Gra dla 3 do 5 menadżerów od 12 lat, skłonnych podejmować ryzyko.
Stworzona przez Bauldrica & Przyjaciół.

o grze_____________________________________________________________________________
Witajcie w świecie potężnych, tych, którzy w cieniu wielkich koncernów we właściwym miejscu o właściwym czasie pociągają za sznurki. Każdy z was stanie się
jedną z takich osób, każdy z was będzie próbował zbudować swoją pozycję i zyskać władzę. Zatrudnianie pracowników, tworzenie departamentów, wyszukiwanie
głównych departamentów nadających się do przejęcia, gdzie jako szef działu wykorzystasz wpływy i przywileje. Wysyłaj swoich szefów działów do rady dyrektorów
(oferując im stanowisko prezesa oczywiście) lub zmieniaj ich w zewnętrznych konsultantów. Inwestuj w udziały lub przekupuj innych graczy.
Im sprytniej do tego podejdziesz, tym szybciej osiągniesz cel gry zdobywając 4 z możliwych 6 punktów zwycięstwa.

spis tresci________________________________________________________________________
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przygotowania
cel gry
mianowanie
sekwencja rundy
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akcje w trakcie kroku akcji
zakończenie gry
karty przywilejów
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komponenty gry ________________________________________________________________
tor wpływów
1 plansza przedstawiająca koncern
5 kart pomocy
26 kart zdarzeń, w tym:
		 • 2 standardowe zdarzenia
2
		 • 24 inne zdarzenia
4 7 kart przywilejów
5 11 kart arcywrogów, w tym:
		 • 5 kolorowch kart arcywrogów
		 • 6 kart kompetencji arcywrogów
7
6 100 banknotów z walutą gry (Pinaty), w tym:
		 • 20 banknotów po 50,000 Pinatów
		 • 30 banknotów po 100,000 Pinatów
4
3
		 • 30 banknotów po 200,000 Pinatów
		 • 20 banknotów po 500,000 Pinatów
7 21 bloczków z udziałami, w tym:
		 • 3 bloczki po 7 udziałów wartych 1,600,000 Pinatów każdy
5
		 • 3 bloczki po 6 udziałów wartych 1,200,000 Pinatów każdy
		 • 3 bloczki po 5 udziałów wartych 900,000 Pinatów każdy
		 • 3 bloczki po 4 udziały warte 600,000 Pinatów każdy
		 • 3 bloczki po 3 udziały warte 400,000 Pinatów każdy
10
		 • 3 bloczki po 2 udziały warte 200,000 Pinatów każdy
6
		 • 3 bloczki po 1 udział warty 100,000 Pinatów każdy
8 110 menadżerów, po 22 w każdym z 5 kolorów graczy, używanych jako:
		 • szef departamentu • szef działu • członek zarządu • prezes
11
		 • zewnętrzny konsultant • znacznik punktów na torze punktacji
9 60 pracowników
10 5 kopert na łapówki, po 1 w każdym z 5 kolorów graczy
8
9
11 1 znacznik motywacji
1
2
3
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tor udziałów

tor głów. departamentów

tor korupcji

1

biuro prezesa

biuro zarządu
pokoje szefów działów

pokoje departmentów

tor motywacji

tor doradców

przygotowania____________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Umieść planszę na środku stołu.
Umieść znacznik motywacji na polu 6 na torze motywacji.
Umieść karty przywilejów, karty zdarzeń, i pracowników obok planszy w zasięgu każdego gracza.
Podziel bloczki udziałów zgodnie z ich nominałami i umieść obok planszy. Jeżeli gracie w 5 graczy użyj wszystkich bloczków, przy 4 graczach usuń po
jednym bloczku z każdego stosu o liczbie udziałów od 1 do 5, przy 3 graczach użyj po dwa z każdego rodzaju udziałów (od 1 do 7).
Podziel pieniądze zgodnie z ich nominałami i umieść obok planszy. Wybierzcie gracza, który będzie zarządzał gotówką w trakcie gry. Każdy gracz otrzymuje
800,000 Pinatów pieniędzy na starcie.
(Podczas gry ilość swoich pieniędzy możesz trzymać w ukryciu.
Wyjątek: Musisz ujawnić swoje fundusze, jeżeli podczas zdarzenia musisz zapłacić więcej niż posiadasz.)
Wybierz kolor gracza i weź 1 kopertę na łapówki i 22 szefów departamentów w swoim kolorze. Umieść ich przed sobą jako swój zasób.
Każdy gracz otrzymuje 1 kartę pomocy.
Przetasuj kolorowe karty arcywrogów, ale tylko w kolorach graczy uczestniczących w grze. Rozdaj 1 zakrytą kartę każdemu graczowi. Przetasuj potem
karty kompetencji arcywrogów (w trakcie gry 3- lub 4-osobowej najpierw usuń 1 do 2 odpowiednio oznaczonych kart). Rozdaj 1 zakrytą kartę każdemu
graczowi. Możesz w dowolnym momencie oglądać swoje karty arcywrogów, ale nie wolno pokazywać ich innym graczom. Włóż nieużywane karty do pudełka.
Przetasuj wszystkie karty przywilejów i rozdaj je zakryte, po równo (w miarę możliwości) każdemu graczowi. Może się zdarzyć, że jeden lub więcej graczy
będzie miało więcej o jedna kartę niż inni gracze. Ustalcie tych graczy losowo. Gracz, który otrzyma kartę przywileju Communications (Komunikacja),
staje się pierwszym graczem.

Uwaga: Liczba menadżerów i pracowników jest praktycznie nieograniczona. W tych rzadkich przypadkach gdy wyczerpią się odpowiednie znaczniki,
można używać monet, cukierków czy czegokolwiek innego co wam się podoba.
Ta zasada nie jest stosowana w odniesieniu do udziałów, te są ograniczone!

cel gry______________________________________________________________________________
Twoim celem jest bycie pierwszym graczem, który uzyska przynajmniej cztery punkty zwycięstwa. W grze można otrzymać punkt zwycięstwa na 6 sposobów:
za przynajmniej 7 punktów na torze wpływów,
za przynajmniej 16 punktów na torze udziałów,
za przynajmniej 4 punkty na torze głównych departamentów,
za przynajmniej 9 punktów na torze korupcji,
za przynajmniej 1 doradcę w przynajmniej 3 różnych działach na torze doradców,
za pokonanie swojego arcywroga.

tory kompetencji
Na górze planszy znajduje się 5 różnych torów kompetencji. Kompetencje te to wpływy, udziały, główne departamenty, korupracja i doradztwo.
Podczas gry można zbierać punkty w każdym z rodzajów kompetencji, z wyjątkiem doradztwa. Użyj swoich poionków menadżerów do oznaczania poziomów
kompetencji. Raz zdobyte punkty nie mogą być stracone. W momencie gdy pionek osiągnie zielone pole, otrzymujesz punkt zwycięstwa za daną kompetencję.
Jeżeli jeden z twoich pionków osiągnie najwyższą na torze wartość (złote pole), to nie możesz uzyskiwać w danej kompetencji więcej punktów. (Możesz jednakże
nadal wykonywać akcje, które dawałyby ci te punkty; punkty po prostu nie są przydzielane.)
W kompetencji doradztwo nie zdobywa się punktów. Tutaj umieszcza się menadżerów, którzy zostali w trakcie gry wynajęci dla działu jako zewnętrzni
konsultanci. Jak tylko zdobędziesz przynajmniej 1 konsultanta w przynajmniej 3 działach , otrzymujesz punkt zwycięstwa za doradztwo.

