PREKARIGRA

Sodelovalna igra s kartami za 2−4 igralke_ce

Sodelovalna namizna igra Prekarigra je nastala v sklopu projekta Ob
negotovi uri, ki ga je izvedla Pekarna Magdalenske mreže Maribor.

V navodilih igre uporabljamo podčrtaj v želji vključevanja vseh spolov.
Z uporabo podčrtaja želimo preseči jezikovno normo, ki kot nevtralen
postavlja moški slovnični spol in zapoveduje spolno binarnost “ženska
− moški”. Več o uporabi podčrtaja si lahko preberete na spletnih straneh
Zavoda Transfeministična Iniciativa TransAkcija.

Naklada: 20 izvodov
Možnost dostopa do natisljive verzije igre na spletni strani Pekarne
Magdalenske mreže Maribor.

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za ozaveščanje
mladih o problematiki prekarnega dela.
Vsebine izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike
Slovenije.

PEKARNA
MAGDALENSKE MREŽE

OZADJE IGRE
Znašle_i ste se v pokrajini, ki je zaradi pohlepa kapitalizma v propadu.
Kljub temu pa so tukaj nekatere_i delavke_ci, ki so se odločile_i, da se bodo
organizirale_i in ozaveščale_i sodelavke_ce ter tako skupaj prispevale_i
k blagostanju pokrajine. Čeprav so najbolj izžete_i, vedo, da lahko s
premišljenim delovanjem izboljšajo situacijo. Pod boljšimi pogoji, kot
bodo zaposlene_i, večja je strateška moč pokrajine, več se lahko nameni za
vlaganje v stebre razvitosti pokrajine in lažje je reševanje nepredvidljivih
situacij. Trije stebri razvitosti pokrajine, v katere je mogoče vlagati, so:
zdravstvo, infrastruktura in izobrazba.
Vaš skupni cilj je doseči čim višji življenjski standard, ki se izraža v
visokimorali in dobrobiti delavk_cev. Višji življenjski standard se doseže s
sodelovanjem vseh delov pokrajine (to pomeni s sodelovanjem vseh
igralk_cev). Skupni dogovor je, da se delavke_ci po 8 (osmih) delovnih
ciklih (krogih) ponovno sestanejo in reflektirajo skupni napredek. Z
gorečnostjo se lotijo izziva.

NA KRATKO O IGRI
Prekarigra je potezna sodelovalna igra s kartami, kjer vsak_a igralec_ka
začne igro z lastnim kupom šibkih kart. Tekom igre svoj kup nadgrajuje
z vedno močnejšimi kartami in bonusi. Cilj igre je, da vse_i igralke_ci
s skupnim delovanjem dosežejo čim višji seštevek dobrobiti. Nalogo
otežujejo naključne krize in dogodki.

Igra je močno odvisna od naključnega vrstnega reda kart. Tako je vsaka
partija igre drugačna in ni zmeraj možno doseči najvišjega števila točk. Če
ob prvem poskusu z rezultatom nisi zadovoljna_en, poskusi večkrat.

V primeru da katerega pojma ali besedila na karti ne razumeš, se na koncu
navodil nahaja slovar pojmov in dodatna razlaga za bolj zapletene karte.

KOMPONENTE
• 1 x igralna plošča pokrajine
• 4 x lastna igralna plošča

• 24 x začetne karte (izčrpan_a delavec_ka)

• 30 x delavke_ci (10 x prekarka_ec, 10 x delavka_ec, 10 x zadovoljna_en
delavka_ec)

• 15 x kriza (4 x pomanjkanje, 4 x nesposobno kadrovanje, 4 x oddaljen
konflikt, 1 x pok ekonomskega balona, 1 x ekološka kriza, 1 x huda ujma)
• 10 x ranljiv_a prebivalec_ka

• 36 x karte izboljšav (12 x izobrazba, 12 x infrastruktura, 12 x zdravstvo)
• 12 x dogodki (2 x obnova infrastrukture, 2 x obnova zdravstva,
2 x obnova izobrazbe, 4 x inflacija, 2 x prazniki)

• 12 x pobudnice_ki (2 x Imenitna_en umetnica_k, 2 x Karizmatična_en
vodja, 2 x Radodaren_na mecen_ka, 2 x Zanesljiv_a inženir_ka,
2 x Genialna_en znanstvenica_k, 2x Navdihujoč_a profesor_ica)
• 6 x nadgradnje (3 x turizem, 3 x študentski kampus)

• 5 x potencialni rešitelji kriz (2 x davčna oaza, 2 x civilna zaščita,
1 x prebivalstvo v zagonu)
• 1 x označevalec morale
• 1 x označevalec kroga

POSTAVITEV IGRALNE POVRŠINE
1. Premešaj kup prihajajočih nepredvidljivih situacij (skupaj 49 kart):
vse krize, dogodki, pobudnice_ki, nadgradnje in potencialni rešitelji kriz
(razen PREBIVALSTVO V ZAGONU). Kup postavi na označeno mesto s
slikami navzdol.
2. Postavi kupe kart, ki so vedno na voljo, na označena mesta s sliko
navzgor. Sem spadajo trije kupi izboljšav (infrastruktura, zdravstvo,
izobrazba), kupi ranljivih prebivalk_cev, prekark_cev, delavk_cev in
zadovoljnih delavk_cev.

3. Položi karto PREBIVALSTVO V ZAGONU v polje POTENCIALNI REŠITELJI
KRIZ s sliko navzgor. Ta karta olajša začetek igre.
Izkušenejše_i igralke_ci lahko preskočijo ta korak in igrajo brez te karte.
4. Postavi označevalec morale na 20 in označevalec kroga na 8.

