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§1 Informacje 
o grze

Informacje
 o grze

§2 W PUDEŁKUW pudełku

150 x
Znaczników 
Żywności

6 x
Znaczników Celów 
Politycznych

6 x
Znaczników
Miejsc

1 x
Znacznik Rundy

1 x
Znacznik Wyborów 
Parlamentarnych

1 x
Znacznik Wyborów 
Prezydenckich

1 x
Znacznik 
Większości

6 x
Znaczników Głosów

47 x
Kart Akcji

7 x
Kart Wydarzeń

5 x
Kart Urzędu

1 x
Karta Końca Gry

1 x
Znacznik Manipulacji

1 x
Znacznik Veta

6 x
Zasłonek

6 x
Kart Pomocy

1 x Plansza

1 x
Znacznik Fazy

12x
Znaczników
Programu Rządowego
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Wybierz kolor i weź komponenty w danym 
kolorze: 25 Znaczników Żywności, 2 
Znaczniki Programu Rządowego, Znacznik 
Celów Politycznych, Znacznik Głosów, 
Znacznik Miejsca i Zasłonka na Budżet Partii.

1.

Umieść swoje Znaczniki Celów Politycznych 
w strefie wejściowej zoo.

2.

Umieść Znacznik Rundy, Znacznik Wyborów 
Parlamentarnych i Znacznik Wyborów 
Prezydenckich na pierwszym polu Toru 
Rund. Umieść Znacznik Fazy na pierwszym 
polu Toru Faz. Umieść Znacznik Większości 
obok Toru Parlamentu.

3.

Weź odpowiednią liczbę Znaczników 
Żywności według tabeli po prawej i połóż 
je za Zasłonką (w Budżecie Partyjnym).

4.

Liczba Graczy Znaczniki Żywności

2 20

3 14

4 10
5 - 6 8

Przetasuj zakryte Karty Wydarzeń. Odłóż 3 
karty na bok, dodaj do nich kartę Końca 
Gry i je przetasuj. Umieść pozostałe Karty 
Wydarzeń na wierzchu Talii Wydarzeń.

6.

Przetasuj Karty Akcji i uformuj z nich 
zakrytą talię na środku strefy gry. Każdy 
gracz dobiera 2 karty.

5.

W pobliżu strefy gry umieść Karty Urzędu, 
Znacznik Manipulacji i Znacznik Veta.

7.

§3 Przygotowanie 
Gry

Przygotowanie 
Gry

Tor Rund Tor Faz Głosy Tor Celów 
Politycznych Miejsca
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Zwierzęta w zoo nareszcie doczekały się au-
tonomii i wprowadziły demokrację jako swój 
ustrój polityczny. Teraz każda Partia chce 
zrealizować swój program polityczny i 
zwyciężyć z innymi partiami.

Gracze stają na czele partii zwierząt. Ich 
zadaniem będzie poprowadzenie swoich Partii 
do sukcesu, przygotowując zmyślne strategie i 
używając najskuteczniejszych metod 
negocjacji. Zaufaj zwierzęcemu instynktowi!

ŻŻeby utrzymać wysokie stanowiska i być częścią 
rządu, Partia musi wygrać wybory i stworzyć 
korzystne dla siebie koalicje. Podczas gdy rząd 
próbuje osiągnąć swoje cele polityczne, 
opozycja spiskuje przeciwko niemu i wywiera 
na nim nacisk. Sojusze mogą się rozpaść tak 
szybko, jak zostały zawarte. Może się zdarzyć, że 
partie w partie w rządzie będą sobie skakać do gardeł.

Partia, która osiągnie najwięcej Celów 
Politycznych, wygrywa.

§4 OPIS ROZGRYWKIOpis Rozgrywki

W Zookrację gra się w następujących po sobie 
rundach, dopóki nie zostaną spełnione warunki 
końca gry (§6).

Każda runda składa się z kilku faz, które są 
oznaczone przez Znacznik Fazy na Torze Faz. 
Fazy rozgrywa się w kolejności podanej w tabeli 
poniżej.

UWAGA: Runda nie musi zawierać wszystkich 
faz, niektóre z nich można pominąć. Tabela 
przedstawia fazy i w jakiej kolejności się je 
rozgrywa.
Pozycja Znacznika Wyborów Parlamentarnych i 
Znacznika Wyborów Prezydenckich na Torze 
Rund oznaczają, czy związane z nimi fazy będą 
rozgrywane.

W każdej fazie gracze mogą zagrać dowolną 
liczbę Kart Akcji z symbolem tej fazy. Więcej 
informacji na ten temat znajduje się w sekcji §5.

Pod koniec każdej fazy należy przesunąć 
Znacznik Fazy na następne pole Toru Faz, które 
będzie rozgrywane w następnej rundzie.

