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Kreml
Egy játék 3-6 személy részére. A játékidő 20 perc és 

2 óra között.

A játék előkészítése

Helyezzük le az asztalra az alábbi kép szerint a Kormánytagjait jelölő sziluetteket.
Ez tartalmazza:
(Csúcs): Pártelnök.
(Első szintűek, letéve alá 2. sorba, balról jobbra) KGB Főnök, Külügy Miniszter, Védelmi 
Miniszter
(Második szintűek, letéve alá, 3. sorba, balról jobbra) Ideológiai, Ipari, Gazdasági és Sport
Miniszterek

Ez a 8 Miniszter alkotja a Kormányt (Politbüro).

Ezek alá helyezzük a Jelölt csíkot (Candidate).
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A közelében helyezzük el a Nép (Volk) kártyákat, távolabb Szibériát és a Kreml falat.
A Politikus Kártyákból vegyük ki Nestor Aparatcsikot. Ő lesz a játék kezdetén a Pártelnök, és
ezt a kártyát tegyük amegfelelő sziluettbe. És tegyük még rá a kártyára a „Beteg” jelzőt. (+)

Véletlenszerűen válasszunk ki 7 lapot a többi Politikus közül és tegyük őket a 7 db
megmaradt Kormány (Politbüro) Sziluettbe. Aztán töltsük fel a Jelölt csík 5 helyét is
ugyanígy. Majd a megmaradt Politikus kártyákat tegyük az Nép kártyák alá, úgy, hogy
mindegyik jól látható legyen.

Minden játékos kap egy Offengelegte Einflüsse (Bevallott Befolyásolás) lapot, egy papírt és
egy tollat.

Titkos befolyásolás

A játékosok titokban felírnak a lapjukra 10 Politikus nevet, akiket szeretnének majd
befolyásolni. Ezeknek kell adniuk egy számot 1 és 10 között Ez a szám megmutatja a
befolyásolás pontjukat–10 pontot adjunk annak, akit a leginkább befolyásolnánk, 1-et annak
akit legkevésbé. Minden politikust, függetlenül attól, hogy a játék elején hol van, lehet
befolyásolni, kivéve Nestor Aparátcsikot, aki beteg és öreg, de teljesen„becsületes”.

Bevallott Befolyásolás

Mielőtt a Kreml éve elkezdődik, tisztában kell lennünk, hogy hogyan tudjuk a politikusokat
kontrollálni, irányítani:
A Játékosok bármikor hozzárendelhetnek befolyásolás pontokat egy politikushoz. Egy
politikus mindig annak a Játékosnak a markában van, aki a legtöbb befolyás pontot tette arra a
Politikusra. (A politikus Névkártyáját fel kell tenni ennek a játékosnak a Bevallott Befolyás
lapjának megfelelő pontjához, mutatva a befolyásolás nagyságát.) Ez a játékos fog dönteni e
politikus minden akciójáról és politikai szavazatáról …..amíg egy másik játékos nem szerez 
nagyobb befolyást a politikus fölött.

Bármikor lehetséges növelni a befolyást, (és ezzel átvenni a hatalmat a politikus fölött), még
akkor is, ha a politikus épp bejelentette, hogy egy akciót szeretne végrehajtani (pl. tisztogatási
kísérlet, kém keresés), vagy szavazott. Aki átvette a politikus felett a kontrolt, szabadon
megváltoztathatja, vagy visszavonhatja az akciót vagy a szavazatot. A döntést (a politikus
átvételét) csak kockadobás előtt lehet megváltoztatni, vagy mielőtt a következő politikus 
szavazata jönne, de mindig kell várni egy keveset–mondjuk 5 másodpercet-, hogy legyen erre
lehetőség.

A játékosok a titkos befolyásukat bármikor felfedhetik és ezzel a vezetést a politikus felett
átvehetik. A felfedett befolyásolás pont értéke nem lépheti túl a titkos befolyásolás pont
értékét.(egy adott politikusnál.). Ez az jelenti, h egy játékosnak nem szükséges egy politikus
feletti teljes titkos pontjának bevallása, elég csak annyit h egyel több legyen, mint a politikus
eddigi tulajdonosának volt.