5. Vsak_a igralec_ka dobi eno lastno igralno ploščo ter po eno karto
INFRASTRUKTURA, ZDRAVSTVO in IZOBRAZBA. Te tri karte položi na
označeno polje na lastni igralni plošči. Postavitev sovpada z nizko, a ne
najnižjo, stopnjo razvitosti pokrajine, v kateri začneš igro.
6. Vsak_a igralec_ka dobi svoj kup kart, v katerem je 6 (šest) kart
IZČRPAN_A DELAVEC_KA in 1 (ena) karta PREKAREC_KA. Vsak_a
igralec_ka svoj kup premeša in ga postavi na označeno mesto lastne
igralne plošče (kup AKTIVNO PREBIVALSTVO) s slikami navzdol.

7. Vsak_a igralec_ka povleče 4 (štiri) karte iz svojega kupa AKTIVNO
PREBIVALSTVO.
8. Igralke_ci se skupaj dogovorijo, kdo bo prva_i igralka_ec.
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LASTNA IGRALNA PLOŠČA

Stopnja ZDRAVSTVA ali IZOBRAZBE
nikoli ne sme preseči stopnje
INFRASTRUKTURE.

premešaj

ZDRAVSTVO
Za vsako karto ZDRAVSTVO, ki jo
imaš pred seboj, so karte RANLJIV_A
PREBIVALEC_KA vredne 1 (eno)
dodatno dobrobit.

5

IZOBRAZBA
Za vsako karto IZOBRAZBA, ki jo
imaš pred seboj, na koncu poteze
vlečeš 1 (eno) dodatno karto.

5

Vlečeš minimalo 3 (tri) in
maksimalno 6 (šest) kart na potezo.

AKTIVNO PREBIVALSTVO

ŠTUDENTSKI KAMPUS

RANLJIV_A PREBIVALEC_KA

5

PASIVNO PREBIVALSTVO

TURIZEM

INFRASTRUKTURA

6

roka

POTEK POTEZE
Gre za potezno igro. Začne prva_i igralka_ec in izvede naslednja štiri
dejanja po vrsti.

1. Položi karto

Na začetku poteze s kupa NEPREDVIDLJIVE SITUACIJE brez obračanja
položi 1 (eno) karto na najbolj desno mesto v polju prihajajoče
nepredvidljive situacije. Karte ne smeš obrniti ali je pogledati. Kadar je
mesto zasedeno, vse karte premakni za eno polje v levo, dokler vsaka od
kart ne pristane na naslednjem praznem polju. Na vsakem polju je lahko
le ena karta naenkrat. To velja za raziskane (odkrite) kot neraziskane
(skrite) karte. Ko karta pride na skrajno levo mesto PRIHAJAJOČ IZZIV,
se avtomatsko odkrije. Ko premik kart izrine odkrito karto iz mesta
prihajajočih izzivov, se ta prestavi v polje trenutne situacije, v katerem
pa je lahko neomejeno število kart. Več o polju TRENUTNA SITUACIJA v
dejanju 3.

2. Igraj in uporabi karte

Vsako karto iz roke položi na mizo in aktiviraj učinek, ki je naveden na
karti. Vsak_a delavec_ka nudi določeno količino dela, natisnjeno desno na
karti. Seštej količino dela vseh kart v roki. To količino lahko uporabiš za
zaposlovanje novih delavk_cev, investicije v razvitost pokrajine, raziskave
prihajajočih dogodkov, reševanje kriz.
Vsoto lahko razdeliš in uporabiš na poljubnih kartah in v poljubnem
vrstnem redu, dokler dela več ne želiš ali ne moreš uporabiti. Vse
neuporabljene karte v fazi 4 odvržeš, saj preostalega dela ne moreš
shraniti za naslednjo potezo.

3. Izvedi vse učinke kart v polju TRENUTNA SITUACIJA
Izvedi aktivne učinke kart v polju trenutna situacija:
• znižaj moralo za toliko, kolikor piše na kartah Kriza
• uniči nepridobljene karte pobudnice_ki in potencialni rešitelji kriz v
polju trenutna situacija.

Vse krize imajo pasiven učinek, ki je aktiven takoj, ko karta vstopi v polje
TRENUTNA SITUACIJA, in ostane aktiven, dokler karta ni uničena. Ti
učinki so navedeni na karti, npr. Resnost krize se poveča za 3.

4. Pospravi karte
Vse karte, ki so bile to potezo igrane, kot tudi vse karte, ki so
neuporabljene ostale v roki, odvrzi s sliko navzgor na svoj kup PASIVNI
PREBIVALCI. Iz kupa aktivno prebivalstvo vleči novo število kart, kot to
dovoljuje tvoj steber razvitosti IZOBRAZBA (glej tabelo stopnje stebrov).
Če se tvoj kup kart aktivno prebivalstvo izprazni, premešaj kup pasivno
prebivalstvo, ga obrni s sliko navzdol in postavi na mesto kupa aktivno
prebivalstvo. Nato vleči preostalo število kart, kot to dovoljuje tvoj steber
razvitosti pokrajine izobrazba.
Prav tako v tej fazi uniči in odstrani vse pobudnice_ke ter karti DAVČNA
OAZA in CIVILNA ZAŠČITA v polju trenutna situacija.

