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Рэкамендуем выконваць гэтую інструкцыю строга паводле пун-
ктаў, і Вы зможаце разабрацца з правіламі вельмі хутка. Уважліва 
чытайце кожны пункт, дачытывайце кожны радок да канца!

1. Раздайце ўдзельнікам «Бланкі гульца»: 
Грошы (разліковы рахунак) Актывы 

1000

2. Падрыхтуйце асадку або аловак 
3. Выберыце гульца, які лічыць лепш за ўсіх і выдайце яму «Бланк 

рынка»:
В1 В2 В3 В4 EU Зямля Гаражы Кватэры Канторы  Катэджы ГЦ

50 50 50 50 200 200 350 500 1000 2000 4000

50 50 100 200 400 800

4. Абярыце ўзровень складанасці і колькасць картак для раздачы. 
Для першай гульні рэкамендуем абраць:
Пачатковы – стартавы капітал 2 000 талераў (TL), штогадо-
выя налічэнні 2 000 TL. Час гульні – 3-5 гадоў. Раздаецца па тры 
карткі на кожнага гульца.

5. Занясіце ў «Бланк рынку» стартавыя значэнні кошту актываў 
згодна з абраным узроўнем складанасці гульні

6. Занясіце ў «Бланкі гульцоў» стартавы капітал
7. Абярыце першага раздавальніка
8. Старанна пакартуйце 

калоду і раскладзіце карткі 
па адной кашулямі дагары ў 
адну фігуру ў цэнтры стала 
так, каб яны краналіся адна 
адной доўгім або кароткім 
бокам. 
Дыяганальна раскладва-
ць нельга. 
Праз адну 
раскладваць нельга. 
(Як раскладваць падрабязна апісана ў пункце 1 Правілаў гульні) 

9. Гулец злева ад раздавальніка робіць першы ход, далей гульцы 
ходзяць адзін за адным па гадзіннікавай стрэлцы. На першым 
ходзе гулец пераварочвае ўсякую картку ў раскладзенай на ста-
ле фігуры і кладзе яе на тое ж месца, адкуль узяў. Ад таго, як ён 
яе пакладзе, залежыць далейшы кірунак гульні ў гэтай раздачы

10. Сітуацыі на картках зачытваюцца строга зверху ўніз злева 
направа. 
(Як зачытваць карткі апісана ў пункце 2 Правілаў гульні). 

11. Звярніце ўвагу на квадрацік злева ўнізе 
(Падрабязна апісана ў пунктах 3 і 10 Правілаў гульні):

•  Карткі з зялёным квадрацікам – ЗВЫЧАЙНЫЯ. Яны паказваюць 
колькасць угод без камісіі, якую можа ажыццявіць гулец. У звы-
чайнай картцы гулец можа зрабіць АДНУ ўгоду без камісіі, калі ў 
квадраціку адзінка, усе дадатковыя крокі каштуюць 200 TL. Калі 
двойка – дзве ўгоды без камісіі і г.д. 
(Пра камісіі чытайце ў пункце 9 Правілаў гульні).

• Карткі з жоўтым квадрацікам – БОНУСНЫЯ. Яны паказваюць 
бонус у сярэдзіне карткі. Калі гулец бярэ бонус, іншыя магчы-
масці становяцца недаступнымі. Калі гулец ажыццяўляе ўгоды з 
актывамі, бонус становіцца недаступным. 

Гулец абавязаны выбраць. 
Калі гулец абраў угоды, то картка дзейнічае 
як ЗВЫЧАЙНАЯ з адной угодай без камісіі.

• Карткі з чырвоным квадрацікам – ВЫДАТКІ. Яны паказваюць 
дзеянне ў сярэдзіне, якое АБАВЯЗКОВАЕ да выканання! Пасля 
выканання дзеяння ў сярэдзіне картка дзейнічае як звычайная з 
адной угодай без камісіі.

12. Гулец, які хадзіў, мае права зрабіць названую ў картцы колькасць 
угод і выканаць умовы сітуацый на працягу пяці хвілін – рэка-
мендуем абмяжоўваць час на прыняцце пастаноў. 
Гулец можа не ажыццяўляць ніякіх угод.