arcywróg
Otrzymałeś 2 karty arcywrogów: jedną kartę koloru i jedną kartę kompetencji.
Jeżeli otrzymałeś kartę koloru innego gracza, otrzymujesz punkt zwycięstwa za pokonanie arcywroga w następujący sposób: musisz uzyskać więcej punktów
(w przypadku kompetencji doradztwo więcej zewnętrznych konsultantów) niż gracz z kartą koloru w twoim kolorze, we wszystkich 3 kompetencjach na karcie
kompetencji.
Jeżeli otrzymałeś swój własny kolor, otrzymujesz punkt zwycięstwa, jeżeli osiągniesz więcej punktów (więcej doradców) niż wszyscy gracze w 2 z 3
kompetencji na karcie kompetencji.
Uwaga: Jeżeli jeden z twoich pionków osiągnie najwyżej punktowane pole na torze (złote pole), to zawsze jest to traktowane tak, jakbyś miał więcej punktów
niż wszyscy pozostali gracze. Jeżeli np. Czerwony i Niebieski osiagną to pole, to Czerowny jest wyżej niż Niebieski, a Niebieski jest wyżej niż Czerowny.

mianowanie ______________________________________________________________________
Rozpoczynając od pierwszego gracza i podążają zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy gracz umieszcza (mianuje) 1 menadżera. Po tym jest rozgrywana
kolena tura mianowania, w której każdy umieszcza jednego 1 menadżera, ale teraz rozpoczyna gracz siedzący na prawo od pierwszego gracza, a reszta
kontynuuje w kolejności przeciwnej do ruchu wskazówek zegara. W końcu umieszcza się po raz trzeci po 1 menadżerze, znowu rozpoczynając od pierwszego
gracza, w kolejności ruchu wskazówek zegara. W ten sposób każdy gracz ma w sumie 3 menadżerów rozmieszczonych na planszy.
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Możesz mianować każdego menadżera na jedno z dwóch stanowiska:
jako szefa departamentu w pokoju departamentu dowolnego działu. Zawsze zajmuj miejsce najbardziej od góry. Każdy departament jest obsługiwany przez
3 pracowników z zasobów ogólnych.
jako członka zarządu w biurze zarządu. Zawsze zajmuj pierwsze wolne miejsce najbardziej na lewo.
(Jeżeli 5 miejsc jest już zajętych przez graczy, a gracz chce dodać kolejnego menadżera, to wszyscy członkowie zarządu przesuwani są o jedno pole w lewo. W ten
sposób menadżer najbardziej na lewo jest usuwany, zostaje zwolniony z pracy. Gracz musi umieścić go z powrotem w swoich zasobach. Teraz powstało wolne
miejsce dla kolejnego członka zarządu.)
Nie jest możliwe umieszczenie menadżera w biurze prezesa lub w biurze szefa działu. Podczas mianowania nie możesz używać kart przywilejów.

1

3

4

5

10

12

2

7

8

6

9

11

Przykład: W czteroosobowej grze Niebieski jest pierwszym graczem, a za nim kolejno Żółty, Zielon i Czerowny. Niebieski zaczyna umieszczając1 menadżera w
biurze zarządu 1 . Żółty umieszcza następnie 1 pionka w najwyższym pokoju działu komunikacja 2 i umieszcza tam z zasobów 3 pracowników. Potem
Zielony umieszcza 1 pionka najwyższym pokoju działu rozwoju 3 i także stawia tam 3 pracowników. Pod koniec pierwszej tury Czerwony stawia 1 pionka na
polu biura zarządu 4 .
Teraz rozpoczyna się druga tura. Tym razem rozpoczyna Czerwony od departmanentu human resources 5 . Zielony, Żółty i Niebieski robią po nim. Trzecia tura
znowu zaczyna się od Niebieskiego, po którym robi Żółty, Zielony i Czerwony. Ilustracja powyżej pokazuje stan po zakończonym mianowaniu.

sekwencja rundy__________________________________________________________________
Gra rozpoczyna się po mianowaniu. Rozegracie kilka rund. Każda runda składa się z 2 etapów:
etap I: spotkanie dyrektorów
etap II: kilka tur departmentów (przynajmniej 4, najwyżej 7)

I: spotkane dyrektorów__________________________________________________________
Każde spotkanie dyrektorów składa się z 7 kroków wykonywanych w kolejności:
1. zwolnienie prezesa
2. wybór nowego prezesa
3. określenie nowych szefów działów
4. rozdanie kart przywilejów
5. podliczenie punktów wpływów
6. modyfikacja pozycji znacznika motywacji
7. segregowanie kart wydarzeń
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1. zwolnienie prezesa
Prezes musi ustąpić bez robienia problemów. Zwróc menadżera do zasobów odpowiedniego gracza.
Uwaga: Nie wykonuje się tej akcji w pierwszej rundzie.

2. wybór nowego prezesa
Gracz z największą liczbą menadżerów w biurze zarządu wystawia nowego prezesa. W przypadku remisu, wygrywa gracz z największą liczbą mendażerów
siedzących najbardziej na lewo biura zarządu. Gracz, który zwyciężył w walce o pozycję prezesa, bierze swojego menadżera siedzącego najbardziej na lewo w
biurze zarządu u umieszcza go w biurze prezesa. Pozostałe pionki dosuwane są w lewo tak, żeby nie było pomiędzy nimi pustych pól.
Przykład: Czerwony ma najwięcej menadżerów w biurze
zarządu i jego menadżer zostaje prezesem. Przemieszcza swój
pionek znajdujący się najbardziej na lewo w biurze zarządu do
biura prezesa. Potem żółty i czerwony pionek są przesuwane w
lewo.

Jeżeli na biurze zarządu nie ma żadnego pionka, gracz z kartą przywileju Chairman (Prezes) leżącą przed nim (odkrytą lub zakrytą) wystawia nowego prezesa.
Gracz ten umieszcza w biurze prezesa jednego mednażera ze swoich zasobów.
Wskazówka: Obok prezesa w biurze prezesa umieść jednego pracownika. Będzie to służyło temu, żeby pamietać, że zagrano kartę Chairman (Prezes).

3. okreslenie szefów dzialów
Teraz, określić należy kolejnych szefów działów dla wszystkich 6 działów. Rozpocznijcie od lewej, od działu development (rozwój) i zakończcie na dziale
controlling (kontroling).
Gracz z największą liczbą szefów departamentów w dziale wygrywa pozycję szefa działu. Główny department liczy się jak 2 szefów departamentów.
Obecny szef działu sie nie liczy! W przypadku remisu, gracz z największą liczbą pracowników wygrywa. Jeżeli nadal jest remis, wygrywa gracz, którego szef
departamentu jest umieszczony najwyżej. Jeżeli nie ma szefa departamentu w dziale, gracz z kartą przywileju działu leżącą przed nim (odkrytą lub zakrytą)
wygrywa pozycję szefa działu. Nowy szef działu został wyznaczony. Możliwe są następujące 3 sytuacje:
A) obecnie nie ma szefa dzialu

Gracz, który wygrywa pozycję szefa działu, bierze menadżera ze swoich zasobów i umieszcza go w biurze szefa działu.
B) obecny i nowy szef dzialu nalezy do tego samego gracza

Nic się nie dzieje, szef działu pozosataje w swoim biurze.