§5 RozgrywkaROZGRYWKA

Wybory PrezydenckieA Zawsze co drugą rundę

Kampania Wyborcza do Parlamentu
W każdej rundzieB

Wybory Parlamentarne
Zawsze co drugą rundęC

Formowanie Rządu
Po każdych Wyborach ParlamentarnychD

Wydarzenie
W każdej rundzieE

Wotum Nieufności
Tylko wtedy, gdy rząd nie ma większości w ParlamencieF

Postęp
W każdej rundzieG
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W tej fazie Partie wybierają nowego Prezydenta.
Wybory Prezydenckie mają miejsce w pierwszej i 
każdej następnej rundzie.

Niektóre Karty Akcji (np. Wcześniejsze Wybory 
Prezydenckie) mogą zmienić ten porządek (§9a).

W WyboW Wyborach Prezydenckich Partie potajemnie 
licytują Znaczniki Żywności, by zostać 
Prezydentem. W tej fazie wszyscy gracze grają 
jednocześnie.

W tajemnicy weź dowolną liczbę 
(także 0) Znaczników Żywności z 
Budżetu Partii, którą chcesz 
licytować.

Trzymaj je w swojej prawej ręce.

Wyciągnij rękę na środek strefy gry. Dopóki 
wszyscy gracze nie wyciągną przed siebie 
ręki, możesz zmienić liczbę licytowanych 
znaczników. Gdy wszyscy gracze podejmą 
decyzję, otwórzcie ręce.

Porównaj ze sobą liczbę zalicytowanych 
Znaczników Żywności.

Partia, która zalicytowała 
najwięcej Znaczników 
Żywności, otrzymuje Kartę 
Prezydenta i kładzie ją 
odkrytą przed sobą (na 
przodzie karty znajduje się 
aktywny symbol).

Partie zwracają połowę  zalicytowanych 
Znaczników Zywności (zaokrąglając w 
górę) do ogólnego stosu. Reszta 
znaczników wraca do Budżetu Partii.

Przesuń Znacznik Wyborów Prezydenckich 
o 2 pola do przodu na Torze Rund. 
Następne Wybory Prezydenckie odbędą się 
za dwie rundy.

Partia nowo wybranego Prezydenta 
natychmiast wdraża 1 Cel 
Polityczny. Przesuń Znacznik 
Gracza zwycięskiej Partii o jedno pole do 
przodu na Torze Celów Politycznych.

Ponadto Partia Prezydenta 
może dobrać  Kartę Akcji, a 
następnie odwrócić Kartę 
Prezydenta, żeby pokazać, 
że ta umiejętność została 
użyta.

W przypadku remisu podczas licytacji każda 
Partia zwraca połowę Znaczników Żywności 
(zaokrąglając w górę) nas stos znaczników.

Następnie remisujące Partie biorą udział w 
kolejnej licytacji.

W przypadku kolejnego remisu obecny 
Prezydent tymczasowo utrzymuje stanowisko. 
Jeśli zdarzy się to  podczas pierwszych Wyborów 
Prezydenckich, tymczasowo nie ma wybranego 
Prezydenta. Karta Prezydenta pozostaje na 
swoim miejscu.

Jeśli nowy Prezydent nie został wybrany 
lub urzęduje Tymczasowy Prezydent, 
przesuń Znacznik Wyborów 
Prezydenckich o 1 pole.
Następne Wybory Prezydenckie, w których 
będą brać udział wszystkie Partie, odbędą się 
w następnej rundzie.

§5а Wybory PrezydenckieWybory Prezydenckie
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Podczas prowadzenia Kampanii Wyborczej do 
Wyborów Parlamentarnych gracze kupują głosy 
zwierząt w zoo jedzeniem. Partia, która położyła 
najwięcej Znaczników Żywności na danym 
gatunku, otrzyma od niego najwięcej głosów.

KamKampania parlamentarna ma miejsce w każdej 
rundzie. Wszystkie Partie mają jedną turę na 
przekupienie zwierząt w zoo. Jeśli w tej rundzie 
Wybory się nie odbędą, podczas następnego 
Liczenia Głosów należy dodać do siebie 
Znaczniki z tej i następnej Kampanii Wyborczej.

Na pocNa początku Minister Obrony i Minister Finansów 
Partii decydują, czy chcą użyć Znacznika Blokady 
i Znacznika Manipulacji (§5d). Jeśli to zrobią, 
odwróć odpowiednią Kartę Urzędu koszulką do 
góry. Oba znaczniki mogą zostać użyte na 
jednym gatunku. Nie można użyć zdolności Kart 
Urzędu w pierwszej rundzie, bo karty nie zostały 
jesjeszcze nikomu przydzielone. 

Po wszystkim kolejność w fazie postępuje 
zgodnie z kolejnością graczy.