13. Сітуацыі і магчымасці на картцы тычацца толькі таго гульца, які 
хадзіў. Калі іншыя гульцы хочуць скарыстацца гэтымі магчымас-
цямі таксама, ім давядзецца неяк упрошваць гульца, які хадзіў. 
Перамовы і торг у гэтай гульні заахвочваюцца.

14. Гулец можа ажыццяўляць угоды толькі з актывамі, пазначанымі 
на картцы, адкрытай на гэтым ходзе. Яны пазначаныя на правым 
баку і ўнізе карткі.

15. Калі гулец наважыў ажыццявіць угоду, то ў поле «Грошы» 
ён уносіць адпаведную змену колькасці грошай на рахунку і ў 
поле «Актывы» ўносіць куплю так, як напісана ў картцы. 
(Як запаўняць бланк, апісана ў пункце 7 Правілаў гульні).

16. Нерухомасць і акцыі можна купляць у неабмежаваным аб’ёме. 
Колькасць аб’ектаў бізнэсу не можа быць большай за пазнача-
ную ў картцы.

17. Другі і ўсе наступныя гульцы могуць перагортваць толькі тыя 
карткі, якія знаходзяцца поруч з ужо адкрытай на доўгім або 
кароткім баку. Адкрываць праз адну або дыяганальна – НЕЛЬГА. 
(Як адкрываць карткі, апісана ў пункце 3 Правілаў гульні).

18. Карткі адкрываюцца ў адпаведнасці з зададзеным першым 
гульцом кірункам.

19. Як толькі другі гулец зробіць ход, укладальнік «Бланка рынку» 
абавязаны ўнесці змены кошту актываў, якія адбыліся – яны віда-
ць на стыках картак зверху і знізу, злева і справа. (Як змяняюцца 
цэны, падрабязна апісана ў пункце 3 Правілаў гульні).

20. Калі ўсе карткі на стале будуць адкрытыя, заканчваецца гульня-
вы год. Усе гульцы атрымліваюць прыбытак ад сваіх актываў і 
дадаюць штогадовыя налічэнні.

21. Карткі, якія згулялі, адкладаюцца ў бок - у адбой.
22. Той, хто хадзіў першым, будзе наступным раздаваць. Далей раз-

дача таксама перадаецца па гадзіннікавай стрэлцы.
23. Гуляйце ўстаноўленую колькасць гадоў. 
24. Па заканчэнні гульні правядзіце падлік назапашанага капіталу 

паводле бягучых рынкавых цэн і вызначыце пераможцу. 
25. ГУЛЯЙЦЕ І ПЕРАМАГАЙЦЕ!

На сайце Flixa.by Вы зможаце знайсці больш інфармацыі пра гульню, 
спампаваць бланкі да гульні, паглядзець фота і відэа, прачытаць водгукі 
іншых гульцоў. 

Там жа Вы знойдзеце апісанне іншых гульняў з серыі Флікса. 

Пераклад правiлаў гульнi i картак – Іна Мудрачэнка.
Галоўным партнёрам выдання накладу гульні з’яўляецца суполка 

«Дзеткі-Кветкі» і яе лідары Алёна ды Павел Спірыдон.

ХУТКІ СТАРТ ГУЛЬНІ 

Другое дапоўненае выданне класічнай Фліксы
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Гульня разлічаная на групу ад 2 да 10 чалавек. Працягласць гульні за-
лежыць ад колькасці гульцоў, іх камунікацый паміж сабой і стартавых 
умоў, вызначаных на пачатку гульні. Для 4-6 удзельнікаў пры стандарт-
ных умовах гульня доўжыцца 1,5-2 гадзіны, калі Вы будзеце траціць на 
ход не больш за 5 хвілін.

Мэта гульні 
За пяць «гульнявых гадоў» стварыць найбольшы капітал у актывах і 

грошах на рахунку. Адным гульнявым годам лічыцца адна раздача карт. 
За грошы прымаецца 1 умоўная адзінка гульнявой валюты, якая назы-
ваецца Талер (яе сімбал – TL). 

Актывы – гэта акцыі, зямля, гаражы, канторы, катэджы, кватэры, ганд-
лёвыя цэнтры і бізнэсы (гл. пункт «Актывы» Правіл гульні).

