
Bazar Różyckiego  – rozszerzenie do gry „Pan tu nie stał!”  
Dodatek ten pozwala na urozmaicenie rozgrywki w „Pan tu nie stał!”. 

Teraz gracze mogą zdobywać towary zagraniczne na bazarze. 

Przygotowanie gry oraz rozgrywka przebiegają podobnie jak w grze  

„Pan tu nie stał!”, z pewnymi różnicami wyszczególnionymi poniżej.

Elementy gry

Przygotowanie gry
1. Umieść na stole Bazar Różyckiego zamiast jednej planszy sklepu. 

Na przykład w grze trzyosobowej będą 2 sklepy i Bazar Różyckiego. 

2. Potasuj żetony towarów z gry „Demoludy” i umieść je z boku stołu 

w jednym dużym stosie obrazkami do dołu. 

Uwaga! Nie mieszaj żetonów z gry „Demoludy” z żetonami z gry 

„Pan tu nie stał!”.

3. Połóż jeden towar z „Demoludów” obrazkiem do góry na planszy 

bazaru. 

Przebieg gry
1. Zawsze gdy do jakiegoś sklepu z gry „Pan tu nie stał!” są dokła-

dane towary, należy też położyć jeden towar z gry „Demoludy” na 

planszę bazaru. Towar ten należy wziąć z wierzchu stosu i położyć 

go na bazarze obrazkiem do góry. 

2. Gracze dokładają karty do bazaru na normalnych zasadach. 

3. Gdy jeden gracz na początku swojej tury ma przewagę na baza-

rze, gracze zdobywają towary zagraniczne. Przewagi rozpatruje 

się tak samo jak w zwykłych sklepach.

Uwaga! Zdobywanie towarów z bazaru różni się od zdobywania 

towarów ze sklepów!
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Gracz, który ma przewagę na bazarze, pierwszy wybiera towar i kła-

dzie go przed sobą. Następnie drugi gracz wybiera kolejny towar 

i tak dalej.

Gdy jest więcej towarów niż graczy (obecnych na bazarze), to gracz 

z przewagą bierze drugi towar i tak dalej, aż wszystkie towary zostaną 

zabrane z bazaru. 

Gdy jest remis na drugim albo dalszym miejscu, to jest rozstrzyga-

ny na korzyść gracza siedzącego bliżej gracza z przewagą (zgodnie 

z kierunkiem ruchu wskazówek zegara). 

Po tym jak towary zostaną zdobyte, należy odłożyć karty z kolejki 

bazarowej do pudełka i dołożyć do bazaru jeden zagraniczny towar 

(obrazkiem do góry) z wierzchu stosu. 

Przykład

Gracz czerwony ma przewagę w kolejce (suma punktów 4). Bierze 

bransoletkę i kładzie ją przed sobą. Następny w kolejności jest gracz 

zielony (suma punktów 3), bierze wino. Gracz niebieski wybiera 

ostatni (suma punktów 1), bierze magiel. Na bazarze został jeszcze 

jeden towar, zdobywa go więc gracz czerwony. Gdyby na bazarze 

było pięć towarów, gracz zielony zdobyłby swój drugi towar. 

Zakończenie gry
1. Gra kończy się według tych samych reguł, co w wersji podsta-

wowej (tzn. gdy zabraknie towarów w zwykłych sklepach lub gdy 

skończą się karty). Jeśli wcześniej zabraknie żetonów towarów 

zagranicznych, to po prostu przestają być dokładane do bazaru. 

2. Gracze sumują punkty za towary ze zwykłych sklepów oraz za 

towary z bazaru. Dodatkowo dostają 1 punkt za każdy kolor żeto-

nu z bazaru.

Wygrywa gracz, który zdobył najwięcej punktów.

Przykład końcowego podliczenia punktów

Gracz zdobył w sumie siedem towarów. Dostaje:

• 8 punktów za towary zagraniczne, 

• 15 punktów za towary ze zwykłych sklepów, 

• dodatkowo 2 punkty za zdobycie zagranicznych towarów w dwóch 

kolorach (niebieski i czerwony) – razem 25 punktów.
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