Kolejność graczy określa się za pomocą 
Toru Parlamentu. Znaczniki Miejsc 
pokazują ile Miejsc w Parlamencie 
zajmuje każda Partia. Kolejność zależy od 
liczby zajmowanych Miejsc - im więcej 
Miejsc, tym wcześniej w turze gracz 
będzie mógł wykonać swoje akcje.

Jeżeli kilka Partii zajmuje tyle samo 
Miejsc, postępuj zgodnie z poniższą listą, 
żeby ustalić kolejność graczy. Jeśli 
zakończy się to remisem, rozpatrz 
następny punkt listy. Która partia ma:

Jeśli dalej jest remis, ustal kolejność 
losowo.

więcej zrealizowanych Celów Politycznych (jest 
„dalej” na Torze Celów Politycznych)
Kartę Premiera
Kartę Ministra Obrony
Kartę Ministra Finansów
Kartę Prezydenta
Kartę Lidera Opozycji

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Przykład: Żółta Partia zajmuje obecnie najwięcej 
miejsc w Parlamencie i rozpocznie fazę Kampanii 
Parlamentarnej. Niebieska Partia będzie ostatnia.

Przykład:  W pierwszej rundzie żadna z Partii nie 
zajmuje Miejsc w Parlamencie. W związku z tym Partia 
Prezydenta rozpoczyna rundę. Kolejność pozostałych 
graczy jest losowa.

§5B Kampania Wyborcza 
do Parlamentu

Kampania Wyborcza 
do Parlamentu
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W swojej turze można przeznaczyć na 
Kampanię Wyborczą maksymalnie tyle 
Znaczników Żywności z Budżetu Partii, na 
ile pozwala poniższa tabela.

W trakcie swojej tury możesz 
zagrać dowolną liczbę Kart Akcji w 
danej fazie (§9a „Karty Akcji”). 
Następnie odrzuć zagrane karty na 
odkryty stos kart odrzuconych.

Karty Urzędu i Karty Akcji (§5d i §9a) 
pozwalają na wydanie więcej Znaczników na 
dany gatunek i na rundę, niż to dozwolone.

Partia Premiera może raz 
położyć 2 Znaczniki 
Żywności z ogólnego stosu 
na dowolnym gatunku.  
Odwróć Kartę Urzędu, żeby 
zaznaczyć, że umiejętność 
została już wykorzystana.

Partia Lidera Opozycji może 
prowadzić Negatywną 
Kampanię (§9a) wśród 
wybranych zwierząt. Odwróć 
Kartę Urzędu, żeby zaznaczyć, 
że  umiejętność została już 
wykorzystana.

Przykład: Czerwony kładzie 3 Znaczniki Żywności z 
Budżetu Partii na Niedźwiedziach Polarnych. Ponadto 
zagrywa Kartę Akcji „Negatywna Kampania” na 
niedźwiedzie polarne, żeby zastąpić 1 Znacznik 
Żywności Zielonego swoim Znacznikiem z ogólnego 
stosu.

Żaden gatunek nie może mieć takiej samej 
liczby Znaczników w kilku kolorach. W związku 
z tym, na zwierzętach nigdy nie będzie remisu 
w Znacznikach Żywności. Nie możesz umieścić 
na atunku znaczników, jeśli doprowadziłoby 
to do remisu.Liczba Graczy Znaczniki Żywności

2 10

3 7

4 5
5 i 6 4

W swojej turze możesz umieścić do trzech 
Znaczników Żywności na gatunku.
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Podczas Wyborów Parlamentarnych gracze liczą 
głosy zwierząt w zoo i określają liczbę zajętych 
Miejsc w Parlamencie.

Wybory Parlamentarne odbywają się co drugą turę. 
Niektóre Karty Akcji (np. Wcześniejsze Wybory 
Parlamentarne) mogą zmienić ten porządek (§9a). 

Wybory Parlamentarne ają następujący porządek:

Usuń wszystkie Znaczniki Miejsc i Znacznik 
Większości z Toru Parlamentu.
Partie, w obowiązującej kolejności, 
mogą zagrać dowolną liczbę kart, 
które mogą być zagrane w tej fazie 
(§9a,  „Karty Akcji”).
Zlicz Głosy - na podstawie otrzymanych 
głosów określ, ile Miejsc uzyskała każda 
Partia.

Liczba Miejsc zależy od rozłożenia Znaczników 
Żywności i poparcia większości gatunku. Głosy 
każdego gatunku można policzyć w dowolnej 
kolejności. Polecamy zacząć liczenie od słoni, 
w lewym górnym rogu planszy, i kontynuować 
wzdłuż ścieżki.

Partia z największą liczbą Znaczników 
Żywności na gatunku otrzymuje tyle głosów, ile 
wskazuje najwyższa liczba obok tego gatunku.

Jeśli podane są dwie liczby, druga Partia 
ciesząca się największą popularnością 
otrzymuje tyle głosów, ile wskazuje druga 
liczba.

