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Grand AUSTRIA Hotel 

Gra Simone Luciani i Virginio Gigli 
 

Na początku XX wieku, Wiedeń był jednym z najwięszych centrów Europy. Artyści, politycy, arystokraci,  

mieszkańcy i turyści zaludniali ulice miasta, a cesarz rządził nimi wszystkimi.  

Jesteś w gęstych Wiedeńskich Nowoczesnych Latach, próbując szczęścia jako hotelarz. Dlatego musisz rozbudować swój  

mały hotelik i przygotować nowe pokoje. W międzyczasie, twoi goście wymagają kulinarnej doskonałości. Upewnij się, czy 

każdy gość otrzymuje odpowiednie dania i napoje. Możesz potrzebować zatrudnić dodatkowy personel.  

Mimo wszystko, nie zapominaj, by oddać hołd cesarzowi lub wkrótce popadniesz w niełaskę. Podejmij wyzwanie i zamień 

swój mały hostel w Grand Austria Hotel!  
 

 

Całuję Twoją dłoń, madame. Dzień dobry, milordzie. Mam na imię Leopold i jeśli mi  

pozwolicie, będę Waszym przewodnikiem po naszym Grand Hotelu.  
 

 

Elementy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plansza Akcji  

Plansza Gry  

4 Plansze Hotelu  

(dwustronne)  
 

 
Additional actions  

 
 

+1 die on the chosen action  
(only once per turn)  
move up to 3 dishes and drinks  
from your kitchen onto your guest cards  
place a wooden disk on a Politics card,  
if you meet the condition  
use a Staff card with a  
once-per-round effect  
move 1 guest with completed order  
to a free room  

 

 
 

9 Kafli kolejności 

tury

56 Kart Gości  
 
 
 

48 Kart Personelu  

 
 
 
 
 

12 Kart Polityki  

 

4 Karty Przeglądowe  

84 Kafli pokoju w 3 kolorach  
 

 
 
 
 

Przód: wolny pokój  

 
 
 
 
 
 

Tył: zajęty pokój  

1 Znacznik rundy  
 

 

120 Dań i napojów  
(30 drewnianych 
kostek w każdym    
z 4 kolorów: czarny=  
kawa, biały=ciasto,  
czerwony=wino,  
jasnobrązowy=strudel)  

 
 
 
 

14 Kości  

 

 

24 Drewnianych dysków   
(w czterech kolorach graczy: 
pomarańczowym, 
jasnoniebieskim, szarym,  
purpurowym)  

 
 
 
 
 
 

12 Kafli Cesarza  

 
 
 
 
 

1 Kosz na śmieci  

 
 
 
 
 

4 Znaczniki  

punktów zwycięstwa  
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Karty Gości  
 

 

Kolejność  
 

 
 
 
 
 
 
 

Kategoria 

(kolor obrusu)  

 

 
 
 

Punkty  
 

 
 
 
 
 

Imię 

 
 
 

Nagroda 

Aby twój hotel osiągnął sukces, będziesz musiał 

przyciągnąć wielu gości i zaspokoić ich potrzeby  

i życzenia. Kiedy spełnisz wymagania gości, zostaną  

w twoim hotelu i przyniosą ci nagrodę. Goście są 

dość wybredni, jednak, jeśli chodzi o wynajmo-

wanie pokojów: Arystokraci (niebieskie karty) biorą 

tylko pokoje niebieskie, Artyści (żółte karty) tylko  

żółte a Obywatele (czerwone karty) tylko pokoje  

czerwone. Tylko turyści (zielone karty) są 

zadowoleni z każdego pokoju, który dostaną.  

Uczynienie gości szczęśliwymi jest warte nie tylko  

Punkty Zwycięstwa, ale dostarcza również 

dodatkową akcję jako nagrodę.  
 

Goście są zawsze najważniejsi!  

Tak działa nasz hotel. Jeśli gość jest 

zadowolony, to wynajmie pokój.  
Jest to jedyny sposób na  zapełnienie naszego  

Karty Personelu  hotelu i otrzymanie dodatkowych akcji.  
 

 

Koszt 
 
 
 

Imię 
 
 
 
 

Czas 

 
 

Personel może być przydatny dla hotelu. Każdy  

pomocnik ma inny efekt: Niektórzy dają tylko  

korzyść jednorazową, przy zatrudnianiu, inni  

mają efekt trwały. Niektórzy dają dodatkowe 

Punkty Zwycięstwa na koniec gry. Jest także 

personel, który możesz użyć tylko raz na rundę.  
 
 

Personel może być całkiem pomocny,   

ale umiejętny hotelarz może zarządzać  

Efekt  na własną rękę, jeśli jest naprawdę  
zdolny.  
 

 
 

Plansza Hotelu  

Twoja Plansza Hotelu zawiera małą Kawiarenkę, która może gościć 3 klientów. W swojej Kuchni przygotowujesz  

zamawiane dania, a w swoim Biurze rozgrywasz swoje akcje i dbasz o swoje pieniądze i personel.  

Plansze Hotelu są zadrukowane dwustronnie. Jedna strona zawiera ten sam hotel dla wszystkich graczy, więc mają  

oni te same warunki, ale drugie strony są dla każdego inne i są trudniejsze 

do gry.  
 

Pozwól mi: Zacznij, proszę, na przedniej stronie.  

Uczyni to twoje życie łatwiejszym.  

 
 

Na początku gry, 3 pokoje gościnne są już dostępne do użycia.  

Ogólnie, możesz użyć do 20 pokojów w swoim hotelu.  

Pokoje są zorganizowane w 10 grup. Używając wszystkich pokojów            

w grupie, otrzymujesz cenne korzyści.  

Grupa 

Kuchnia 

Kawiarnia 

 

Pewnie, kto nie lubiłby bonusów?  

