EUROBUSINESS DOSTOSOWANY DO OSÓB NIEWIDOMYCH
Oznaczenia skrótów:
SAL – Saloniki
ATE – Ateny
NEA – Neapol
MED. – Mediolan
RZY – Rzym
BAR – Barcelona
SEW – Sewilla
MAD – Madryt
LIV – Liverpool
GLA – Glasgow
LON – Londyn
ROT – Rotterdam
BRU – Bruksela
AMS – Amsterdam
MAL – Malmo
GOT – Goteborg
SZT – Sztokholm
FRA – Frankfurt
KOL – Kolonia
BON – Bonn
INN – Innsbruck
WIE – Wiedeń
POD WZB – Podatek od wzbogacenia
PAR STR – Parking strzeżony
SZA C – Szansa czerwona
SZA N – Szansa niebieska
ELE ATO – Elektrownia Atomowa
SIE WOD – Sieć wodociągów
KOL E – Koleje wschodnie
KOL N – Koleje północne
KOL S – Koleje południowe
KOL W – Koleje zachodnie
GRE – Grecja
WŁO – Włochy
HIS – Hiszpania
ANG – Anglia
BEN – Benelux
SZW – Szwecja
RFN – RFN
AUS – Austria
HIP – Karta hipoteczna

Opis planszy:
Każde pole oddzielone zostało za pomocą puchnącej farby. Na polach miast osobno oddzielono
także miejsce na układanie domków i hoteli. Pole szans również oddzielono za pomocą puchnącej
farby.
Każde pole na planszy zostało obrajlowane mocnymi etykietami.
Na polach z miastami w górnej części pola naniesiono 3 pierwsze literki danego miasta, natomiast
w dolnej części pola naniesiono koszt wykupu danego miasta.
Szanse oznaczone są w górnej części pola literkami SZA a pod słowem SZA znajduje się litera C
oznaczająca czerwoną szansę lub litera N oznaczająca szansę niebieską.
Parking strzeżony został oznaczony w górnej części pola literami PAR, pod którymi znajdują się
litery STR a w dolnej części pola widnieje kwota jaką należy zapłacić do banku.
Podatek od wzbogacenia został oznaczony w górnej części pola 3 literkami POD, pod którymi
znajdują się literki WZB a w dolnej części pola widnieje kwota jaką należy zapłacić do banku.
Elektrownia atomowa została oznaczona literkami ELE, pod którymi znajdują się literki ATO, w
dolnej części pola podana jest kwota wykupu.
Sieć wodociągów została oznaczona literkami SIE, pod którymi znajdują się literki WOD, w
dolnej części pola podana jest kwota wykupu.
Koleje oznaczone są w górnej części literkami KOL, pod którymi znajdują się litera E dla kolei
wschodnich, N dla kolei północnych, S dla kolei południowych bądź W dla kolei zachodnich
natomiast w dolnej części pola podana jest kwota wykupu.
Pole „Start” podpisane jest z obu boków, w lewym górnym kącie pola po skosie znajduje się
kwota jaką otrzymuje się za przejście przez start.
Pole „Dla odwiedzających” oznaczone jest po skosie słowem „Odwiedziny”.
Darmowy parking podpisane jest z obu boków planszy słowem „Parking”.
Pole „Zawiniłeś idziesz do więzienia” oznaczone jest po skosie słowem „Więzienie”.
Napisy oznaczające kraje również zostały obrajlowane.
Pola na których umieszcza się karty szans podpisano odpowiednio słowami „Szansa C” dla szans
czerwonych oraz słowami „Szansa N” dla szans niebieskich.
Opis pionków, kości i domków:
Kości mają odczuwalne wklęsłe oczka. „1” oznaczona jest szersząą kropką, „2” różnicy się od
standardowych kości tym, że nie jest umieszczona po skosie, tylko w pionie, przez co nie myli się
z „3”. Pozostałe ścianki mają ułożenie standardowe .