Pozostałe Partie nie otrzymują żadnych głosów 
od tych gatunków.

§5c Wybory ParlamentarneWybory Parlamentarne



Zsmuj głosy i oznacz je na Torze 
Parlamentu za pomocą Znacznika 
Miejsc. Znacznik Miejsc przedstawia 
Twoje Miejsca w Parlamencie. Pamiętaj, 
żeby zmienić kolejność graczy (§5b).

Określ liczbę Miejsc w Parlamencie 
wymaganą do uzyskania większości w 
Parlamencie.

Zsumuj Miejsca wszystkich Partii, podziel wynik 
przez dwa (zaokrąglając w dół) i dodaj 1. 

Zaznasz wynik na Torze Parlament za pomocą 
Znacznika Większości. Będzie potrzebny podczas 
Formowania Rządu (§5d).

Usuń wszystkie Znaczniki 
Żywności Partii z planszy poza 
tymi, na które została zagrana 
Karta Akcji „Lojalność”. Odłóż 
Znaczniki na odpowiedni stos.

Przesuń Znacznik Wyborów 
Parlamentarnych o 2 pola na 
Torze Rund. Następne Wybory 
odbędą się za dwie rundy.

Każda Partia otrzymuje Znaczniki 
Żywności ze stosu znaczników 
według ich liczby Miejsc w 
Parlamencie i umieszczają je w 
swoich Budżetach Partii.

Przykład: W Parlamencie jest 51 Miejsc. Umieść Znacznik 
Większości na polu 26.

Lorem Ipsum

Rząd jest formowany po każdych Wyborach 
Parlamentarnych.
W tej fazie Partie zawiązują Koalaicje. Gracze 
ustalają skład Rządu, mianują przedstawicieli na 
stanowiska i ogłaszają kto będzie wprowadzać 
Cele Polityczne. Z reguły Partia powinna chcieć 
być częścią Rządu, bo może jej to pozwolić na 
implementację swoich Celów Politycznych, a 
dostęp do Stanowisk Urzędowych da premie 
podcpodczas Kampanii Parlamentarnej.

Podczas tej fazy racze mogą swobodnie 
dyskutować. Gracze mogą wystosowywać 
oficjalne propozycje, ale NIE mogą wymieniać 
się komponentami gry, jak Znaczniki Żywności, 
Karty Akcji, Miejsca i Zaimplementowane Cele 
Polityczne.

RRząd można uformować samemu lub jako 
Koalaicja. Do uformowania rządu potrzebna jest 
większość Miejsc w Parlamencie. Wymagana 
liczba Miejsc jest zawsze podana na Torze 
Parlamentu przez Znacznik Większości.

Żeby uformować Rząd, należy jednak wypełnić 
poniższą procedurę. 

Partia, która zgodziła się na Propozycję Koalicji (patrz 
poniżej) jest częścią Rządu. Pozostałe Partie tworzą 
Opozycję. Zarówno bycie w Rządzie, jak i w Opozycji niesie 
za sobą pewne korzyści. Przynależność do jednego i 
drugiego jest zaznaczana za pomocą Znacznika Głosów.

Partia z największą liczbą Miejsc 
wystosowywuje pierwszą Propozycję 
Koalaicji.

Usuń 2 Znaczniki Programu Rządowego z 
planszy.

W przypadku remisu Partia z mniejszą 
liczbą zaimplementowanych Celów 
Politycznych ma pierwszeństwo. Jeśli 
nadal jest remis, ustal kolejność losowo.

§5d Formowanie RząduFormowanie Rządu
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Każda Partia może zaproponować tylko 
jedną Koalaicję na rundę.

Partia oferująca Koalaicję musi ogłosić 
swoją propozycje jasno i wyraźnie. 
Zalecamy mówienie: „Proponuję, co 
następuje...”, lub używanie podobnych 
sformułowań. Ważne jest, aby wiedzieć, 
kiedy ktoś składa Propozycję, bo każda 
Partia może zrobić to tylko raz.

Propozycja Koalicji musi zawierać:
Propozycje podziału pomiędzy Partiami w 
Rządzie trzech Stanowisk Urzędowych: 
Premiera, Ministra Finansów i Ministra Obrony. 
Pamiętaj, że w Zookracji Prezydent nie jest 
uważany za część Rządu!

Każda Partia w Rządzie może otrzymać od 0 do 3 
Stanowisk Urzędowych.

Oświadczenie, które Partie będaą mogły 
zaimplementować swoje Cele Poliryczne w tej 
i następnej rundzie.
Uwaga: W ostatniej rundzie zostaną 
zrealizowane 2 Cele Polityczne.

Czas na głosowanie.

W sekrecie zadecyduj, czy Twoja Partia zgadza 
się na Propozycje Koalaicji.

Odwróć Znacznik Głosu na stronę ze 
swoją decyzją („tak” lub „nie”). Umieść 
znacznik na środku pola gry, ale zakryj 
go (np. ręką).