Пачатак гульні
Перад пачаткам гульні ўсім удзельнікам выдаецца пачатковы капітал 

у адпаведнасці з абраным узроўнем складанасці гульні. Гэта тыя грошы, 
якія гульцы назапасілі за папярэдні год, ашчадна выдаткоўваючы заро-
бак, як належыць фінансава адукаванаму чалавеку. Менавіта іх гульцы 
і будуць інвеставаць у розныя актывы з мэтай памнажэння капіталу. 
Выдадзеную суму гулец запісвае ў бланк у поле «Грошы». Такая ж сума 
потым выдаецца гульцам перад пачаткам кожнага наступнага гульня-
вога года.

Узроўні складанасці
• Пачатковы – стартавы капітал 2 000 TL, штогадовыя налічэнні 2 000 TL. 

Час гульні – 3-5 гадоў. Раздаецца па тры карткі на кожнага гульца.
• Стандарт – стартавы капітал 1 000 TL, штогадовыя налічэнні 1 000 TL. 

Час гульні – 5 гадоў. Раздаецца па тры карткі на кожнага гульца.
• Цяжкі – стартавы капітал 500 TL, штогадовыя налічэнні 500 TL. Час 

гульні – 5 гадоў. Раздаецца па чатыры карткі на кожнага гульца.
• Профі – стартавы капітал 10 000 TL, налічэнняў няма. Час гульні – 

10 гадоў. Раздаецца па пяць картак на кожнага гульца.
• Ультымат – стартавы капітал 1 000 TL, налічэнняў няма. Час гульні – 

10 гадоў. Раздаецца па пяць картак на кожнага гульца. 
• Расшыраны – дадатак для ўсякага стандартнага ўзроўню складана-

сці, які дазваляе ўлічваць змены прыбыткаў ад актываў у залежнасці 
ад складанасці. Гэты рэжым гульні рэкамендуецца толькі дасведча-
ным гульцам! (Апісанне - у канцы Правілаў).

Рэкамендаваныя стандартныя ўмовы
Пасля першай пробнай гульні на пачатковым узроўні рэкамендуем 

пераходзіць на стандартныя ўмовы – раздача па тры карткі на кожнага 
гульца, стартавы капітал – 1 000 TL. Для ўскладнення і большай цікава-
сці Вы можаце змяняць умовы: раздаваць больш картак, мяняць суму 
стартавага капіталу, змяняць колькасць раздач. Пасля дзясятка правед-
зеных гульняў пераходзьце да ўзроўняў Профі і Ультымат – Вы адкры-
еце для сябе шмат новага і цікавага!

Актывы 
Актывам у гульні паводзіцца лічыць усё тое, што будзе прыносіць 

Вам прыбытак або мець патэнцыял прыросту вартасці. У гульні ёсць 
нерухомасць, акцыі, аблігацыі, розныя прадпрыемствы малога бізнэсу 
і банкавыя інструменты, якія Вы можаце выкарыстоўваць для стварэн-
ня капіталу, які вымяраецца ў Талерах (TL) – гульнявой валюце.

Нерухомасць у гульні дзеліцца на танную і дарагую. 

Да таннай нерухомасці належаць:
• Зямля – вольныя да продажу дзялянкі зямлі ў горадзе. Сама сабой 

зямля зазвычай прыбытку не прыносіць, але мае магчымасць росту ко-
шту, калі ёй цікавяцца забудоўшчыкі. На пачатку гульні кожная дзялян-
ка зямлі каштуе 200 TL.

• Гаражы – здаюцца ў арэнду (пад склад, аўтамабілістам, музыкам). 
На пачатку гульні кожны гараж каштуе 350 TL, штогод прыносіць 50 TL.

• Кватэры – невялікія кватэры пад штомесячную арэнду фізічным 
асобам. На пачатку гульні кожная кватэра каштуе 500 TL, штогод пры-
носіць 100 TL.

Дарагая нерухомасць прадстаўленая аб’ектамі, якімі часцей ціка-
вяцца кампаніі:

• Канторы – пакоі ў бізнэс-цэнтрах для размяшчэння фірмаў. На па-
чатку гульні кожная кантора каштуе 1 000 TL, штогод прыносіць 200 TL. 

• Катэджы – асобныя дамы ў горадзе, дзе можна размясціць аднача-
сова некалькі маленькіх кампаній або адну вялікую. На пачатку гульні 
кожны катэдж каштуе 2 000 TL, штогод прыносіць 400 TL. 