Każdy z 5 pionków posiada różne kolory oraz różne kształty.
Domki są standardowo mniejsze od hoteli, a ponadto na hotelach umieszczono kulistą główkę od
szpilki.
Opisy banknotów:
Banknoty zostały obrajlowane w środkowej części plastikowymi sztywnymi etykietami.
Karty „Akty własności”:
Po lewej stronie karty umieszczono odpowiednio od góry pierwsze 3 litery państwa, pod nimi
pierwsze 3 litery miasta, nieco niżej z małym odstępem cena zakupu miasta, w dolnym lewym
rogu umieszczono koszt zakupu 1 domu lub 1 hotelu (zgodnie z zasadami gier najpierw należy
wykupić 4 domy żeby postawić hotel)

Po prawej stronie karty umieszczono odpowiednio od góry jedno pod drugim: kwotę postoju bez
zabudowy, ze zbudowanym 1 domem, ze zbudowanymi 2 domami, ze zbudowanymi 3 domami,
ze zbudowanymi 4 domami, ze zbudowanym hotelem.
Na kartach kolei po lewej stronie karty umieszczono odpowiednio od góry litery KOL, pod
którymi znajduje się jedna z liter: E, N, S, lub W a nieco poniżej literki umieszczono cenę zakupu
karty. Po prawej stronie karty odpowiednio od góry jedno pod drugim: umieszczono kwotę
postoju, gdy posiadamy 1 kartę kolei, 2 karty kolei, 3 karty kolei, 4 karty kolei.
Na kartach sieci wodociągów oraz elektrowni atomowej po lewej stronie u góry umieszczono
litery ELE, a pod nimi ATO lub SIE, a pod nimi WOD. W prawym górnym rogu widnieje cena
zakupu karty. W środkowej i dolnej części karty opisany jest sposób zapłaty za postój na polu
(dziesięciokrotność wyrzuconej liczby oczek). Gdy posiadamy obie karty: sieci wodociągów oraz
elektrowni atomowej to za postój płacimy dwudziestokrotność wyrzuconej liczby oczek.
Na rewersie Karty po środku od góry umieszczono literki HIP, oznaczające kartę hipoteczną, pod
literkami HIP umieszczone pierwsze 3 litery miasta (w przypadku elektrowni atomowej będą to
litery ELE ATO, w przypadku sieci wodociągów SIĘ WOD, w przypadku kolei KOL oraz E lub N
lub S lub W), pod literami miast widniej kwota obciążenia hipotecznego (taką kwotę otrzymujemy
jeśli chcemy sprzedać daną kartę)
Opis kart „Szansa”:
Każda karta została obrajlowana plastikową sztywną etykietą.
Czerwona szansa na rewersie w prawym górnym rogu oznaczona została literką C, natomiast
niebieska literą N.
Na awersie kart przedstawiono skróty myślowe na zasadzie, że jeżeli jakąś kwotę mamy otrzymać
od banku to na karcie zostało napisane: „dostajesz ….”, jeżeli natomiast mamy jakąś kwotę
zapłacić bankowi to na karcie zostało napisane: „oddajesz….”.
Kartę „Wychodzisz z więzienia” należy zachować, aby wykorzystać ją, gdy znajdziemy się w
więzieniu.
Jeżeli na karcie napisane jest: „Wracasz…..” lub „Cofasz…..” oznacza to, że w przypadku
przejścia przez start nie otrzymujesz premii.(premie otrzymujesz jedynie wtedy, kiedy
umieszczono na karcie odpowiednią adnotację).
Podpowiedzi do gry:
Pole Kolei zachodnich i wschodnich oznaczone są z boku pól a nie na środku, gdyż przez te pola
przechodzi zgięcie planszy.
Żeby karty szans nie panoszyły się po planszy, należy je spiąć dodaną do kart gumką recepturką.