Gdy wszystkie Partie podjęły decyzję, odkryjcie 
swoje Znaczniki. Podliczcie liczbę Miejsc Partii w 
Parlamencie głosujących na „tak”.

Stanowiska Urzędowe mają następujące 
premie i mogą być użyte tylko raz przed 
następnymi Wyborami Parlamentarnymi:

Partia Premiera może położyć 2 
dodatkowe Znaczniki Żywności 
ze stosu znaczników podczas 
Kampanii Wyborczej do 
Parlamentu.
Minister Finansów Partii może 
położyć swój Znacznik 
Manipulacji na dowolnym 
gatunku na początku Kampanii 
Parlamentarnej, żeby zakryć 
liczby obok gatunków.

Znacznik pozostaje w grze do 
następnych Wyborów Parlamentarnych i 
zmienia liczbę głosów tego gatunku: 
Partia z największą liczbą Znaczników 
Żywności na tym gatunku otrzyma 4 
głosy. Pozostałe Partie nie otrzymują 
żadnych głosów od tego gatunku.

Minister Obrony Partii może 
położyć Znacznik Blokady na 
początku Kampanii Wyborczej 
do Parlamentu, żeby 
powstrzymać Partie (w tym
własną) od umieszczania nowych 
Znaczników Żywności na gatunku w tej 
rundzie  (bez względu na źródło 
Znaczników). Usuń Znacznik Blokady z 
planszy pod koniec tej rundy.

Przykład: Żółty proponuje, co następuje: Żółty 
zaimplementuje pierwszy Cel Polityczny i otrzyma Kartę 
Premiera. Pomarańczowy otrzyma Karty Ministra 
Finansów i Obrony, a Czerwony zaimplementuje drugi Cel 
Polityczny.  
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Jeśli liczba głosów na „tak” jest większa niż 
liczba ze Znacznikiem Większości na Torze 
Parlament, Propozycja Koalaicji jest 
przyjęta i Rząd zostaje wybrany. Rząd ma 
obecnie większość w Parlamencie, bo jego 
łączna liczba Miejsc jest większa niż liczba 
Miejsc Opozycji.

Trzymaj Znacznik Głosu przed sobą w 
widocznym miejscu, żeby 
zaznaczyć,przynależność  do Rządu lub Opozycji.

Każda Partia, która głosowała na „Tak”, jest w 
Rządzie. Każda Partia, która głosowała na „Nie”, 
jest w Opozycji.

Jeżeli liczba Miejsc, które głosowały na 
„tak” jest mniejsza niż liczba wskazana 
przez Znacznik Większości, Propozycja 
Koalaicji zostaje odrzucona.
Teraz druga Partia z największą liczbą 
Miejsc wystosowywuje Propozycję Koalicji. 
W przypadku remisu Miejsc, stosuje wyżej 
opisane zasady ustalania kolejności (Partia 
z mniejszą liczbą wprowadzonych Celów 
ma pierszeństwo).

Proces ten postępuje do momentu wyboru 
Rządu lub do momentu, gdy wszystkie 
Partie zaproponowały utworzenie Koalaicji.

Jeśli Rząd został wybrany, rozdaj odkryte 
Karty Urzędu według deklaracji Propozycji 
Koalaicji.

Umieść 1 Znacznik Programu Rządowego 
Partii, której obiecano implementację jej 
pierwszego Celu Politycznego na polu 
planszy oznaczonym P1. Zrób to samo dla 
drugiego Celu Politycznego.

Partia w Opozycji z największą 
liczbą Miejsc w Parlamencie 
otrzymuje odkrytą Kartę Lidera 
Opozycji.

W przypadku remisu Kartę Lidera Opozycji 
otrzymuje Partia z najmniejszą liczbą 
zaimplementowanych Celów Politycznych.

Jeśli dalej jest remis, daj kartę losowemu 
graczowi.

Jeśli rząd nie został wybrany, w tej rundzie 
Partie nie mogą już proponować Koalaicji.

Obecny Rząd sprawuje funkcje jako Rząd 
tymczasowy (nie ma znaczenia, czy Partie wciąż 
mają Większość w Parlamencie). Karty Urzędu 
pozostają u obecnych graczy.  Nie odwracaj ich 
koszulką do góry (nie będzie można ich użyć 
ponownie).

Przykład: Żółty, Czerwony i Pomarańczowy głosowali za 
przyjęciem Propozycji Koalicji. Suma ich Miejsc (27) daje 
im Większość w Parlamencie. Nowy Rząd został wybrany. 
Znaczniki Głosu Zielonego, Czarnego i Niebieskiego są 
odwrócone na stronę Opozycji.

