Имам си прасе!
Инструкции

Най-много 4 отбора по 3-ма играча
Възможни са няколко рунда
Времетраене: 90 мин.
Добре дошли! Нека да угояваме и продаваме прасета!
Оборите са готови и за всеки е осигурен начален капитал.
1. Разделете се на отбори от по 3-ма човека и разпределете следните роли във
всеки отбор: отговорен за фигурите, управител на финансите и вписващ
приходите, разходите и случващите се събитията.
2. Всеки отбор получава 500 талера в следното разпределение на банкнотите:
2 x 100 талера, 3 x 50 талера, 3 x 20 талера, 6 x 10 талера, 6 x 5 талера
3. Всеки отбор тегли по една от обърнатите карти. Тази карта е определяща за
цялата игра дали отборът ще представлява конвенционално или екологично
предприятие.
4. Изберете си една фигура за игра и я поставете на старта!
5. Отборът с най-голям брой очи започва пръв играта.
6. В началото зарчето определя кое от полетата на селскостопанския пазар
може да се посети първо. Трябва да се мине и през двете половини.
В този етап се закупуват прасенца, храна и евентуално слама. Помислете
добре колко прасенца можете/искате да купите и изхраните (отношенията са
показани на картите). Пресметнете добре предварително, за да не
банкрутиране в самото начало!
7. Водете си отчет в счетоводната книга за всички покупки! Какво и колко сте
купили? Не забравяйте да пресмятате и актуалното състояние на
наличността в касата.
8. Прасенцата са в обора и фуражът е зареден? Тогава започваме! Всеки отбор
хвърля зара по веднъж и поставя фигурата си на съответното поле. Едно и
също поле може да бъде едновременно заето от няколко играча.
9. Специални полета:

Е = Поле със събития: изтеглете една карта от купчината и я прочетете на
глас. Някои карти засягат само отбора, а други – всички играчи. Следвайте
указанията на картата.
? = Жокер: преместете се на поле по ваш избор. Това може да бъде и полето
за продажба!
! = Поле за продажба: животните са угоени и могат да бъдат продадени. Вие
трябва да прецените на кого: на кланица или на месарница? Или комбинация
от двете? Внимание: когато продадете 20 прасета на месарницата се
завърта пясъчния часовник. Едва след изтичане на времето могат отново да
бъдат продавани прасета в месарницата.
10. Водете си отчет за всяко събитие! Кратка бележка какво се е случило е
достатъчна. Освен това и колко талера са спечелени или загубени и
актуалното състояние на касата.
11. След края на всеки угоителен период: съставете си междинен отчет. Успяхте
ли да спечелите или сте натрупали загуби?
12. Върнете всички карти с фураж и слама обратно на селскостопанския пазар,
върнете се на старта и започнете отначало с талерите, които са Ви останали!