Dobry hotelarz, aczkolwiek, przygotowuje 

tylko tyle pokojów ile jest potrzebne.  
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Tor Cesarza  

Na Torze Cesarza jest 13 pól, każde z nich zawiera poniżej wartość Punktów Zwycięstwa. Nie możesz przejść za 

pole 13. W zamian, dostajesz 1 Punkt Zwycięstwa za każde pole, o które powinieneś się poruszyć poza pole 13.  

 
 
 
 
 
 
 

Tor Punktów Zwycięstwa  

Dla każdego zdobywanego Punktu Zwycięstwa, przesuń swój drewniany dysk na torze Punktów Zwycięstwa    

o 1 pole. Każde pole może zawierać dyski kilku graczy. Jeśli przechodzisz przez pole 75, weź znacznik Punktów 

Zwycięstwa z odkrytą liczbą 75. Jeśli przekroczysz pole 75 ponownie, odwróć znacznik na drugą stronę.                 

Na koniec gry, dodaj liczbę ze swojego znacznika Punktów Zwycięstwa do swojej pozycji na torze.  
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowanie  

Umieść Planszę gry na środku stołu. Zawiera ona pola na karty Gości, Tor Cesarza, 3 pola na Kafle Cesarza  

i 3 pola na karty Polityki.  

Umieść obok Planszę akcji z 6 Polami Akcji.  

Umieść obok Kosz na śmieci i znaczniki Punktów Zwycięstwa.  

Ułóż 4 różne rodzaje dań i napojów i umieść je obok planszy.  

Potasuj karty Gości i umieść je zakryte w stosie na przeznaczonym polu. Pociągnij 5 kart z wierzchu stosu   

i umieść po jednej odkrytej karcie na 5 polach Gości.  
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Potasuj karty Personelu i umieść je w zakrytym stosie obok planszy gry.  

W swojej pierwszej grze, powinieneś używać tylko polecanych zestawów (zobacz strona 11).  

Wydziel odpowiednie karty przed tym jak potasujesz resztę .  

Wybierz kartę Polityki z kart A, B i C i umieść je odkryte na oznaczonych polach  

na planszy gry.  

Wybierz Kafle Cesarza z kafli A, B i C i umieść je odkryte na oznaczonych polach  

na planszy gry.  

Ułóż Kafle Pokojów kolorami i umieść je w stosach obok planszy gry.  

Umieść następującą liczbę kości na pierwszym Polu Akcji: 10 kości w grze na 2 osoby, 12 kości w grze na   

3 osoby i 14 kości w grze na 4 osoby. Odłóż pozostałe kości do pudełka.  

Weź Kafle Kolejności Tury z właściwą liczbą graczy na odwrocie i odłóż pozostałe  

do pudełka.  

Weź kartę Przeglądową, Planszę Hotelu i 6 drewnianych dysków w wybranym kolorze. Odłóż pozostałe karty  

Przeglądowe, Plansze Hotelu i drewniane dyski do pudełka.  

Umieść jeden ze swoich drewnianych dysków na polu "0" Toru Cesarza a drugi na polu "0" Toru  

Punktów Zwycięstwa.  

Umieść jeden ze swoich drewnianych dysków na polu "10" toru Pieniędzy na swojej Planszy Hotelu, czyli   

zaczynasz grę z 10 koronami. Umieść pozostałe drewniane dyski obok swojej Planszy Hotelu.  

Możesz potrzebować tych dysków później, do zaangażowania się w  politykę i zaznaczania  

odpowiednich kart.  

Weź kawę, wino, ciasto i strudel z zapasów i umieść je w Kuchni na swojej  

Planszy Hotelu.  

Pociągnij 6 kart Personelu i trzymaj je ukryte przed innymi graczami.  

Jak mówiłem wcześniej: graj w wariant wprowadzający i używaj zestawów polecanych,  

bardzo proszę.  

Połóż znacznik rundy na polu "1" Toru Rundy.  
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Przygotowania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cel gry 

 

 
 

Zdecydujcie wspólnie, której strony Planszy Hotelu chcecie 

używać. W pierwszej grze, sugerujemy używanie strony 

przedniej.  

Losowo ustalcie gracza startowego. Ten gracz 

otrzymuje Kafel Kolejności Tury "1". Kolejny  

gracz w kolejności wskazówek zegara dostaje 

Kafel Kolejności Tury "2" itd.  

Zaczynając od ostatniego gracza (który ma   

najwyższy Kafel Kolejności Tury) i idąc 

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,  

każdy gracz wybiera gościa z odkrytych kart na 

planszy gry i umieszcza za darmo w swojej  

Kawiarni. Po każdym wyborze przesuń  

pozostałych gości do prawej strony i umieść  

nowego z talii dociągania na puste pole po lewej. Po tym  

każdy gracz powinien mieć gościa w swojej Kawiarni.  

Potem, gracze przygotowują do 3 pokojów biorąc Kafle 

Pokojów z Planszy gry i umieszczając je w swoim Hotelu 

na polach w tym samym kolorze. Musisz zacząć od 

lewego dolnego pokoju na Planszy Hotelu. Kolejne Kafle  

Pokojów muszą być umieszczane przylegle do już 

umieszczonego. Płacisz koszt wydrukowany na swojej 

Planszy Hotelu, przesuwając w dół drewniany dysk na 

swoim torze Pieniędzy. Jesteś teraz gotowy do gry!  

 
 

Mała rada: koniecznie przygotuj 3 pokoje. Jeśli jesteś Szkotem (albo Krakusem;)  

lub po prostu lubisz oszczędzać pieniądze, możesz przygotować 3 pokoje 

darmowe.  

Gra jest rozgrywana przez 7 rund. Na końcu rundy 3, 5 i 7 następuje Punktowanie Cesarza. Po rundzie 7,  

jest również Punktowanie Końcowe. Gracz, który potem ma najwięcej  Punktów Zwycięstwa, wygrywa.  
 

