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E

uropa aan het begin van de 20ste eeuw. De spelers vervullen de rol van circuseigenaars die verschillende Europese steden aandoen om het publiek te vermaken met hun indrukwekkende shows. Voor
elke show trekken de spelers nieuwe artiesten aan en voorzien ze in hun noden, zodat ze hun beste
optreden kunnen neerzetten. Ze huren personeel in en investeren om zo het meest prestigieuze te circus
uit te bouwen. Na 3 shows wint de speler met de meeste prestigepunten het spel.

1x
Startspelertegel

18x
Woonwagentegels

5x Regiotegels

44x
Kortingsfiches

1x Speelbord

1x Spelregels

4x Spelersborden (1 in elke van de spelerskleuren)

58x Geldfiches
(40 munten met waarde
1 & 18 munten met
waarde 5)

Voorbereiding& Showschijfjes

45x
Artiestkaarten

30x
Investeringskaarten

15x Personeelskaarten

125x Benodigdheden blokjes (25 in elk van de 5 kleuren)

8x Scoreblokjes & Ticketblokjes (2 in elk van de spelerskleuren)

12x Actieschijfjes (3 in elk van de spelerskleuren)

1x
Artiest Afdekkaart

4x
Speelhulpjes

Speler

Show

Stem

En (Plus)

Of (keuze)

Indien gebruikt

Indien niet gebruikt

Goochelaar

Acrobaat

Jongleur

Dierentemmer

Einde van het spel

Woonwagen

Positief Prestige

Munt

Freak

+1 Handkaart

Indien
omgedraaid

Korting

Omwisselen

Willekeurige
benodigdheid (blokje)

Personeel

Artiest

Uitstekend
Optreden

Goed
Optreden

Zwak
Optreden

Wit Blokje
(Repetitie)

Geel Blokje
(Uitrusting)

Groen Blokje
(Promotie)

Negatief Prestige

Investeringskaart

Salaris

Ontslagen

Actieschijfje
Bekijk de
twee bovenste
kaarten van de
investeringsstapel
en kies er één

Verlies geen
prestige

Blauw Blokje
(Kledij)

Betaal geen
salaris

Rood Blokje
(Voorraad)

• L
 eg het speelbord in het midden van de tafel.
• Leg de 2 bruine schijfjes op het speelbord (Eén op het voorbereidingsspoor en één op de eerste show)
• Schud de personeels-, artiest- en investeringskaarten stapels, en leg deze klaar naast het speelbord. Leg de artiest afdekkaart
bovenop de artiestenstapels. Telkens je kaarten deelt van de artiestenstapel, neem je deze onderaan de stapel.
• Neem de personeelskaarten en leg evenveel kaarten als er spelers deelnemen aan het spel open, onderaan het speelbord.
• Neem de artiestkaarten en leg één kaart meer dan er spelers aan het spel deelnemen open onder de personeelkaarten. Controleer
telkens bij het aanvullen van de artiestkaarten of er geen drie dezelfde soort (goochelaar, acrobaat, enz.) artiesten liggen, leg in dat
geval één van de artiestkaarten af en trek een nieuwe. Herhaal dit tot er maximum twee artiesten van dezelfde soort in de inhuren
zone liggen.

Elke speler ontvangt:
• E
 en spelersbord in zijn gekozen spelerskleur
• De scoreblokjes & ticketblokjes in zijn spelerskleur. Plaats één blokje op het
van het scorespoor en het andere op het
startticket in de ticketzone.
• Drie actieschijfjes in zijn spelerskleur.
• Eén willekeurige regiotegel die op het spelersbord wordt gelegd.
• Elke speler ontvangt twee artiesten van de onderkant van de artiestenstapel. Deze worden geheim gehouden voor de andere
spelers. De spelers kiezen welke artiest ze willen behouden, de andere artiest wordt door alle spelers gezamenlijk doorgegeven
naar de speler links. Vervolgens worden de artiesten bekendgemaakt en onderaan de spelersbordjes gelegd.
• Elke speler kiest 2 benodigdheden en legt deze in zijn opslagzone op zijn spelersbord (dit kunnen 2 verschillende of dezelfde
benodigdheden zijn).
• Elke speler ontvangt
, daarvan afgetrokken de kost om de twee artiesten bij hun circus in te huren.
Voorbeeld: Sandra heeft een artiest gekozen waarvan de kost
Zij begint het spel dus met
.

bedraagt en ontving van de speler rechts van haar een artiest met kost

.

