ul. Świętego Piotra

?

2

3

cena 12000 zł

cena 14000 zł

cena 90000 zł

1

cena 86000 zł

TAXI

Zapłać
postojowe 50 zł
lub
przejazd 500 zł

(bez premii za
Start)

Jeśli wyrzucisz 1
oczko to masz pecha
i idziesz za strzałką

6

ul. Narutowicza

Milicja zrobiła nalot na twoje mieszkanie
i znalazła pirackie oprogramowanie.
Cofasz się na pole Milicja, tracisz 3 kolejki
i 3 dzierŜawy. Kary moŜesz uniknąć za
łapówkę 15 000 zł

?

Radio RFN FM
odkrywa twoje
oszustwa. Zostajesz
wyrzucony z uczelni.

5

cena 82000 zł

4

cena 80000 zł

Plac Zwycięstwa

Piszesz pochlebną
recenzję złego
podręcznika.
Wydawca ksiąŜki
płaci ci 3000 zł
Ujawniasz pytania
na egzamin
wstępny.
Rodzice studentów
płacą ci 2500 zł

?

Gazeta
"Rzeczniepospolita"
odkrywa twoje
oszustwa. Zostajesz
wyrzucony z uczelni.

cena 76000 zł

2

cena 74000 zł

PKS

cena 50000 zł

Lotto

.10 i więcej
oczek
na 2 kostkach
wygrywasz
5x stawka

Anulujesz
ZaniŜasz wielkości
Nie wypłacasz
Zbierasz składki
NIK robi kontrolę w niekorzystną dla
szkód. Premia od
odszkodowania. od innych graczy
PZU. Za przekrety
PZU umowę.
prezesa - karta
Premia od prezesa (po 2500 zł, z tego
"dzierŜawa po
wylatujesz z pracy Premia od prezesa
po 500 zł dla ciebie)
+3000 zł
+5000 zł
znajomości"

cena 50000 zł

3

ul. Wojska Polskiego

MZK

Napisałeś pracę
magisterską dla
kolegi
+ 4 000 zł

Poszedłeś na
egzamin za studenta
IV roku
+ 2 400 zł

Nie zdałeś egzaminu
na III roku. Łapówka
dla dziekana
kosztuje.
- 2 500 zł

Zdałeś egzamin za
koleŜankę z II roku.
+ 2 000 zł

Napisałeś pracę
zaliczeniowa z I roku
za całąj swoją
grupę.
+ 1 800 zł

cena 68000 zł

Jeśli wyrzucisz
6 oczek lub
dasz łapówkę
3500 zł to
dostajesz pracę
w PZU

cena 70000 zł
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ul. Anny Gryfitki

23

1.
Poruszamy się zgodnie z kierunkiem ruch
2.
Musisz zatrzymać się na ostatnim po
nawet jeśli masz więcej punktów ruchu
3.
Przed rozpoczęciem gry gracze dzielą po równo m
po znajomości" i 100 000 zł (ale nie mniej n
4.
Za przejście przez pole "Start" wypłata 3000
dodatkowo karta "dzierŜawa po
5.
Podniesienie standardu kosztuje po 400 zł za kaŜ
mieszkania 3-pokojowego na apartament 1000 zł.
ulepszenia są o połowę tą
6.
Standard podnosisz podczas swojej kolejki, gdy
7.
Jeśli wchodzisz na pole "Szpital" a jest tam ktoś tam nie ma, to zostajesz na niepotrzebnych badan
aŜ wyrzucisz 5 lub 6 oc
8.
Jeśli wyrzucisz 6 oczek, to rzucasz jeszcze raz a w
3 razy 6 oczek masz wypadek i cofasz się d
9.
Aby wydzierŜawić coś po znajomości musisz
Po znajomości dzierŜawisz za
10.
Wszystkie łapówki są odkładane na środek
Parking zabierasz je dla s
11.
NIe musisz grać w lotto. Jeśli jednak zagrasz i prz
12.
Pola do gry mają grubszą ramkę i są białe. Polecen
cienkie obramowanie i kolo
13.
Jeśli wracasz na zewnętrzne pole, ruch zaczynas
grotem strzałki. (chyba, Ŝe polecenie

Wyrzuć więcej niŜ 10
oczek na 2 kostkach lub
zapłać 1 500 zł łapówki
za zdanie egzaminu