Wiesz, jest kilka sposóbów, by dostać Punkty Zwycięstwa: trochę dostarczają goście,  

trochę dostajesz w Punktowaniach Cesarza i za zajmowane pokoje. Z odpowiednim 

Personelem, jest jeszcze kilka dróg zdobywania punktów.  
 
 

Przebieg gry  
Na początku każdej rundy, gracz startowy (który ma Kafel Kolejności Tury "1") rzuca wszystkimi kośćmi,  

układając je według wyrzuconych liczb i umieszczając je na odpowiednich Polach Akcji. 

Potem gracz startowy rozgrywa turę lub pasuje (zobacz "Pasowanie").  
 

 

W swojej turze, wykonujesz nast ępujące akcje:  

1. Weź gościa z Planszy Gry. (opcjonalnie)  

2. Weź kość i przeprowadź odpowiednią akcję. (obowiązkowo)  

Możesz także rozegrać dodatkowe akcje (zobacz "Dodatkowe Akcje").  
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1) Weź Gościa z Planszy Gry  

W swojej turze, możesz wziąć jednego z pięciu odkrytych gości na Planszy Gry i umieścić go w swojej Kawiarni.  

Zapłać koszt związany z wybranym gościem (wydrukowany na planszy), przesuwając drewniany dysk na swoim 

torze Pieniędzy. Potem umieść gościa na wolnym miejscu w swojej Kawiarni. Jeśli wszystkie miejsca są zajęte, nie  

możesz zabrać gościa.  

Przesuń wszystkich pozostałych  

gości na planszy w prawo i umieść 

nowego gościa z talii dociągania na 

pustym polu po lewej.  
 

 
 
 
 
 

Mogę zdradzić Ci tajemnicę? Prawdą jest, że hotele wybierają swoich gości. Odnoszący  

sukcesy hotelarz bierze tylko takich gości, którzy pomogą hotelowi prosperować. Więc  
wybieraj mądrze, ale jeśli to możliwe, spróbuj zdobyć nowego gościa w każdej turze. Bądź  
jednak ostrożny: gość nie opuści twojej Kawiarni, dopóki nie zrealizujesz jego zamówienia!  
 
 
 
 

2) Weź kość i Przeprowadź Akcję  

Wybierz pole Akcji z pozostałą przynajmniej jedną kością i przeprowadź akcję. Liczba kości na polu Akcji  

określa jak dużo dostaniesz z tej akcji. Potem usuń kość z pola Akcji i umieść ją na najniższym widocznym 

numerze na swoim Kaflu Kolejności Tury.  

Akcje w szczegółach:  

Za każdą kostkę na tym polu Akcji, możesz wziąć 1 strudel lub 1 ciasto. Nie możesz wziąć   

więcej ciasek niż strudli, ale możesz wziąć dowolną inną kombinację ciastek i strudli.  
 

Przykład: Są 3 kości pokazujące "1". Wykonując akcję, możesz wybrać 3 strudle,  

lub 2 strudle i1 ciasto.  
 

 
 
 

Za każdą kość na tym polu Akcji, możesz wziąć 1 wino lub 1 kawę. Nie możesz wziąć  

więcej kawy niż wina, ale możesz wziąć dowolną inną kombinację kawy i  wina.     

  
 

Jeśli rozumiesz akcję "1", to rozumiesz równię tę  

akcję – w końcu nie jesteś głupi.  
 
 
 

Za każdą kość na tym polu Akcji, możesz przygotować pokój. Weź Kafel Pokoju  

wg twojego wyboru z zapasów i umieść go na swojej Planszy Hotelu, zgodnie  

z następującymi zasadami:  

Każdy Kafel Pokoju musi sąsiadować z Kaflem już umieszczonym.  

Przód Kafla Pokoju musi być widoczny.  

Musisz zapłacić koszt, zgodnie z rzędem pola Pokoju.  

Kolor Kafla Pokoju musi pasować do koloru pola Pokoju.  
 

Jeśli umieszczasz Kafel Pokoju na polu w prawej górnej części swojej Planszy Hotelu,  

natychmiast otrzymujesz wydrukowaną liczbę Punktów Zwycięstwa.  
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Za każdą kość na tym polu Akcji, możesz przesunąć się o 1 pole na Torze Cesarza lub  

swoim torze Pieniędzy. Możesz podzielić sumę pomiędzy te dwa tory.  
 

 

Przykład: Są 2 kości pokazujące "4". Możesz albo przesunąć się 2 pola na Torze Cesarza 

albo o 2 pola na swoim torze Pieniędzy albo o 1 pole na każdym z nich.  
 
 
 

Możesz zagrać dokładnie jedną kartę Personelu. Za każdą kość na tym polu Akcji, koszt jest  

zmniejszany o 1. Zapłać pozostały koszt, przesuwając się odpowiednio na swoim torze 

Pieniędzy. Jeśli koszt spadnie poniżej 0, nie dostajesz żadnego zwrotu pieniędzy za to.  
 

 

Przykład: Są 4 kości pokazujące "5". Zagrywasz kartę Personelu kosztującą 6, płacąc 2  

korony. Mógłbyś też zagrać za darmo dowolną kartę Personelu kosztującą do 4 koron.  
 
 

Zapłać 1 koronę i wybierz dowolną z 5 poprzednich akcji (1-5). Wykonaj akcję bazując  

na liczbie kości pokazujących "6", a nie wybrany numer!  
 

 

Przykład: Są 4 kości pokazujące "6", ale tylko 1 kość pokazująca "2". Płacisz 1 koronę  

i bierzesz 2 wina oraz 2 kawy.  
 

 
 

Kiedykolwiek dostajesz dania lub  napoje, możesz umieścić je natychmiast na zamówieniu gościa. Umieść  

pozostałe w Kuchni swojej Planszy Hotelu.  
 

Przy okazji, jest to zasada ogólna, niezależnie od tego ile  

dostajesz tych dań i napojów.  