Abban a ritka esetben, amikor 2 játékosnak ugyanannyi pontja van ugyanabban az időben, az 
idősebb játékos kap előnyt. (Fiatalabb játékosok ne essenek pánikba, ez az eset valójában 
szinte soha nem történik meg.)
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Az okai, hogy ne mutassuk meg az teljes pontunk a játék egy korai szakaszán: Először is, 
mert más játékos megpróbálhatja Szibériába száműzni emberünket, haő nem rakott rá –adott
neki –elég nagy pontszámot. Másodszor, még az a politikusunk sincs biztonságban, akire 10
pontot adtunk, mert mondjuk valaki más is 10 pontot tett rá és így el tudja ragadni a
győzelmet tőlünk.(A játék végén ugyanis azonos pont esetén az nyer, aki épp nem
tulajdonosa a győztes politikusnak.)Néha egy gyors döntéssel kell magunkhoz ragadni a
kezdeményezést, ha egy másik játékos próbálja megszerezni az összes hatalmat, de persze
előfordulhat az is, hogy semmi értelme megakadályoznunk, hogy valamelyik játékostársunk 
mindent megtegyen egy politikusért, akiről azt gondolja, hogy ő irányítja.

A nem kontrollált Kormánytagok passzívak maradnak (nem gyógyulnak, nem kerülhetnek
politikai tisztogatás alá stb..), kivéve a Külügyminiszter az 5. fázisban.

A Vége

A győztes játékos az lesz, aki a legnagyobb befolyást tudja felmutatni a győztes politikuson.
(Lásd 8. fázis.) Ha ez döntetlen, akkor az a játékos nyer, aki az adott pillanatban NEM
kontrollálja ezt a politikust. Mivel a titokban lefoglalt pontok változatlanok maradnak a játék
alatt (hacsak nem az Opcionális Szabályokat használjuk), látható, hogy már a játék elején ki
kell alakítanunk a stratégiánkat.

Az Év lefolyása

A játék 1951-ben kezdődik, amikor a Pártelnök a 80 éves, beteg Nestor Aparátcsik. Minden
évben 8 fázist játszunk le.

1. Fázis : Gyógyítás

A beteg politikusok a Kormányból kérhetik sorban (föntről lefele –balról jobbra), hogy ők 
szeretnének menni Gorkyba egy kúrára, gyógyulni. Ha mennek, akkor ők a Kremlen kívül 
lesznek (pl. nem tudnak szavazni, stb.) addig, míg vége nincs az évnek. Megőrzik a helyüket a 
Kormányban, hacsak le nem mondatják, vagy elő nem léptetik távollétükben őket.Akik
Kúrán vannak, azok megkapják a kártyájukra a „kúra” lapot.
A beteg politikusok dönthetnek úgy, h maradnak a helyükön, de akkor kapnak egy Stressz
Pontot (SP).
A Pártelnök mindig kap 1 SP-t, függetlenül attól, h megy, vagy nem megy Kúrára.
A Stressz Pont (SP) növeli a Politikus korát egy évvel.( Az új életkorát jelezzük a szám
lapocskák segítségével)
Példa: A játék első évében csak Nestor Aparátcsik beteg a Kormányban. Így senki nem megy 
gyógykúrára. A beteg Nestor megterheli ezzel a szervezetét kap 1 SP-t és 81 éves lesz.

2. Fázis: Tisztogatás a KGB-vel

A KGB feje megpróbálhat tisztogatni a Kormányból és Pályázók listájából, azzal, h a
politikust Szibériába küldi. Ezt úgy teheti meg, h megnevezi a politikust és dob a kockával. A
Pártelnök ellen 18-at vagy nagyobbat kell dobnia, az Első szintben levők ellen 14-et vagy
nagyobbat, a második szint tagjai ellen 10-et vagy többet, a Pályázók ellen pedig 6-ot vagy
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többet. A Népet (Volk) nem lehet tisztogatni. Ha Kúrán levő Kormánytagot szeretnénk 
tisztogatni, akkor 3-at hozzá kell adni a dobáshoz. (Azaz pl. a Pártelnök ellen elég 15-t dobni
ebben az esetben.)

Ha a KGB sikeres, a vesztes azonnal megy Szibériába. Viszi magával a betegségét és
életkorát. Gyógyító Kúrát nem lehet Szibériában szervezni!

Ha a tisztogatás sikeres, akkor a KGB Főnök vagy az ő helyettese (lásd alább) szerez egy SP-
t. Aztán folytathatja további tisztogatással, ha akarja.
Ha a tisztogatás sikertelen, akkor 3 SP-t szenved el. Ráadásul nem tud újabb tisztogatást
szervezni ebben az évben.