De speler die als laatste een circus bezocht wordt de startspeler, als dat geen oplossing brengt kies je een willekeurige startspeler.

Voorbereiding spoor
Showspoor

Ticketzone

Investeringsactie

Startticket

Benodigdheden acties

Ticketverkoopactie
Blokjesopslag zone

Speelbord

Spelersbord

Regiotegel zone

Muntopslag zone
Personeel
inhuren actie

Artiest inhuren
actie

Scorespoor

• T
 ijdens het spel voeren de spelers drie shows op. De spelers hebben voor elke show 5 tot 7 beurten als voorbereiding. Daarna
beginnen de spelers hun shows en worden de eerste punten gescoord. Elke voorbereidingsronde verloopt over 2 fases:
• In de Actiefase gebruiken de spelers hun drie acties om benodigdheden te verzamelen, te investeren, tickets te verkopen,
personeel en artiesten in te huren voor hun circus.
• In de Distributiefase voorzien de spelers in de noden van hun artiesten.

Tijdens de actiefase gebruiken de spelers hun 3 actieschijfjes. Beginnend met de startspeler en gevolgd door de andere spelers in
uurwerkwijzerzin, plaatst elke speler één van zijn actieschijfjes op een actie die hij wil uitvoeren. Dit wordt herhaald tot alle speler hun
drie actieschijfjes hebben geplaatst.
Opmerking: Bij de acties waar meerdere actieschijfjes mogen worden geplaatst, moeten de actieschijfjes op elkaar worden gestapeld om de volgorde te bepalen.
Repetitie: De speler krijgt een wit blokje.
Beperking: Deze actie kan slechts één keer per
speelbeurt door één speler worden uitgevoerd.
Uitrusting: De speler krijgt een geel blokje.
Beperking: Deze actie kan slechts één keer per
speelbeurt door één speler worden uitgevoerd.
Promotie: De speler krijgt een groen blokje.
Beperking: Deze actie kan slechts één keer per
speelbeurt door één speler worden uitgevoerd.
Kledij: De speler krijgt een blauw blokje.
Beperking: Deze actie kan slechts één keer per
speelbeurt door één speler worden uitgevoerd.
Voorraad: De speler krijgt een rood blokje.
Beperking: Deze actie kan slechts één keer per
speelbeurt door één speler worden uitgevoerd.
Actieblokjes beperking:
• Bij een 4-speler spel, kunnen er elke speelbeurt maximum 4
acties worden uitgevoerd. Er moet dus één veld vrij blijven.
• Bij een 3-speler spel, kunnen er elke speelbeurt maximum 3
acties worden uitgevoerd. Er moeten dus twee velden vrij blijven.
• Bij een 2-speler spel, kunnen er elke speelbeurt maximum 2
acties worden uitgevoerd. Er moet dus drie velden vrij blijven.
Alle blokjes die je tijdens de actiefase verzamelt, worden in de
opslagzone op het spelersbord geplaatst.

Tickets verkopen: De speler ontvangt munten,
verplaatst zijn ticketblokje 1 veld vooruit in de ticketzone
en ontvangt het overeenkomstige bedrag. Van zodra het
laatste ticketveld is bereikt, kan de speler deze niet meer
uitvoeren tot de volgende show. Na elke show worden
de ticketblokjes terug op hun startpositie geplaatst.
Beperking: Alle spelers mogen deze actie maximum twee
keer per speelbeurt uitvoeren.
Investeren: De speler betaald
en neemt de
bovenste kaart van de investeringskaarten trekstapel.
Elke speler heeft een handlimiet van twee kaarten,
verhoogd met 1 kaart per goochelaar in het eigen circus.
Beperking: Alle spelers mogen deze actie maximum
twee keer per speelbeurt uitvoeren.
Artiest inhuren: De speler kan 1 artiest inhuren door
zijn kost te betalen (eventuele kortingsfiches daarvan
afgetrokken). De artiest wordt door de speler in zijn
circus geplaatst, onder zijn spelersbord.
Beperking: Alle spelers mogen deze actie maximum
één keer per speelbeurt uitvoeren
Personeel inhuren: De speler kan 1 personeelslid inhuren
door zijn kost te betalen (eventuele kortingsfiches daarvan
afgetrokken). Het personeelslid wordt door de speler in
zijn circus geplaatst, onder zijn spelersbord.
Beperking: Alle spelers mogen deze actie maximum
één keer per speelbeurt uitvoeren.
Passen: Een speler kan ervoor kiezen een aantal acties niet uit te
voeren. Hij ontvangt
voor elke actie die hij niet uitvoert