Vse karte, ki si jih imel_a to potezo v roki (ne glede na to ali si jih uporabil_a
ali ne), postavi na kup pasivno prebivalstvo. Steber IZOBRAZBA imaš razvit
do druge stopnje in smeš vleči 5 (pet) kart. Na kupu aktivno prebivalstvo
imaš trenutno 2 (dve) karti. Najprej vlečeš ti 2 (dve) karti iz kupa aktivno
prebivalstvo. Ker lahko vlečeš 5 (pet) kart, moraš kup pasivno prebivalstvo
premešati in ga postaviti na kup aktivno prebivalstvo s slikami navzdol. Za
tem vlečeš preostale 3 (tri) karte, da imaš v roki skupaj 5 (pet) kart.
Ko izvedeš dejanje 4, je na vrsti igralka_ec levo od tebe. Kadar se krog
zaključi in je na potezi spet prva_i igralka_ec, premakni sledilec števila
krogov za eno mesto proti 0. Ko sledilec pristane na polju 0, je igre konec
in se prične točkovanje.

DELAVCI, DELO IN UPORABA DELA
Po koncu svoje poteze vleči ustrezno število kart iz lastnega kupa aktivno
prebivalstvo. Koliko kart vlečeš, je odvisno od trenutne stopnje stebra
IZOBRAZBA (glej poglavje Stebri razvitosti). Vse_i delavke_ci imajo levo
in desno natisnjeno po eno številko. Leva številka pove, koliko dela je
potrebno porabiti za zaposlitev delavke_ca. Desna pove, koliko dela nudijo,
ko jih uporabiš med svojo potezo. Delo ene_ga delavke_ca lahko razdeliš in
nameniš za različne akcije.
Delo predstavlja glavno dobrino. Med svojo potezo ga lahko uporabiš za:

• ZAPOSLOVANJE NOVIH DELAVK_CEV - novo_ega delavko_ca lahko
zaposliš in položiš v svoj kup PASIVNO PREBIVALSTVO, ko za to nameniš
vsoto dela enako zaposlitvi (leva številka na kartici). Pobudnice_ke lahko
zaposliš tudi ko so na polju prihajajočih situacij.
• IZBOLJŠAVE STEBROV RAZVITOSTI - karte izboljšav po nakupu položiš
na označeno mesto na lastni plošči. Vse izboljšave postanejo aktivne v
naslednji potezi, ne v potezi, v kateri so bile kupljene.
• RAZISKAVE PRIHAJAJOČIH DOGODKOV - zakrite karte v območju
prihajajočih situacij lahko obrneš, če nameniš delo za raziskavo (2 ali 1,
kot je natisnjeno pod poljem na plošči pokrajine).

• REŠEVANJE KRIZ - kriza je rešena in uničena, ko za njo nameniš količino
dela, ki je enaka njeni resnosti. Po reševanju krize karto krize odvržeš na
kup preteklih situacij.

Pobudnice_ki nudijo poleg dela še dodaten učinek. Ta učinek lahko
uporabiš v potezi, ko to karto povlečeš. Ko učinek in/ali delo porabiš,
tudi to karto odložiš med pasivno prebivalstvo. Učinek lahko uporabiš le
enkrat na potezo. Ti učinki so vedno natisnjeni na karti. Nekateri učinki so
podrobneje opisani v poglavju Dodatna razlaga nekaterih kart.
Tako dela kot delavk_cev ni dovoljeno posojati, darovati ali trgovati s
soigralkami_ci.

NAVDIHUJOČ_A PROFESOR_ICA
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Ob uporabi lahko izboljšaš steber IZOBRAZBA
za 3 (tri) enote dela namesto za 5 (pet).
V polju TRENUTNA SITUACIJA: uniči to karto
na koncu trenutne poteze.
zaposlitev
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3
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STEBRI RAZVITOSTI REGIJE IN INVESTICIJSKE
KARTE
Vsak_a igralec_ka na lastni igralni plošči razvija tri stebre, ki prikazujejo
razvitost pokrajine: infrastruktura, zdravstvo in izobrazba. Vsak od teh
stebrov je lahko na eni od štirih stopenj: od vrednosti 0 (nič) do 3 (tri).
Stopnja razvitosti je določena s številom kart izboljšav, ki se polagajo na
lastno igralno ploščo na označeno mesto. Vsaka karta z enakim imenom
pomeni eno dodatno stopnjo. Ničelna stopnja razvitosti je najnižja stopnja
razvitosti posameznega stebra in predstavlja tista razpoložljiva sredstva,
ki so igralki_cu na voljo brez katerekoli karte izboljšav (samo lastna
igralna plošča). Z vsako investicijsko karto se vrednost sredstev poveča, s
čimer se hkrati poveča tudi razvitost in dobrobit pokrajine.
Vse karte z imenom ZDRAVSTVO postavi eno na drugo na polje ZDRAVSTVO
na lastni igralni plošči.

Vsak_a igralec_ka začne igro z eno karto na vsakem od treh stebrov.
Vsak_a igralec_ka, ki je na potezi, ima možnost kupiti poljubno investicijo
za posamezen steber, pri tem pa lahko ima največ 3 (tri) karte v vsakem od
stebrov. Edina omejitev je stopnja infrastrukture. Imaš lahko 3 (tri) karte
v posameznem stebru, četrte, ki ustreza omenjemu stebru, več ne moreš
kupiti. Določene krize ali dogodki lahko povzročijo izgubo investicijskih
kart.
Igralke_ci lahko med igro uporabijo le bonuse lastnih stebrov razvitosti
pokrajine. Prav tako teh kart med seboj ne smejo menjavati, posojati ali
trgovati.

Infrastruktura
Življenje v pokrajini je močno odvisno od stanja infrastrukture. Brez
pitne vode iz vodovoda, elektrike iz obratov obnovljivih virov energije in
smiselnih transportnih povezav, visoke dobrobiti ni moč doseči.