• Гандлёвыя цэнтры – будынкі з гандлёвымі павільёнамі і пунктамі 
продажу, дзе адначасова працуе мноства індывідуальных прадпры-
мальнікаў і кампаній. На пачатку гульні кожны гандлёвы цэнтр каштуе 
4 000 TL, штогод прыносіць 800 TL.

Акцый у гульні 4 тыпы – В1, В2, В3, В4. 
Гэта непрыбытковыя акцыі надоечы арганізаваных кампаній, якія 

толькі выйшлі на рынак, т.зв. «Дробязныя акцыі». На пачатку гульні яны 
каштуюць вельмі танна – 50 TL і не маюць дывідэндаў. Аднак на працягу 
гульні некаторыя з іх могуць моцна падаражэць, а іншыя – патаннець. 
Акцыі В1 самыя рызыкоўныя з усіх – з імі адбываецца больш за ўсё змен, 
а акцыі В4 – найбольш стабільныя. Гандлюйце і спекулюйце акцыямі для 
павелічэння стартавага капіталу.

Аблігацыі EU каштуюць на пачатку гульні 200 TL і прыносяць штога-
довы прыбытак 50 TL. Яны менш рызыкоўныя, чым акцыі і больш ста-
більныя, гэтым і абумоўліваецца прыбытак, які выплачваецца ўладаль-
ніку аблігацый. Але ў жыцці здараецца ўсякае – будзьце асцярожныя з 
Вашымі інвестыцыямі! Нават яны могуць патаннець.

Прыбытак і рынкавы кошт, а таксама колькасць магчымых да куплі 
філій бізнэсу, пазначаны ў картках. Кошт бізнэсу ў канцы гульні лічыцца 
паводле яго намінальнай вартасці.

ПАДРАБЯЗНЫЯ ПРАВІЛЫ ГУЛЬНІ
1. Раздача (гульнявы год) 
Раздавальнік перамешвае карткі і выкладвае іх на стол «кашуляй» 

угору па тры на кожнага гульца ў шэрагі альбо слупкі доўгім або карот-
кім бокам адна да адной. Дыяганаллю і праз адну выкладваць нельга. 

Прыклад: гуляюць 4 чалавекі - выкладваецца 12 картак.
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2. Ход гульца
Гулец злева ад раздавальніка ходзіць першым. Ход – гэта адкрыццё 

карткі. Гулец пераварочвае картку «кашуляй» уніз. Далей гульцы ходзя-
ць па гадзіннікавай стрэлцы. Наступную раздачу робіць гулец, які ажыц-
цявіў першы ход, і гэтак далей па гадзіннікавай стрэлцы. 

У свой ход гулец можа адкрыць (перавярнуць) адну карту злева ці 
справа, знізу або зверху ад ужо адкрытай, але не дыяганальна. На ад-
крытай картцы будзе пазначана, як змяніліся ўмовы на рынку і якія маг-
чымасці для ўгод мае гулец. 

На пачатку гульнявога года адкрываецца ўсялякая картка. На ёй на-
пісана, кошт якіх актываў змяніўся за гэты ход, і пазначана, якія актывы 
могуць змяніць кошт у наступным ходзе. Гарызантальна паказваецца 
кошт нерухомасці, вертыкальна – акцый. 

Картка чытаецца СТРОГА зверху ўніз, злева направа. Прыклад:

Няхай гулец адкрыў картку №36. На ёй пазначана, што ў блізкай бу-
дучыні зменіцца кошт актыву «Кантора» (справа) і акцый В2 (унізе). Так-
сама чакаецца падзенне курсаў на фондавым рынку (уверсе) і рост ко-
штаў на рынку нерухомасці (злева). За гэты ход гулец можа ажыццявіць 
толькі АДНО дзеянне без камісіі. Пра гэта кажа лічба 1 у левым нізкім 
куце карткі ў зялёным квадраціку. Гулец можа: 

• купіць/прадаць канторы коштам, пазначаным у «Бланку рынку»;
• купіць/прадаць акцыі В2 коштам, пазначаным у «Бланку рынку»;
• адкрыць інтэрнэт-краму коштам, пазначаным у картцы.
За кожнае дадатковае дзеянне ён мае заплаціць 200 TL. 

