
PYTANIA I ODPOWIEDZI  
– CZYLI, CZY DOBRZE GRAMY

KARTY POSTACI

Jak należy rozumieć bonus postaci Zygmunt Kotek?

Podczas licytacji Towarów Sklepowych Kotek dodaje 1 do łącznej wartości licytowanych 
Towarów (nawet gdy nie jest spekulantem). Musi jednakże licytować choć 1 Towar Sklepowy.  
Dodatkowo zawsze przy napotkaniu innego Lokatora (podczas swojej rundy) jeśli posiada od 
niego więcej Towarów Sklepowych może odrzucić Towar aby uzyskać 1 PZ. 

Czy Balcerek może śmiecić w mieszkaniu gdy inny Lokator przebywa także  
w mieszkaniu?

Tak, bowiem zasada iż tylko samotny Lokator może śmiecić dotyczy klatki schodowej,
podwórka i klubu lokatorskiego. Balcerek jako jednostka aspołeczna otrzymuje 1PZ
za śmiecenie z mieszkania, tylko gdy na podwórku są inni Lokatorzy.  

Kiedy rozstrzygany jest bonus postaci?

Pani Kolińska, Zygmunt Kołek i Józef Balcerek korzystają z Bonusu Postaci podczas 
rozgrywania swojej rundy, Zenobiusz Furman zaraz po ustawieniu postaci na planszy, 
zaś profesor ogranicza wpisywanie przez innych Lokatorów na Listę Prac Społecznych. 

KARTY LOKATORÓW I KARTY GOSPODARZA

Kiedy mogę grać Karty Reakcja?

Zgodnie z zasadami Karty typu Reakcja można grać praktycznie w każdym momencie gry, 
pamiętając jednak o tym, aby wprowadzać je tak, aby nie zmuszać innych graczy np. do cofania 
ruchu. Jeśli kilku graczy równocześnie zgłosi chęć zagrania Karty typu Reakcja kolejność ich 
zagrania powinna być zgodna z Pierwszeństwem (patrz: podstawowe pojęcia).

Kiedy mogę zagrać Kartę Akcja Dodatkowa?

Kartę typu Akcja Dodatkowa można zagrać tylko w dwóch przypadkach i tylko podczas 
rozgrywania własnej rundy: 
1) Po rozgraniu Akcji przypisanej do wybranej Lokacji
2) Po zagraniu Karty typu Akcja.

Czy mogę zagrać równocześnie Kartę Akcja Dodatkowa i Reakcja?

Zawsze obowiązuje jakaś kolejność. Karty należy zagrywać kolejno po sobie, w tym 
przypadku to gracz sam decyduje o kolejności, uwzględniając jednakże fakt, że także inni 
gracze mogą włączyć się w zaistniałej sytuacji ze swoimi Kartami typu Reakcja. 

Ile maksymalnie kart różnego typu mogę zagrać w swoje rundzie?

Kartę typu Akcja lub Akcja Dodatkowa można zagrać tylko raz podczas swojej rundy. Karty 
typu Reakcja można zagrywać aż do wyczerpania kart na ręku.



Jeżeli po wybraniu lokacji Lokator wybierze to samo miejsce co Gospodarz, 
ale natychmiast zagra Kartę Lokatorską  „Spotkajmy się” to czy musi wpierw 
złożyć Donos, czy nie?

Karta precyzyjnie mówi, że zmiana lokacji następuje przed położeniem figurek na planszy, 
dlatego Lokator nie musi składać Donosu bowiem nie następuje spotkanie z Gospodarzem.

Jeśli gracz musi odrzucić kartę, bądź Towar Sklepowy a ich w danej chwili nie 
posiada, to czy ponosi jakieś konsekwencje?

Nie ponosi z tego powodu żadnych konsekwencji.

Która karta ma działanie nadrzędne: „Zabieram do siebie” czy „Zbiorowe nie-
posłuszeństwo”? 

Jeśli Karta „Zabieram do siebie” została już zagrana to obowiązuje do końca Dnia (Etapu), 
czyli żadna forma wypisania z listy prac społecznych nie jest możliwa. Jeśli Lokator zagra 
Kartę „Zbiorowe niesposłuszeństwo” w rundzie Gospodarza – zagranie przez Gospodarza 
karty „Zabieram do siebie” nie cofnie już skutków działania karty lokatorskiej. 

Które działanie ma pierwszeństwo: sposoby zdobywania PZ z karty cech, czy 
działania z Kart Lokatorów bądź Gospodarza...?

Karta typu Reakcja ma zawsze pierwszeństwo przed sposobem zdobywania PZ z karty cech. 

Czy mogę dorzucać Kartę Reakcja podczas zagrywania Kart przez innych Graczy?

Tak, często jest to wręcz wskazane. 

Który z graczy pierwszy powinien zgłosić licytację Towarów Sklepowych?

Najlepiej aby decyzja o udziale w licytacji była podejmowana równocześnie. W tym celu 
każdy z Lokatorów od razu wkłada do ręki zadeklarowane do licytacji towary i ujawnia je 
równocześnie z innymi. Jeśli lokator nie zadeklarował żadnego Towaru, oznacza to iż nie brał 
udziału w licytacji. 

Czy zgłaszając swój udział w licytacji Towarów muszę od razu zadeklarować ilość 
żetonów?

Nie.

Jeśli tylko jeden gracz weźmie udział w licytacji Towarów to czy otrzymuje 1 PZ?

Tak, otrzymuje 1 PZ.

Jeśli żaden z lokatorów nie weźmie udziału w licytacji Towarów to czy gospodarz 
otrzymuje 1 PZ?

Nie



KARTY CECH

Jeśli Kapuś spotyka w jednej lokacji kilku Lokatorów którzy śmiecili, czy 
otrzymuje PZ za każdego z nich?

Tak, otrzymuje PZ za każdego napotkanego w tej rundzie Lokatora, który śmiecił.
 

Czy Kapuś otrzymuje PZ za napotkanie Lokatora który śmiecił za każdym  
razem gdy go napotka w ciągu danego Etapu?

Tak. 

Kiedy otrzymuje PZ za brak śmieci z karty cech gospodarza – Społecznik?

Gospodarz otrzymuje PZ za brak śmieci w dowolnym momencie podczas swojej rundy  
(np. po uprzątnięciu śmieci). 

DONOSY

Czy jest ograniczenie posiadanych Donosów przez Gospodarza?

Jedynie liczbą i wartościami żetonów dołączonych do gry (można sumować wartości 
żetonów). 

Czy aby zdobyć PZ, albo odjąć PZ innemu graczowi Gospodarz może odrzucić 
dowolne donosy, czy donosy  na konkretnego lokatora?

Oczywiście musi odrzucić zgromadzone donosy na konkretnego lokatora. Łączna ilość 
posiadanych Donosów ma znaczenie tylko dla Tajnego Współpracownika przy uzyskaniu 
dodatkowego PZ na koniec Etapu. 

PRACE SPOŁECZNE

W przypadku pracy społecznej „Próba chóru” gdy bierze udział  nieparzysta 
liczba Lokatorów, jak punktuje Gospodarz?

W przypadku nieparzystej liczby lokatorów uczestniczących w pracy społecznej aby 
gospodarz mógł otrzymać 1 PZ musi wziąć udział 2 Lokatorów (przy 3 pracujących), lub  
3 (przy 5 pracujących). 