V igri infrastruktura omejuje koliko kart ZDRAVSTVA in IZOBRAZBA
lahko imaš naenkrat na lastni igralni plošči. Stopnja zdravstva ne sme biti
višja od stopnje INFRASTRUKTURE. Prav tako stopnja izobrazbe ne sme
biti višja od stopnje infrastrukture (glej spodnjo tabelo Stopnje stebrov
razvitosti). Kadar izgubiš stopnjo infrastrukture, zdravstvo in izobrazba
ostaneta nespremenjeni.

Imaš dve karti INFRASTRUKTURA, eno karto ZDRAVSTVO in dve karti
IZOBRAZBA. To pomeni, da je infrastruktura na drugi stopnji, zdravstvo na
prvi stopnji in izobrazba na drugi stopnji. V tem primeru smeš dodati karto
infrastruktura in karto zdravstvo. Ne smeš dodati karte izobrazba, saj bi bila
na 3. (tretji) stopnji, kar pa je višje od tvoje trenutne stopnje infrastrukture.
Ob začetni postavitvi lastne igralne plošče, je na njej ena investicijska karta
na stebru INFRASTRUKTURA. Dodatnih kart ZDRAVSTVO in IZOBRAZBA ni
mogoče dodajati, dokler ne dodaš vsaj ene karte INFRASTRUKTURA.
Če zaradi nastopa krize HUDA UJMA v začetku igre, izgubiš investicijsko karto
INFRASTRUKTURA, lahko pristaneš na ničelni stopnji razvitosti. Število kart
ZDRAVSTVO in IZOBRAZBA ostane nespremenjeno.

Zdravstvo
RANLJIVE_I PREBIVALKE_C so najbolj odvisne_i od razvitosti zdravstva. V
to skupino ljudi spadajo med drugim: otroci, starejše_i, nosečnice, bolne_i,
invalidne osebe, brezposelne_i in žrtve nasilja.
Karta RANLJIVE_I PREBIVALKE_CI nima brez kart ZDRAVSTVO nobene
vrednosti dobrobiti. Za vsako karto ZDRAVSTVO na lastni igralni plošči
RANLJIVE_I PREBIVALKE_CI dobijo vrednost 1 (eno) enoto dobrobiti. Ta
vrednost se spremeni kadarkoli se spremeni stopnja ZDRAVSTVA. Vsaka
karta RANLJIVE_I PREBIVALKE_CI, je tako lahko vredna od nič (0) do tri
(3) enote dobrobiti.

Izgubiš vse karte ZDRAVSTVO, imaš tri karte RANLJIVA_I PREBIVALKA_EC
na označenem mestu. Karte RANLJIVA_I PREBIVALKA_EC niso brez kart
zdravstva vredne nič dobrobiti. Takoj ko nadgradiš ZDRAVSTVO z eno karto,
ranljiva_i prebivalka_ec postane vredna_en 1 (eno) enoto dobrobiti, torej
skupaj 3 (tri) enote dobrobiti.

INFRASTRUKTURA

CENA 3

dobrobit +1

Stopnja ZDRAVSTVA ali IZOBRAZBE nikoli ne sme preseči
stopnje INFRASTRUKTURE.

delo,
potrebno za
nadgradnjo
stebra

vrednost

Izobrazba
Dobro razvit izobraževalni sistem pokrajini nudi več priložnosti za razvoj
dobrobiti celotne skupnosti. Dobro izobraženi ljudje lahko opravljajo
opolnomočujoča dela, ki jih tudi bolj osrečujejo.
V igri ta steber pove koliko kart lahko vlečeš na koncu svoje poteze. Na
začetku igre, ko imaš izobrazbo na začetni stopnji, lahko vlečeš 4 (štiri)
karte. To število lahko povečaš na 5 (pet) ali 6 (šest) z vlaganjem dela v
dodatne karte IZOBRAZBA. V najslabšem primeru lahko izgubiš vse karte
INFRASTRUKTURA in vlečeš le 3 (tri) karte na koncu svoje poteze.

V tej potezi si nadgradil_a steber IZOBRAZBA na stopnjo dva. Stopnja dva
dovoljuje vlečenje petih kart, ampak ta učinek postane aktiven šele naslednjo
potezo. Tako to potezo vlečeš štiri karte, na koncu naslednje poteze pa vlečeš
pet kart.
ŠTEVILO KART STOPNJA

INFRASTRUKTURA

ZDRAVSTVO

IZOBRAZBA

0ničelna stopnja

Vsako potezo lahko
kupiš 1 (eno) karto.

Vsak_a RANLJIV_A
PREBIVALEC_KA
ostane vreden_na 0
(nič) dobrobiti.

Na koncu vsake
poteze vleci
3 (tri) karte.

1začetna stopnja

Vsako potezo lahko
kupiš 2 (dve) karti.

Vsak_a RANLJIV_A
PREBIVALEC_KA je
vreden_na
+1 dobrobit.

Na koncu vsake
poteze vleci
4 (štiri) karte.

2

Vsako potezo lahko
kupiš 3 (tri) karte.

Vsak_a RANLJIV_A_
PREBIVALEC_KA je
vreden_na
+2 dobrobiti.

Na koncu vsake
poteze vleci
5 (pet) kart.

3

Vsako potezo lahko
kupiš 4 (štiri) karte.

Vsak_a RANLJIV_A
PREBIVALEC_KA je
vreden_na
+3 dobrobiti.

Na koncu vsake
poteze vleci
6 (šest) kart.