• U
 itvoeren van de acties: Nadat alle spelers hun acties hebben gekozen, voeren ze hun acties uit en nemen ze hun actieschijfjes
terug. Het uitvoeren van de acties gebeurt in onderstaande volgorde:
• Blokjes acties: Deze worden door alle spelers gelijktijdig uitgevoerd, de spelers ontvangen blokjes.
• Ticketverkoop: Deze worden door alle spelers gelijktijdig uitgevoerd, de spelers ontvangen munten.
• Investeren: De spelers kopen kaarten in de volgorde dat ze voor deze actie kozen. (Dus beginnend met het onderste schijfje).
• Artiest inhuren: Spelers huren de artiest in die ze willen in de volgorde dat voor deze actie werd gekozen.
• Personeel inhuren: Spelers huren het personeelslid in dat ze willen in de volgorde dat voor deze actie werd gekozen.
Opmerkingen: Het zal regelmatig voorkomen dat een speler de artiest of het personeelslid dat hij wil inhuren niet kan inhuren omdat een andere
speler deze al inhuurde. Een speler kan er altijd voor kiezen een actie niet uit te voeren waarop een actieschijfje werd geplaatst. In dat geval krijgt
de speler zijn actieschijfje terug, maar ontvangt hij geen
.

Nadat alle acties zijn uitgevoerd, wordt op elke artiest en elk personeelslid dat niet werd ingehuurd tijdens de actiefase een
fiche
geplaatst. Hierdoor zullen deze artiesten en dat personeel in de volgende ronde 1 munt minder kosten om in te huren. Op de artiesten
en het personeel dat de volgende ronde opnieuw niet wordt ingehuurd, wordt opnieuw een
fiche geplaatst (ook als er al een
kortingsfiche ligt). Hierdoor kan het zijn dat een artiest of personeelslid dat meerdere ronden niet wordt ingehuurd, gratis kan worden
ingehuurd. Als dit gebeurt, blijft de kaart nog 1 ronde beschikbaar en wordt deze daarna afgelegd.

Tijdens deze fase verplaatsen de spelers tot twee blokjes uit hun blokjes opslagzone naar hun artiesten. Van zodra een blokje bij een
artiest is neergelegd, kan dit niet meer worden verplaatst voor de rest van het spel.
Uitzondering: Als artiesten worden ontslagen of worden omgedraaid voor
(zie artiesten op blz. 7 voor details), dan worden alle
blokjes van die artiest terug in de algemene voorraad geplaatst.

Aan het einde van de speelbeurt wordt het volgende uitgevoerd.
• Vul de personeelkaarten terug aan tot het juiste aantal.
• Vul de artiestenkaarten terug aan tot het juiste aantal.
• Verplaats de rondeaanduiding 1 veld vooruit.
• Schuif de startspelertegel naar de volgende speler links van de huidige startspeler.
De volgende speelronde kan beginnen.

