: Filharmonia, Akademia, DPT

DYREKTOR

KONCEPTUALISTKA

SPEKTRALISTA

– FAJTŁAPA

LVL 10:
MINISTER KULTURY

Twoje wnioski są zawsze
rozpatrywane pozytywnie.

+ PRZEMEBLOWANIE

Problemy techniczne
przytrafiają Ci się częściej niż
innym.

+ PRZEMEBLOWANIE

+ WPŁYWOWY TATUŚ
Dzięki rodzinnym
znajomościom zaczynasz grę
od 3. LEVELU

LVL 10:
MINISTER KULTURY
+ PRZEMEBLOWANIE

Zrzuć wybranego
gracza o 2 LEVELE.

Zrzuć wybranego
gracza o 2 LEVELE

Zrzuć wybranego
gracza o 2 LEVELE

(Koszt: 3 akcje, tylko 2 razy
w ciągu rozgrywki)

(Koszt: 3 akcje, tylko 2 razy
w ciągu rozgrywki)

(Koszt: 3 akcje, tylko 2 razy
w ciągu rozgrywki)

Start:

ZAiKS

Praca: Ministerstwo, ZAiKS, Filharmonia

Start:

ZAiKS

Praca: Ministerstwo, ZAiKS, Filharmonia

ZAiKS

Praca: Ministerstwo, ZAiKS, Filharmonia

SOUNDARTOWIEC

SOUNDARTYSTKA

SOUNDARTYSTKA

KONCEPTUALISTA

NOISOWIEC

MINIMALISTKA

+ BEZ ŻENADY
Jesteś tak dobry, że nawet
chałtura nie odejmuje twoich
punktów prestiżu.

— FAJTŁAPA
Problemy techniczne
przytrafiają Ci się częściej
niż innym.

CSW

Praca: Filharmonia, Akademia, DPT

DYREKTORKA

MINISTER KULTURY

Praca: CSW, DPT

Akademia muzyczna

NEOKLASYCYSTA

LVL 10:

Start:

Problemy techniczne
przytrafiają Ci się częściej
niż innym.

Start:

+ WIEDZA
Nowa akcja:
możesz podejrzeć
jedną kartę
z dowolnego stosu
bez utraty akcji.

— FAJTŁAPA

DYREKTOR

+ DOBRE
WNIOSKOWANIE

Start:

SONORYSTKA

LVL 10:
+ WIEDZA

+ SKANDALISTA

KOMPOZYTORKA

LVL 10:
-

+ BEZ ŻENADY
Jesteś tak dobry, że nawet
chałtura nie odejmuje
twoich punktów prestiżu.

LVL 10:
-

+ SKANDALISTA
Skandal to twój żywioł.
Publiczność wybaczy ci
wszystko.

LVL 10:
-

Jeśli dobierasz dwie
karty, możesz wziąć
trzecią bez utraty
akcji.

Jeśli dobierasz dwie
karty, możesz wziąć
trzecią bez utraty
akcji.

Jeśli dobierasz dwie
karty, możesz wziąć
trzecią bez utraty
akcji.

(Od początku gry)

(Od początku gry)

(Od początku gry)

Start:

CSW

Praca: CSW, DPT

Start:

CSW

Praca: CSW, DPT

WYKONAWCA

WYKONAWCA

SONORYSTA

MINIMALISTA

+ SŁUCH ABSOLUTNY

LVL 10:
GWIAZDA

+ SKANDALISTA
Skandal to twój żywioł.
Publiczność wybaczy ci
wszystko.

Start:

LVL 10:

+ WPŁYWOWY TATUŚ

LVL 10:

Niestraszne ci problemy
techniczne

GWIAZDA

Dzięki rodzinnym
znajomościom zaczynasz
grę od 3. LEVELU

GWIAZDA

+ SKANDALISTA

Nowa akcja: jednym
ruchem przenieś się
na dowolne pole

+ LIMUZYNA

Praca: Opera, Filharmonia, ZAiKS

Skandal to twój żywioł.
Publiczność wybaczy ci
wszystko.

Start:

Filharmonia

Praca: Opera, Filharmonia, DPT

Filharmonia

Praca: Opera, Filharmonia, DPT

MUZYKOLOŻKA

SPEKTRALISTA

MUZYKOLOŻKA

NOISOWIEC

MINIMALISTA

Trzaskasz takie recenzje, że
aż miło patrzeć.

LVL 10:

+ LEKKIE PIÓRO

LVL 10:

EKSPERT

Trzaskasz takie recenzje,
że aż miło patrzeć.

EKSPERT

+ NEGATYWNA
OPINIA

— PECHOWIEC
Nigdy nie załapujesz się na
stypendia.

Nowa akcja:
Zablokuj dowolnego
gracza na 1 kolejkę

Nowa akcja:
Zablokuj dowolnego
gracza na 1 kolejkę

Nigdy nie załapujesz się na
stypendia.