KRIZE IN MORALA
Nekatere karte v kupu nepredvidljivih situacij so pokončne in rdeče barve.
Imenujemo jih krize in imajo tri lastnosti: resnost krize, morala -x in
dodaten učinek.
Resnost krize pove, koliko dela moraš nameniti rešitvi te krize. Ko krizi
nameniš količino dela enako njeni resnosti, krizo uničiš in položiš na kup
preteklih situacij. Dokler so te karte na polju prihajajoče situacije, morale
ne zmanjšujejo (izjema je kriza POMANJKANJE) in hkrati jih je možno že
uničiti.
Kadar pridejo v polje trenutne situacije, na koncu poteze vsake_ga
igralke_ca zmanjšajo moralo za vrednost, navedeno v polju MORALA
(v primeru POK EKONOMSKEGA BALONA zmanjšajo moralo za 3). V polju
trenutne situacije se prav tako aktivira njihov dodaten učinek in kriza
postane nevarnejša.

Potencialni rešitelji kriz

V igri obstajajo 3 (tri) obrambne karte, ki ublažijo krize in dogodke.

• Prva je PREBIVALSTVO V ZAGONU. To karto na začetku igre položi v
polje potencialni rešitelji kriz.

• Druga karta je CIVILNA ZAŠČITA. Nahaja se v kupu PRIHAJAJOČE
SITUACIJE. Ko jo odkriješ, je za koriščenje njenega učinka potrebno
uporabiti 2 (dve) enoti dela. Po uporabi dela, to karto postavi v polje
potencialni rešitelji kriz. Tam ostane aktivna do naslednjič, ko se morala
zniža. Takrat se njen učinek izvede takoj.

• Tretja karta tega tipa je DAVČNA OAZA. Ta karta ubrani učinek
naslednjega dogodka (INFLACIJA ali OBNOVA) in je po uporabi uničena
tudi sama. Nahaja se v kupu PRIHAJAJOČE SITUACIJE. Ko jo odkriješ, je za
koriščenje njenega učinka potrebno uporabiti 3 (tri) enote dela. Po plačilu
dela to karto postavi v polje potencialni rešitelji kriz. Ostane aktivna v
tem območju do naslednjega odkritega dogodka. Ob odkritju naslednjega
dogodka se njen učinek izvede takoj. Karto DAVČNA OAZA in dogodek, ki je
učinek sprožil, odvrzi na kup preteklih situacij. Učinek dogodka se pri tem
ignorira, saj se učinek DAVČNE OAZE izvrši pred učinkom dogodka.

Če se katerakoli karta od potencialnih rešiteljev kriz znajde v polju
trenutna situacija, jo uniči na koncu trenutne poteze.

Pozor! Če je DAVČNA OAZA na koncu igre v območju POTENCIALNI REŠITELJI
KRIZ, zniža skupno dobrobit za 1 (ena).

POK EKONOMSKEGA BALONA
Vsak_a igralec_ka mora dodati 1 (eno) karto
PREKARKA_EC v osebni kup PASIVNO
PREBIVALSTVO.

nižanje
morale
v polju
TRENUTNA
SITUACIJA

MORALA -3

RESNOST 7

dodaten
učinek

delo,
potrebno za
rešitev krize

00:00

Morala
Morala predstavlja zaupanje v soljudi in v institucije, kakor tudi nivo
dobrega počutja v pokrajini. Če morala pade na 0, je igre takoj konec (glej
poglavje Konec igre). Vsaka točka morale nad 0 se na koncu igre prišteje
k skupnemu seštevku dobrobiti. Spremembe morale se označujejo z
označevalcem morale na številskem traku od 0 do 20. Začetna pozicija
označevalca morale je 20.

KONEC IGRE
Morala doseže 0
Igre je konec, vse_i izgubite. Krize, kapitalizem, pohlep in nespametna
tveganja so vas premagala. Ljudje v pokrajini vas imajo dovolj. Iščejo drug
način reševanja težav in vi niste del te rešitve. Najbolje, da poskusite
ponovno rešiti pokrajino.

Število krogov se izteče, štetje točk

Vsak_a igralec_ka poišče vse karte iz svojega kupa in iz območja pred sabo,
na katerih piše, da dobrobit zvišajo ali znižajo. Vsak_a igralec_ka sešteje
vso dobrobit, natisnjeno na kartah. Seštevku vseh igralk_cev prištejte
preostalo vrednost morale. Skupna vsota dobrobiti vseh igralk_cev in
morale mora biti enaka ali višja od številk v spodnji tabeli. Prag za uspeh
ali poraz je odvisen od števila igralk_cev.
ŠTEVILO
IGRALCEV

PORAZ

USPEH
ZA LAS

USPEH!

POPOLN
USPEH!

3

<50

50

65

80

2

4

<40

<60

40

60

55

75

70

90

PORAZ
Kapitalizem vas je premagal. Kot kaže, se je zagrizel v vsako poro
pokrajine in svoji logiki prilagodil vse sfere življenja. Delavkam_cem ne
preostane drugega, kakor da ponovno stopijo v bitko s kapitalizmom.
Ponovno preizkusite svoje sposobnosti sodelovanja za boljši jutri.

USPEH ZA LAS
Dosegle_i ste cilj, komaj. Življenjske pogoje ste izboljšale_i, vendar lahko z
obrazov vaših sodelavk_cev razberete željo: “Lahko bi bilo bolje. Naslednjič
bo bolje!” Življenje gre naprej in jutri je nov dan.
USPEH!
Uspele_i ste! S sodelavkami_ci ste ustvarile_i okolje, v katerem bi
želel_a živeti in delati vsak_a. Zaradi zadovoljnih delavk_cev in razvite
infrastrukture, zdravstva ter šolstva, gospodarstvo v celotni pokrajini
cveti. Z nadaljnjim dobrim delom ste lahko za zgled tudi drugod po svetu.