Na de 5de speelbeurt stemmen de spelers om hun show te geven of een 6de ronde te spelen, om zich nog verder voor te bereiden. Alle
spelers nemen een actieschijfje in de hand, ze beslissen in het geheim om ze het schijfje wel of niet in de hand houden. De spelers die het
schijfje in de hand houden, willen nog een 6de ronde en de show dus nog een ronde uitstellen. De spelers die het schijfje niet houden
willen met de show starten. Alle spelers openen hun hand samen. Als de meerderheid nog een schijfje in de hand heeft, wordt de show
uitgesteld en wordt er een 6de speelronde gespeeld. Als de meerderheid een lege hand heeft, begint de show. Bij een gelijkstand wordt
enkel de stem van de startspeler geteld. Als de show wordt uitgesteld, wordt een nieuwe stemming gehouden na de 6de speelronde,
wordt er door de meerderheid weer gekozen om de show uit te stellen, wordt er een 7de ronde gespeeld en start daarna de show zonder
stemming. De spelers die na de 6de ronde voor het uitstellen van de show hebben gestemd verliezen
.

De spelers voeren in spelersvolgorde of per 2 bij een 4-speler spel (voor een vlotter verloop) hun show op en ontvangen hun voordelen.
Elke speler bepaalt zelf in welke volgorde zijn artiesten optreden en ontvangt zo de voordelen in de volgorde dat hij deze nodig heeft.
Elke artiest voert een optreden uit gebaseerd op het aantal blokjes dat door de speler op de kaart werd geplaatst. Dit levert één van de
volgende resultaten op:
Zwak optreden: De speler ontvangt de voordelen aangegeven onder het zwak optreden.
Goed optreden: De speler ontvangt de voordelen aangegeven onder het goed optreden.
Uitstekend optreden: De spelers hebben nu twee mogelijkheden. De eerste is de mogelijkheid zoals hierboven en dus de
voordelen ontvangen aangegeven onder het uitstekend optreden. De tweede mogelijkheid (slechts één keer tijdens het spel), is
het omdraaien van de artiest en onmiddellijk het op de artiest aangegeven aantal (
) te verdienen.
Geen optreden: Dit is het geval als de speler geen blokjes op de kaart heeft geplaatst tijdens de distributiefase of omdat
de geplaatste blokjes geen van bovenstaande resultaten opleverde. In dit geval wordt de artiest onmiddellijk ontslagen. De kaart wordt uit het circus van de speler weggenomen. De speler moet de kost voor het inhuren van de artiest
betalen als compensatie en verliest
. (Zie artiesten op blz. 7 voor de details)

Als alle spelers hun show hebben gegeven en alle voordelen hebben ontvangen voor hun personeel en artiesten, moeten er
salarissen worden uitbetaald. De speler moet elk lid van zijn circus het aangegeven
salaris uitbetalen, aangegeven op de
kaart. De speler telt alle salarissen samen en betaald het totaalbedrag.
Voor elke munt die hij niet kan betalen, verliest hij
. Hierdoor kan de score van een speler onder
gaan.

Nadat alle spelers hun show hebben opgevoerd en salarissen zijn betaald, worden alle artiest- en personeelskaarten uit
de inhuren zone afgelegd. Er worden nieuwe kaarten geplaatst, zowel artiest als personeelskaarten in overeenstemming
met het aantal spelers. Het voorbereidingsschijfje wordt terug op veld 1 van het spoor geplaatst. Het showschijfje wordt
doorgeschoven naar de volgende show. De spelers geven hun regiotegel door naar de speler links van hen. De ticketblokjes
van de spelers worden terug op het startticket geplaatst. De speler links van de laatste startspeler wordt de nieuwe
startspeler. De eerste ronde van de voorbereiding voor de volgende show kan beginnen.

Het spel eindigt na de 3de show. De einde-van-het-spel
worden toegekend aan de overeenkomstige spelers. De speler met de meeste
wint het spel. Bij een gelijkstand wint de speler met de meeste
. Is er dan nog steeds een gelijkstand, is het een gedeelde overwinning.
De einde-van-het-spel

:

Grootste show: De speler met de meeste artiesten in zijn circus aan het einde van het spel.
Volledige bezetting: De speler die de 5 verschillende soorten artiesten in zijn circus heeft aan het einde van het spel.
 e perfecte show: Als alle artiesten in het circus tijdens de laatste show een
D
deze al zijn omgedraaid of niet).

optreden brengen (onafhankelijk van of

Grote groep: De speler die 8 of meer artiesten heeft ingehuurd in zijn circus.
Als er een gelijkstand is voor één of meer van deze einde van het spel bonussen, ontvangen alle spelers met het gelijkspel het volledige
aantal prestigepunten.

