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Twój syn oszukał w 
zeznaniu. Albo 

zatuszujesz sprawę 
płacąc                                

50 000 zł albo              
stracisz                          

5% poparcia.

Bogaty sponsor 
ufundował Ci przelot 
swoim samolotem. 

Możesz teraz                   
udać się                           

do dowolnej    
miejscowości.

Czystki w KRRiT.  
Partia kontrolująca               

ten organ i jej                 
kandydat                         

tracą swoje              
wpływy.

Twoja partia               
przejęła kontrolę             
nad KRRiT. W  

Telewizji i Radiu               
zawsze jesteś                 

lepiej traktowany.                  
Gdy rzucasz tam kostką 

dodajesz                     
do wyniku 1.

Twój znajomy                 
przejął pakiet                  
kontrolny w                  
Agora S.A.              
Zaczynacie         

kształtować rynek 
prasy.                             

Nie musisz za nic           
płacić prasie.

Karta Szcz ęścia. 
Pozwala uniknąć 

skutków zdarzenia         
z puli                           

?

Karta Szcz ęścia . 
Pozwala uniknąć 

skutków zdarzenia             
z puli                           

?

Karta Szcz ęścia. 
Pozwala uniknąć 

skutków zdarzenia             
z puli                         

?

Karta Nieszcz ęścia. 
Pozwala przerzucić 

skutki zdarzenia z puli 

?     
na innego kandydata

Karta Nieszcz ęścia. 
Pozwala przerzucić 

skutki zdarzenia z puli 

?     
na innego kandydata

Karta                     
Podwójnej Kostki.                 

Gdy masz rzucić 
kostką, to rzucasz 

dwiema i wybierasz 
lepszy dla                         

siebie wynik.

Karta                     
Podwójnej Kostki.                

Gdy masz rzucić 
kostką, to rzucasz 

dwiema i wybierasz 
lepszy dla                         

siebie wynik.

Karta                     
Podwójnej Kostki.                           

Gdy masz rzucić 
kostką, to rzucasz 

dwiema i wybierasz 
lepszy dla                         

siebie wynik.

Problemy z                     
Państwową                  

Komisją Wyborczą. 
Zamiast prowadzić 

kampanię stoisz                   
w miejscu i tracisz                              

1% poparcia co                  
kolejkę chyba, że 

wylosujesz                     
6 oczek.

Problemy z                     
Państwową                  

Komisją Wyborczą. 
Zamiast prowadzić 

kampanię stoisz                   
w miejscu i tracisz                              

1% poparcia co                  
kolejkę chyba, że 

wylosujesz                     
6 oczek.

Sprzedaż                
partyjnych cegiełek         
idzie przyzwoicie.                           

Zyskujesz na                     
kampanię                                
20 000 zł.

Sprzedaż                              
partyjnych cegiełek            

idzie całkiem                            
dobrze.                      

Zyskujesz na         
kampanię                                   
30 000 zł.

Sprzedaż                         
partyjnych cegiełek                  

idzie bardzo                   
dobrze. Zyskujesz                       

na kampanię                         
40 000 zł.

Sprzedaż                         
partyjnych cegiełek                  
idzie wyśmienicie. 

Zyskujesz                                    
na kampanię                             

50 000 zł.

Zabrakło w               
sprzedaży                    

partyjnych cegiełek. 
Zyskujesz na                

kampanię                             
60 000 zł, ale                

tracisz kolejkę,                     
bo pilnujesz                  

dodruku nowych.

Michael Moore                        
nakręcił film                            

"Celcjusz 9/11". 
Niestety jesteś                     

jego bohaterem.            
Tracisz                                  

6% poparcia.

Wydałeś                     
autobiografię.                          

Koszty to                               
30 000 zł, ale w                     

zamian zyskujesz                    
5% poparcia,                       

bo jest o                                     
Tobie głośno.

Bogaty, lecz        
nieuczciwy sponsor 
pojawił się w twoim 
sztabie wyborczym. 
Jeśli go przyjmiesz 

stracisz 3%                              
poparcia, ale                     

zyskasz                             
50 000 zł.

Denerwuje Cię 
kampania.                     

Jedziesz na ryby. 
Tracisz kolejkę                          
i 2% poparcia.