 
 
 

Dodatkowe Akcje  

W swojej turze, możesz także wykonać następujące akcje dodatkowe:  

Raz na turę, możesz zapłacić 1 koronę, by zwiększyć o 1 liczbę kości na wybranym polu Akcji.  

Możesz zapłacić 1 koronę, by przesunąć do 3 dań i napojów ze swojej Kuchni na zamówienia na 

swoich kartach Gości.  

Możesz umieścić drewniany dysk na karcie Polityki  (zobacz "Karty Polityki").   

Możesz użyć zagranej karty Personelu, z efektem "raz na rundę". Jeśli to robisz, odwróć ją na drugą stronę. 

Możesz poruszyć gościa, którego zamówienie jest ukończone do wolnego pokoju. Natychmiast  

otrzymujesz wydrukowaną liczbę Punktów Zwycięstwa i nagrodę, którą gość przynosi. (Zobacz strona 16  

dla wyjaśnienia użytych symboli.) Goście mogą tylko poruszyć się do niezajmowanego pokoju tego samego  

koloru. Odwróć pokój na drugą stronę i umieść gościa na sosie kart odrzuconych. Kiedy odwrócisz ostatni 

pokój w grupie, natychmiast i tylko raz otrzymujesz korzyść (zobacz "Korzyści z Obłożenia").  

Jeśli nie masz wolnego pokoju w pasującym kolorze, nie możesz wykonać tej akcji. Goście dla których  

nie masz wolnych pokojów, pozostają w twojej Kawiarni i blokują miejsce.  

Poza pierwszą akcją dodatkową, możesz wykonać te akcje dowolną liczbę razy podczas swojej tury.  

 
 

Byłoby nie w porządku, gdyby bogaci ludzie, mogli po prostu kupić wszystko co chcą!  
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Po tym jak skończysz swoją turę, gracz z najniższym widocznym numerem na swoim Kaflu Kolejności Tury  

idzie kolejny. W rezultacie, gracz po prawej stronie gracza startowego rozgrywa dwie kolejne tury.  
 

Przykład tury:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jest tura Doris. Ponieważ ma ona już 3 gości, nie może przyjąć nowego  

gościa w swojej Kawiarni. Wybiera akcję 2 (są 3 kości pokazujące  

"2") i płaci dodatkową koronę, by dostać 2 wina i 2 kawy. Umieszcza je na 

swojej Baronessie, a więc zrealizowała jej zamówienie. Dostaje 5 Punktów  

Zwycięstwa i przesuwa Baronessę na pusty niebieski pokój, odwracając  

ten pokój na drugą stronę. Otrzymuje oznaczoną nagrodę (dociągnięcie  

3 kart Personelu i zagranie jednej z nich) i umieszcza Baronessę na 

stosie kart odrzuconych. Otrzymuje również Korzyść za Obłożenie, czyli 

2 Punkty Zwycięstwa za zajmowanie ostatniego pokoju w tej grupie.  

 
 

Pasowanie  
 

Zamiast wykonywać swoją turę, możesz po prostu spasować. Zdarza się to całkiem często, kiedy pozostało tylko  

kilka kości na polach Akcji, których nie chcesz używać. Kiedy pasujesz, musisz poczekać, aż wszyscy gracze 

albo spasują albo wykonają dwie akcje (a więc, przykryją obie liczby na swoich Kaflach Kolejności Tury).  

Kiedy to się zdarzy, gracz z najniższą liczbą nadal widoczną na swoim Kaflu Kolejności Tury bierze pozostałe  

kości ze wszystkich pól Akcji, usuwa jedną i rzuca pozostałymi ponownie, układając je według liczb i umieszczając 

je odpowiednio. Potem ten gracz może wykonać turę lub spasować ponownie.  

Gra trwa w ten sposób, aż wszyscy gracze bedą mieli przykryte obie liczby na swoich Kaflach Kolejności Tury   

lub nie ma już kości na żadnym polu Akcji.  
 

 
 
 

Przykład: Jest tura Andrei. Potrzebuje ona despe-  

racko nowych pokojów, by przesunąć do nich  

swoich gości. Niestety, wszystkie kości z pola         

Akcji 3 są wzięte. A więc pasuje, by poczekać na 

przerzut. Po tym jak wszyscy inni gracze wykonali  

2 akcje, bierze pozostałe kości, usuwa jedną i rzuca 

ponownie. Szczęśliwie wyrzuciła dwukrotnie "3". Może 

teraz wykonać tę akcję i przygotować 2 pokoje.  
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Korzyść z Obłożenia  

Kiedy wszystkie pokoje w grupie są zajęte, otrzymujesz korzyść bazującą na  

rozmiarze grupy i jakości pokojów. Zgodnie z tabelą na twojej Planszy Hotelu,     

otrzymujesz dodatkowe przesunięcia na Torze Cesarza za pokoje żółte, Punkty  

Zwycięstwa za pokoje niebieskie i korony za pokoje czerwone. Większa grupa, 

daje ci większą korzyść.  

Możesz uruchomić korzyść, gdy otrzymujesz nagrodę za gościa, który pozwolił                      

ci odwrócić Kafel Pokoju. Każda grupa daje swoją korzyść tylko raz, w momencie,             

gdy ostatni Kafel w tej grupie zostaje odwrócony.  
 

Przykład: Benedykt przesuwa arystokratę do swojego ostatniego wolnego niebies-   

kiego pokoju, a więc zajmuje ostatni pokój w grupie niebieskiej. Natychmiast dostaje   

korzyść z Obłożenia za tę grupę: ponieważ ma ona 2 pokoje, może przesunąć się           

5 pól na torze Punktów Zwycięstwa.   
 