Tijdens het spel bezoeken de spelers 3 regio’s in Europa. Dit wordt voorgesteld door de regiotegels. Elke regio levert een specifieke
regiobonus op, die wordt verdiend tijdens elke show. Omdat ze hun volgende regio’s al kennen kunnen ze investeren in artiesten die hen
meer prestigepunten zullen opleveren.
Voorbeeld: Het publiek in Moskou geniet meer van goochelaars en dierentemmers dan van de andere soorten
artiesten. Tijdens de show zal de speler in Moskou, 2 prestigepunten verdienen voor elke 2 goochelaars en 2
prestigepunten voor elke 2 dierentemmers in zijn circus.

Mocht tijdens het spel de voorraad van één of meer van de benodigdheden uitgeput raken, kunnen de spelers deze niet meer krijgen,
tot een speler er terug in de voorraad plaatst door een artiest om te draaien om
te scoren of ze te gebruiken voor voordelen,
personeel of investeringskaarten. Als de
zijn uitgeput tijdens het spel, zijn er geen kortingen meer mogelijk tot er terug beschikbaar
zijn in de voorraad. Als de artiest-, personeels- of investeringskaarten zijn uitgeput, worden de afgelegde kaarten geschud en als
nieuwe trekstapel(s) klaar gelegd. Als er geen kaarten van een soort meer beschikbaar zijn, kunnen deze tijdens het verdere verloop van
het spel niet meer worden gekocht. Als woonwagens zijn uitgeput, kunnen ook deze niet meer worden genomen.

Naam van de artiest
Soort artiest

Voorzijde

Kost voor
het inhuren
Salaris

Ontvangen
prestige
punten

Achterzijde

Prestige punten
die je ontvangt
als de artiest wordt
omgedraaid
Niveau van het
optreden

Salaris als de artiest wordt
omgedraaid (hetzelfde als
het normale salaris)

Alternatieve salaris.
Salaris dat moet worden
betaald vanaf de ronde
volgend op de ronde
dat de artiest werd
omgedraaid.

Gevraagde
Benodigdheden

Voordelen

Elke artiest vraagt specifieke benodigdheden en kan 3 niveaus halen met een optreden. Om een hoger niveau te behalen tijdens een
optreden, moeten ook alle benodigdheden voor de lagere niveaus worden voorzien.
Voorbeeld: Als de koorddanseres (Rope Walker) een uitstekend (
) optreden wil neerzetten, moet ze worden voorzien van één rood, één geel
en één wit blokje tijdens de vorige distributiefase. Tijdens alle volgende shows, krijgt de speler ofwel
of (1 keer per spel) haar omdraaien en
onmiddellijk
scoren.
Een speler moet de blokjes niet in overeenstemming met de niveaus van optreden op de kaart plaatsen.
Voorbeeld: Tijdens voorbereidingsronde 4, heeft Jim een geel en een wit blokje in zijn opslagzone liggen. Tijdens de distributiefase
verplaatst hij deze blokjes naar de koorddanseres ook al ligt er nog geen rood blokje. In voorbereidingsronde 5 krijgt hij een rood blokje en
plaatst dit bij op de koorddanseres. Tijdens de volgende show zal de koorddanseres een uitstekend optreden afleveren.
Als er op een artiest geen blokjes liggen om het zwakste optreden (
) uit te voeren aan het begin van een show, kunnen ze niet
optreden, zelfs als de blokjes voor de hogere niveaus er wel liggen. (zie show blz. 5 voor meer details).
Zoals al eerder vermeld, kan een artiest die een uitstekend (
) optreden aflevert worden omgedraaid om zo prestigepunten te
scoren. Aan het einde van de show dat de artiest werd omgedraaid, moet de speler het normale salaris betalen (
). Vanaf de
volgende ronde wordt het alternatieve salaris betaald aan deze artiest. Dit wil zeggen dat het omdraaien van artiesten in een vroeg
stadium, ervoor zorgt dat spelers minder van de voordelen kunnen gebruik maken. Anderzijds is dit een manier om de salariskost van
hun circus in bedwang te houden.