C) nowy szef dzialu jest obsadzany przez innego gracz, niz obecny szef dzialu

Gracz posiadający bieżącego szefa działu musi podjąć decyzję czy przenieść obecnego szefa działu do biura zarządu czy zamienić go w zewnętrznego
konsultanta. Przesuń swojego pionka na biuro zarządu (najbardziej z lewej jak to możliwe) albo na odpowiednie pole na torze doradców.
(Jeżeli nie ma miejsca w biuerze zarządu, to należy zrobić miejsce przesuwając wszystkich członków zarządu w lewo. Członek zarządu, który jest najbardziej z
lewej jest usuwany w ten sposób z zarządu. Zostaje zwolniony i wraca do zasobów właściciela.)
Gracz, który wygrał pozycję nowego szefa działu umieszcza menadżera ze swoich zasobów na polu biura szefa działu.
Przykład: Zielony posiada największą liczbę szefów departamentów w
dziale development (rozwój) i w związku z tym obsadza nowego szefa
działu. Zielony umieszcza jednego menadżera ze swoich zasobów w
biurze szefa działu. W ten sam sposób Czerwony zdobywa pozycję szefa
działu human resources (kadry). W dziale komunikacji Żółty posiada 1
szefa departamentu najbardziej od góry, ale Zielony posiada tu 2 szefów
departamentów, zatem wygrywa stanowisko szefa działu. W Księgowości
prowadzi Niebieski.
Nie ma żadnego szefa departmentu w dziale law & patenst (prawnym
i patentów). Gdy rozdawano na początku gry karty przywilejów, Żółty
otrzymał kartę przywilejów Prawo i Patenty, która nadal jest umieszczona
przed nim. Tak więc Żółty wygrywa stanowisko szefa działu.
W dziale kontrolingu jest remis, Niebieski i Żółty mają po 1 szefie
departamentu i 3 pracownikach. Pokój Żółtego jest umieszczony wyżej niż
Niebieskiego, a więc również tu Żółty wygrywa pozycję szefa działu.
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4. rozdawanie kart przywilejów
Po tym jak wszyscy nowi szefowie działów obejmą swoje biura, oddajcie karty przywilejów. Każdy szef działu bierze kartę przywileju swojego działu. Karta
Chairman (Prezes) idzie do gracza, którego menadżer zasiada w biurze prezesa. Umieść przed sobą kartę w ten sposób, żeby była skierowana w twoją stronę
połowę działu (szare tło). (Możesz znaleźć opis kart przywilejów na stronie 12 pod “karty przywilejów”.)
Przykład: W tym przykładzie Czerwony otrzymuje kartę przywileju
Chairman (Prezes) i Human Resources, Zielony otrzymuje kartę
Development (Rozwój) i Communications (Komunikacja), Niebieski
otrzymumuje przywilej Accounting (Księgowość), a Żółty dwie
karty przywilejów Legal & Patents (Prawo i Patenty) i Controlling
(Kontroling). Wszyscy umieszczają karty przed sobą połówką z
działem obróconą w swoją stronę.

5. podliczenie punktów wplywów
Twoi menadżerowi w biurze zarządu dostarczają ci punkty na torze wpływów:
2 punkty za prezesa
1 punkt za każdego członka zarządu

Przykład: Powyżej widać, że Czerowny otrzymał 3 punkty wpływów, Niebieski i Żółty otrzymali po 1 punkcie wpływów każdy, a Zielony nic.

6. modyfikacja pozycji znacznika motywacji
Umieść znacznik motywacji na polu 6 toru motywacji.

7. segregowanie kart wydarzen
Teraz, szef działu komunikacja używa swojej karty przywileju.
Najpierw bierze wszystkie karty zdarzeń. Usuwa standardowe zdarzenia directors’ meeting (spotkanie dyrektorów) i bonus z talii i umieszcza je przed sobą.
Przetasowuje pozostałe karty i bierze z nich 6 kart zdarzeń, po czym bez pokazywania ich graczom umieszcza także przed sobą. Odkłada na bok pozostałe karty,
nie będą potrzebne do nastepnego spotkania dyrektorów. (Opisy kart zdarzeń możesz znaleźć na stronie 7 pod “krok zdarzeń”.)
Teraz, jako szef działu komunikacja, przetasuj 6 wyciągniętych kart zdarzeń z kartami zdarzeń standardowych directors’ meeting i bonus i umieść je w dowolnej
kolejności. Określa to kolejność w jakiej później będą następowały te zdarzenia. Następujące zasady mają zastosowanie:
zdarzenie bonus musi być umieszczone przed directors’ meeting (spotkaniem dyrektorów),
zdarzenie directors’ meeting (spotkanie dyrektorów) nie może być ułożone wcześneij niż 5 zdarzenie,
liczba kart zdarzeń przed zdarzeniem directors’ meeting (spotkanie dyrektorów) określa liczbę tur departmentów do rozegrania.
Umieśćcie ułożone karty w zakrytym stosie kart zdarzeń przed sobą. Podczas tur departamentów, gracz który układał kolejność kart zdarzeń, może w nie
zaglądać w dowolnym momencie, nie może jednakże zmienić ich kolejności.
Wskazówka: Podczas budowania stosu kart zdarzeń zacznij od karty zdarzenia, które ma być zagrane jako ostatnie. W ten sposób budując od końca talię
dojdziesz do karty, która będzie zagrana pierwsza. Spotkanie dyrektorów jest zakończone i rozpoczyna się etap II składający się z kilku tur departmentów.

event

event

Q

standard event

summer party

motivation

bonus payment

Each member
of the board pays

The recreation
room is relocated to
the basement.

each department

to the company
(the stock).

each share

each main department

Motivation
decreases by

-1

each member of the board
the chairman

event

standard event

event

event

motivation

directors‘ meeting

motivation

birthday

Working
49.5 hours/week
without wage
compensation is
introduced.

dismiss the chairman

The board of directors
holds a Christmas
party. All employees
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It‘s the senior
president‘s birthday.
The chairman
and each divisional
head (with
the exception of
communications) pay

Motivation
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1.
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elect a new chairman

3.

determine a new divisional head

4.

hand out privilege cards

5.
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6.

adjust motivation

7.

sort event cards

Motivation
increases by

+1

event

moron card
The divisional head
communications
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to each player.

for the gift to the
company (the stock).