Ha a KGB Főnök hiányzik (pl Kúrán van), akkor őt egy helyettessel pótoljuk. A
következőknek lehet joga helyettesíteni:Ideológia miniszter, Pártelnök, Ipari miniszter, ezek
közül az első, aki elérhető, lesz a helyettes.

Példa: Niewitko a KGB főnök jelenleg beteg és a Szanatóriumban van. Wasolin az Ideológia 
Miniszter helyettesíti. Az a játékos, akié épp Wasolin, a Kúrán tartózkodó Pissin Sport
Minisztert szeretné száműzni. Bejelenti ezt és -miután senki nem akarta átvenni Wasolin felett
az uralmat- dob, egy 8-ast. Ezzel eléri, h Pissin Szibériába kerül –aki magával viszi SP-jét és
betegség jeleit-. Wasolin kap egy SP-t, és így öregszik 1 évet. Ugyanez a játékos akarja
Wasolinon keresztül a Doberman Külügyminisztert is száműzni. Itt jelentkezik egy másik 
játékos, aki Wasolinra egy plusz befolyásolás ponttal többet tesz, és így az első játékostól 
átveszi Wasolint és meggondolja magát Wasolin és nem Dobermant, hanem inkább Nivecskót
szeretné száműzni. Erre az első játékos visszaveszi Wasolint, úgy h 1 ponttal többet felfed, 
mint a második játékos, h mégiscsak Dobermant száműzze. A második játékos nem tud vagy 
nem akar többet felfedni. Így most Doberman ellen kell dobni. (Wasolin tulajdonosának, az
első játékosnak, és 14 felett.)

3. Fázis: Imperialista Kém

A Védelmi Miniszternek lehetősége van nyomozást lefolytatni bármelyik, általa választott
Kormánytag ellen. A nyomozás megkezdése 1 SP-be kerül neki. Az a személy, aki után
nyomoznak, megkapja a „?” jelet. A Védelmi miniszter szabadon leszedheti az előző évekről 
maradt nyomozati jeleket.

A Miniszter megvádolhat egy, az előző évben megjelöltKormánytagot, hogy Imperialista
Kém. A vádolás során minden Kormánytag elmondhatja a véleményét (fontosságuk
sorrendjében, föntről le, balról jobbra.). A vád sikeres, ha nem több mint 1 kormánytag szavaz
a vád ellen. (Tehát: ha már 2-en védik az illetőt, a vád elbukott.)
A sikeres vád után a Kormánytag megy Szibériába, a Miniszter pedig folytathatja a vádjait, ha
akarja. Nem kap SP-t.
Ha az akció sikertelen, akkor a Miniszter kap 3 SP-t. A nyomozás és Vádolás nem folytatható.

Tipp: mivel egy kormánytag, ha megvádolják, nyilván maga mellett, vagyis a vád ellen szavaz,
könnyebb valaki olyat elítéltetni, aki épp kúrán van.

Ezen felül a Védelmi Miniszter elküldhet egy Pályázót Szibériába, minden vádirat nélkül, de
ez 2 SP-be kerül neki.
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Ha a Védelmi Miniszter távol van (Kúrán vagyszáműzveFázis 2-ben), őt a Külügyminiszter, 
a KGB Főnök, a Pártelnök, az Ipari Miniszter helyettesítheti. (Ebben a sorrendben)

Minden Kormánytag, aki viseli a „?” jelet, e Fázis végén kap 1 SP-t.

4. Fázis: A Kormánytagok egészsége

Minden Kormánytag dob a kockával ésa megfelelő táblázatban megnézzük az eredményt. IM
AMT a munkában levők táblája, az IM SANATORIUM a Kúrán levőké.

A kockadobás és az aktuális egyéni életkor (beleértve az SP-t is) alapján a táblázatban a
következőket találhatjuk:

 G = A Kormánytag egészséges. Egy "+" jel levehető a kártyájáról. (ha lehetséges)
 - = Nincs változás
 K = A Kormánytag betegeskedik és egy "+" teszünk a kártyájára.
 A = A Kormánytag nagyon szenved és 2 db "+" kerül a kártyájára.
 T = A Kormánytag meghal
 Bármely Kormánytag 3 db "+" jellel: halott.

