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Scenariusze i Prezydent USA, juŜ wkrótce 
nową rewolucją w Farmersach? 

 Od kilku dni nie mówi się na forum prak-
tycznie o niczym innym tylko o wprowadzeniu 
Prezydentury do naszej kochanej gry. Chodzą 
róŜne pogłoski tak jak rezolucje na forum. W 
tej chwili moim zdaniem kadencja 2-
miesięczna+ 3 tygodniowy okres kampanii wy-
borczej jest dobry.   

Zgadzam się takŜe z kwestią co do czynnego i 
biernego prawa wyborczego– ktoś napisał juŜ, 
Ŝe trzeba dojrzeć by móc głosować, dlatego ja 
proponuję od 80 PD. Ale to juŜ wola Szefa. 

Więcej informacji na forum. 

Czy tak sobie wyobraŜamy przyszłego 
prezydenta USA w Farmersach? 

 O scenariuszach to właściwie nie wiemy 
wiele– tym lepiej!  Bardzo ciekawi mnie ten ro-
dzaj rozgrywki. Miejmy nadzieję, Ŝe juŜ w 
kwietniu będziemy mogli sobie pograć :) Wie-
my natomiast jakie nagrody na nas czekają– 
zwycięzca będzie miał zwiększony limit gier 
do 12 na rok. Jest o co walczyć :D 

 

 

 

 

Specjalnie 
dla czytelni-
ków Kroniki– 
pierwsza 
mapka sce-
nariusza… 
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Na pewno zauwaŜyliście-
nowy wygląd Kroniki. 
Moim zdaniem jest on 
bardziej przejrzysty. 
Został on wprowadzony 
pod namową wielu 
czytelników. 

...Druga mapka... 

…i trzecia mapka :). 

 Jedni tego nienawidzą-
drudzy nie mogą bez tego Ŝyć: 
EKONOMIA! Zapraszam na felie-
ton Gariela 
Reputacja w walucie 
 
Odkąd pieniądz nie ma juŜ swojej sztywnej warto-
ści w złocie czy srebrze, jego wartość skacze sobie 
spokojnie na giełdach raz w górę, raz w dół jed-
nakŜe zawsze utrzymuje pewną średnią. Jak juŜ to 
na giełdzie bywa, fakt, zdarzenie, jeden ruch a 
nawet plotka nieraz ma spory wpływ na wartość 
danej akcji czy właśnie waluty. Dziś reputacja da-
nego kraju poniekąd pokrywa się z wartością jego 
waluty. Dobrym przykładem będzie USD. Amery-
kański dolar, kaŜdy pamięta, jak sięgał czterech, 
czasem do pięciu złotych. A teraz traci prawie pół 
złotego w bardzo krótkim czasie, obecnie sięga 
2.16 zł. Oczywiście, nie tylko "opinia" o USA wpły-
wa na wartość dolara. Dochodzi do tego jeszcze 
wiele, czysto ekonomicznych czynników ale wojna 
w Iraku, posunięcia G.W. Busha jr. i inne mają 
równieŜ swój niemały udział. UE, które się teraz 
pręŜnie rozwija, ma swoje euro na dobrym pozio-
mie, choć niepewne fundamenty jak traktat Li-
zboński (ratyfikowanie w róŜnych krajach pod zna-
kiem zapytania) oraz upadły pomysł Euro-
Konstytucji podkopywały i podkopują stabilny 
wzrost. 
 
Teraz oczy naleŜy skierować w stronę Polski. Mimo 
iŜ kurs PLN rośnie pięknie od jakiegoś czasu, to na 
pewno nie dlatego, Ŝe Polska w oczach świata jest 
wspaniała, raczej dlatego, Ŝe inni mają róŜne pro-
blemy. My sami nie mamy się czym chwalić, kolej-
ne ostrzeŜenia wobec mozolnych prac nad organi-
zacją EURO 2012 nie są niczym, czym moŜna się 
chwalić, nasz prezydent równieŜ nie pomaga, nie 
wspominając o ciągle powtarzających się wstydli-
wych wpadkach. 
 