POPOLN USPEH!
Cilj dobrobiti ste dosegle_i in presegle_i. Noben prihodnji izziv, ki vam
ga na pot prinese življenje, vam ne more priti do živega, saj imate vse
potrebno znanje in veščine za spoprijemanje z njimi. Postavile_i ste
občudovanja vreden primer sodelovanja in organiziranja delavk_cev, ki
se je odslikal tudi v politiki vaše pokrajine. Vaš pristop bodo preučevale_i
in posnemale_i še dolga leta. Nekatere_i menijo celo, da gre za pristop,
vreden zgodovinopisja.

Primer štetja

Igralke_ci Albertina, Betka in Cveto so ravnokar premaknile_i označevalec
krogov na 0 in pričele_i s štetjem. Najprej vsak_a v svojem kupu poišče vse
karte PREKAREC_KA, nato vsi preštejejo število kart INFRASTRUKTURA,
ZDRAVSTVO in IZOBRAZBA. Vsaka od teh kart je vredna eno enoto
dobrobiti.

Albertina najde v svojem kupu dve_a prekarki_ca (skupaj -2 enoti
dobrobiti), ter 3 karte infrastruktura, 2 karti zdravstvo in 3 karte
izobrazba, ki prinesejo +8 dobrobiti. Edina nadgradnja, ki jo ima Albertina,
sta 2 RANLJIVI_A PREBIVALKI_CA. Nadgradnje so vezane na stopnjo
stebrov. Vsaka karta je vredna 2 dobrobiti, saj ima Albertina 2 stopnji
zdravstva. Skupaj Albertina v tej kategoriji prinese 2 * 2 = 4 enote
dobrobiti.
Betka ima v svojem kupu 1 karto PREKARKA_EC, kar pomeni -1 dobrobit.
Betka ima 3 karte infrastruktura, 3 karte zdravstvo in 2 karti izobrazba,
to prinese +8 dobrobiti. Betka ima zraven 3 ranljivih prebivalk_cev še
1 karto TURIZEM. Ta karta je vredna eno dobrobit plus stopnja stebra
INFRASTRUKTURA. Betka ima tri karte infrastruktura, kar pomeni
stopnja tri (3). Betkin turizem je tako vreden 1 + 3 = +4 enote dobrobiti.
Njene_i ranljive_i prebivalke_ci so vredne_i 3 * 3 = +9. Skupaj v tej
kategoriji: +14.
Cveto ima 3 (tri) prekarke_ce v svojem kupu (to pomeni - 3 enote
dobrobiti), poleg njih pa še 2 karti infrastruktura, 2 karti zdravstvo in 3
karte izobrazba, to prinese +7 dobrobiti. Karto infrastruktura je Cveto
izgubil zaradi krize HUDA UJMA, tretjo karto izobrazba je kupil pred to
krizo. Cveto ima prav tako eno karto TURIZEM, ampak infrastrukturo
razvito le do druge stopnje. To pomeni, da turizem prinese 1 + 2 = 3 enote
dobrobiti. Ima tudi 4 RANLJIVE PREBIVALKE_CE, ampak le stopnjo 2 v
zdravstvu. To pomeni, da je vsak_a ranljiv_a prebivalec_ka vredna 2 enoti

dobrobiti, skupaj 4 * 2 = 8. Cveto je edini, ki ima tudi karto ŠTUDENTSKI
KAMPUS. Ta karta je vredna eno enoto dobrobiti plus stopnja stebra
IZOBRAZBA. V Cvetovem primeru: 1 + 3 = 4. Skupaj v tej kategoriji Cveto
doseže +15.

Albertina preveri polje potencialni rešitelji kriz in v njem najde karto
DAVČNA OAZA, katere se jim tekom igre ni uspelo znebiti. Ta karta zniža
dobrobit za 1 enoto. V polju potencialni rešitelji kriz ni karte CIVILNA
ZAŠČITA, ki bi dobrobit povišala za 1 enoto.
Vsemu skupaj prištejejo še preostalo MORALO. V njihovem primeru +11.
Dosegle_i so 71 dobrobiti, kar pomeni, da jim je uspelo.
ALBERTINA
BETKA
CVETO

SKUPAJ

PREKARKE_CI

STEBRI

NADGRADNJE

1: -1

3,3,2: +8

1,3,0: +13

-6

+23

+39

2: -2

3: -3

3,2,3: +8
2,2,3: +7

0,2,0: +4

1,4,1: +15

POTENCIALNI
REŠITELJI KRIZ

MORALA

Davčna oaza:
-1

11:
+11

-1

+11

71 - USPEH!

ALTERNATIVEN NAČIN IGRE: GRLOREZ
Pri tem načinu imajo igralke_ci ločeno merjenje morale − vsaki_emu
igralki_cu je dodeljenih 5 enot morale. Kriza zbije samo moralo
trenutne_ga igralke_ca, ki je na potezi. Igralke_ci so lahko izločene_i
ena_eden po ena_eden. Zadnja_i preživela_i zmaga. Če več igralk_cev
ostane po izteku števila krogov, zmaga tista_i z največ dobrobiti. Dobrobit
se šteje, kot je opisano v razdelku “Konec igre”, le da igralke_ci NE
seštevajo skupaj vseh lastnih izkupičkov in ne prištevajo skupne preostale
morale, temveč le svojo. Vsak_a igralec_ka potrebuje svoj označevalec
morale. Prva_i igralka_ec postavi svoj označevalec morale na število 5,
druga_i na število 10, tretja_i na 15 in četrta_i na 20. Prvi_a igralec_ka
je izločen_a, ko njegov_njen označevalec morale pade na 0, drugi_a je
izločen_a, ko njegov_njen označevalec pade na 5, tretji_a je izločen_a pri 10
in četrti_a pri 15. Za merjenje morale pri tem načinu igranja potrebujete
dodatne označevalce morale. Predlagamo figurice, iz katere druge igre
(Človek ne jezi se, Monopoli …) ali kak manjši predmet (gumb,
kamenček …).