Voorbeelden van de voordelen van de artiesten:
Ruil een blokje in voor 4 munten.
Ontvang een blauw of geel blokje.
Ontvang een blokje naar keuze en
een wit blokje.

Betaal 2 munten en ontvang 1
woonwagen.
Betaal een blokje om aan het einde van een
show één van de salarissen niet te betalen.
Ontvang 2 blokjes naar keuze.

Bekijk de 3 bovenste kaarten van
de investeringsstapel en kies er
één van. Leg de overige terug
onder de investeringsstapel.
Betaal één van de salarissen niet,
aan het einde van de show.

Soorten artiesten:
Goochelaars
(Magicians)
helpen je aan
investeringskaarten.
Ze laten je toe meer
dan één kaart te bekijken
en daaruit te kiezen en je
handkaarten limiet met 1 te
verhogen (per goochelaar).

Acrobaten (Acrobats)
leveren je munten
op, en zorgen voor
een toename van je
inkomsten.

Freaks (Bizarre) leveren
je woonwagens op,
waardoor je de salariskost
van je circus kan verlagen.
Hun eigen salaris en
prestigepunten die ze opleveren zijn
afhankelijk van het aantal freaks in je
circus.

Jongleurs
(Jugglers)
leveren
je blokjes
op, die
ervoor zorgen dat je
de andere artiesten
hun benodigdheden
kan geven.

Dierentemmers
(Tamers) laten
je toe blokjes in
munten om te
zetten.

Je personeel helpt je op verschillende vlakken, dit verloopt net hetzelfde als je artiesten bij het inhuren en salarissen.
Show Organisator (Show Organizer): Je mag aan het einde van een speelbeurt de show organisator terug in
de inhuren zone leggen om de volgende startspeler te worden. De show organisator kan dan terug worden
ingehuurd, maar jij mag hem niet inhuren. Enkel de andere spelers mogen hem inhuren.

Leverancier (General Supplier): Tijdens elke distributiefase, mag je 3 (i.p.v. 2) blokjes uit je blokjesvoorraad
naar je artiesten verplaatsen.

Orkest (Orchestra): Ontvang 2 prestigepunten na elke show.

Popcorn Verkoper (Popcorn Vendor): Ontvang 3 munten na elke show.

Bank vertegenwoordiger: Aan het begin van elke voorbereidingsronde, mag je een aantal munten op
deze kaart leggen. Deze munten kunnen niet meer worden gebruikt. Aan het einde van het spel ontvang je
prestigepunten overeenkomstig de munten die je hebt geïnvesteerd. (Maximum aantal punten dat je hiermee
kan winnen is 5. Het heeft geen zin om meer dan 10 munten te investeren).
Agent (Agent): (5 verschillende). Tijdens elke distributiefase, mag je de aangegeven omzetting één keer
gebruiken. Je mag dus een willekeurig blokje omwisselen met één van de twee afgebeelde blokjes.
Beperking: Onafhankelijk van het aantal Agenten dat een speler in zijn circus heeft, mag hij er slechts één
gebruiken per distributiefase.

Persoonlijke Assistent (Personal Assistant): (5 verschillende). Tijdens elke distributiefase, mag je de
aangegeven omzetting één keer gebruiken. Je mag dus het aangegeven blokje omwisselen met één van de twee
afgebeelde blokjes.
Beperking: Onafhankelijk van het aantal Persoonlijke Assistenten dat een speler in zijn circus heeft, mag hij er
slechts één gebruiken per distributiefase.

Aan elke artiest kan een woonwagen worden gegeven (

).

Het salaris van deze artiest wordt onmiddellijk met 1 munt verlaagd. Woonwagens die worden verdiend door een Freak mogen worden
doorgegeven aan andere artiesten. Van zodra een woonwagen de eigendom is van een artiest kan deze niet aan een andere artiest worden
gegeven. Woonwagens kunnen ervoor zorgen dat het salaris tot 0 wordt herleid, maar nooit onder 0. Als artiesten worden omgedraaid
om prestigepunten te scoren, behouden ze hun woonwagen en de salaris verlaging wordt ook op het alternatieve salaris toegepast (Zie
artiesten op blz. 7 voor meer details).