3. Змены цэн на рынку 
Калі наступны гулец адкрывае іншую карту, якая прымыкае да пер-

шай гарызантальна або вертыкальна (але не дыяганальна), сітуацыя на 
рынку змяняецца. Напрыклад, наступны гулец адкрыў картку злева ад 
першай:

З прыкладу відаць, што кошт актыву «Кватэра» вырас на 350 TL, але 
ў будучыні чакаецца падзенне кошту таннай і дарагой нерухомасці. За 
гэты ход выгадней прадаваць кватэры, чым купляць. 

Таксама чакаецца нязначны рост курсу акцый над карткай №20 і 
значнае падзенне над карткай №36. Калі купіць за гэты ход акцыі В2, 
гэта можа быць дастаткова рызыкоўнай угодай. За гэты ход другі гулец 
можа купіць або прадаць столькі, колькі хоча «Кватэр» або акцый В2 бя-
гучым коштам (стартавым, калі кошты яшчэ ні разу не мяняліся). 

Звярніце ўвагу на жоўты квадрацік з клічнікам «!». Ён пазначае карткі 
бонусаў. Гулец можа адмовіцца ад угод з актывамі і выканаць дзеян-
не, апісанае ў сярэдзіне карткі. Калі гулец узяў бонус, ён больш не 
мае права здзяйсняць угоды за гэты ход. Калі гулец здзейсніў угоду з 
акцыямі або нерухомасцю, ён не мае права браць бонус. 

У прыкладзе: гулец атрымае 300 TL, калі адмовіцца ад угод за гэты ход. 

У выпадку, калі для аднаго аб’екта нерухомасці або тыпу акцый вы-
палі адразу дзве змены кошту на адной картцы, то выніковая цана ак-
тыву вылічаецца як сума левых і правых змен (вышэйшай і ніжэйшай), 
напрыклад:

Цана кантор: +1 050 - 45 = +1 005 TL. Кошт актыву «Канторы» вырас на 
1 005 TL, калі на пачатку гульні канторы каштавалі 1 000 TL, то цяпер 
яны каштуюць 2 005 TL. Цана акцый В2: -80 + 20 = -60 TL. Кошт акцый 
В2 упаў на 60 TL, калі на пачатку гульні такія акцыі каштавалі 50 TL, то, 
значыць, гэтая кампанія збанкрутавала, і ўсе гульцы трацяць такія ак-
цыі незваротна. У будучыні пад гэтай назвай могуць быць выдадзеныя 
акцыі новай кампаніі, і іх давядзецца купляць нанова. У выпадку, калі 
кошт акцый скуліўся роўна да нуля, то гульцы могуць захаваць акцыі, 
але купіць за нуль – нельга. Прадаць – таксама. 

У выпадку, калі кошт нерухомасці падае ніжэй за нуль, усе гульцы ры-
зыкуюць страціць яе, калі не выплацяць розніцу мяжу апошняй зафікса-
ванай цаной на рынку і бягучай цаной пасля падзення. 

Калі штраф за падзенне ўжо выплачаны, другі раз пры далейшым 
падзенні Вы не плаціце. Аднак, калі кошт зноў узняўся вышэй за нуль і 
потым апусціўся яшчэ раз – давядзецца зноў кампенсаваць змяншэнне 
кошту. 

Да прыкладу, калі актыў «Зямля» каштаваў 300 TL, а падзенне кошту 
склала 350  TL, то ўласнікі такіх актываў павінны выплаціць банку па 
50 TL за кожны актыў, інакш гульцы гэтыя актывы трацяць (у выніку зме-
ны заканадаўства – так у гульні тлумачыцца падзенне кошту). 

4. Банкруцтва 
У выпадку калі гульцу трэба расплаціцца з банкам, ягоныя актывы 

спрадаюцца за палову рынкавага кошту ў банку альбо ўзгодненым ко-
штам паміж гульцамі. Калі ў гульца скончыліся грошы і няма ніякіх акты-
ваў, а яму трэба за нешта заплаціць, ён становіцца банкрутам. У выпадку 
банкруцтва гулец можа пазычыць грошы на аплату пазык у іншых уд-
зельнікаў гульні на ўзгодненых умовах альбо чакаць канца гульнявога 
года (не хадзіць), а пасля атрымання «гадавых» налічэнняў сплаціць па-
зыкі. Удзельнік выбывае з гульні, калі заканчваюцца актывы і грошы на 
рахунку, ён не мае магчымасці пазычыць і гадавых налічэнняў не стае 
на кампенсацыю выдаткаў.