Przykład: Propozycja Koalicji Żółtego otrzymuje głosy 
jedynie Żółtego i Czerwonego (w sumie 20). Znacznik 
Większość pokazuje jednak, że do utworzenia Rządu 
potrzeba są co najmniej 26 Miejsc. Zielony, jako druga 
najsilniejsza Partia, jest następny w kolejce do złożenie 
propozycji utworzenia nowego rządu.
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§5e WydarzenieWydarzenie

W tej fazie zwierzęta stawiają czoła 
nieprzewidywalnym zdarzeniom.

Wydarzenie dzieje się w każdej rundzie.

Dobierz 1 Kartę Wydarzeń i 
rozpatrz jej efekt (§9b, „Karty 
Wydarzeń”). Odrzuć ją na stos 
kart odrzuconych.
Partie, w kolejności graczy, mogą 
zagrać dowolną liczbę kart, które 
mogą być zagrane w tej fazie 
(§9a, „Karty Akcji”).

Ta faza jest rozgrywana, gdy Partie w Rządzie 
stracą Większość Miejsc w Parlamencie przez 
Wydarzenie lub Kartę Akcji. Oznacza to, że 
łączna liczba Miejsc wszystkich Partii w Rządzie 
nie jest już większa lub równa liczbie Znacznika 
Większości na Torze Parlamentu. W takim 
wypadku Partia Lidera Opozycji może 
wywystosować nową Propozycję Koalaicji.

Wotum Zaufania można wyrazić w  następujący 
sposób:

§5f Wotum NieufnościWotum Nieufności

Partia Lidera Opozycji 
proponuje Koalaicję według 
zasad opisanych w sekcji §5d 
„Formowanie Rządu”. Jeśli w 
następnej rundzie odbędą się 
Wybory Parlamentarne, 
Propozycja zawiera wyłącznie 
ogłosogłoszenie, która Partia, wdroży 
Cel Polityczny w tej rundzie, nie 
w tej i następnej, jak ma to 
zwykle miejsce.

Przesuń Znacznik Wyborów Parlamentarnych na 
następne pole na Torze Rund. Następne Wybory 
Parlamentarne odbędą się w następnej rundzie.

Karty Urzędu można rozdać wyłącznie w 
fazie „Formowanie Rządu” i w fazie 
„Wotum Nieufności”.

Partia w Opozycji z największą liczbą Miejsc w 
Parlamencie otrzymuje Kartę Lidera Opozycji, 
ale nie odwracają jej na aktywną stronę.

Jeśli wszystkie Propozycje Koalaicji zostaną 
odrzucone w pierwszej rundzie, nie ma ani 
Rządu, ani Lidera Opozycji. Nie rozdawaj 
graczom Kart Urzędu.

Czas na głosowanie.

Jeżeli Propozycja zostanie przyjęta, został 
wybrany nowy Rząd.
Rozdaj Karty Urzędu zgodnie z Propozycją 
Koalaicji, ale nie aktywuj ich. Gracze mogą użyć 
premii kart, tylko gdy są odwrócone koszulką do 
dołu.

Wymień Znaczniki Programu Rządowego na 
polach P1 i P2.

Termin następnych Wyborów Parlamentarnych 
zostaje bez zmian. Nie poruszaj Znacznikiem 
Wyborów Parlamentarnych.

Jeśli Propozycja zostanie odrzucona, nic 
się nie dzieje.

§5g PostępPostęp

W tej fazie jedna Partia może wdrożyć część 
swojego programu politycznego. Ta faza jest 
rozgrywana w każdej rundzie w następujący 
sposób:

Każda Partia w Rządzie po 
kolei dobiera po jednej Karcie 
Akcji. Każda Partia w Opozycji 
dobiera po dwie Karty Akcji. 

Partie, w obowiązującej 
kolejności, mogą zagrać 
dowolną liczbę kart, które mogą 
być zagrane w tej fazie ( §9a,  
„Karty Akcji”).
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Przesuń Znacznik Celów 
Politycznych tej Partii o jedno pole 
na Torze Celów Politycznych. Jeśli 
w ósmej rundzie odbyły się 
Wybory Parlamentarne, Partie, których 
znaczniki są na polach P1 i P2 mogą 
zaimplementować 1 Cel Polityczny (§5d).

Ten Cel nie jest jednak w ten sposób 
zaimplementowany, jeśli powstrzyma to 
Karta Akcji lub Karta Wydarzenia lub Partie 
w Rządzie stracą Większość w Parlamencie 
(wciąż można agrywać Karty Akcji, które 
pozwalają na implementowanie Celów 
Politycznych).

Jeśli w tej rundzie urzęduje Rząd 
Tymczasowy (§5d) z Większością w 
Parlamencie, Partia Premiera decyduje, 
która Partia wdroży swój Cel Polityczny.
Jeśli Rząd Tymczasowy nie ma Większości w 
Parlamencie, nikt nie implementuje 
swojego Celu.

Przesunąć Znacznik Rundy na Torze 
Rund o jedno pole.