Przykład: Zielony jest szefem działu komunikacja, bierze 2 karty zdarzeń standardowych i tasuje je z 6 innymi kartami zdarzeń. Zgodnie z zasadami Zielony
układa karty w sekwencji zilustrowanej powyżej. Pierwszyn wydarzeniem jest summer party (letnia impreza). Directors’ meeting (spotkanie dyrektorów) jest
dokładnie na 5 pozycji, mogło być umieszczone bardziej na prawo, ale nie na lewo. Bonus jest na 3 pozycji, więc zdarzy się przed directors’ meeting.
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II: tury departmentów ___________________________________________________________
Liczba tur departmentów jakie należy zagrać w rundzie jest zależna od pozycji karty zdarzenia directors’ meeting (spotkanie dyrektorów) w talii zdarzeń. Będzie
ich przeynajmniej 4, ale najwyżej 7. Tylko szef działu komunikacja zna dokładna liczbę tur departamentów, jak rownież rodzaj i kolejnosć zdarzeń jakie mają zajść.
Każda tura departamentu składa się z 2 kroków, które należy wykonać w kolejności:
1. krok zdarzeń
2. krok akcji

1. krok zdarzen
Szef działu komunikacja odkrywa górną kartę zdarzenia z talii zdarzeń. To zdarzenie zachodzi natychmiast!
Wskazówka: Odkrywane karty zdarzeń umieszczaj rozsunięte obok siebie. W ten sposób wszyscy będa widzieli ile kart zostało już wcześniej zagranych.
bonus payment (wyplata bonusu)

To zdarzenie daje pieniądze. Każdy z was otrzymuje następujące pieniądze:
100,000 Pinatów za każdy bloczek udziałów (Uwaga: nie za każdy udział!)
100,000 Pinatów za każdy departament
200,000 Pinatów for każdy główny departament
150,000 Pinatów for każdego członka zarządu
300,000 Pinatów za prezesa
Podczas tego zdarzenia, gracz z kartą przywileju Controlling (Kontroling) może otrzymać większą premię za departmenty i główne departmenty, zależnie od
obecnej wartości motywacji (zobacz stronę13, “karta przywilejów Controlling“).
Uwaga: Ta karta musi zawsze poprzedać kartę zdarzenia directors’ meeting (spotanie dyrektorów) w talii zdarzeń (zoabcza stronę 6, “segregowanie kart zdarzeń“).

Przykład: Czerwony posiada 2 bloczki udziałów, 1 z 1 udziałem i 1 z 4 udziałami. Otzymuje 200,000 Pinatów za każdy z nich. Jego 3 departmenty przynoszą
mu 300,000 Pinatów, 1 główny departament dalsze 200,000. Za 1 członka zarządu i prezesa otrzymuje dalej 150,000 + 300,000 Pinatów. W sumie Czerowny
otrzymuje bonus w wysokości 1,150,000 Pinatów.
director‘s meeting (spotkanie dyrektorów)

Runda kończy się natychmiast, krok akcji nie ma miejsca! Kontynuuj grę przeprowadzając spotkanie dyrektorów. (Karty przywilejów Chairman (Prezes) i
Communications (Komunikacja) mogą być jednakże użyte.)
Uwaga: Ta karta nie może być wcześniejsza 5 w talii zdarzeń (zobacz stronę 6, “segregowanie kart zdarzeń“).
motivation (motywacja)

Takie zdarzenie wpływa na motywację pracowników. Przesuń znacznik motywacji na torze motywacji zgodnie z wartością na karcie: w górę w przypadku
symbolu + , w dół w przypadku symbolu - .
Uwaga: Większość zdarzeń motywacji obniża motywację. Wartość motywacji wpływa na efekt kilku kart przywilejów (zobacz stronę 12, “karty przywilejów“).
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moron card (karta kretyna)

Ponieważ ta karta jest niekorzystna dla szefa działu komunikacja, jest on skłonny układać ją po spotkaniu dyrektorów. Karta kretyna jest stworzona po to, żeby
zmniejszyć częstotliwość sytuacji, kiedy wszystkie rundy składałyby się z 7 tur departamentów.
Jeżeli w trakcie tego zdarzenia ktoś musiałby zapłacić więcej pieniędzy niż posiada, inni gracz otrzymują ten nadmiar z zasobów.
inne zdarzenia

Wszystkie pozostałe zdarzenia są oczywiste, po prostu zastosować należy tekst na karcie.
Uwaga: Jeżeli podczas zdarzenia ktoś ktoś musi zapłacić więcej pieniędzy niż posiada, płaci tylko tyle ile może.

2. krok acji
W kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara, wszyscy gracze podejmują tury wykonując dokładnie 1 akcję. Szef działu komunikacji rozpoczyna. Gracz,
który aktualnie wykonuje swoją akcję jest nazywany bieżącym graczem.
Uwaga: Gracz, który rozpoczyna pierwszą turę departamentów jako szef działu komunikacja pozostaje pierwszym graczem w wszystkich krokach akcji, nawet
jeżeli zrezygnuje ze stanowiska szefa działu (zobacz strona 9, “rezygnacja z kierowania działem“) lub jeżeli został przekupiony, żeby oddać swoją kartę przywileju.
Możliwe do wykonania są (7 akcji):
A) zatrudnianie pracowników
B) tworzenie departamentów
C) restrukturyzacja departamentów
D) rezygnacja z kierowania działem
E) przekupywanie innych graczy
F) kupowanie punktów
G) użycie karty przywileju

ogólne zasady dla akcji

Zawsze jest dokładnie 1 szef departamentu. Departament składa się z nie więcej niż 6 pracowników, a potrzebuje przynajmniej 1 pracownika. W przypadku
gdy departament nie ma pracowników, departament będzie zamknięty natychmiast; zwróć menadżera do zasobów gracza.
Istnieje dokładnie 2 szefów departamentów w głównym departamencie. Główny departament także nie może mieć więcej niż 6 pracowników. Inaczej
jednak niż w przypadku departamentu bez jakichkolwiek pracowników, nie zostanie zamknięty.
W momencie zakładania lub przemieszczania departamentu lub głownego departamentu, zawsze należy zajmować pokoje najbardziej od góry. Jak tylko jakieś
pomieszczenie departamentu opustoszeje w dziale, przesuń natychmiast pozostałe departamenty i główne departamenty do góry.

akcje podczas kroku akcji________________________________________________________
A) zatrudnianie pracowników
Bieżący gracz bierze 2 pracowników z zasobów ogólnych i umieszcza ich na dowolnym departamencie. Musisz posiadać ten departament lub główny
departament na którym umieszczasz pracowników. Jeżeli posiadasz kartę przywileju Human Resources, możesz pozyskiwać dodatkowych pracowników z
zasobów, w zależności od obecnej wartości motywacji (zobacz stronę 15, “karta przywileju Human Resources“).
Uwaga: Proszę pamiętać o “ogólnych zasadach dla akcji”.
Przykład: Zielony zatrudnia 2 nowych pracowników biorąc ich z zasobów
ogólnych i umieszczając na planszy.