5. Крэдыты, пазыкі, дэпазіты
Кожны гулец можа вольна пазычыць свае грошы іншым гульцам на 

ўзгодненых умовах. Перадаваць грошы іншым гульцам МОЖНА абса-
лютна свабодна на кожным ходзе. Рэкамендуем абмяжоўваць час на 
перамовы і весці ўлік пазык. 

Узяць крэдыт ці адкрыць дэпазіт у банку можна, толькі калі выпадзе ад-
паведная картка. Грошы ўкладваюцца выключна на суму, дзельную на 100. 

Прыклад: Вам прапанавалі ўзяць крэдыт на пачатку гульнявога года 
пад 40% гадавых. Вы ўзялі 500 TL і ўдала ўклалі ў акцыі. Прадаўшы іх у 
канцы гульнявога года, Вы зарабілі 1 200 TL. Банку Вы вяртаеце 500 + 
+ 0,40*500 = 700 TL. Ваш чысты прыбытак за год склаў 500 TL. 

Сплаціць банкавы крэдыт можна, толькі выплаціўшы ўсю суму плюс 
усе адсоткі за год (нават калі ён яшчэ не прамінуў) у кожны момант гуль-
ні без страты ходу. 



Flixa Classic - Правілы гульні. Старонка  4

Дэпазіт Вы можаце адкрыць пры наяўнасці адпаведнай карткі і на 
суму, дзельную на 100, папаўняць дэпазіт можна толькі на сваім ходзе. 
Грошы з дэпазіту можна зняць у кожны момант і ўсю суму адразу. Ад-
соткі выплачваюцца ў канцы гульнявога года. Пры датэрміновым зняцці 
дэпазіту да канца года адсоткі не выплачваюцца!

6. Кааперацыя ў гульні 
Пры куплі ў складчыну нерухомасці або акцый актывы запісваюцца 

ў бланкі гульцоў паводле дамоўленасцяў і прапарцыйна ўкладзеным 
сродкам. 

7. Запіс у гульні (Бланк гульца) 
Вядзенне гульнявога балансу ў Flixa ажыццяўляецца на спецыяльных 

бланках або ў адвольнай форме на паперы. Мы рэкамендуем наступ-
ную форму запісу:

Грошы (разліковы рахунак) Актывы  

1000 1 Кватэра
1200 2 Канторы 

33 акцыi В4  
З запісу відаць, што гулец мае 1 200 TL на рахунку і набор актываў: 

1 кватэра, 2 канторы і 33 акцыі В4. 
Дапусцім, за «гульнявы год» (адну раздачу) для гульца адбыліся на-

ступныя падзеі: 
• ён паспеў прадаць 20 акцый В4 па 20 TL перш, чым яны абясцэніліся; 
• прадаў 1 кватэру за 270 TL;
• набыў 12 акцый В1 па 10 TL; 
• набыў 2 дзялянкі зямлі па 300 TL;
• атрымаў прыбытак ад здачы канторы 200 TL.
Тады запіс будзе выглядаць так:

Грошы (разліковы рахунак) Актывы 

1000 1 Кватэра
1200 2 Канторы 
1600 33 акцыi В4
1870 13 акцыi В4
1750 12 акцыi В1
1150 2 надзелы зямлi
1350

Тут гулец прадаў 20 акцый В4 
па 20 TL на суму ў 400 TL
Тут гулец прадаў 1 кватэру 
за суму ў 270 TL 
Тут гулец страцiў 120 TL i 
набыў 12 акцый В1 па 10 TL
Тут гулец выдаткаваў 600 TL на 
куплю 2 дзялянак зямлі па 300 TL
Тут гулец атрымаў 200 TL рэнтнага 
даходу ад 2 офісаў у канцы года 

У выніку ў канцы года на рахунку 

 

8. Бланк рынку 
Рэкамендуецца аднаму з гульцоў (маршалку) весці агульны ўлік зме-

ны цэн на рынку. Прыкладны выгляд такога запісу:
В1 В2 В3 В4 EU Зямля Гаражы Кватэры Канторы  Катэджы ГЦ

50 50 50 50 200 200 350 500 1000 2000 4000
60 70 0 255 100 400 650 800 1700 4500

35 25 1200 4700
15 0 1050 3200
20 40 3300

3800
4350

50 50 100 200 400 800

 
Вядзенне агульнага ўліку адным з гульцоў дапамагае ўсім сачыць за 

зменамі курсаў на рынку. 