SLOVAR POJMOV
IME

AKTIVNO
PREBIVALSTVO

DELAVKA_EC

DELO

DOBROBIT
DOGODEK
IZBOLJŠAVE
STEBROV
KARTE IZBOLJŠAV
KROG

OPIS

Vsak_a igralec_ka ima svoj kup kart AKTIVNEGA
PREBIVALSTVA, s katerimi razpolaga tekom igre.
Ko zmanjka teh kart v kupu, ponovno premešaj
lasten kup PASIVNO PREBIVALSTVO in ga postavi
s sliko navzdol na polje z imenom AKTIVNO
PREBIVALSTVO.

Karte v tej kategoriji pridobiš v svoj kup tako, da
zanje nameniš delo in jih odložiš v svoj kup pasivno
prebivalstvo.

Delo predstavlja glavno dobrino. Lahko se uporabi
za zaposlovanje, reševanje kriz, izboljšave in
podobno. Koliko dela proizvede dotična_en delavka_
ec, preveri na posamezni karti.
Končne točke, ki merijo uspešnost celotne skupine
igralk_cev.
Učinek se zgodi takoj, ko se karta obrne. Aktivna_i
igralka_ec prebere opis in naredi, kar veli karta.

Ko kartam s to oznako nameniš delo, jih postaviš na
polje z istim imenom na lastni igralni plošči, kot je
napisano na karti.

To so izboljšave stebrov infrastruktura, zdravstvo in
izobrazba.

Vsak_a igralec_ka v smeri urinega kazalca izvede eno
potezo. Na koncu celotnega kroga premakni sledilec
števila krogov za eno mesto proti 0.

IME

KUP
NEPREDVIDLJIVIH
SITUACIJ

KUP PRETEKLIH
SITUACIJ
ODVRZI
PASIVNO
PREBIVALSTVO
POBUDNIKI_CE

POTEZA
PRIHAJAJOČ IZZIV

PRIHAJAJOČE
NEPREDVIDLJIVE
SITUACIJE

OPIS

Obsega krize, dogodke, pobudnice_ki ipd. Na
začetku kup kart nepredvidljivih situacij premešaš
in postaviš na označeno mesto na igralni površini
pokrajine. Prva poteza vsake_ga igralke_ca je
umestitev nove nepredvidljive situacije iz kupa
nepredvidljive situacije na skrito območje s sliko
navzdol (Glej Potek poteze − 1. dejanje).

Vse karte, ki vsebujejo besedo “uniči” ali “odstrani
iz igre”, pristanejo v tem kupu. Ne morejo se vrniti v
igro.
Karto položiš na svoj osebni kup pasivno
prebivalstvo.

Vse karte s ključno besedo “odvrzi” pristanejo tukaj.
So delavke_ci, ki se nahajajo v kupu prihajajočih
situacij. Sem spadajo: Navdihujoč_a profesor_
ica, Genialna_en znanstvenica_k, Imenitna_en
umetnica_k, Zanesljiv_a inženir_ka, Karizmatična_en
vodja in Radodaren_na mecen_ka.

Vsebuje štiri dejanja, kot je opisano v razdelku Potek
poteze.
Na polju prihajajoč izziv se neraziskana
(neobrnjena) karta prvič obrne in razkrije svojo
vsebino.

Na začetku vsake poteze aktivna_i igralka_ec umesti
novo karto iz kupa NEPREDVIDLJIVIH SITUACIJ na
skrito območje s sliko navzdol (Glej Potek poteze
− 1. dejanje).

IME

RAZISKAVA

RESNOST KRIZE

TRENUTNA SITUACIJA

UNIČI

OPIS

Porabi 1 (eno) ali 2 (dve) enoti dela in obrni eno od
štirih skritih kart. Strošek raziskave je natisnjen pod
karto v polju prihajajočih situacij.

Koliko dela moraš nameniti rešitvi iz krize. Delna
vsota se ne prenese v potezo naslednje_ga
igralke_ca.

Karte v tem območju sprožijo svoj učinek na koncu
poteze posamezne_ga igralke_ca (Glej Potek poteze
− 3. dejanje).

Karto položiš na skupen kup preteklih situacij. S tem
je odstranjena iz igre (npr. Krize in pobudnice_ki).

DODATNA RAZLAGA NEKATERIH KART
EKOLOŠKA KRIZA: V primeru da trenutno na lastni igralni površini nimaš
RANLJIVIH PREBIVALK_CEV, lahko dodaten učinek na tej krizi ignoriraš.
GENIALNA_EN ZNANSTVENICA_K: Omogoči nakup nadgradnje stebra
ZDRAVSTVO za nižjo ceno. S to karto nadgradnja stane 2 enoti namesto 4.

IMENITNA_EN UMETNICA_K: Izberi eno karto iz svoje roke. Po koncu
poteze jo odvrzi na kup preteklih situacij na igralni plošči pokrajine. Velja za
katerokoli karto v tvoji roki.
INFLACIJA: Takoj, ko se ta karta odkrije, vsak_a igralec_ka na kup pasivno
prebivalstvo odvrže eno karto delavke_ca.
KARIZMATIČNA_EN VODJA: Velja samo za eno krizo na potezo.

HUDA UJMA: Lahko izbiraš med IZOBRAZBO, ZDRAVSTVOM ali
INFRASTRUKTURO.

NAVDIHUJOČ_A PROFESOR_ICA: Omogoči nakup nadgradnje stebra
IZOBRAZBA za nižjo ceno. S to karto nadgradnja stane 3 enote namesto 5.