 

Karty Polityki  

Każda karta Polityki pokazuje wymagania. Jak tylko spełnisz wymagania karty Polityki  

w swojej turze, możesz umieścić drewniany dysk na najwyższym dostępnym polu, otrzymując   

za to wydrukowaną liczbę punktów zwycięstwa. Na karcie Polityki możesz umieścić tylko 

jeden swój drewniany dysk.  
 

Jeśli nie masz pojęcia jaki jest cel w tej grze , powinieneś obejrzeć karty  

Polityki. One zwykle dają pewien pomysł co do kierunku gry. Chociaż                

jeśli masz lepsze plany, możesz zignorować je wszystkie.  

 
 

Jest 12 kart Polityki, ale tylko 3 są używane w każdej grze. Jeśli spełnisz wymagania karty w swojej turze,  

możesz umieścić swój drewniany dysk na karcie i natychmiast otrzymać wydrukowaną liczbę Punktów 

Zwycięstwa. Możesz tylko umieścić jeden drewniany dysk na każdej karcie.  

Tutaj są wyjaśnienia odnoszące się do kart:  
 

 
 
 
 
 
 
Masz 20 koron.  Jesteś na polu 10 lub wyższym  Zagrałeś conajmniej 6 kart   Masz przynajmniej 12 Kafli Poko- 

toru Cesarza.  Personelu.  jów na swojej Planszy Hotelu.  
 

 
 
 
 
 
 

Wszystkie Pokoje w minimum 2  Wszystkie pokoje w przynajmniej Wszystkie pokoje w minimum       Zajęte są wszystkie pokoje   
rzędach Hotelu są zajęte. 2 kolumnach twojego Hotelu    6 grupach pokojów twojego          w jednym kolorze w Hotelu.  

są zajęte.  Hotelu są zajęte.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Masz zajęte minimum 3 Pokoje  Masz zajęte minimum 4 czerwone Masz zajęte minimum 4 żółte Masz zajęte minimum 4 niebieskie  
w każdym kolorze.  i 3 żółte pokoje.  i 3 niebieskie pokoje.  i 3 czerwone pokoje.  
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Koniec Rundy  
Na koniec trzeciej, piątej i siódmej rundy, następuje Punktowanie Cesarza (zobacz "Punktowanie Cesarza").  

Po rundzie siódmej i jej Punktowaniu Cesarza, jest Punktowanie Końcowe.  

Na koniec każdej rundy, możesz odwrócić swoje karty Personelu na stronę odkrytą. Potem przekaż swój Kafel  

Kolejności Tury kolejnemu graczowi, zgodnie z ruchem wskażówek zegara. Nowy gracz startowy bierze 

wszystkie kości i przesuwa Znacznik Rundy o jedno pole naprzód.  
 
 

Punktowanie Cesarza  

Każdy gracz otrzymuje Punkty Zwycięstwa za swój drewniany dysk na torze Cesarza, zgodnie z wartością  

wydrukowaną poniżej pola, które dysk zajmuje.  

Potem każdy gracz musi przesunąć swój drewniany dysk na torze o pewną liczbę pól do tyłu: 3 pola po pierwszym, 

5 pól po drugim i 7 pól po trzecim Punktowaniu Cesarza. Jeśli twój drewniany dysk kończy w żółtym obszarze  

(więc na co najmniej polu "3"), otrzymujesz bonus z Kafla Cesarza. Jeśli twój drewniany dysk kończy na polu "0",  

otrzymujesz karę z Kafla Cesarza. Jeśli twój  

drewniany dysk kończy na polach "1" lub "2", ani 

nie dostajesz bonusu, ani kary.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kafle Cesarza  
Jest 12 Kafli Cesarza, ale tylko 3 są używane w każdej grze. Część karty dotycząca kary zwykle pokazuje  

2 możliwości. Jeśli jedna z nich nie jest możliwa, musisz wybrać inną. Poniżej są wyjaśnienia dotyczące Kafli:  
 
 
 

Bonus: Dostajesz dowolne 2 dania oraz/lub  

Bonus: Dostajesz 3 korony.  

Kara: Tracisz albo 3 korony albo 5 Punktów  
Zwycięstwa.  
 

 
 
 
Bonus: Pociągnij 3 karty Personelu. Możesz wyb-   
rać jedną i zagrać ją za 3 korony mniej. Zwróć 

nieużyte karty na spód stosu kart Personelu.  

Kara: Musisz albo oddać 2 karty Personelu  
z ręki na spód stosu kart Personelu albo 

stracić 5 Punktów Zwycięstwa.  

napoje.  

Kara: Musisz oddać wszystkie dania i napoje  
ze swojej Kuchni do zasobów ogólnych.  
 

 
 
 
Bonus: Przygotuj wybrany Pokój bez płacenia  
żadnych kosztów. Pozostałe zasady dotyczą- 

ce przygotowania pokoju pozostają bez zmian.  

Kara: Albo tracisz 5 Punktów Zwycięstwa albo  
musisz usunąć niezajmowany pokój z najwyż-

szego możliwego rzędu z twojego Hotelu.  
 

 
 
 

Bonus: Dostajesz 1 strudel, 1 ciasto, 1 wino,  
i 1 kawę.  

Kara: Musisz zwrócić wszystkie dania i napoje  
ze swoich gości i Kuchni do zasobów 

ogólnych.  

 

 
 
 
 

Bonus: Dostajesz 5 koron.  

Kara: Tracisz albo 5 koron albo 7 Punktów  
Zwycięstwa.  
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Bonus: Pociągnij 3 karty Personelu. Możesz  
zagrać jedną z nich bez kosztu. Zwróć pozostałe 

dwie na spód stosu kart Personelu.  

Kara: Musisz albo zwrócić 3 karty Personelu  
z ręki na spód stosu kart Personelu albo 

stracić 7 Punktów Zwycięstwa.  
 

 
 
 
 
 
Bonus: Dostajesz 8 Punktów Zwycięstwa.  

Kara: Tracisz 8 Punktów Zwycięstwa.  
 