9. Камісія за ўгоды (глядзі малюнак ніжэй). 
Лічба 2 у зялёным квадраце ўнізе карткі №11 паказвае, што гулец 

можа здзейсніць дзве з трох магчымых на картцы ўгод без камісіі. 
На картцы прапануецца:
1) Угода на рынку нерухомасці з купляй/продажам гандлёвых цэн-

траў (справа).
2) Угода на фондавым рынку з купляй/продажам акцый В3 (знізу).
3) Банкавая аперацыя адкрыцця крэдытнай лініі (у сярэдзіне карткі).
Калі гулец знаходзіцца ў рыэлтарскім агенцтве і рэгіструе ўгоду з не-

рухомасцю, ён адначасова не можа знаходзіцца яшчэ ў двух месцах і 
вымушаны наймаць віртуальных пасярэднікаў, якія і дапамагаюць яму 
з дадатковымі пагадненнямі. Камісія такім памочнікам складае 200 TL. 

У прыкладзе на картцы №11 Вы можаце ўкласці ДЗВЕ ўгоды без камісіі 
(напрыклад: адкрыць крэдыт і набыць гандлёвыя цэнтры), а за трэцюю 
ўгоду з акцыямі давядзецца даплаціць 200 TL звыш сумы выдаткаў на В3.

10. Абазначэнні на картках 

▲25 – зялёны трыкутнік угору і лічба: уздым курсаў на рынку акцый.

 ▼40 – чырвоны трыкутнік дадолу: падзенне курсаў на рынку акцый.

 №4 – нумар карткі. Усяго ў гульні – 80 картак.

 +60 – Зялёны плюс і лічба: рост цэн на рынку нерухомасці.

–60 – Чырвоны мінус і лічба: падзенне цэн на рынку нерухомасці. 

В3– сімвал акцыі або аблігацый.

Гандлёвыя цэнтры  
– тып нерухомасці.

!!!  – чырвоны квадрат з клічнікам: абавязковае да выканання на 
гэтым ходзе дзеянне.

!  – жоўты квадрат з клічнікам: неабавязковае да выканання на 
гэтым ходзе дзеянне. Гулец мае права адмовіцца ад угод з актывамі і 
выканаць дзеянне, апісанае ў сярэдзіне карткі (узяць бонус).

2  – зялёны квадрат з лічбамі паказвае, колькі ўгод без камісіі можа 
зрабіць гулец з гэтай карткай, кожнае дадатковае дзеянне каштуе 200 TL.
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11. Ускладненне і дапаўненне гульні. 
Для спрактыкаваных гульцоў прапануем гуляць паводле расшыраных правілаў. Для выбару стартавых умоў - выкарыстоўвайце кубік. Абярыце 

ўмовы са слупка, адпаведнага лічбе, якая выпала. Пры змене кошту актываў - мяняйце памер рэнтнай выплаты згодна з табліцай ніжэй. 

Змена кошту і выплат для актываў

Кошт ад 0 
да 99

ад 100 
да 249

ад 250 
да 499

ад 500 
да 999

ад 1000 
да 1999

ад 2000 
да 2999

ад 3000 
i вышэй

Нерухомасць

Зямля няма выплат няма выплат няма выплат няма выплат 50 100 200

Гаражы няма выплат 25 50 75 100 200 400

Кватэры 25 50 75 100 150 200 250

Канторы 50 75 100 150 200 250 300

Катэджы 100 150 200 250 300 400 600

ГЦ 200 300 350 400 500 600 800

Акцыі ды аблігацыі

В1 няма выплат няма выплат няма выплат няма выплат 20 50 100

В2 няма выплат няма выплат няма выплат 20 50 100 200

В3 няма выплат няма выплат 20 50 100 200 300

В4 няма выплат 20 50 100 150 300 450

EU 20 50 100 150 300 450 600

Стартавы кошт актываў: кінуць кубік

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Зямля 25 50 100 150 200 200 200 300 400 500 600

Гаражы 50 100 200 300 350 350 350 500 650 800 950

Кватэры 100 200 300 400 500 500 500 700 900 1100 1300

Канторы 200 400 600 800 1000 1000 1000 1300 1600 1900 2200

Катэджы 400 800 1200 1600 2000 2000 2000 2400 2800 3200 3600

ГЦ 800 1600 2400 3200 4000 4000 4000 4500 5000 5500 6000

В1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

В2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

В3 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165

В4 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

EU 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
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Першы афіцыйны дадатак да гульні Флікса
Аўтар – Кастусь Уладзіміраў-Жураўскі, © 2018-2019

ПРАВІЛЫ ГУЛЬНІ
І грымнуў...

