
Beneluks

Cena początkowa: Węgiel = 3    Olej = 1    Odpady = 7    Uran = 14

Zasada specjalna: Za każdym razem, gdy najtańszą elektrownią rynku przyszłego jest elektrownia ekologiczna - włączana jest ona do puli elektrowni 
podlegających licytacji.

Zasada specjalna: Po zakończeniu każdej rundy w etapach 1 i 2 należy usunąć z gry elektrownię o najmniejszym numerze, a rynek elektrowni uzupełnić 
kartą wyciągniętą z wierzchu stosu.



Plansza do gry stanowiąca ten dodatek może być używana jedynie wraz z podstawową wersją gry „Wysokie Napięcie”. Rozszerzenie to nie stanowi 
samodzielnej gry.
Większość zasad gry jest identycznych z obwiązującymi w wersji podstawowej. Zasady specyficzne dla tego dodatku opisane są w niniejszej instrukcji. Dla 
każdej z map przygotowano osobny zestaw zmodyfikowanych zasad.

Z powodu sporych ilości zasobów węgla w Polsce, zasób ten regenerowany jest znacznie szybciej na rynku zasobów niż działo się to w przypadku gry 
podstawowej. Ta sytuacja sprawia, że ekonomiczne staje się wykorzystanie elektrowni zasilanych węglem.
Z przyczyn polityczno-gospodarczych na terenie Polski i Austrii nie można budować elektrowni atomowych. Oznacza to, że gracz może kupić oraz licytować 
elektrownie atomowe jedynie, gdy posiada w sieci choć jedno miasto leżące w dowolnym z pozostałych trzech krajów.
Wiedeń jest miastem specyficznym, ponieważ cała energia tam produkowana pochodzi ze spalania odpadów. Często odpady te pochodzą z krajów, które 
płacą za pozbycie się ich. Z tego powodu gracz posiadający w swojej sieci Wiedeń ma prawo kupować odpady z rabatem 1 Elektro. Ta zasada pozwala 
graczom na stosowanie nowych strategii w grze.

Rynek zasobów na początku gry uzupełniany jest w następujący sposób: po 3 żetony węgla na każdym z pól 1 do 8; po 3 żetony oleju na polach 3 do 8; po 3 
żetony odpadów na polach 7 i 8; po 1 żetonie uranu na polach 8 do 16.

Gracz może licytować (oraz kupić) elektrownię atomową jeśli w jego sieci znajduje się choć jedno miasto na terenie Węgier, Czech lub Słowacji. Gracz, 
którego sieć obejmuje wyłącznie miasta w Polsce oraz w Austrii nie może wybrać do licytacji elektrowni atomowej. Nie może również brać udziału w licytacji 
takiej elektrowni.

Gracz posiadający w swojej sieci Wiedeń kupuje odpady z rabatem 1 Elektro za każdy żeton z wyjątkiem sytuacji, w której cena miałaby wynosić 0. W tej 
sytuacji (kupowanie odpadów z pierwszego pola) gracz płaci do banku 1 Elektro za każdy żeton i nie otrzymuje rabatu na żaden z żetonów z pola 1. 

Dla dodatku „Europa Centralna” została stworzona specjalna tabela uzupełniania rynku zasobów. Znajdziesz ją w tej instrukcji.

Jako, że kraje Beneluksu kładą duży nacisk na wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł ekologicznych, zasady gry dla tego dodatku zostały zmienione tak, 
aby w szczególnych okolicznościach na rynku bieżącym mogły znaleźć się dodatkowe elektrownie ekologiczne.
W przeciwieństwie do Europy Centralnej, Beneluks ma większy dostęp do oleju kosztem mniejszej ilości węgla. Małe odległości pomiędzy miastami (czyli 
niższe koszty rozbudowy sieci) umożliwiają graczom szybszą rozbudowę skutkującą krótszym czasem gry. Dla jeszcze większego przyspieszenia gry - została 
dodana również zasada usuwania najtańszej elektrowni w każdej rundzie.

Rynek zasobów na początku gry uzupełniany jest w następujący sposób: po 3 żetony węgla na każdym z pól 3 do 8; po 3 żetony oleju na polach 1 do 8; po 3 
żetony odpadów na polach 7 i 8; po 1 żetonie uranu na polach 14 i 16.

Za każdym razem, gdy najtańszą elektrownią na rynku przyszłym jest elektrownia ekologiczna, jest ona dodawana do puli dostępnych elektrowni rynku 
bieżącego. W takim przypadku dostępnych do licytacji jest pięć elektrowni zamiast czterech. 

Przykład: w tym przypadku elektrownia ekologiczna z rynku przyszłego staje 
się częścią rynku elektrowni bieżących.

W każdej rundzie w pierwszym oraz drugim etapie gry należy usunąć z gry elektrownię o najniższym numerze, a jej miejsce uzupełnić kartą ze stosu. 

Dla dodatku „Beneluks” została stworzona specjalna tabela uzupełniania rynku zasobów. Znajdziesz ją w tej instrukcji.
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Europa Centralna

Cena początkowa: Węgiel = 1    Olej = 3    Odpady = 7    Uran = 8

Zasada specjalna: Gracz może licytować (oraz kupić) elektrownię atomową jedynie, gdy posiada w swojej sieci choć jedno miasto na Węgrzech, w 
Czechach lub Słowacji.

Zasada specjalna: Gracz posiadający w swojej sieci Wiedeń ma prawo kupować odpady z rabatem 1 Elektro za każdy żeton z wyjątkiem żetonów, których 
cena wynosiłaby 0.