 
 
 
 
 
Bonus: Dostajesz po 2 Punkty Zwycięstwa za   
zagraną kartę Personelu.  

Kara: Tracisz po 2 Punkty Zwycięstwa za  
zagraną Kartę Personelu.  
 
 
 
 
 
 

Koniec Gry i Punktowanie Końcowe  

Po siódmej rundzie, następuje Punktowanie Końcowe:  

Otrzymujesz Punkty za swoje karty Personelu, które je przynoszą.  

Bonus: Możesz umieścić Kafel Pokoju dowol-  
nego koloru w pierwszym lub drugim rzędzie 

swojej Planszy Hotelu. Natychmiast odwróć 

ten Pokój na drugą stronę, zaznaczając jego 

zajęcie. Musisz umieścić Pokój obok innego.  

Kara: Albo tracisz 7 Punktów Zwycięstwa albo  
musisz usunąć 2 niezajęte Pokoje z najwyż- 

szego możliwego rzędu(ów) swojego Hotelu.  
 

 
Bonus: Możesz umieścić Kafel Pokoju dowol-   
nego koloru na swojej Planszy Hotelu. Na-

tychmiast odwróć ten Pokój na drugą stronę,  
oznaczając jego zajęcie. Musisz umieścić 

Pokój w sąsiedztwie innego.  

Kara: Musisz usunąć 2 zajmowane pokoje  
z Hotelu. Jeden musi być z najwyższego moż-

liwego rzędu a kolejny możliwie poniżej niego.  
 
 
Bonus: Możesz zagrać kartę Personelu ze  
swojej ręki bez kosztu.  

Kara: Musisz albo odrzucić zagraną kartę   
Personelu z efektem "koniec gry" albo stracić 

10 Punktów Zwycięstwa.  

Otrzymujesz Punkty Zwycięstwa za swoje zajmowane Pokoje: 1 Punkt za każdy Pokój w pierwszym  

rzędzie swojej Planszy Hotelu, 2 Punkty za każdy w rzędzie drugim, 3 Punkty za każdy w rzędzie trzecim   

i 4 Punkty za każdy w rzędzie górnym.  

Otrzymujesz 1 Punkt za każdą koronę i pozostałe dania i napoje w twojej Kuchni.  

Tracisz 5 Punktów Zwycięstwa za każdego gościa w twojej Kawiarni.  

Gracz, z największą liczbą Punktów Zwycięstwa, wygrywa. W razie remisu, wygrywa gracz który ma więcej  

pozostałych dań, napojów i koron.  

Wariant Wprowadzający  

W celu zapoznania się z grą, rekomendujemy ci każde rozpoczęcie  

gry z takim samym zestawem kart Personelu. Przed swoją pierwszą             

grą, ułóż karty Personelu i daj każdemu graczowi zestaw. Gracz startowy 

dostaje zestaw A, kolejny gracz zestaw B itd. Potem przetasuj 

pozostałe karty Personelu, tworząc z nich stos dociągania.  
 

 
 

Wariant dla Doświadczonych Graczy  
Na początku gry, każdy gracz otrzymuje 6 kart Personelu, wybiera 1 i bierze ją do swojej ręki. Potem oddaje resztę  

kart graczowi po swej lewej stronie. Ponownie, wybiera 1 kartę i przekazuje resztę w lewo. Powtarzaj tę 

procedurę, aż wybierzesz i weźmiesz na rękę 6 kart Personelu.  
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Karty Personelu  
 

Masz pytania odnośnie Personelu? Jestem chętnie do twojej dyspozycji. Chciałbym wyjaśnić  

wszystkich członków Personelu w szczegółach: Opowiem ci również, kiedy każdy członek  
Personelu jest aktywowany i ile musisz zapłacić za jego usługi.  
Niektórzy aktywują się tylko raz, mianowicie podczas ich zatrudniania, czyli kiedy zagrywasz 

kartę Personelu.  
Inni są aktywowani raz na rundę. Decydujesz kiedy to się dzieje, ale kiedy raz wykonają  
swoją robotę, robią sobie drzemkę do końca rundy (co oznacza, że powinny być odwrócone na 

zakrytą stronę). Możesz użyć ich ponownie w następnej rundzie.  
Są także bardzo pracowici pracownicy, którzy działają cały czas. Ich efekty trwają przez resztę 

gry.  
Wreszcie, jest Personel, który przynosi efekt tylko na koniec gry, dostarczając Punkty 

Zwycięstwa.  
 
 
 

Bademeister / Pool Attendant (Opiekun Basenu) (1 korona, jednorazowy): Przesuń się 3 pola na torze  

   Cesarza.  

Barista / Barista (Barista) (3 korony, jednorazowy): Otrzymujesz 4 kawy.  

Barmann / Barkeeper (Barman) (4 korony, raz na rundę): Otrzymujesz 1 wino.  

Bote / Delivery Boy (Dostawca) (6 koron, stały): Możesz wziąć gości z planszy gry bez kosztu. 

Butler / Butler (Lokaj) (5 koron, stały): Możesz przygotować niebieskie pokoje bez kosztów.  

Chaufeur / Chauffeur (Szofer) (5 koron, stały): Możesz przygotować czerwone pokoje bez kosztów.  

Chefkoch / Chef (Kucharz) (3 koron, jednorazowy): Dostajesz 1 strudel, 1 ciasto, 1 wino i 1 kawę. 

Concierge / Concierge (Konsjerż) (4 korony, koniec gry): Dostajesz 3 PZ za zajmowany niebieski pokój.  

Dekorateur / Decorator (Dekorator) (2 korony, stały): Zawsze gdy bierzesz kość z "1" lub "2", możesz też 

przygotować 1 pokój.  

Direktionsassistent / Assistant Manager (Asystent Menedżera) (4 korony, koniec gry): Dostajesz 4 PZ za 

zagrane karty Personelu, włącznie z tą kartą, oczywiście.  