Usuń z planszy Znacznik 
Blokady, jeśli został na niej 
położony w tej rundzie.

Rozpoczyna się kolejna runda.

Znaczniki Wyborów Parlamentarnych i 
Prezydenckich wskazują, które fazy będą w tej 
rundzie rozgrywane. Jeśli na polu następnej 
rundy znajduje się odpowiedni Znacznik, ta faza 
będzie rozgrywana. 

Jeśli na polu następnej rundy nie ma Znacznika 
Wyborów Prezydenckich, rozpocznij następną 
rundę od fazy §5b, Kampania Wyborcza do 
Parlamentu. Odpowiednio, jeśli na polu 
następnej rundy znajduje się znacznik Wyborów 
Parlamentarnych, należy rozegrać fazy §5c i §5d.

Przykład: Na polu następnej rundy znajduje się tylko 
Znacznik Wyborów Prezydenckich. W następnej rundzie 
odbędą się Wybory Prezydenckie, ale nie Parlamentarne.

§6 Koniec GryKoniec Gry

Gra się kończy pod koniec rundy, jeśli 
przynajmniej jeden z poniższych warunków 
został spełniony:

Znacznik Celów Politycznych 
znajdzie się na ostatnim polu 
Toru Celów Politycznych. Partia 
tego Znacznika wygrywa.

Karta „Koniec Gry” zostanie 
odkryta.

Partia, która wdrożyła najwięcej Celów 
Politycznych (jest pierwsza na Torze Celów 
Politycznych), wygrywa.

W przypadku remisu Partia z większą liczbą 
Znaczników Żywności w Budżecie Partii 
wygrywa.

Jeśli dalej jest remis, obie Partie zajmują to 
samo miejsce.

Jeśli masz więcej niż 5 Kart Akcji w ręku, 
odrzucaj Karty, dopóki nie zostanie Ci 5 kart. 

Jeśli skończy się którakolwiek z talii, 
przetasuj odpowiedni stos kart 
odrzuconych i uformuj z niego nową talię.

Jeśli w tej rundzie odbyły się Wybory 
Parlamentarne, Partia ze znacznikiem na 
polu P1, wdraża 1 Cel Polityczny.
Jeśli w tej rundzie nie odbyły się Wybory 
Parlamentarne, Partia ze znacznikiem na 
polu P2, wdraża 1 Cel Polityczny.
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Zamiast proponować Koalaicję, Partia z 
największą ilością Miejsc w Parlamencie 
bierze Karty Urzędu Premiera, Ministra 
Finansów i Ministra Obrony. Druga Partia 
staje się Opozycją i otrzymuje Kartę Lidera 
Opozycji.

W fazie §5d Formowanie Rządu, nie tworzy się 
Koalaicji. Znacznik Większości nie jest używany.

Jeśli Partii skończą się Znaczniki Żywności w jej 
kolorze, może użyć znaczników innego koloru.

Jeśli obie Partie zajmują tyle samo Miejsc, 
nie ma żadnych zmian w Rządzie. Zamiast 
przesuwać Znacznik Wyborów 
Parlamentarnych o 2 pola, przesuń go o 1 
pole. Kolejne Wybory Parlamentarne 
odbędą się w następnej rundzie.

§7 Zasady dla Dwóch GraczyZasady dla Dwóch Graczy §8 Zasady 
Zaawansowane

Zasady 
zaawansowane

Poniższe zmiany są skierowane do graczy 
chcących gry z większym naciskiem na politykę 
z większą ilością negocjacji:

W fazie §5g, Partia Premiera decyduje, 
która Partia wdroży 1 Cel Polityczny.

Oświadczenie w Propozycji Koalaicji nie 
jest wiążące.

Faza §5f jest rozgrywana w każdej rundzie.
Partia Lidera Opozycji może wystosować 
nową Propozycję Koalicji, nawet jeśli Partie 
w Rządzie wciąż mają Większość w 
Parlamencie.
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Pora Sucha: Podczas tych 
Wyborów Parlamentarnych Partie, 

które mają najwięcej Znaczników Żywności na 
gatunkach z wodopojem (pingwiny, flamingi, 
hipopotamy, niedźwiedzie polarne), otrzymują 1 
głos mniej niż najwyższa liczba podana obok 
tego gatunku.

Można zagrać tylko w trakcie fazy §5c 
„Wybory Parlamentarne”.

Migracja: Twój Partia otrzymuje 1 
dodatkowe Miejsce w Parlamencie.

Można zagrać tylko w fazie §5c „Wybory 
Parlamentarne”.

Pora Deszczowa: Podczas tych 
Wyborów Parlamentarnych Partie, 

które mają najwięcej Znaczników Żywności na 
gatunkach bez wodopoju (słonie, małpy, zebry, 
węże, papugi), otrzymują 1 głos mniej niż 
najwyższa liczba podana obok tego gatunku.