Pomorzańska
Akademia
Pedagogiczna

?
cena 64000 zł

cena 62000 zł

7

4
ul. Chełmońskiego

RATUSZ
ul. Matejki

11

12

Upijasz się na 1
kolejkę (tracisz ją).
W tym czasie
okradają cię z
największego
banknotu

cena 30000 zł

Nowy
Market

9

8

cena 24000 zł

ul. Deotymy

cena 26000 zł

cena 20000 zł

cena 32000 zł

cena 18000 zł

Jeśli masz szczęście, czyli 12 oczek na 2
kostkach moŜesz stać się współudziałowcem
nowego hipermarketu. Szczęściu moŜesz
pomóc dając łapówkę po 2000 zł za kaŜde
brakujace oczko. Zamiast szczęścia moŜesz
oddać 2 karty "dzierŜawa po znajomości"

6

Ludzie wybiorą Cię do Ratusza,
jeśli wyrzucisz uczciwie 12 na dwóch
kostkach lub przekupisz ich kiełbasą
wyborczą za 7 500 zł

Uroczyste
otwarcie! Sam
wykupujesz
promocyjne
towary. Będziesz
je mógł sprzedać
za 5000 zł jak
przejdziesz przez
Start

5

?
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Dziennik Bałtycki
pisze artykuł o
wygrywaniu
promocji przez
twoją rodzinę.
Wylatujesz

Okazyjnie
kupujesz bursztyny
za
1000 zł

Kupiłeś w
Nie zbudowałeś
Kupiłeś i
Nie zapłaciłeś
hurtowni stare
toalet dla
sprzedałeś
kasjerkom
DVD i sprzedałeś
personelu.
przeterminowane
pensji. Zyskujesz
je jako nowe.
Zaoszczędziłeś
mięso.
na tym 3000 zł
Zysk 7000 zł
4500 zł
Zysk 6000 zł

Jarmark
Gryfitów
ul. Sierpinka

Jeśli wyrzucisz 1 oczko, to
nie idziesz dalej tylko
trafiasz na melinę

Melina

?

cena 58000 zł

cena 56000 zł

15

14
ul. Szczecińska

ul. Gdańska

13
14

ul. Lotha

15

cena 36000 zł
cena 38000 zł
cena 42000 zł

ul. Psie Pole

?
11
12

?

cena 50000 zł

Wylatujesz tak
szybko, Ŝe nie
moŜesz teraz
zabrać łapówek

cena 52000 zł

+ 3 500 zł
przez 3 kolejki
Skandal z prasą.
Wylatujesz z pracy
na parking przed
Ratuszem.

16

Pomagasz wygrać
przetarg na obsługę
imprez kulturalnch
+5 000 zł

PROMOCJA

Pomagasz wygrać
przetarg na wymianę
chodników
+2 500 zł

cena 46000 zł

Pomagasz wygrać
przetarg na obsługę
barów mlecznych
+1 500 zł

Jeśli wyrzucisz
2 oczka to
trafiasz na
promocję w
SłupiaBanku

Zostajesz Członkiem
Zarządu
+ 1 karta "dzierŜawa
po znajomości"

ZałóŜ lokatę (wielokrotność 1000zł), a po
przejściu przez Start odbierzesz ją i 20%
odsetek. Jeśli chcesz je odebrać
wcześniej - dostaniesz tylko połowę
wkładu

1.
godnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
2.
ymać się na ostatnim polu bocznych tras,
sz więcej punktów ruchu do wykorzystania
3.
acze dzielą po równo między siebie 20 kart "dzierŜawa
00 000 zł (ale nie mniej niŜ po 7 kart i 35 000 zł)
4.
pole "Start" wypłata 3000 zł, za stanięcie na nim
wo karta "dzierŜawa po znajomości"
5.
kosztuje po 400 zł za kaŜdą posesję, przebudowanie
na apartament 1000 zł. Na posesjach poniŜej 50000zł
lepszenia są o połowę tąńsze.
6.
dczas swojej kolejki, gdy juŜ kontrolujesz całą ulicę
7.
Szpital" a jest tam ktoś - nic się nie dzieje. Jeśli nikogo
na niepotrzebnych badaniach płacąc co kolejka 100 zł,
aŜ wyrzucisz 5 lub 6 oczek
8.
rzucasz jeszcze raz a wynik sumuje się Jeśli wyrzucisz
sz wypadek i cofasz się do Szpitala na 3 kolejki
9.
oś po znajomości musisz oddać specjalna kartę.
ajomości dzierŜawisz za 10% ceny
10.
są odkładane na środek planszy. Wchodząc na
Parking zabierasz je dla siebie
11.
Jeśli jednak zagrasz i przegrasz, to stawka przepada
12.
ramkę i są białe. Polecenia (na nich się nie staje) mają
nkie obramowanie i kolor Ŝołty.
13.
rzne pole, ruch zaczynasz liczyć normalnie od pola z
łki. (chyba, Ŝe polecenie stanowi inaczej)