Naturalnie, cięŜko połączyć na sztywno kurs walu-
ty i prestiŜ danego kraju na świecie, jednak zaw-
sze są jakieś zaleŜności. JeŜeli nie opinia o tym, to 
jego działania na pewno na to wpływają. Stany 
Zjednoczone i ich tragedia mogą być początkiem, 
lub miejmy nadzieję końcem takich upadków, choć 
i znany z kursu ok. 6.00 GBP sięga teraz 4.3 złote-
go. Tak samo spadają inne waluty. Oczywiście nie-
pocieszeni z tego faktu są osoby posiadające 
oszczędności w obcej walucie. Podsumowując: Za 
$1, Euro czy Funta nie kupimy juŜ ćwiartki wódki i 
czekoladę. :) 
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Przemko jest graczem zna-
nym, lubianym i doświadczo-
nym. Postanowił napisać pe-
wien sposób grania, który 
szczególnie przyda się gra-
czom, którzy dopiero rozpo-
czynają swoją przygodę w 
Farmersach. 
Skupie się na grze gdzie jest eksport 
Tu polecam wnikliwą ocenę sytuacji parame-
trów, one są decydujące w poszczególnych 
miastach. W miastach z 32r. najlepiej od 
razu wybijać stado i eksport zboŜa, gry bar-
dzo proste, więc specjalnie opisywać nie bę-
dę. 
Ciekawsze są rozgrywki w 48r. Tu jest sporo 
miast gdzie warto zagrać specyficznie, cza-
sem opłaca się postawić na rozbudowę stada 
owiec/krów i eksport w ostatnim przelicze-
niu. Innym rozwiązaniem jest gra na eksport 
zboŜem, ale tu trzeba koniecznie pilnować 
ceny zboŜa na rynku lokalnym i w eksporcie, 
jeśli cena w eksporcie jest niŜsza niŜ na lo-
kalnym warto sprzedać na rynek lokalny i 
zgarnąć pieniądze które pozwolą na swobod-
na grę do końca rozgrywki - sam często bu-
dowałem majątek przez połowę rozgrywki i 
eksport rozpoczynałem gdy nie groziła mi 

Ŝadna wyprzedaŜ . Obie opcje - na kro-
wy i na zboŜe - ma swoje zalety i wady, ale 
przy celu którym jest eksport warto spróbo-
wać obie. Polecam jedno - gra tylko na je-
den produkt, albo krowy albo zboŜe, dale to 
świetny bonus w postaci specjalizacji 
(ryzyko jest tylko wtedy gdy większość gra-
czy zagra podobnie do nas). 
Osobna kwestia są zakupy nieruchomości, 
warto w nie inwestować gdy nie ma moŜli-
wości kupić ziemi a mamy duŜą nadwyŜkę 
pieniędzy. 

  

SUPER ZAGADKA: W Denver jest tyl-
ko jedna klinika dentystyczna, w której 
przyjmuje dwóch specjalistów. Doktor 
Rolnik ma piękne, zdrowe zęby. Uzębie-
nie doktora Hodowcy to obraz nędzy i 
rozpaczy. Wyobraź sobie, Ŝe lądujesz w 
Denver z potwornym bólem zęba. Pod 
opiekę którego ze specjalistów lepiej się 
udać i dlaczego? Uzasadnione odpowie-
dzi przesyłajcie na gg do LLM
(9797473).Po 2 cegiełki dla 3 pierwszych 
osób!! 