B) tworzenie departmentów
Istnieją 2 sposoby założenia nowych departamentów, albo przy pomocy własnych pracowników albo nowych pracowników.
tworzenie przy pomocy wlasnych pracowników

Używając swoich własnych pracowników, można założyć 1 lub 2 nowe departamenty w 1 akcji. Jako bieżący gracz, weź dowolną liczbę pracowników ze
swoich istniejących departamentów i/lub głównych departamentów i umieść ich w 1 lub 2 pustych pomieszczeniach departamentów. Każdy nowy departament
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musi posiadać przynajmniej 2 pracowników. Po tym zamień dokładnie 1 pracownika z 1 menadżerem ze swoich zasobów w nowych departamentach. Ten
menadżer jest teraz szefem departamentu. Zwróć wymienionych na menadżerów pracowników do zasobów.
Uwaga: Proszę pamiętać o “ogólnych zasadach dla akcji”.
Przykład: Zielony bierze w sumie 7 pracowników ze swoich istniejących
departamentów i umieszcza 5 z nich na najwyższym niezajętym
pomieszczeniu księgowości, 2 pracowników natomiast na najwyższym
niezajętym pokoju działu prawo i patenty. W ten sposób wymagane
minimum 2 pracowników w każdym departamencie jest spełnione. W
dalszej kolejności, Zielony zamienia 1 pracownika w każdym nowym
departamencie 1 menadżerem. Zielony departament w dziale rozwoju
zostaje zamknięty, ponieważ nie ma w nim już pracowników. Zielony
zwraca (byłego) szefa departamentu do swoich zasobów.

tworzenie nowymi pracownikami

Używanie nowych pracowników pozwala założyć dokładnie 1 nowy departament w 1 akcji. Jako bieżacy gracz weź 1 manadżera ze swoich zasobw i 1
pracownika z zasobów ogólnych i umieść ich obu na 1 niezajętym pomieszczeniu departamentu. Jeżeli posiadasz kartę przywileju Human Resources, możesz
pozyskać dodatkowego pracownika z zasobów ogólynch, zależnie od aktualnej wartości motywacji (zobacz stronę 15, “karta przywileju Human Resources“).
Następnie weź dowolną liczbę pracowników ze swoich departamentów i/lub głównych departamentów i umieść ich w nowym departamencie.
Uwaga: Proszę pamiętać o “ogólnych zasadach dla akcji”.

C) restrukturyzacja departamentu
Istnieją 2 sposoby restrukturyzacji departamentów. Możesz albo przenieść go do innego działu albo utworzyć 1 nowy główny departament.
przenoszenie do innego dzialu

Możesz użyć 1 akcji żeby albo przenieść 1 lub 2 departamenty lub dokładnie 1 główny departament. Jako bieżący gracz, weź dowolny departament lub
główny departament (menadżerów i pracowników) i umieść ich w pomieszczeniu departamentu innego działu.
Uwaga: Proszę pamiętać o “ogólnych zasadach dla akcji”.
tworzenie glównego departamentu

Możesz użyć1 akcji żeby utworzyć dokładnie 1 główny departament. Żeby to zrobić, musisz scalić 2 istniejące departamenty. Mogą pochodzić z tego
samego lub innych działów. Jako bieżący gracz przenieś dwa 2 departamenty do nowej, współdzielonej siedziby lub przenieś 1 departament do pomieszczenia
zajmowanego przez drugi departament.
Obydwaj menadżerowie z pierwotnych departamentów pozostają w nowym departamencie. 2 pracowników jednakże musi zostać zwolnionych do
zasobów ogólnych. Jeżeli nowy departament ma więcej niż 6 pracowników, to należy także zwolnić nadwyżkę pracowników.
Uwaga: Proszę pamiętać o “ogólnych zasadach dla akcji”.
Bieżący gracz otrzymuje 1 punkt na torze głównych departamentów za założenie głównego departamentu. (Ponieważ główny departament nie może być
nigdy zamknięty, możesz zawsze sprawdzić czy na torze ukazany jest prawidłowy stan punktacji. Musi być zgodny z tym co posiadają poszczególni gracze.)
Przykład: Zielony przemieszcza swój
najniższy departament z działu komunikacji
do departamentu w dziale rozwoju. Obydwaj
szefowie departamentów pozostają i wspólnie
tworzą nowy departament. 2 pracowników
jest zwalnianych z deparatmentu,
4 pracowników zostaje. Zielony otrzymuje 1
punkt na torze głównych departamentów.

D) rezygnacja z kierowania dzialem
Możesz użyć 1 akcji, żeby dokłanie 1 szef działu zrezygnował dobrowolnie. Istnieją 2 możliwe dalsze losy dla twojego szefa działu. Albo stanie sie czonkiem
zarządu, albo stanie się zewnętrznym konsultantem.

09

W każdym przypadku karta przywileju straci swoją ważność w obecnej turze. Pozostaje nadal w posiadaniu gracza. Obóć ją koszulką do góry (zakryj). Ten
przywilej nie może zostać użyty aż do momentu kolejnej rady dyrektorów.
czlonek zarzadu

Jako bieżący gracz, wyślij 1 ze swoich szefów działów i wszystkich szefów departamentów tego samego działu do biura zarządu. Nie dotyczy to szefów
głównych departamentów. Zachowują swoje posady.
Wszyscy pracownicy, których gracz posiada w tym oddziale (także ci z głównych departamentów!) są zwalniani i zwracani do zasobów, tj. wszystkie
departamenty są zamykane, wyłącznie główne departamenty pozostają.
Jeżeli nie ma miejsca dla nowych członków zarządu w biurze zarządu, wszyscy obecni członkowie zarządu są przesuwani w lewo tak długo, aż będzie
odpowiednia ilość miejsca dla wszystkich nowych członków zarządu. W ten sposób jeden lub więcej członków zarządu może zostać zwolnionych; zwróć ich do
zasobów gracza.
Przykład: Zielony przemieszcza swojego szefa działu komunikacja i
dwóch szefów departamentów z tego działu do biura zarządu. Zwraca
6 pracowników z dwóch departamentów do zasobów.
W biurze zarządu 2 są tylko dwa wolne miejsca. Żeby zmieścić nowych
3 zielonych menadżerów, obecni członkowie zarządu muszą się
przesunąć o 1 pole w lewo. The niebieski menadżer jest zwalniany i
zwracany do zasobów. Po tym 3 zielonych menadżerów zajmuje swoje
swoje nowe stanowiska.

zewnetrzny konsultant

Jako bieżący gracz, przesuń 1 ze swoich szefów działu na odpowiednie pole na torze konsultantów. Może isniteć kilku konsultantów każdego gracza na
każdym polu doradcy.
Również w tym przypadku, wszyscy pracownicy bieżącego gracze w działu (także ci z głównych departamentów!) są zwalniania i zwracani do zasobów
ogólnych. Wszystkie departamenty są zamykane, tylko departamenty główne kontynuują pracę. Zwróć szefów departamentów do swoich zaosobów.
Przykład: Zielony zatrudnia swojego
szefa działu development (rozwój) jako
zewnętrznego konsultanta. Przesuwa pionka
na pole rozwój na torze konsultantów. Wszyscy
4 pracownicy w jego głównym departamencie
są zwalniani, ale sam główny departament
kontynuuje prace.