Naam van de kaart
Aantal prestigepunten
dat met deze kaart kan
worden verdiend

Investeringskaarten helpen de speler blokjes, munten,
prestigepunten, enzovoort te verkrijgen. Investeringskaarten
kunnen op elk moment worden gespeeld, tenzij anders
aangegeven. De handlimiet is voor alle spelers 2 kaarten, die kan
worden verhoogd door goochelars in te huren. Elke goochelaar
zorgt ervoor dat de speler één extra kaart op hand mag houden.
Als een speler meer kaarten ontvangt dan zijn handlimiet toelaat,
moet hij (na de nieuwe kaart bekeken te hebben) de overtollige
kaarten onmiddellijk spelen (ook de zonet ontvangen kaart) of de
kaarten afleggen.

Wanneer de kaart kan
worden gebruikt
(Op elk moment als er
niets is aangegeven).

Hoe
punten te
verdienen
met deze
kaart (bij
gebruik
of niet
gebruiken)

Aktie van de kaart

Deblokkeer Actie (Unblock Action): Je mag je
actieschijfje op een blokjesveld leggen, ook al is
dit veld al bezet door een andere speler of mag
dit niet volgens de spelregels.
(Ongebruikt levert deze kaart aan het einde van
het spel
op).

Woonwagen Bonus (Trailer Bonus): Aan het
einde van het spel ontvang je
voor elke
woonwagen in je circus.

Woonwagen (Trailer): Je ontvangt een
woonwagen.
(Ongebruikt levert deze kaart aan het einde van
het spel
op).

(Eén Per soort artiest)
Uitgebreid applaus (Extended Applause):
Gebruik deze kaart tijdens de 1ste, 2de of 3de
show om
te verdienen voor elke artiest
(van die soort) die een uitstekend optreden
bracht. Je verliest ook
voor elke artiest (van
die soort) die een zwak optreden bracht.

Een Artiest ontslaan (Fire a Performer): Je mag
een artiest op een willekeurig moment ontslaan.
Je dient hiervoor geen compensatie te betalen. Je
mag een artiest niet ontslaan tijdens een show.
(Ongebruikt levert deze kaart aan het einde van
het spel
op).

Personeel bonus (Personnel Bonus): Aan het
einde van het spel ontvang je een
voor elk
personeelslid in je circus.

Benodigdheden bonus (Resource Bonus): Aan
het einde van het spel ontvang je
voor elke
3 benodigdheden (blokjes) die nog in je blokjes
opslag zone liggen.

(Τwee per kleur blokje)
Extra benodigdheden (Extra Resources):
Ontvang één blokje naar keuze of de twee
aangegeven blokjes.

Dubbele stem (Double
Vote): Je mag deze
kaart gebruiken nadat
je het resultaat van een
stemming kent, om je
stem dubbel te laten
tellen.

Extra Inkomen (Extra
Income): Je krijgt 4
munten.

Extra Inkomen (Extra
Income): Lever een
willekeurig blokje in
en ontvang daarvoor 5
munten.

In 2-speler spellen zijn volgende aanpassingen aan de standaard spelregels van toepassing:
• R
 egio’s: Elke speler neemt een willekeurige regio tegel, een 3de regiotegel wordt tussen de spelers in gelegd. Deze wordt als een
3de virtuele speler zijn regio gebruikt, zodat elke speler 3 verschillende regio’s bezoekt tijdens het spel.
• Personeel: Geef elke speler 3 i.p.v. 2 personeel kaarten.
• Soorten Artiesten: Bij het klaarleggen van de artiestenkaarten moet je ervoor zorgen dat er geen 2 artiesten van dezelfde soort
liggen, leg de 2de van dezelfde soort af en trek een nieuwe, tot er 3 verschillende soorten artiesten liggen.
• Stemmen: Bij het stemmen voor een 6de ronde, voeg je een virtuele “wachten met de show” stem toe. De stemming voor een 7de
ronde wordt normaal uitgevoerd.
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