?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Koledzy z partii
niechetnie patrzą na
Jechałeś za szybko.
Twoja najtańsza
Miałeś wypadek.
Łapówka 400 zł lub
posiadłość zaczyna
twój majątek. Aby ich
uspokić musisz
Idziesz do szpitala i
na Policji składasz
gnić. Musisz wydać
oddać jedną posesję czekasz tam 2 kolejki. wyjasnienia przez na remont drugie tyle
lub zrobić partyjne
2 kolejki
ile za nią zapłaciłeś.
party za 3500 zł

Dołączyłeś do
Policja złapała Cię
manifestacji
pijącego na miejskim Pobrałeś nielegalnie
przeciwko
Podatek od luksusu.
trawniku. Łapówka
zapomogę dla
Płacisz po 200 zł za prezydentowi. Cofasz
350 zł lub składasz
biednych. Zwracasz
kaŜde udoskonalenie
się do Ratusza
wyjaśnienia na
do kasy miejskiej
swoich dzierŜaw.
(bez moŜliwości
komisariacie przez
250 zł.
kandydowania)
1 kolejkę.
i tracisz tam kolejkę.

Uwiodłeś osobę
nieletnią. Łapówka
zatuszuje sprawę.
Płacisz 2000 zł.

Potrzebujesz nowej
komórki. Wybiersz
model za 300 zł
i płacisz.

Nałogi są drogie,
kupujesz więc
przemycany alkohol
za jedynie 500 zł.

Przegrałeś w karty.
Wypłacasz kaŜdemu
z graczy po 200 zł.

Do pracy musisz
mieć dyplom
Niepochlebny artykuł
Musisz podlizać się Potrzebujesz dotacji magistra. Idź na pole
w prasie lokalnej.
władzom. Jeśli jakiś z samorządowych na
PAPu bez
Musisz przekupić
graczy pracuje w
wykup działki.
przechodzenia przez
dziennikarza.
ratuszu, dajesz mu Łapówka kosztuje cię
Start i bez
Wystarczy 500 zł
1000 zł.
1000 zł.
rozpoczynania
łapówki.
studiów zapłać
2500 zł.

Konkurencja zmówiła Potrąciłeś rowerzystę
się przeciw Tobie.
swoim Mercedesem,
Idziesz na
aby nie wybuchł
Narutowicza 6, aby w
skandal wręczasz
luksusie przemyśleć łapówkę jego rodzinie
dalsze postępowanie.
-2500 zł.

Nowe lokalne
podatki. Płacisz po
100 zł od kaŜdej
dzierŜawy.

Podatek od lokat
bankowych. Płacisz
200 zł od kaŜdego
1000 zł gotówki
jaką masz.

Masz urodziny.
Wszyscy uczestnicy
dają Ci w prezencie
po 500 zł

Ukończyłeś kurs
negocjacji. MoŜesz
wydzierŜawić jedną
posesję za połowę
ceny.

Masz uznanie w parii.
Koledzy
zasponsorują Ci
najbliŜszą dzierŜawę
posesji.

Zatrudniasz
specjalistę od PR.
Idziesz na Start i
pobierasz premię.

Telewizja sfilmowała
jak wrzucasz
biednemu monetę o
Wygrałeś zawody
kapelusza. Jeśli
wędkarskie na Słupii.
staniesz do wyborów
Nagroda 500 zł
musisz wyrzucić
tylko więcej niŜ 5, aby
je wygrać

Idziesz na parking i
przejmujesz
podłoŜone tam
łapówki.

Uchodzisz za osobę
mającą duŜe wpływy.
Lokalny rzemieślnik
płaci Ci 500 zł za
poparcie.

Wygrałeś w karty.
KaŜdy z graczy płaci
ci po 250 zł.

Masz okazję na
korzystną sprzedaŜ Jeśli masz całą ulicę,
Idź do przodu na
jednej ze swoich
to za darmo
Policję. Za ujawnienie
dzierŜaw.
zwiększasz jej luksus przekrętu otrzymasz
Hipermarket kupi od
o jeden poziom na
dodatkowo nagrodę
ciebie dowolną za
kaŜdej dzierŜawie.
500 zł.
10 000 zł.

Spadek po ciotce z
Ameryki. Dostajesz
10000 zł.

Darmowa reklama
Za zmianę lokalizacji
twojej firmy w
miejskiego wysypiska Masz szczęście w
gazecie. Przy
wdzięczni
totolotka. Wygrywasz
przejściu przez start
mieszkańcy dają Ci
400 zł.
zyskujesz dodatkowo
prezent wart 700 zł.
500 zł.

KARTA SZCZĘŚCIA.
MoŜesz wyjść ze
szpitala lub więzienia
albo odrzucić jakieś
negatywne zdarzenie
z puli "?".

KARTA SZCZĘŚCIA.
MoŜesz wyjść ze
szpitala lub więzienia
albo odrzucić jakieś
negatywne zdarzenie
z puli "?".

KARTA SZCZĘŚCIA.
MoŜesz wyjść ze
szpitala lub więzienia
albo odrzucić jakieś
negatywne zdarzenie
z puli "?".