E) przekupywanie innych graczy
Możesz użyć 1 akcji podejmując próbę 1-2 łapówek w celu pozyskania kart przywilejów. Przywilej otrzymany poprzez łapówkę ma silniejszy efekt, niż ten sam
przywilej otrzymany przez szefa działu podczas spotkania dyrektorów.
Jako bieżący gracz możesz wystosować ofertę za kartę przywileju innemu graczow, który posiada taką kartę przed sobą, niezależnie czy jest ona odkryta
czy zakryta. (W przyapdku gdy inny gracz ma przed sobą kilka kart, musisz wskazać której karty dotyczy oferta). W ukryciu włóż dowolną kwotę pieniędzy
(przynajmniej 50,000 Pinatów) do swojej koperty na łapówki i wręcz ją graczowi, który sprawdza jaka kwota jest oferowana. Teraz ten gracz ma 2 opcje do
wyboru: albo akceptuje ofertę albo odrzuca ją. W każdym z tych przypadków, bieżący gracz otrzymuje 1 punkt na torze korupcji.
akceptacja oferty

Drugi gracz bierze pieniądze z koperty i otrzymuje 1 punkt na torze korupcji, tak więc obaj gracze otrzymują w sumie po jednym punkcie korupcji.
Potem zwraca kopertę z kartą przywileju w środku bieżącemu graczowi, który teraz kładzie kartę przywileju przed sobą w taki sposób, żeby strona karty
przekupstwo (złote tło) była skierowana w jego stronę. Wyjątek: Jeżeli karta przywileju był położona wcześnie zakryta, nowy właściciel musi także ją położyć
zakrytą. (Możesz znaleźć opis kart przywillejów na stronie12 pod “karty przywilejów”.)
Akcje się kończy; bieżący gracz nie może podejmować więcej prób przekupywania.
strata pracowników

Każdy gracz który odmówi oferty traci 1 pracownika – chyba, że otrzyma drugą ofertę i ją przyjmie. Jeżeli gracz odrzuci 2 próbę przekupstwa, nadal tracie tylko
1 pracownika. Bieżący gracz wybiera, którego pracownika traci gracz. Może wziąc pracownika z departamentu lub głównego departamentu i zwrócić go do
zasobów.
Uwaga: Proszę pamiętać o “ogólnych zasadach dla akcji”. Może zaistnieć konieczność zamknięcia departamentu.
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odrzucenie oferty

Gracz zwraca kopertę bieżącemu graczowi z pieniędzmi w środku.
Jeżeli pierwsza próba się nie powiodła, drugi gracz może podjąć drugą próbę przekupstwa. Może albo podnieść ofertę na tą samą kartę przywileju lub
spróbować innej karty w posiadaniu tego samego lub innego gracza. Druga próba podlega tym samym zasadom co pierwsza, z wyjątkiem, że przy drugiej próbie
bieżący gracz nie zyskuje punktu na torze korupcji.
Jeżeli gracz akceptuje ofertę, przeprowadź procedurę opisaną powyżej (patrz “akceptacja oferty”). Jeżeli odmówi, koperta z pieniędzmi jest po prostu zwracana.
Próba przekupstwa się kończy i kończy się także akcja.
Przykład: Zielony chciałby przejąć kartę przywileju Kontroling od Żółtego. Zielony umieszcza
100,000 Pinatów w swojej kopercie i przekazuje ją Żółtemu. Zielony otrzymuje 1 punkt
korupcji. Kwota jest wyraźnie za niska, ponieważ Żółty odmawia.
Teraz Zielony może spróbować ponownie przekupić. Zielony decyduje się nie próbować
ponownie walczyć o Kontroling, próbuje Czerwonego przekupić i zyskać kartę przywileju
Prezes. Przekazuje kopertę z 350,000 Pinatów. Czerwony się zgadza i bierze pieniądze.
Dodatkowo, Czerwony otrzymuje 1 punkt korupcji. Zielony otrzymuje kartę Prezes i układa ją
przed sobą stronę przekupstwo zwróconą do siebie.
W końcu Zielony zdejmuje 1 pracownika z pokoju żółtego, ponieważ Żółty odmówił jego
łapówki.

F) kupowanie punktów
Możesz kupować punkty na torach kompetencji. Inwestujesz w tym celu swoje ciężko zarobione pieniądze w udziały, główne departamenty lub zewnętrznych
konsultantów. Żeby zyskać wpływy może zwalniać pracowników. (Nie możesz jednak w ten sposób zyskiwać punktów na torze korupcji.) Poniższe 4 opcje są
dostępne:
wplyw

Możesz użyć 1 akcji, żeby pozyskać dokładnie 1 punkt wpływów. Jako bieżący gracz zwolnij 3 pracowników z dowolneych swoich departamentu(-ów).
Pracownicy ci mogą pochodzić z różnych działów. Otrzymujesz 1 punkt na torze wpływów.
glówne departamenty

Możesz użyć 1 akcji, żeby kupić dokładnie 1 główny departament. Jako bieżący gracz zapłać 1,500,000 Pinatów do zasobów. Weź 2 menadżerów ze swoich
zasoboów i umieść ich na pustym pomieszczeniu departamentu dowolnego działu. Dodatkowo otrzymujesz 1 punkt na torze głównych departamentów.
doradca

Możesz użyć 1 akcji, żeby zatrudnić dokładnie 1 zewnętrznego konsultanta. Jako bieżący gracz zapłać 2,000,000 Pinatów do zasobów. Weź 1 menadżera z
zasobów i umieść go na dowolnym polu toru konsultantów.
udzialy

Możesz użyć 1 akcji, żeby kupić dokładnie 1 bloczek udziałów. Bloczki różnią się cenowo, zależnie od ilości udziałów:
1 udział:
2 udziały:
3 udziały:
4 udziały:

100,000 Pinats		5 udziałów: 900,000 Pinats		
200,000 Pinats		6 udziałów: 1,200,000 Pinats		
400,000 Pinats		7 udziałów: 1,600,000 Pinats		
600,000 Pinats

Jeżeli posiadasz kartę przywileju Accounting (Księgowość), możesz otrzymać bloczek o więkcesz liczbie udzialów niż ten, za który zapłaciłeś, zależnie od
obecnego wartości motywacji (zobacz stronę 12, “karta przywileju Accounting “).
Jako biężący gracz otrzymujesz 1 punkt na udziałów za każdy udział w bloczku, który kupiłeś. Dodatkowo bloczek udziałów generuje większy przychód podczas
zdarzenia bonus payment (wypłata bonusu).
Uwaga. Liczba bloczków udziałów jest ograniczona. Jeżeli bloczki w jakimś nominale się skończą, to nie można ich już więcej kupować.
Przykład: Zielony kupuje 1 bloczek 3 udziałów za 400,000 Pinatów i otrzymuje 3 punkty na
torze udziałów.
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G) uzycie karty przywileju
Ta akcja pozwala ci użyć kart przywilejów Development (Rozwój) lub Legal & Patents (Prawny i patenty). (Opisy są na stronie 12 pod “karty przywilejów“.)

zakonczenie gry___________________________________________________________________
Jeżeli zyskasz 4 punkty zwycięstwa natychmiast to ogłoś i jeżeli to konieczne pokaż swoją kartę arcywroga. Jeżeli już pokonałeś swojego arcywroga wcześniej
(patrz strona 3, “arcywróg”), nie możesz wycofać tego punktu. Gra kończy się natychmiast w momencie gdy bieżąca tura departamentów zostanie zakończona.
Jeżeli inny gracz także osiągnie 4 punkty zwycięstwa podczas tej tury, to także musi to oznajmić i pokazać kartę arcywroga.
Zwycięża gracz, który zyskał najwięcej punktów zwycięstwa. W przypadku remisu, gracz z największą liczbą pieniędzy zwycięża. Jeżeli nadal jest remis to jest kilku
zwycięzców. Innym życzymy więcej szczęścia podczas kolejnej gry w Power Struggle!
Uwaga: Jeżeli chcecie grać w dłuższą grę, grajcie dopóki ktoś nie uzyska 5 punktów zwycięstwa. Powinniście o tym zadecydować przed rozpoczęciem gry.