POMANJKANJE: Takoj ko nameniš delo in uničiš to krizo, se morala zniža
za 1 enoto. Tudi če jo odkriješ in rešiš v polju prihajajočih izzivov. Dokler je
kriza nerešena, v območju trenutna situacija izgubiš 1 enoto morale v tretji
fazi poteze kot pri ostalih krizah.
ZANESLJIV_A INŽENIR_KA: Omogoči nakup nadgradnje stebra
INFRASTRUKTURA za nižjo ceno. S to karto nadgradnja stane 1 enoto,
namesto 3.
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PRETEKLE SITUACIJE

0

TRENUTNA SITUACIJA

1. Položi ali prestavi karto s
kupa nepredvidljivih situacij

PREKARKA_EC

DELAVKA_EC

ZADOVOLJEN_A DELAVEC_KA

2. Igraj in uporabi karte

3. Izvedi učinke kart v območju
trenutna situacija
4. Pospravi uporabljene karte,
v roko poberi nove (kup
premešaj, če je potrebno)

INFRASTRUKTURA

ZDRAVSTVO

IZOBRAZBA

RANLJIV_A PREBIVALEC_KA

POTEK POTEZE

POTENCIALNI REŠITELJI KRIZ

Za vsako karto IZOBRAZBA, ki jo
imaš pred seboj, na koncu poteze
vlečeš 1 (eno) dodatno karto.

TURIZEM
RANLJIV_A PREBIVALEC_KA

Vlečeš minimalo 3 (tri) in
maksimalno 6 (šest) kart na potezo.

Vlečeš minimalo 3 (tri) in
maksimalno 6 (šest) kart na potezo.

Za vsako karto IZOBRAZBA, ki jo
imaš pred seboj, na koncu poteze
vlečeš 1 (eno) dodatno karto.

Vlečeš minimalo 3 (tri) in
maksimalno 6 (šest) kart na potezo.

TURIZEM
RANLJIV_A PREBIVALEC_KA

Stopnja ZDRAVSTVA ali IZOBRAZBE
nikoli ne sme preseči stopnje
INFRASTRUKTURE.

ZDRAVSTVO
Za vsako karto ZDRAVSTVO, ki jo
imaš pred seboj, so karte RANLJIV_A
PREBIVALEC_KA vredne 1 (eno)
dodatno dobrobit.

IZOBRAZBA
Za vsako karto IZOBRAZBA, ki jo
imaš pred seboj, na koncu poteze
vlečeš 1 (eno) dodatno karto.

Vlečeš minimalo 3 (tri) in
maksimalno 6 (šest) kart na potezo.

AKTIVNO PREBIVALSTVO

Za vsako karto IZOBRAZBA, ki jo
imaš pred seboj, na koncu poteze
vlečeš 1 (eno) dodatno karto.

ŠTUDENTSKI KAMPUS

RANLJIV_A PREBIVALEC_KA

Za vsako karto ZDRAVSTVO, ki jo
imaš pred seboj, so karte RANLJIV_A
PREBIVALEC_KA vredne 1 (eno)
dodatno dobrobit.
AKTIVNO PREBIVALSTVO

ŠTUDENTSKI KAMPUS

ZDRAVSTVO

IZOBRAZBA

IZOBRAZBA

PASIVNO PREBIVALSTVO

Stopnja ZDRAVSTVA ali IZOBRAZBE
nikoli ne sme preseči stopnje
INFRASTRUKTURE.

Za vsako karto ZDRAVSTVO, ki jo
imaš pred seboj, so karte RANLJIV_A
PREBIVALEC_KA vredne 1 (eno)
dodatno dobrobit.

INFRASTRUKTURA
PASIVNO PREBIVALSTVO

TURIZEM

INFRASTRUKTURA

ZDRAVSTVO

AKTIVNO PREBIVALSTVO

IZOBRAZBA

ŠTUDENTSKI KAMPUS

RANLJIV_A PREBIVALEC_KA

Za vsako karto ZDRAVSTVO, ki jo
imaš pred seboj, so karte RANLJIV_A
PREBIVALEC_KA vredne 1 (eno)
dodatno dobrobit.
AKTIVNO PREBIVALSTVO

ŠTUDENTSKI KAMPUS

ZDRAVSTVO

Stopnja ZDRAVSTVA ali IZOBRAZBE
nikoli ne sme preseči stopnje
INFRASTRUKTURE.

PASIVNO PREBIVALSTVO

Stopnja ZDRAVSTVA ali IZOBRAZBE
nikoli ne sme preseči stopnje
INFRASTRUKTURE.

INFRASTRUKTURA
PASIVNO PREBIVALSTVO

TURIZEM

INFRASTRUKTURA

IZČRPAN_A DELAVEC_KA

IZČRPAN_A DELAVEC_KA

IZČRPAN_A DELAVEC_KA

IZČRPAN_A DELAVEC_KA

IZČRPAN_A DELAVEC_KA

IZČRPAN_A DELAVEC_KA

Izčrpane_i delavke_ci so pogosteje podvržene_i
boleznim in poškodbam. V službi so manj
učinkovite_i in v zasebnem življenju pogosteje
nagnjene_i k depresiji.

Izčrpane_i delavke_ci so pogosteje podvržene_i
boleznim in poškodbam. V službi so manj
učinkovite_i in v zasebnem življenju pogosteje
nagnjene_i k depresiji.

Izčrpane_i delavke_ci so pogosteje podvržene_i
boleznim in poškodbam. V službi so manj
učinkovite_i in v zasebnem življenju pogosteje
nagnjene_i k depresiji.

Izčrpane_i delavke_ci so pogosteje podvržene_i
boleznim in poškodbam. V službi so manj
učinkovite_i in v zasebnem življenju pogosteje
nagnjene_i k depresiji.
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