Ostatnio cos mi tak nudą z farmerów zawiało, wprawdzie po dro-
dze było prima aprilis, w którym to pojawiły się pszczółki, z których 
było 200 funtów mięsa, i produkowały ogromne ilości miodu (  cie-
kawe, kto potem ten miód zjadł), były teŜ kwiaty, które sprzedawa-
no w workach ( pewnie trochę przez to zwiędły, ale i tak sprzeda-
wały się całkiem nieźle),  pojawiły się takŜe róŜne dziwne inwesty-
cje Np.  mogliśmy zakupić przedszkole. Szeryf dał nam równieŜ 
moŜliwość posłuchania sobie muzyki z bardzo fajnym pokazem 
slajdów, ale z wyjątkiem tych dwóch rzeczy nic ciekawszego w 
Farmersach nie zanotowałem, przestały się ukazywać kolejne 
rozdziały historii Dux-a, ankiet teŜ Ŝadnych nie pamiętam. Choć 
zauwaŜyłem pewien akcent pozytywny mianowicie pojawiła się 
zakładka scenariusz. Ale oprócz obrazka i paru napisów nic więcej 
tam nie ma, więc nawet nie wiem, w jakim celu została ona stwo-
rzona, a na forum takŜe nic na ten temat nie znalazłem. MoŜe to 
wraŜenie nudy i pewnego zastoju jest spowodowane tym,  

 Ŝe troszkę mniej czasu ostatnio spędzam przy komputerze, czyli 
tez przy Farmersach ( ładna pogoda wiec moŜna wyjść i pooddy-
chać świeŜym powietrzem na farmie, zbliŜa się teŜ wielkimi kroka-
mi koniec roku szkolnego, więc najwyŜszy czas zacząć walczyć o 
jak najwyŜsze oceny końcowo roczne).  
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Stopka redakcyjna: 

Llm– redaktor naczelny-9797473 

Gariel– z-ca redaktora naczelnego 

Dado– redaktor interwencyjny 

Jeśli czujesz w sobie duszę 

dziennikarza, podoba Ci się to 

albo po prostu chcesz komuś 

pomóc– wstąp do NAS. Z chęcią 

przyjmiemy nowego redaktora

(jakieś nowe działy się zrobi):) 

Biuro reklam i ogłoszeń– Jeśli 
chcesz coś ogłosić lub przeka-
zać, napisz mi na gg!  

Ogłoszenia: 

-AKF&KF-Dla wspól-
nego dobra. 

Bardzo dobre przygoto-
wanie, treningi oraz 
świetna atmosfera. 
Wstąp do Akademii Klu-
bu Farmera! Jeśli masz 
powyŜej 100 PD i czu-
jesz, Ŝe moŜesz coś 
zdziałać– wstąp do Klu-
bu Farmera. 

Stan na 14.04.2008 

Czy wiesz Ŝe: juŜ ponad 30 osób 

przekroczyło próg 1000 PD? 

Czy macie czasem uczucie, Ŝe nie chce 
wam się nawet wejść na Farmersów? 
Na pewno szczególnie gdy przegrywa-
my swoje gry itd.. TeŜ tak czasem mam, 
Ŝe wchodzę tylko dla przeliczeń. Ale 
ostatnio bywa tak, Ŝe z chęcią wchodzę, 
gram El Paso itd. Proszę Was, nie od-
chodźcie od gry pod wpływem emocji tj. 
jednej głupio przegranej gry.  

Kronika Prowincjonalna ma zaszczyt po-
chwalić się małą udaną akcją. W I numerze 
KP pisałem strategii”, która polegała na znie-
chęcaniu graczy do grania z tą właśnie osoba 
bo blokuje, a z drugiej strony, Ŝeby właśnie te 
osoby nie blokowały. Widać, Ŝe zostało to za-
przestane. Teraz mam do Was inną prośbę: 

NIE PISZCIE WIADOMOŚCI PRYWAT-
NYCH, Z PROPOZYCJĄ SZYBKIEJ GRY! 

Ostatnio wiele takich dostaję. Szczególnie 
denerwujące to jest, gdy czekam na jakaś 
wiadomość. JeŜeli będę chciał zagrać to i tak 
wejdę i zagram. A jak nie to nie. 