karty przywilejów_________________________________________________________________
Możesz używać swoich kart przywilejów na kilka różnych sposobów. Niektóre z nich wzmacniają kację lub zdarzenie, inne same z siebie oferują akcję. W tym
rozdziale opisano dokładnie każdą z kart przywilejów.
Możesz użyć karty przywileju wyłacznie jeżeli karta leży przed tobą i jest odkryta. Kartę przywileju możesz zyskać albo podczas spotkania dyrektorów albo przez
udane przekupstwo. Sposób w jaki pozyskałeś kartę określa, która połowa karty leży zwrócona w twoją stronę; możesz używać tylko opisu z tej połowy. Strona
bribed (przekupstwo) jest zawsze silniejsza niż strona dział.
Niektóre zdarzenia lub akcje mogą wymagać zakrycia karty. Taka karta traci moc do końca bieżącej tury.
Podczas spotkania dyrektorów każdy nowy szef działu otrzymuje kartę przywileju odpowiadającą jego działowi; nowy prezes otrzymuje kartę przywileju
Chairman (zobacz stronę 6, “rozdawanie kart przywilejów”). Zawsze karty otrzymane w ten sposób układaj przed sobą odkryte i zawsze zwrócone w swoja stronę
połówką division (dział) (szare tło).
Karty przywilejów zmieniają właścicieli po pomyślnym przekupstwie (zobacz strona 10, “przekupywanie innych graczy”). Odkryte karty otrzymane w ten
sposób zawsze układaj przed sobą zwrócone w do siebie połówką bribery (przekupstwo) (złote tło), nawet jeżeli odzyskujesz kartę przywileju swojego własnego
szefa działu lub swojego prezesa. Jeżeli otrzymujesz kartę przywileju zakrytą, to musisz ją umieścić przed sobą także zakrytą.

Chairman (Prezes)
Na początku spotkania dyrektorów (zobacz strona 7) możesz stworzyć dokładnie 1 nowy
departament z 1 pracownikiem. Weź 1 menadżera ze swoich zasobów i 1 pracownika z zasobów
ogólnych i umieść menadżera i pracownika na pustym polu departamentu w dowolnym dziale.
Wskazówka: W momencie uzyskania tej karty umieść 1 pracownika i 1 menadżera
ze swoich zasobów obok swojego prezesa. Będzie to przypominać o tym przywileju.

Na początku spotkania dyrektorów (zobacz strona 7) możesz założyć dokładnie 1 nowy główny
departament bez pracowników. Weź 2 menadżerów ze swoich zasobów i umieść ich na pustym polu
departamentu w dowolnym dziale. Dodatkowo otrzymujesz 1 punkt na torze departamentów.
Wskazówka: W momencie uzyskania tej karty umieść 2 menadżerów ze swoich zasobów
obok swojego prezesa. Będzie to przypominać o tym przywileju.

Accounting (Ksiegowosc)
Kupując bloczek udziałów podczas akcji “F) kupowanie punktów” (zobacz strona
11), możesz otrzymać bloczek o większej liczbie udziałów niż ten za który zapłaciłeś,
zależnie od obecnej wartości motywacji:
0 dodatkowych udziałów przy motywacji 4-6
1 dodatkowy udział przy motywacji 2-3
2 dodatkowe udzuały przy motywacji 0-1
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Kupując bloczek udziałów podczas akcji “F) kupowanie punktów” (s. 11), możesz otrzymać bloczek
o większej liczbie udziałów niż ten, za który zapłaciłeś, zależnie od obecnej wartości motywacji:
1 dodatkowy udział przy motywacji 4-6
2 dodatkowe udziały przy motywacji 2-3
3 dodatkowy udział przy motywacji 0-1

Przykład: Niebieski posiada kartę przywileju Accounting (Księgowość)
ułożoną stronę dział do siebie. Obecna wartość motywacji to 1. Podczas
kupowania udziałów Niebieski otrzymuje 2 dodatkowe udziały. Płaci
400,000 Pinatów za 1 bloczek po 3 udziały, a bierze z zasobów bloczek o
wartości udziałów 5. Otrzymuje 5 punktów na torze udziałów.

Controlling (Kontroling)
Możesz otrzymać więcej pieniędzy za każdy ze swoich departamentów i głównych
departamentów podczas zdarzenia wypłata bonusu (strona 7) zależnie od wartości motywacji:
brak dodatkowych pieniędzy przy motywacji 5-6
+50,000 Pinatów za departament/główny departament przy motywacji 3-4
+100,000 Pinatów za departament/główny departament przy motywacji 0-2

Możesz otrzymać więcej pieniędzy za każdy ze swoich departamentów i głównych
departamentów podczas zdarzenia wypłata bonusu (strona 7) zależnie od wartości motywacji:
+100,000 Pinatów za departament/główny departament przy motywacji 3-6
+150,000 Pinatów za departament/główny departament przy motywacji 2
+200,000 Pinatów za departament/główny departament przy motywacji 0-1

Przykład: W przykładzie wypłaty bonusu (zobacz strona
7, “wypłata bonusu”) Czerwony otrzymuje 1,150,000
Pinatów. Przujmując, że posiadałby kartę Controlling
(Kontroling) zwrócona stronę bribed (przekupstwo) w
swoją stronę, a obecna wartość motywacji byłaby 1,
to Czerwony otrzymałby dodatkowe 800,000 Pinatów
za swoje 3 departamenty i 1 główny departament, w
sumie bonus wyniósłby wtedy 1,950,000 Pinatów.
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Development (Rozwój)
Moższ podjąć akcję “G) użycie karty przywileju” (zobacz strona 12), żeby zwabić 1 pracownika od
innego gracza. Weź 1 pracownika z dowolnego departamentu lub głównego departamentu, który
jest w posiadaniu innego gracza do dowolnego swojego departamentu lub głównego departamentu.
Jako alternatywę możesz pobrać pracownika z zasobów. Jeżeli nie masz departamentu lub głównego
departamentu, który możesz przyjąć pracownika, to nie możesz podjąć tej akcji.

Uwaga: Proszę pamiętać o “ogólnych zadsach dla akcji” (zobacz strona 8). Może zaistnieć konieczność zamknięcia departamentu.
Moższ podjąć akcję “G) użycie karty przywileju” (zobacz strona 12), żeby zwabić 3 pracowników
od innych graczy. Weź 3 pracowników z dowolnych departamentów i/lub głównych
departamentów, które są w posiadaniu innych graczy do dowolnych swoich departamentów i/lub
głównych departamentów. Nie możesz wziąć więcej niż 1 pracownika od jednego gracza. Jako
alternatywę możesz wziąć pracowników z zasobów, tak żeby w sumie było 3 pracowników – albo
żeby oszczędzić innych graczy albo w przypadku gdy mniej niż 3 graczy posiada pracowników.
Jeżeli w twoich departamentach i/lub głównych departamentach nie ma miejsca żeby pomieścić
pracowników, możesz zwabić do siebie tylko tylu pracowników, ilu możesz zapewnić pracę.
Uwaga: Proszę pamiętać o “ogólnych zadsach dla akcji” (zobacz strona 8). Może zaistnieć konieczność zamknięcia departamentu.
Przykład: Czerwony posiada kartę przywileju Development (Rozwój)
leżącą stroną przekupstwo w swoją stronę. Używa 1 akcji, żeby
wykorzystać przywilej. Bierze 1 pracownika z departamentów
każdego gracza: Niebieskiego, Żółtego i Zielonego. Umieszcza ich w
swoim departamencie w dziale human resources. Teraz posiada tam 6
pracowników, żaden więcej nie może być tam już dodany.