Uniwersytet

Praca: Opera, Filharmonia, Redakcja

KRYTYCZKA

NOISOWIEC

MINIMALISTKA

SPEKTRALISTKA

LVL 10:
KURATOR

+ FIELD RECORDING

Młody, zdolny
i ambitny! Od teraz
w każdej turze masz
do dyspozycji aż 5
akcji.

Praca: Redakcja, Radio

Praca: Opera, Filharmonia, Redakcja

EKSPERT
+ NEGATYWNA
OPINIA

— PECHOWIEC

Start:

Uniwersytet

LVL 10:

Jesteś tak dobry, że nawet
chałtura nie odejmuje twoich
punktów prestiżu.

KRYTYCZKA

Dzięki rodzinnym
znajomościom zaczynasz
grę od 3. LEVELU

Redakcja

Nowa akcja:
Zablokuj dowolnego
gracza na 1 kolejkę

Słyszysz muzykę, tam gdzie
inni słyszą brzęczenie linii
wysokiego napięcia.

+ BEZ ŻENADY

KRYTYK

+ WPŁYWOWY TATUŚ

Słyszysz muzykę, tam gdzie
inni słyszą brzęczenie linii
wysokiego napięcia.

+ NEGATYWNA
OPINIA

+ FIELD RECORDING

Start:

Uniwersytet

Praca: Opera, Filharmonia, Redakcja

Start:

Jesteś tak dobry, że nawet
chałtura nie odejmuje twoich
punktów prestiżu.

+ LIMUZYNA

MUZYKOLOG

+ LEKKIE PIÓRO

Start:

Nowa akcja: jednym
ruchem przenieś się
na dowolne pole

+ BEZ ŻENADY

Start:

Opera

KONCEPTUALISTKA

+ SPRZĘT NA MEDAL

+ LIMUZYNA
Nowa akcja:
jednym ruchem
przenieś się na
dowolne pole

WYKONAWCZYNI

+ LEKKIE PIÓRO

LVL 10:

+ LEKKIE PIÓRO

LVL 10:

Trzaskasz takie recenzje, że
aż miło patrzeć.

KURATOR

Trzaskasz takie recenzje, że
aż miło patrzeć.

KURATOR

+ STAŻYSTA

+ STAŻYSTA
+ SŁUCH ABSOLUTNY

Start:

Radio

Praca: Radio, Redakcja

Młody, zdolny
i ambitny! Od teraz
w każdej turze
masz do dyspozycji
aż 5 akcji.

+ STAŻYSTA
+ SKANDALISTA
Skandal to twój żywioł.
Publiczność wybaczy ci
wszystko.

Start:

Radio

Praca: Radio, Redakcja

Młody, zdolny
i ambitny! Od teraz
w każdej turze
masz do dyspozycji
aż 5 akcji.

Stypendia
i porcelana
gra planszowa
PRZYGOTOWANIE
• Wydrukuj i wytnij karty postaci, towarów i akcji
• Przygotuj karty, planszę (znajdziesz ją na odwrocie Glissanda)
i jedną monetę, a także pionki, długopisy i kartki dla każdego
z graczy. Potasuj osobno karty postaci, akcji i przedmiotów.
• Karty przedmiotów ułóż w stosie w pobliżu pola Sklep muzyczny.
Kartę z wierzchu stosu odkryj i połóż obok. To będą przedmioty,
które obecnie znajdują się w sklepie.
• Stos kart akcji umieść tak, aby każdy z graczy miał do niego
wygodny dostęp.
• Każdy z graczy losuje jedną z kart postaci, a następnie ustawia
swój pionek na polu startowym odpowiednim dla swojego
bohatera. Pozostałe karty postaci odłóż na bok.
POSTAĆ
• Każda postać należy do jednej z 6 grup. W czasie rozgrywki możesz
wcielić się w Kompozytora, Wykonawcę, Muzykologa, Krytyka,
Soundartowca lub Dyrektora. Każda grupa oznaczona jest inną
ikoną.
• Każda z postaci ma swoją specjalność: może być minimalistą,
sonorystą, noisowcem, spektralistą lub neoklasycystą.
• Na każdej karcie postaci wypisano jej wady (- FAJTŁAPA,
- PECHOWIEC) i zalety (+ SKANDALISTA, + LEKKIE PIÓRO,
+ BEZ ŻENADY). Wady i zalety postaci mają wpływ na działanie
niektórych kart.
• Zadaniem każdej z postaci jest zbieranie punktów prestiżu i leveli.
• Każda z postaci może wykonywać pracę na polach
wyszczególnionych na swojej karcie. Wykonanie pracy kosztuje
dwie akcje, ale podnosi twoją postać o 1 LEVEL do góry.
• Każda z postaci po zdobyciu 10 LEVELU, wchodzi na wyższy
poziom kariery. Od tego momentu może korzystać z dodatkowej
zalety, opisanej szczegółowo na karcie.
• W danym momencie gry tylko jedna postać z danej grupy może
być na wyższym poziomie kariery (Może być tylko jeden Minister
Kultury, jeden Kurator, jedna Gwiazda itp). Wyobraźmy sobie
sytuację, kiedy Ministrem Kultury jest Dyrektor Neoklasycysta.
Jeśli w tym czasie Dyrektor Minimalista osiągnie 10 LEVEL,
odnotowuje to na swojej kartce z wynikami. Minimalista cierpliwie
czeka, aż jego przeciwnikowi przestanie dopisywać szczęście. Rywal
spada na niższy poziom, a Minimalista automatycznie staje się
nowym Ministrem Kultury.
• Na kartce widocznej dla wszystkich graczy zapisuj na jakim jesteś
LEVELU oraz ilość swoich punktów prestiżu. Możecie wybrać
też jednego gracza, który będzie prowadził tabelkę z wynikami
wszystkich uczestników.