Obiecujesz                           
gruszki na wierzbie                     

i dobrze Ci to                     
idzie.                           

Zyskujesz                            
2% poparcia.



Kłopoty z Twoim 
przedstawicielem w 
terenie. Jedziesz do 

Koziej Wólki, aby 
ratować sytuację.             
Ale i tak tracisz               

1% poparcia

Prezydent Słupska 
próbuje podkopać                      
twój autorytet w                  

partii. Usuwasz go                
ze stanowiska,                           
ale tracisz 2%            
poparcia ze              
względu na                 

metody jakimi                   
się posłużyłeś.

Odbywa się               
kongres twojej partii. 

Jedziesz do               
Warszawy, gdzie 

wygłaszasz           
płomienne 

przemówienie                     
i zyskujesz 3% 

poparcia.

Piknik wyborczy.             
Sam pieczesz        
kiełbaski dla               

wyborców i  tym          
zyskujesz                        

ich przychylność. 
Dostajsz                        

2% poparcia.

Amatorską kamerą 
nagrano jak 

obmacywałeś 
sekretarkę.                  

Zapłać autorowi 
dokumentu                      
100 000 zł                        

lub strać 10%                  
poparcia, jeśli 

wyemituje to w telewizji.

Odgrzebano                           
twoją partyjną                        

przeszłość.                       
Tracisz                                   

5% poparcia.

Okazało się,                       
że wcale nie                    
ukończyłeś                        

szkoły wyższej.                
Ludzie biorą Cię                 

za kłamcę.                   
Tracisz                              

4% poparcia.

Stałeś się celem                  
ataku satyryków. 

Tracisz                          
3% poparcia.

Do twojego                  
komitetu                                 

wyborczego                   
przyłączył się                

znany piosenkarz. 
Zyskujesz                        

1% poparcia.

Do twojego                           
komitetu                        

wyborczego                       
przyłączył się                 

znany dziennikarz. 
Zyskujesz                            

2% poparcia.

Pomówiono                                    
Cię o pijaństwo.                          

Tracisz                                     
2% poparcia.

Pomawiasz innego 
kandydata o 

rozwiązłość. Ty                      
tracisz 1%                          

poparcia, ale                    
wybrana przez                     
Ciebie osoba                       

traci                                    
5% poparcia.

Idż na debatę                        
do telewizji.                              

Nie zapomnij                      
zabrać tam                       

innego                       
kandydata.

Do twojego                         
komitetu                           

wyborczego                       
przyłączył się                     

znany publicysta. 
Zyskujesz 3% poparcia.

Do twojego                     
komitetu                          

wyborczego                       
przyłączył się                    
znany aktor.                      
Zyskujesz                                 

4% poparcia.

Rozpętała się 
negatywna                      
kampania.                  

Wszycy                      
kandydaci tracą                     
po 5% poparcia.

Obecny                        
marszałek                      

senatu postanowił 
jednak startować                   

w wyborach                               
i zabrał Ci część 

elektoratu.                      
Tracisz                                   

4% poparcia.

Idź do radia.                      
Zorganizuj tam                     

wywiad z Twoim 
rzecznikiem.

Do Twojego                 
komitetu                               

wyborczego                            
przyłączył się                   

prezes                                         
PKN Orlen.                           
Dostajesz                                
50 000 zł                                

na kampanię.

Do twojego                    
komitetu                                   

wyborczego              
przyłączył się                 
prezes KGHM                  
Polska Miedź. 

Dostajesz                         
60 000 zł                              

na kampanię.

Lokalny działacz 
przygotował twoją 

kampanię. Nie            
musisz płacić                 

podczas                
następnego             
przystanku                
kampani.

Młodzież Wszechpolska 
jest niechętna twojemu 

przyjazdowi. Tracisz          
1 kolejkę.

Strajk dziennikarzy. 
Nikt nie może                               

już dłużej                          
sterować prasą.

Do Twojego                     
komitetu                                  

wyborczego                 
przyłączył prezes 

EuroPolGazu. 
Dostajesz                                  
35 000 zł                                    

na kampanię.

Do twojego                                  
komitetu                                                   

wyborczego                               
przyłączył się                  
prezes TPSA. 

Dostajesz                                      
40 000 zł                                   

na kampanię.