Minden halott Kormánytagot a Kreml Falai mögé temetnek a megfelelő ceremóniával. A 
Kormánytag utolsófelügyelőjénekle kell vennie a Kormánytag nevét a lapjáról.
Megjegyzés: Az egészség dobást az összes Kormánytagra végre kell hajtani, de a Jelöltekre
nem. A Népnek és a Szibériába száműzötteknek valamint a halottaknak sem kell ezt a dobás
megtennie.

Kormányban Szanatóriumban
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5. Fázis: A Temetési Bizottság Főnökének megválasztása

Ha a Pártelnök hal meg a 4. Fázisban akkor a Kormány megszavazza a Temetési Bizottság
Elnökét, aki a Szovjetunióban mindig a következő Pártelnök. (Ha a Pártelnök nem hal meg,
de Szibériába száműzik, akkor Ő nagyon beteg lesz. Ekkor a Temetési Bizottság Elnökének
megválasztása helyett egy helyettesest választanak, ami gyakorlatilag ugyanazt a szerepet
jelenti.)

A Külügyminiszter beszél mindig először. (Ha ő épp nincs a Kremlben, akkor következő 
Miniszterek helyettesíthetik: Ideológia, KGB, Ipar, Gazdaság, Sport, Védelmi –ebben a
sorrendben.) A Külügyminiszter (vagy az első lehetséges helyettese) ajánl előléptetésre egy 
kormánytagot az első szintrőla Pártelnöki posztra–de sohasem saját magát. Ha senki nem
érhető el az első szintről, akkor a másodikról ajánl valakit.

Minden Kormánytag elmondja a véleményét az ajánlott pályázóról. (A szokásos fentről-le
sorban). Ha 3 vagy több Kormánytag nem ellenzi, akkor megválasztották. Az ajánlott pályázó
nem szavazhat. Ha 3 vagy több elutasítást kap az első pályázó, akkor az ajánlattevője kap egy 
SP-t, ráadásul, ekkor a 3 vagy több ellenzőből kell ajánlania egyet. Újra mindenki elmondja a 
saját véleményét, a procedúra ugyanaz. Ha a második pályázóra 3 vagy több ellenszavazat
jön, akkor az ajánlattevő saját magát pályáztathatja a posztra, és el is nyeri azt szavazás
nélkül.

Azon Kormánytagok, akik Szanatóriumban vannak, nem szavazhatnak, de lehetnek jelöltek.

„Az Öregek szabálya”:Ha a Külügyminiszter vagy az ő helyettese befolyásolatlanul ül a 
Kremlben, akkor automatikusan ő protokoll szerint a legöregebb alkalmas politikus. A
játékban ez az egyetlen alkalom arra, hogy olyan politikus tevékenykedjen, aki nincs
befolyásolás alatt.

6. Fázis: Csere

A Pártelnök

 Mozgathat vagy kicserélhet Kormánytagokat egy szinten belül SP büntetés nélkül
 Előléptethet, vagy elmozdíthat egy politikust egy lépésnyivel. /Első szint/Második 

szint/Pályázók/Emberek) A Pártelnök ekkor 1 SP-t kap. Ez azt jelenti, h ha cserél
politikusokat–egy fel, egy le- akkor az 2 SP-be kerül.

 Üresen hagyhat posztokat
 Saját magát nem fokozhatja le

Az első szinten megüresedett posztot fel kell tölteni a legöregebb Kormánytaggal a 2. szintről. 
(Balról jobbra)

Most a KGB Főnöknek van megengedve az előléptetés. Minden előléptetés 1 SPbe kerül neki. 
Csak az alsóbb szintekről töltheti fel a megüresedett helyeket. Ugyanúgy, mint a Pártelnök
csak 1 helyet léptethet előre. Nem tud lefokozni v bármilyen más változást csinálni.

Amikor a KGB Főnök befejezte, akkor előbb a Külügyminiszter, majd a Védelmi miniszter
következik ugyanígy.
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A második szinten levő be nem töltött posztokat a legöregebb Jelöltekkel kell betölteni (balról
jobbra). (Ha a Jelöltek hiányoznak, akkor az Nép (Volk) közül a legöregebbet kell direktben a
második szintre vinni.)

A második szintű Kormánytagok (balról jobbra) is rendelkeznek azzal a joggal, h
előléptessenek embereket a Pályázók közé.

Azután a még üres Pályázó helyeket fel lehet tölteni az emberekből.