Direktor / Hotel Manager (Menedżer Hotelu) (4 korony, koniec gry): Dostajesz 4 PZ za każdy zestaw                           

3 zajmowanych pokojów w różnych kolorach. Każdy pokój może być częścią tylko jednego zestawu.  
Przykad: Na koniec gry, masz zajęte 3 pokoje czerwone, 4 niebieskie i 6 żółtych. Dostajesz 3 x 4 = 12 PZ.  

Empfangschef / Reception Clerk (Recepcjonista) (4 korony, koniec gry): Dostajesz 3 PZ za zajmowany żółty pokój.  

Etagendame / Female Floor Housekeeper (Pracownica obsługi piętra) (2 korony, koniec gry): Dostajesz 5 PZ za 

każde w pełni zajęte piętro w twoim hotelu.  

Etagendiener / Male Floor Housekeeper (Pracownik obsługi piętra ) (5 koron, stały): Za każdym razem, kiedy zrealizujesz 

zamówienie gościa, które zawiera 4 dania i napoje, dostajesz 4 PZ. Dostajesz te PZ, kiedy gość idzie do pokoju.  

Otrzymujesz również PZ wydrukowane na karcie gościa.  

Floristin / Florist (Florysta) (5 koron, stały): Możesz przygotować żółte pokoje bez kosztu.  

Fremdenführer / Tour Guide (Przewodnik wycieczek) (2 korony, stały): Za każdym razem, gdy realizujesz 

zamówienie żółtego gościa, dostajesz też 2 PZ. Dostajesz te PZ tylko kiedy gość idzie do pokoju.  

Otrzymujesz również PZ wydrukowane na karcie gościa.   

Frühstückskellner / Breakfast Server (Kelner śniadaniowy) (4 korony, raz na rundę): Dostajesz 1 strudel.  

Garderobenfrau / Checker (Kasjer) (2 korony, stały): Za każdym razem, gdy bierzesz kość pokazującą "5", 
otrzymujesz również zniżkę 2 koron.  

Jak zwykle: jeśli zniżka przekracza koszt, nie dostajesz zwrotu pieniędzy.  

Gärtner / Gardener (Ogrodnik) (3 korony, stały): Zawsze gdy dostajesz Bonus Cesarza, dostajesz  

też 5 PZ.  

Hausdame / Executive Housekeeper (Kierownik służby pięter) (2 korony, stały): Za każdym razem, 

gdy bierzesz kość pokazującą "3" lub "4", dostajesz także 2 PZ.  

Hausdetektiv / Detective (Detektyw) (2 korony, stały): Za każdym razem, gdy bierzesz kość pokazującą "5", 

możesz także przesunąć się o 2 pola na torze Cesarza.  

Hausverwalter / Custodian (Depozytariusz) (5 koron, stały): Zawsze, gdy gość idzie do pokoju, dostajesz też 1 koronę.  
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Innenarchitekt / Interior Architect (Architekt wnętrz) (3 korony, stały): Za każdym razem, gdy bierzesz kość  

pokazującą "3", dostajesz również 5 PZ.  

Kaltmamsell / Larder Cook (Kucharz potraw na zimno) (2 korony, jednorazowy): Dostajesz 4 strudle.  

Kellnerin / Waitress (Kelnerka) (6 koron, raz na rundę): Dostajesz 1 ciasto.  

Konditor / Confectioner (Cukiernik) (3 korony, jednorazowy): Dostajesz 4 ciasta.  

Küchenhilfe / Kitchen Hand (Pomoc kuchenna) (3 korony, stały): Możesz wziąć kość pokazującą "6" bez kosztu. 

Otrzymujesz również nagrodę za liczbę kości w Polu Akcji "6" plus jeden.  

Liftboy / Liftboy (Windziarz) (4 korony, koniec gry): Dostajesz 5 PZ za każdą w pełni zajętą kolumnę w hotelu.  

Marketingleiter / Marketing Director (Dyrektor Marketingu) (2 korony, koniec gry): Dostajesz 5 PZ za każdą kartę 

Polityki, na której umieściłeś drewniany dysk.  

Masseurin / Masseuse (Masażystka) (1 korona, stały): Za każdym razem, kiedy zrealizujesz zamówienie żółtego 

gościa, dostajesz również 1 koronę. Dostajesz ją tylko w momencie, gdy gość idzie do pokoju.  

Oberkellner / Chief Waiter (Główny kelner) (1 korona, stały): Możesz przesunąć dania i napoje z twojej Kuchni 

do twoich gości bez kosztów.  

Page / Page-boy (Goniec) (2 korony; jednorazowy): Możesz odwrócić 2 dowolne pokoje, oznaczając ich zajęcie.  

Personalchef / Staff Manager (Szef Personelu) (3 korony, stały): Za każdym razem, kiedy bierzesz kość 

pokazującą "3", możesz również zagrać kartę Personelu ze swojej ręki.  

Pferdeknecht / Groom (Stajenny) (4 korony, stały): Za każdym razem, kiedy zrealizujesz zamówienie 

czerwonego gościa, dostajesz również 2 korony.   

Portier / Porter (Portier) (5 koron, jednorazowy): Ukończ zamówienie gościa, biorąc daniai napoje z puli.  

Reservierungsleiter / Booking Manager (Kierownik rezerwacji) (4 korony, koniec gry): Dostajesz 3 PZ za 

zajmowany czerwony pokój.  

Restaurantchef / Restaurant Manager (Kierownik Restauracji) (2 korony, stały): Za każdym razem, kiedy 

bierzesz kość pokazującą "1" lub "2", dostajesz również 1 dodatkowe danie i napój (odpowiednio).  

Normalne zasady są stosowane: nie możesz wziąć więcej ciasta niż strudli lub więcej  

kawy niż wina.  