Communication (Komunikacja)
Pod koniec spotkania dyrektorów, możesz posegregować 8 kart zdarzeń dla bieżącej tury
(zobacz strona 6, “segregowanie kart wydarzeń”.)

Pod koniec spotkania dyrektorów (zobacz strona 4) i po tym jak zostanie wykonany przywilej
karty Chairman (Prezes) możesz wykonać 1 dodatkową akcję, tak jakby był to twój krok akcji
(zobacz strona 8, “krok akcji”).
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Human Resources (Kadry)
Możesz otrzymać dodatkowych pracowników z zasobów ogólnych podczas akcji ”A) zatrudnianie
pracowników“ (zobacz strona 8) i “B) tworzenie departamentów“ (nowymi pracownikami, zobacz
strona 9), zależnie od obecnej wartości motywacji:
0 dodatkowych pracowników przy motywacji 4-6
1 dodatkowy pracownik przy motywacji 2-3
2 dodatkowych pracowników przy motywacji 0-1

Możesz otrzymać dodatkowych pracowników z zasobów ogólnych podczas akcji ”A) zatrudnianie
pracowników“ (zobacz strona 8) i “B) tworzenie departamentów“ (nowymi pracownikami, zobacz
strona 9), zależnie od obecnej wartości motywacji:
1 dodatkowy pracownik przy motywacji 4-6
2 dodatkowych pracowników przy motywacji 2-3
3 dodatkowych pracowników przy motywacji 0-1

Przykład: Zielony posiada kartę przywileju
Human Resources (kadry) zwróconą stroną bribed
(przekupstwo) w swoją stronę. Używa akcji “tworzenie
departamentów” żeby założyć 1 nowy departement
przy użyciu nowych pracowników. Obecna wartość
motywacji to 1, więc Zielony otrzymuje 3 dodatkowych
pracowników. Umieszcza1 menadżera i 4 pracowników
z zasobów na najwyższym pustym pokoju w dziale
accounting (księgowość).

legal & patents (prawny i patenty)
Moższ podjąć akcję “G) użycie karty przywileju” (zobacz strona 12), żeby zwolnić 1 pracownika
w celu uzyskania 1 punktu wpływów. Weź 1 pracownika z dowolnego swojego departamentu lub
głównego departamentu i zwróć go do zasobów ogólnych. Dodatkowo otrzymujesz 1 punkt na torze
wpływów. (Nie możesz podjąć tej akcji, jeżeli nie masz pracowników do zwolnienia).

Uwaga: Proszę pamiętać o “ogólnych zasadach dla akcji” (zobacz strona 8). Może zaistnieć konieczność zamknięcia departamentu.
Moższ podjąć akcję “G) użycie karty przywileju” (zobacz strona 12), żeby zwolnić 2 pracowników w
celu uzyskania 2 punktów wpływów. Weź 2 pracowników z dowolneych swoich departamentów i/
lub głównych departamentów i zwróć ich do zasobów ogólnych. Dodatkowo otrzymujesz 2 punkty na
torze wpływów. (Nie możesz podjąć tej akcji, jeżeli nie masz 2 pracowników do zwolnienia).

Uwaga: Proszę pamiętać o “ogólnych zasadach dla akcji” (zobacz strona 8). Może zaistnieć konieczność zamknięcia departamentu.
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Przykład: Czerwony posiada kartę przywileju legal & patents (prawny i
patenty) zwróconą stroną dział do siebie. Czerwony używa 1 akcji żeby
wykorzystać przywilej. Usuwa 1 pracownika ze swojego departamentu
do zasobów ogólnych. Potem przesuwa swój pionek o 1 krok (punkt) do
góry na torze wpływów.

Podziekowania dla…
... */przyjaciół bauldrica/*, bez ich międzykontynentalnych doświadczeń ta gra nie mogłaby powstać .
Dalej: Stefan Schlößer, Robin Clemens, Martin Bickel, Nicole & Tommy Schulze, Holger Lamm, Roland Caspari, Jörg Wagner, Martina & Roman Thielemann,
Daniela & Réné Seifert, Sylvia & Michael Ziegler, Muriel Hautefeuille, Torsten Richter, Sebastian Joussen, Irmi aus Starnberg, Annette & Sebastian Kirch, Natalie
Hammerich & Wolfgang Hatzack, Andi Gassmann, Jens Dreiling, Sandra & Andreas Spörl, Ives Müller aka Sven Glückspilz, Gabriela & Helmut Grundei, Paula &
Frank Bleckmann & Söhne, Pasquale Innominato, Simon Schutz, Uli Nigl, Thiel-Bande, Obermayer-Clan i mój Sausemaus :-)
Podziękowania dla wszystkich testerów: Sabine Wendler, Steffen König, Thomas Papendieck, Jan van der Burg, Ignacio Garro, Marc Espenhain, Björn Heumann,
Christian Schulze, Mirko Radowitz, Ina & Jan-Hendrik Frerichs, Alexander Mann-Wahrenberg, David Zeman, Paula & Olli Vogel, Elias Anderson, Volker Schwägerl,
Detlev Beiderbeck, Irene Müller, Christa & Danyel Jaquet, Thomas Hoche, Nico Steiner, Marion & Nico & Lukas Bogatzki, Thor z Augsburga, Martin Guddat, Sandra
& Thomas Falke, Lukas Barucha, Matthias Wiendl, Michael Hilbert, Robert Müller, Klub Graczy Hoechst i wielu innych.
Specjalne podziękowania dla: Helmut Fennel, Norbert Ehmer, Helge Landgraf, Roland Lehmer, Armin Vogt, Udo Judaschke, Robert Gutwein, Peter Schubert,
Thomas Knapp, Torsten Kerz, Martin Griesser, Bernd Schneebauer, Alexander Schlick i Cyrus Kerfekhah.
Na końcu, ale nie mniej ważne podziękowania, dla: „Gaming-Pros“ Alexander Zbiek z Brettspielwelt, Frank Deutschendorf & Michael Matuszczak z Klubu Graczy
Hippodice Spieleclub e.V., Bernadette Becker & Andreas Buhlmann z Cliquenabend.de, Klaus Ottmaier z Kolonii, Ralph Querfurth ze Stuttgartu, Heike & Michael
López- Pelke z Essen, Friedemann Friese & Maura Kalusky z Bremy i oczywiście Martina & Peter Eggert, Philipp El Alaoui, Wolf Wittenstein & Tobias Stapelfeldt z
Eggertspiele.
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