Лист със задачи на градските банкери
И двата града започват играта, без да имат пари. Всички приходи идват от данъците, които играчите
плащат при преминаването си през квадратчето за плащане на данъци.
1. Градските банкери използват схемата за отмятане, за да си водят сметка колко играчи преминават
през квадратчето за плащане на данъци, и свикват заседание на Общинския съвет, когато всеки 8-ми
път се премине през него.
2. Градските банкери събират данъци от всеки играч в града, когато играчът премине през
квадратчето за плащане на данъци. Забележка: играчите, които са сменили града си, плащат новите
данъци.
Схемата за плащане на данъци е следната:
•
Град A
40% ако заплатата е 500 или повече
10% ако заплатата е 100 или по-малко
•
Град Б
10% независимо от размера на заплатата
Безработните граждани, които не получават помощи, не плащат данъци.
Безработните граждани, които получават помощи, плащат 10% от размера на помощите.
3. Другите задачи на градските банкери са:
• Да се грижат за парите на града;
• Да изплащат на Банкера на играта сумите, дължими за закупуването на карти за заместване;
• Да залепват картите за заместване върху дъската в квадратчето, определено от гражданите по
време на заседание на съвета;
• Да администрират фонда за безработица, когато градът реши да създаде такъв фонд;
• Да изплащат помощите за безработица на играчите, имащи право на такива, ако градът е решил
да изгради система за обществено осигуряване. В банката трябва да има най-малко 1000 Епи по
време на изграждане на системата
• Да държат под око просяците в града си и да създадат гаранции за коректна игра, когато
просяците хвърлят зара за шанс:
- Шестица: Откриват 50 Епи в кошче за боклук
- Петица: Събират 20 празни бирени бутилки и получават за тях 50 Епи - ако градът има
център за рециклиране!
- Четворка: Следващият играч, който мине покрай тях, им дава 10 Епи.
- Тройка: Напиват се и проспиват следващия си ред.
- Двойка: Спят в парка и намират банкнота от 10 Епи под пейката. Ако градът е
благоустроил парка, намират 20 Епи.
- Единица: Ограбват ги. Предават следващото дарение - или други пари, които изкарат с
шанс при следващото хвърляне.
Забележка: вие изплащате парите, ако те ги намерят със шанс в парка или в кошчето за боклук,
а вие вземате пари от тях, ако бъдат ограбени.

Отчитане на плащането на данъци
Всеки път, когато играч от вашия град премине през квадратчето за плащане на данъци, събирате
данъците от играча и зачертавате един сегмент от първия кръг. Когато са зачертани 8 пъти, свиквате
първото заседание на Градския съвет. Когато играта започне отново, зачертавате сегментите във втория
кръг и т.н.
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Ролева карта на Банкера на играта

В началото на играта всички пари са у Банкера на играта. Той/тя трябва да:
1. Следи за гладкото протичане на играта
• Обявява началото на играта;
• Следи за спазването на правилата;
• Следи за продължителността на заседанията на градските съвети. Заседанията трябва да
продължават най-много 5 минути;
• Обявява края на играта след изтичане на определеното време за игра или когато първият играч
завърши предварително определения брой обиколки (в зависимост от това кой от двата варианта
е бил определен).
2. Води отчетност
• В началото на играта записва името, цвета и града на всеки играч;
• Записва колко пъти всеки играч преминава през квадратчето „старт и заплата“.
3. Изплаща заплата на всеки играч в началото на играта (двойна) и всеки следващ път, когато играчът
премине през квадратчето "старт и заплата". Заплатите се изплащат според цвета на играчите
независимо от града им:
• Сини играчи: 500 Епи (старт: 1000 Епи)
• Червени играчи: 100 Епи (старт: 200 Епи)
4. Събира всички плащания за карти за заместване, получени от градските банкери.
Схема за отмятане
Отбележете имената на играчите с червен или син химикал според цвета им в играта. Препоръчително е
да ползвате пет черти за отмятане по схемата. Всяка от първите четири обиколки се отбелязва с
вертикална линия, а при петата обиколка ги зачертавате с една напречна черта. При шестата обиколка
започвате нова поредица от пет черти. По този начин можете лесно да получите общия сбор на
обиколките.

Играчи в град А в началото на играта
Име на играча

Колко пъти е преминал през "старт" (до
20)

Играчи в град Б в началото на играта
Име на играча

Колко пъти е преминал през "старт" (до
20)