ROZGRYWKA
Rozgrywkę zaczyna najstarszy z graczy. W każdym ruchu gracz ma do
wykorzystania 4 akcje. Niektórzy gracze mają do dyspozycji także inne
akcje, wyszczególnione na kartach postaci. W każdym ruchu gracz musi
wykorzystać swoje 4 akcje, jedną z nich musi być ruch na inne pole.
AKCJE
• ruch na sąsiednie pole (ruch jest obowiązkowy)
• dobranie karty
• zagranie karty
• zakupy
• praca (koszt: 2 akcje)
• wymiana karty (tylko w niektórych sytuacjach, patrz punkt
Wymiana karty)

KARTY AKCJI
• Karty akcji to przeróżne zdarzenia, które spotkasz w czasie swojej
kariery.
• Cyfra w czarnym kółku u góry karty określa ilość punktów
prestiżu, które można zdobyć lub stracić zagrywając daną kartę.
Zagranie danej karty najczęściej wiąże się też z automatycznym
przeniesieniem na inne pole na planszy.
• Karty możesz gromadzić na ręku. Nie możesz mieć w jednym
momencie więcej niż 4 kart. W ramach swojej tury możesz zagrać
kartę, aby przenieść się na inne pole na planszy, zdobyć punkty
prestiżu lub zaszkodzić przeciwnikowi.
• Karty mogą mieć różny efekt dla poszczególnych graczy. Punktacja
alternatywna i punktacja ogólna nie łączą się (nie dodają ani nie
odejmują).
• Karty natychmiastowe to karty oznaczone białym tytułem na
czarnym tle. To karty, których efekt jest natychmiastowy po
wylosowaniu. Nie możesz brać ich do ręki aby zagrać nimi później.
WYMIANA KARTY
Nie wszystkie karty akcji mogą być zagrane przez każdego z graczy. Ikony
na dole karty informują, które grupy mogą je wykorzystać. Jeśli masz
w ręku karty, której nie może zagrać twoja postać, możesz ją wymienić,
wykorzystując jedną akcję. W ramach jednej akcji wymiany możesz
wymienić dowolną ilość kart.

Punktacja podstawowa

Punktacja alternatywna,
zależna od zalet / wad twojej
postaci. Punktacja alternatywna
i podstawowa nie sumują się.

Przenieś się na to pole
po zagraniu karty

Ikony wskazują, który gracz może
zagrać daną kartę

ZAKUPY
Stojąc na polu SKLEP MUZYCZNY, wykorzystaj jedną akcję i weź
dowolny towar znajdujący się aktualnie w sklepie. Na koniec każdej tury
dodajcie jeden towar do sklepu. W sklepie może być jednocześnie wiele
towarów.
• Ilość posiadanych towarów jest ograniczona i zależna od poziomu,
na którym znajduje się twoja postać.
LVL 1–3

1 towar

LVL 4-6

2 towary

LVL 7-10

3 towary

LVL 11 i wyższe

4 towary

SPOTKANIA
• Jeśli na jednym polu spotkają się gracze o takich samych
zainteresowaniach (dwaj noisowcy lub konceptualiści itd.), mogą
wymienić się kartami akcji (nie towarów) bez utraty swoich akcji,
poza kolejką.
• Jeśli dwaj gracze o takich samych zainteresowaniach spotkają się
na polu FESTIWAL, mogą współpracować i wykonywać pracę dwa
razy szybciej. Każda praca wykonana przez jednego z nich, przenosi
go od razu o 2 LEVELE do góry.
KONIEC GRY
Gra kończy się w momencie, kiedy jeden z graczy zdobędzie 50 punktów
prestiżu.
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Zachęcamy do modyfikowania zasad zgodnie z Waszymi preferencjami.
Podzielcie się z nami swoimi pomysłami na ulepszenie naszej gry –
grafika@glissando.pl.
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