
Gra Suburbia (Druga Edycja) oraz Suburbia: Rozszerzenia zostały przeprojektowane
względem pierwszej edycji. Nowe grafiki, tacki od GameTrayz™ i jedna z najlepszych rzeczy:
od teraz możecie trzymać Suburbię (Drugą Edycję) i Suburbię: Rozszerzenia w jednym
pudełku! Poniżej pokażemy wam w jaki sposób uporządkować Suburbię (Drugą Edycję) i
Suburbię: Rozszerzenia. Dziękujemy za wasze wsparcie i kupowanie naszych gier. Miłego
grania!

Suburbia (Druga Edycja) + Suburbia: Rozszerzenia

Niebieske tacki pochodzą z Suburbii (Drugiej Edycji). Sugerujemy abyście trzymali wszystkie
kafelki „A” w kolumnie po lewej stronie, a obok kolejno kafelki „B” i „C”. Możecie położyć je
zakryte, żeby można było łatwo je potasować i położyć na stole. Kafelki „Jeszcze 1 Rundy”
pozostawcie odkryte, aby się nie pomieszały! W czwartej kolumnie ułóżcie kafelki Fabryk,
Parków Miejskich i Przedmieść. Żetony Celów możecie podzielić na dwie grupy po 10 żetonów
na każdą sekcję. Jeśli nie posiadacie Suburbii: Rozszerzenia, ramki po elementach i piankę
umieśćcie pod tackami, co wypełni pustą przestrzeń i zapobiegnie przesuwaniu się
elementów.

Jeśli posiadacie również Suburbię: Rozszerzenia, niebieskie znaczniki piątego gracza możecie
również umieścić w podstawowej tacce wraz z dodatkowymi monetami.



Suburbia: Rozszerzenia

Sugerujemy, abyście wszystkie kafelki z Suburbii: Rozszerzenia umieścili odkryte w zielonej
tacce, byście mieli do nich łatwy dostęp podczas wyboru, które rozszerzenia chcielibyście
wykorzystać w danej rozgrywce.

W pierwszej kolumnie umieśćcie 13 kafelków Nocnego Życia w pierwszym miejscu, 13 w
środkowym i 6 w ostatnim.

W drugiej kolumnie kolejno: 13 kafelków 5 Gwiazdek (pierwsze miejsce), 13 kafelków
Suburbia SA (drugie miejsce) i 13 kafelków Suburbia SA (trzecie miejsce).

W trzeciej kolumnie pozostałe kafelki 5 Gwiazdek: 13 kafelków (pierwsze miejsce), 13
kafelków (drugie miejsce) oraz 11 kafelków (trzecie miejsce).

Czwarta kolumna zawiera 2 kafelki Fabryk, 2 kafelki Parków Miejskich i 2 kafelki Przedmieść w
pierwszym miejscu. Pozostają dwa miejsca w ostatniej kolumnie: jedno dla kafelków żetonów
Bonusów z wszystkich rozszerzeń, drugie dla żetonów Wyzwań wszystkich rozszerzeń.

Górny element tacki zawiera: żetony 5 Gwiazdek Kolejności (gwiazdki), jak również tor
Gwiazdek, 18 kafelków Granic,  5 kafelków Suburbia Con i 6 kafelków Suburbia Essen. Żetony
piątego gracza, plansza Dzielnicy, skrót zasad, znaczniki Inwestycji, 5 znaczników Gwiazdek
oraz dodatkowe monety mieszczą się w niebieskiej tacce.

Pod planszami Dzielnic są trzy miejsca na kafelki Suburbia Con oraz Suburbia Essen.
Sugerujemy, aby w pierwszym miejscu umieścić 4 kafelki, w drugim 3 kafelki, a w trzecim 4
kafelki.



Układanie komponentów Suburbii (Drugiej Edycji) bez Suburbii: Rozszerzenia.
Prezentowana jest Suburbia (Druga Edycja) z Rozszerzeniami:

Kiedy powkładacie elementy Suburbii (Drugiej Edycji) do tacek, połóżcie przezroczystą
pokrywkę na wierzchu, a na niej kolejno: 4 skróty zasad, złożoną planszę Populacji i na koniec
dwustronną planszę Rynku. Piankę i ramki po elementach umieśćcie pod niebieskimi tackami,
aby uniknąć przemieszczania się elementów.



Połóżcie planszę Populacji na skrótach zasad.

Na koniec połóżcie dwustronną planszę Rynku na planszy Populacji.



Układanie elementów Suburbii (Drugiej Edycji) wraz z Suburbią: Rozszerzenia.
Prezentowana jest Suburbia (Druga Edycja) z Rozszerzeniami:

Kiedy powkładacie elementy Suburbii (Drugiej Edycji) do tacek, połóżcie przezroczystą
pokrywkę na wierzchu, a na niej kolejno: 4 skróty zasad, złożoną planszę Populacji i na koniec
dwustronną planszę Rynku. Połóżcie dwa tacki z Suburbii: Rozszerzenia w podstawowym
pudełku Suburbii (Drugiej Edycji). Następnie umieśćcie dwie niebieskie tacki na wierzchu.