TIPP:Bár egy Politikus csak 1 lépcsőt léphet elő 1 Kormánytag révén, lehetséges a Fázisban
nagyobb előrelépés is „lánc előléptetéssel.”(Tehát ha kettő vagy több kormánytag őt lépteti 
elő.)Pl. A Pártelnök jelöltet csinál Mankoból, és ezzel az Ideológiai miniszter helyét
szabadon hagyja. Így a KGB főnök tudja Manko-t a 2. szint szabad posztjára helyezni.

7. Fázis: Rehabilitáció

Minden Kormánytagnak lehetősége van a Szibériába küldöttek közül rehabilitálni valakit. Ez 
5 Sp-be kerül neki. A rehabilitált politikus visszakerül az Nép (Volk) közé. Többször is
rehabilitálhat; amennyiszer megteszi, annyiszor 5 SP-be kerül neki.

8. Fázis: Az Október Parádé

Ha nincs Szanatóriumban, akkor a Pártelnök kiáll a dobogóra és integet az Október Parádén.
Ez könnyen megy neki, ha egészséges. De ha kicsit beteg (egy „+”), akkor kap 1 SP-t.
Valamint 8-at vagy többet kell dobnia kockával, h láthassa a parádét. Ha nagyon beteg
(„++”), akkor 2 SP-t kap, 15 vagy nagyobbat kell dobnia.

Sikeres integetés fel lesz jegyezve az Október Parádé jegyzőkönyvbe. Ha nem sikerül 
integetni, akkor 0-t kell írni ahhoz az évhez és a következő évet Gyógyító Kúrával kell
kezdenie.

A Vége

A játéknak akkor van vége, ha lesz egy olyan Pártelnök, akinek 3x sikerült integetnie.
(mindegy, h folyamatosan vagy megszakítva)
Akkor is vége a Játéknak, ha a 6. Fázisban a Kormányt nem lehet feltölteni. Ekkor senki sem
nyer.
Akkor is vége a játéknak, ha eljutunk 1960-ig, és az év végén a Pártelnök integet, ezzel ő 
nyertes politikus.
Ha senki sem integet 1960-ban, akkor az 1961 5. Fázisa után van vége a játéknak, és az
aktuális Pártelnök a győztes.

A Nagy Nyilatkozat

A játék végén minden játékos megmutatja a rejtett befolyásolás pontjait. Az a játékos, akinek
a legtöbb pontja van a győztesen, az a nyertes. Ha 2 v több játékosnak egyenlő a győztesena
pontja, akkor az nyer, aki épp NEM irányítja a győztest. 

Ha senki sem tett pontszámot a győztesre, akkor senki se nyert: vodkázzunk egy jót!
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Opcionális Szabályok

Az Elnök
Ha egy politikus eléri a 95. életévét, akkor Államfőnek nevezik ki, és csak reprezentál. 
Visszavonul az aktív politikától. (Kivesszük a játékból)

Különleges képességek
Minden politikus kártyája mutatja az ő erejét és gyengeségeit.(Azaz azt a posztot, amihez
jobban vonzódik, illetve azt a posztot, amiben nem jó.) Ha egy tag olyan posztot foglal el,
amihez affinitása van, azaz amiben ő erős (+), akkor ő maradhat ezen a poszton a betegsége
ellenére SP fizetés nélkül az 1. Fázisban. És akkor is maradhat a helyén SP fizetés nélkül, ha
nyomozás indul ellene a 3. Fázisban.
Ha pedig olyan posztot tölt be, amiben ő gyenge (-), akkor akkor is fizet 1 SP-t az első 
Fázisban, ha nem beteg.

A Befolyásolás növelése valakin
Minden 3. év után, minden játékosnak lehetősége van befolyásolás pontokat adni, az 
eredetileg megadott pontjaihoz. 2 pontot adhatunk bárkinek, kivéve Aparátcsikot. Ha a
pontjaink meghaladják egy emberen a 10-et, akkor azt ’10+’-al jelöljük, ami a lehetséges
maximális befolyásolás egy emberen, így ezt a politikust a játékos a játék végéig a befolyása
alatt fogja tartani.
Ezen pont növelés szertartása a következő: Az a játékos teszi meg utoljára a plusz pontjait, aki
a legmagasabb helyen levő politikust befolyásolja. Ha ez a politikus nincs befolyásolás alatt, 
akkor a legöregebb játékos jön utoljára. A többi játékos sorrendje a tőle jobbról levő kezd, és 
a tőle balra levő fejezi be. /Azaz órajárásával ellenkező irányban megy/. A plusz pontokat
mindenki számára láthatóan kell feljegyezni a jegyzettömbre.