Można zagrać tylko w trakcie fazy  §5c 
„Wybory Parlamentarne”.

§9a Karty AkcjiKarty Akcji

Wiec Polityczny: Umieść do 
dwóch Znaczników Żywności

z ogólnego stosu na wskazanym gatunku. Po 
umieszczeniu Znaczników ten gatunek nie może 
mieć takiej samej liczby Znaczników w innym 
kolorze. Nie możesz zagrać tej karty, jeśli nie 
możesz spełnić jej warunku.

Negatywna  Kampania: 
Usuń 1 Znacznik Żywności

innej Partii ze wskazanego gatunku i odłóż go na 
stos znaczników. Połóż swój Znacznik Żywności 
ze stosu znacnzików na jego miejsce.

PPo wykonaniu tej akcji ten gatunek nie może 
mieć takiej samej liczby Znaczników w innym 
kolorze (dwie Partie nigdy nie będą miały tej 
samej liczby Znaczników Żywności na gatunku). 
Nie możesz zagrać tej karty, jeśli nie możesz 
spełnić jej warunku, 

 
Można zagrać tylko w fazie §5b „Kampania 
do Wyborów Parlamentarnych”.

Można zagrać tylko w fazie §5b „Kampania 
do Wyborów Parlamentarnych”.
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Lojalność: Zachowaj 2 
Znaczniki Żywności na

wybranego gatunku po obecnych Wyborach 
Parlamentarnych.

Można zagrać tylko w trakcie fazy §5c 
„Wybory Parlamentarne”.

Wcześniejsze Wybory 
Parlamentarne: Przesuń Znacznik 

Wyborów Parlamentarnych na pole następnej 
rundy. Następne Wybory odbędą się w następnej 
rundzie. Cel Polityczny, który zostałby wdrożony 
w następnej rundzie nie zostanie wprowadzony.

Można zagrać tylko w trakcie fazy  §5e 
„Wydarzenie”.

Wcześniejsze Wybory 
Prezydenckie: Przesuń Znacznik 

Wyborów Prezydenckich na pole następnej 
rundy na Torze Rund. Następne Wybory 
Prezydenckie odbędą się w następnej rundzie.

Można zagrać tylko w trakcie fazy  §5e 
„Wydarzenie”.

Mandat Nadliczbowy: 
Partia z największą liczbą 

Znaczników Żywności +1 na wskazanych 
gatunkach otrzymuje 1 dodatkowe Miejsce w 
Parlamencie w bieżących Wyborach 
Parlamentarnych.

Można zagrać tylko w trakcie fazy §5c 
„Wybory Parlamentarne”.

Zmiennopartyjni: Twoja 
Partia otrzymuje wskazaną 

liczbę Miejsc w Parlamencie. Liczba Miejsc zależy 
od liczby graczy. Wybrana Partia traci tyle Miejsc. 
Pamiętaj o przesunięciu Znacznika Miejsc. 

Można zagrać tylko w trakcie fazy  §5e 
„Wydarzenie”.

Pewność Siebie: Przesuń swój Znacznik 
Celów Politycznych o 1 pole 

(zaimplementuj 1 Cel Polityczny). 

Można zagrać tylko w trakcie fazy  §5g 
„Postęp”, jeśli masz wskazaną Kartę 
Urzędu.
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§9b Karty WydarzeńKarty Wydarzeń

Darowizna: Za każdą posiadaną Kartę Urzędu 
Partia dobiera wskazaną liczbę Znaczników 
Żywności z ogólnego stosu i umieszcza je w 
Budżecie Partii

Udane Zbiory: W następnej 
rundzie każda Partia może 
umieścić do dwóch 
Znaczników Żywności więcej z 
Budżetu Partii na gatunku w 
trakcie Kampanii do Wyborów 
Parlamentarnych (§5b).

Nieurodzaj: W następnej 
rundzie każda Partia może 
umieścić o dwa Znaczniki 
Żywności mniej na gatunku z 
Budżetu Partii w trakcie 
Kampanii do Wyborów 
Parlamentarnych (§5b).

Strajk: W tej turze, w fazie 
§5g, nie implementuje się 
Celu Politycznego obiecanego 
w Propozycji Koalicji. Nie 
dotyczy to Kart Akcji, które 
pozwalają na wdrożenie Celu 
Politycznego.
 

Opór: W tej turze Partia, która 
zaimplementuje 1 Cel 
Polityczny, może to zrobić, 
jeśli zapłaci 5 Znaczników 
Żywności. Jeśli nie może lub 
nie chce tego zrobić, nie może  
wdrożyć swojego Celu 
PolitPolitycznego.

Koniec Gry: Gra się kończy po 
zakończeniu tej rundy. Partia, 
która wdrożyła najwięcej 
Celów Politycznych, wygrywa 
(§6, „Koniec gry”).
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