KARTA SZCZĘŚCIA.
MoŜesz wyjść ze
szpitala lub więzienia
albo odrzucić jakieś
negatywne zdarzenie
z puli "?".

Kupiłeś nowy
samochód. Masz
dodatkowy rzut
kostką.

Przegrałeś proces z
TBS. Musisz oddać
jedną z dzierŜaw.

Twój szofer jest
Zaczynają budować
chory. Idź do MZK i
nowy Real. Idź na
pojeździj autobusami. pole "Nowy Market".

Wygrałeś proces z
TBS, ale musisz
zapłacić swojemu
adwokatowi 500 zł.

Idź zagraj w Lotto.

Podobno Policja
Rusza kampania do
przyjechała na
wyborów
Narutowicza 1. Idź na
samorządowych. Idź
to pole, aby to
na pole "Ratusz".
sprawdzić.

Twoja skłonność do Klina klinem. Cofasz
Masz sentyment do
się więc na
alkoholu powoduje,
Spieszy ci się. Idź na
staroci. Cofasz się na
Ŝe cofasz się na
ul. Sierpinka 6.
pole "Taxi".
"Jarmark Gryfitów".
ul. Sierpinka 5.
MoŜe tam ci pomogą.

W "Pinocchio"
W restauracji
Zaczęło się "Święto
"U Greka" zajadasz
zatrułeś się dymem
Ryby". Idź na pole
papierosowym. Cofnij się gyros. Tracisz
Plac Zwycięstwa 5 i
się na pole "Szpital" i
1 kolejkę na
poczekaj tam kolejkę.
zostań tam 1 kolejkę.
konsumcję.

AUKCJA od 1000 zł!
Wszyscy zawodnicy
cofają się na pole
"Ratusz", nie
kandydują i mogą
wziąć udział w
licytacji najdroŜszej
niewydzierŜawionej
posesji.

Zgubiłeś portfel a
wraz z nim 750 zł.

W komisie ściągają ci
simlock'a. Tracisz
kolejkę i 100 zł.

Potrzebujesz koncesji
Potrzebujesz zapisać
na sprzedaŜ alkoholu.
się do KRUS. Za
Musisz wręczyć
łapówkę 600 zł
łapówkę
zostajesz rolnikiem
1000 zł, bo inaczej
bez ziemi.
się nie da.

Chcesz zobaczyć
panoramę Słupska.
KARTA
KARTA
Zrobiłeś prawo jazdy.
Cofasz się do
SZCZĘŚLIWEJ RĘKI. SZCZĘŚLIWEJ RĘKI.
MoŜesz podjechać
Ratusza, nie
Zamiast 1 rzutu
Zamiast 1 rzutu
3 pola do przodu
kandydujesz i tracisz
kostką sam
kostką sam
lub do tyłu.
kolejkę na
wybierasz, ile oczek wybierasz, ile oczek
wchodzenie po
wypadło.
wypadło.
schodach

Ujawniasz lokalny
KARTA
KARTA
Zabrakło Ci benzyny przekręt. Ktokolwiek
SZCZĘŚLIWEJ RĘKI. SZCZĘŚLIWEJ RĘKI.
w samochodzie.
jest na polach
Zamiast 1 rzutu
Zamiast 1 rzutu
Przez następne
Ratusza, PZU lub PAP
kostką sam
kostką sam
2 kolejki poruszasz musi przenieść się na
wybierasz, ile oczek wybierasz, ile oczek
się o połowę oczek.
Policję celem
wypadło.
wypadło.
złoŜenia wyjaśnień.

SLD potrzebuje
Dostałeś wezwanie nowego lokalu. Albo
do zapłacenia
oddasz jedną swoją
zaległych mandatów.
dzierŜawę albo za
Cofasz się na pole
łapówkę
"Policja" i płacisz
10000 zł wskaŜesz
1000 zł
innego gracza, który
to zrobi.

Boom na
nieruchomości.
Sprzedaj jedną ze
swoich dzierŜaw a
dostaniesz za nią
150% normalnej
wartości.

Rozpoczęto program
rewitalizacji
slumsów. Wszystkie
dzierŜawy poniŜej
30000 zł podnoszą
standard o 1 poziom
(niezaleŜnie od
właściciela)

KARTA
KLUBU
ABSTYNENTA.
Chroni od trafienia
na melinę.

KARTA
KLUBU
ABSTYNENTA.
Chroni od trafienia
na melinę.

Czek bez pokrycia.
Pozwala na nie
zapłacenie jednego
dowolnego czynszu.

Dostałeś telefon z
Banku. Idziesz na
pole SłupiaBANK
i zakładasz lokatę.

Wdzięczność
partyjna. MoŜesz
rozpocząć pracę w
PZU.
(bez premii za
pole "Start")

Wdzięczność
wojewody. MoŜesz
rozpocząć pracę
Ratuszu.
(bez premii za
pole "Start")

Przysługa dla
dziekana .
W zamian moŜesz
bez egzaminu
rozpocząć studia
na PAP.
(bez premii za
pole "Start")

Zagubiono Archiwum
dzierŜaw. Za łapówke
5000 zł moŜesz stać
się właścicielem
jednej z
niewydzierŜawionych
posesji.