A Kártyák
A játék kezdete előtt, de az után,h minden pontot elosztottunk, minden játékos választ egy
Kártyát. Minden életkornak fontossága van. Minden 3. év után minden játékos a befolyásolás
pont növelése helyett választhat egy másik Kártyát.
Amelyik kártyát felhasználták, az visszakerül az asztalra és újra elérhető lesz a játékosoknak.
A kártyák hatása (és darabszáma) a következő:

Influenza Járvány (Grippewelle, 3)
A 4. fázisban az egészség kocka dobás előtt kell-lehet kijátszani. A hatása: -2-vel módosít
minden dobott számot. (1-nél nem lehet kevesebb így se). Minden évben csak 1 Influenza
járvány kártya játszható ki.

Oltás (Impfaktion, 1)
Semlegesíti az Influenza járványt, a dobás előtt kell-lehet kijátszani.

Merénylet kísérlet (Attentat, 3)
Lehetőséget ad a Kormány illetve a jelöltek elleni merénylet kivitelezésére bármikor. A 
Bérgyilkos megnevezi az áldozatát, majd dob. A sikerhez a következőket kell megdobnia:
Pártelnök ellen 18-at vagy nagyobbat
Első szint ellen 14-et vagy nagyobbat
Második szint ellen 10-et vagy nagyobbat
Jelöltek ellen 6-ot vagy nagyobbat.
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Ha a dobás csak 3 vagy kevesebb ponttal tér el a szükségestől, akkor a kiszemelt áldozat csak 
megsebesül, és ezért kap egy „+” jelet.
Mindegy h a merénylet sikeres vagy sem az áldozatot kontrolláló játékos bármely politikus
ellen kezdeményezhet bűnrészességi vádat és megtorlást kérhet. (pl Szibériába száműzni…). 
A bűnrészességi vád igazát kockadobással döntjük el. 12 és nagyobb dobás esetén alibije van
és ártatlan. Egyébként bűnös. Mindkét esetben a vádlott kap 1 Sp-t. DE egy magasabb rangú
politikus a Kremlből –ha nincs épp gyógykúrán- közbeléphet és megfordíthatja az ítéletet
(legyen akár bűnös, akárártatlan), de ez 2 SP-be kerül neki.
TIPP: Saját magunk által irányított politikus ellen is érdemes lehet merényletet elkövetni,
mert aztán elkezdhetünk egy vádolást…

Testőr (Leibwächter, 2)
Az után játszható ki, h a Bérgyilkos megnevezte áldozatát. Hatása: csak 20-as dobás esetén
sikeres a merénylet, és csak 19-es dobás esetén sebesül meg az áldozat.

Vakáció a Szanatóriumban vagy annak megszakítása (Urlaub aus dem Sanatorium /
Plötzliche Unpässlichkeit, 3)
Ezzel a kártyával visszahívhatunk a Kremlbe a Szanatóriumból egy politikust az aktuális
Fázis végéig. Használhatjuk arra is, h az adott Fázis végéig Szanatóriumba küldjünk egy
politikust. A 8. Fázisban nem játszható ki ez a kártya.

Téves Diagnózis (Fehldiagnose, 3)
A 4. Fázisban játszható ki, az Egészség dobás után. A dobás értékén módosíthatunk +1-t vagy
-1-t.

Specialista (Spezialarzt, 2)
A specialista kezeli a politikust a Szanatóriumban, és ezért a politikus amíg a Szanatóriumban
tartózkodik +2-t kap minden egészég dobásánál.

Államelnöki rehabilitáció (Rehabilitation durch den Staatspräsidenten, 2)
A 7. Fázisban játszható ki szabadon (azaz SP nélkül) és ezzel egy politikust visszahozhtaunk
Szibériából.

Méh Hormon Kúra (Bienenhormone, 1)
Eredménye, h a politikus 95 éves kora után is aktív marad.

A Szanatórium megtelt (Ueberfüllte Sanatorien, 1)
Az 1. Fázis elején játszható ki, eredménye, h nem lehet új politikust küldeni Gyógykúrára.