Rezeptionist / Receptionist (Recepcjonista) (5 koron, koniec gry): Dostajesz 1 PZ za pokój w hotelu,  

niezależnie czy jest zajmowany, czy tylko przygotowany.  

Schuhputzer / Bootblack (Pucybut) (4 koron, stały): Za każdym razem, kiedy bierzesz kość pokazującą "4",  

przesuwasz się o 1 pole na torze Cesarza oraz na swoim torze Pieniędzy za każdą kość, zamiast 

wybierania tylko jednej z dwóch opcji.  

Sekretärin / Secretary (Sekretarka) (5 koron, koniec gry): Możesz skopiować kartę Personelu innego gracza.  

Powinieneś, oczywiście, skopiować kartę przynoszącą PZ – nic innego nie ma sensu.  

Sommelier / Sommelier (Sommelier) (2 korony, jednorazowy): Dostajesz 4 wina.  

Sous Chef / Sous-Chef (Zastępca szefa kuchni) (6 koron, raz na rundę): Dostajesz 1 kawę.  

Stallmeister / Stableman (Masztalerz) (1 korona, stały): Za każdym razem, kiedy zrealizujesz zamówienie 

niebieskiego gościa, możesz również przesunąć się o 1 pole na torze Cesarza.  

Telefonistin / Operator (Telefonistka) (3 korony, koniec gry): Dostajesz PZ za swoją pozycję na 

torze Cesarza. Otrzymujesz podwójną wartość oznaczonych PZ.  

A więc otrzymasz najwyżej 12 PZ z tego działania, ponieważ twój drewniany dysk może być  

najwyżej na polu 6 po ostatnim Punktowaniu Cesarza.  

Veranstaltungsleiter / Conference Manager (Kierownik Imprez) (5 koron, stały): Nie otrzymujesz kary  
za zajmowanie pozycji "0" na torze Cesarza.  
Wäscherin / Laundress (Praczka) (2 korony, stały): Za każdym razem, kiedy bierzesz kość pokazującą "4", 
dodatkowo otrzymujesz również 4 PZ.  
Zimmerdiener / Room Service (Obsługa pokoju) (3 orony, koniec gry): Dostajesz 2 PZ za każdą                   
w pełni zajętą grupę pokojów w swoim hotelu.  

Pokoje muszą być zajęte, nie liczą się tu pokoje jedynie przygotowane.  

Zimmermädchen / Chambermaid (Pokojówka) (4 korony, koniec gry): Dostajesz 1 PZ za  

zajmowany pokój w twoim hotelu.  
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Karty Gości  
 

Goście są zwykle jak otwarte książki dla nas, ekspertów, więc nie muszę mówić o wszystkich  

z nich, wystarczy jeśli wspomnę o kilku:  

Bildhauer: (Rzeźbiarz) Możesz przygotować pokój w pierwszym lub drugim rzędzie twojego Hotelu bez kosztów.  
 

Jeśli nie możesz tego zrobić: masz pecha!  

Reichsritter: (Rycerz Rzeszy) Jedyny gość bez nagrody.  
 

Co za skąpy, dziwaczny, koleś. Przynajmniej jest warty łatwe 3 PZ.  

E. Gizia: Dostajesz drugą turę bez brania kości.  
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Przegląd Symboli  
Przesuń się o oznaczoną liczbę  Możesz zagrać kartę Personelu 
pól na torze Cesarza. płacąc 3 korony mniej niż 

 wydrukowano na karcie.  
 
 
 
 
Weź danie lub napój w ozna-  
czonym kolorze. Umieść je 

na zamówieniu gościa lub  

w swojej Kuchni.  
 
 
 
Weź dowolne danie lub napój. 

Umieść je na zamówieniu gościa 

lub w swojej Kuchni.  
 
 
 
 
Otrzymujesz 2 Punkty 

Zwycięstwa.  
 
 
 
 
 
Przygotuj pokój wg twojego 

wyboru, zgodnie z zasadami 

rozmieszczania. Musisz 

zapłacić koszt.  
 
 
 
Przygotuj pokój wg swojego 

wyboru, zgodnie z zasadami 

rozmieszczania. Musisz 

zapłacić koszt minus 1 korona.  
 
 
 
Przygotuj pokój wg swojego  
wyboru bez kosztów, zgodnie  

z zasadami rozmieszczania.  
 
 
 
 
Otrzymujesz 1 koronę.  

 

 
 
 

Weź kartę Personelu ze stosu  
dociągania i umieść ją           

w swojej ręce.  
 
 
 
 
Weź 3 karty Personelu ze stosu  
dociągania i zagraj jedną z nich  
natychmiast, płacąc 3 korony 

mniej niż wydrukowano na 

karcie. Zwróć pozostałe 2 karty 
na spód stosu dociągania.  

 

Możesz odwrócić pokój w ozna-  
czonym kolorze na drugą 

stronę, oznaczając jego zajęcie. 

Szary kolor oznacza, że możesz 

odwrócić pokój dowolny, nieza-

leżnie od koloru.  
 

Ukończ zamówienie karty Goś-

cia w oznaczonym kolorze. Weź 

wymagane dania i napoje 
z zasobów ogólnych, umiesz-

czając je na karcie Gościa. Szary 

kolor oznacza, że możesz 

ukończyć zamówienie dowolnego 

gościa, niezależnie od koloru.  

Przygotuj pokój w oznaczonym  
kolorze, bez kosztów.  
 
 
 
 
 
Weź odkrytą kartę Gościa z plan-                 
szy gry i umieść go w swojej  
Kawiarni bez kosztu, chyba że  
nie masz miejsca w swojej 

Kawiarni.  
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Możesz zagrać kartę Personelu  
bez kosztów.  

 
 
 
 
 

 jednorazowo  
 

 
 
 
 

   na stałe 

 
 
 
 
 

   raz na rundę  
 

 
 
 
 

na koniec gry  

 