Гульня разлічаная на групу ад 2 да 10 чалавек. Працягласць гульні 
залежыць ад колькасці гульцоў, іхніх камунікацый паміж сабой і старта-
вых умоў, вызначаных на пачатку гульні. Для 4-6 удзельнікаў пры стан-
дартных умовах гульня доўжыцца 1,5-2 гадзіны, калі Вы будзеце траціць 
на ход не больш за 5 хвілін.

Мэта дадатку
Даць магчымасць гульцам навучыцца не толькі збіраць, але і захоў-

ваць капітал, дыверсіфікаваць свае актывы, разумна працаваць з інве-
стыцыйнымі рызыкамі. У гульні «Flixa. І грымнуў Крызіс!» – новыя да-
датковыя правілы гульні, розныя тыпы невыгод і крызісаў, інструменты 
захавання капіталу: рэзервовая вольна канверсоўная валюта, залатыя 
зліткі і крыптавалюта. 

Новыя абазначэнні на картках

  – чырвоны квадрат з незадаволенай усмешкай: абавязковае да 
выканання падчас гэтага ходу дзеянне для ўсіх гульцоў. Гэта сім-
вал крызісу! Пасля выканання картка дзейнічае як звычайная з адным 
дзеяннем без камісіі для гульца, які хадзіў. Кожнае дадатковае дзеянне 
каштуе 200 TL.

Таксама гэты знак пазначае, што гэтая картка мае ўступіць у гульню 
толькі пасля трэцяй раздачы – на чацвёрты гульнявы год (пры гульні 
паводле стандартных правілаў).

  – зялёны квадрат з задаволенай усмешкай: неабавязковае да 
выканання падчас гэтага ходу дзеянне для ўсіх гульцоў. На гэтым 
ходзе кожны гулец можа зрабіць дзеянне ў сярэдзіне карткі з інстру-
ментам захавання капіталу, пазначаным на ёй. Пасля выканання дзе-
яння ў сярэдзіне картка дзейнічае як звычайная з адным дзеяннем без 
камісіі для гульца, які хадзіў. Кожнае дадатковае дзеянне каштуе 200 TL.

Таксама гэты знак пазначае, што гэтая картка мае ўступіць у гульню 
толькі пасля трэцяй раздачы – на чацвёрты гульнявы год (пры гульні 
паводле стандартных правілаў).

Дадатковыя правілы гульні
У гульні «Flixa. І грымнуў Крызіс!» уведзеныя абмежаванні колькас-

ці аб’ектаў кожнага тыпу актываў. Нельга падчас гульні купіць больш за 
пэўную колькас:
• акцыі B1, В2, В3, B4 – не больш за 1 000 000 штук кожнага тыпу;
• аблігацыі EU – не больш за 50 000 штук на 1 інвестара;
• зямля – максімум 60 000 надзелаў;
• гаражы – максімум 15 000 штук;
• кватэры – максімум 30 000 штук;
• канторы – максімум 6 000 штук;
• катэджы – максімум 3 000 штук;
• гандлёвыя цэнтры – максімум 300 штук.

Пачатак гульні
1. Вывучыце гульнявыя тэрміны і дадаткі да правілаў. У гульні «Flixa. І 

грымнуў Крызіс!» такія ж правілы як і ў «Flixa Classic» (2-е выданне) 
за выняткам некалькіх абмежаванняў і працы з інструментамі заха-
вання капіталу.

2. Для гульні спатрэбіцца стандартны камплект «Flixa Classic» (2-е вы-
данне, першыя 55 картак) і дадатак «Flixa. І грымнуў Крызіс!» (апош-
нія 25 картак).

3. Вазьміце стандартны камплект, старанна перакартуйце. Пачынайце 
гуляць з ім першыя дзве-тры раздачы. Пасля чаго можаце пачынаць 
дадаваць карткі з дадатку «Flixa. І грымнуў Крызіс!».

4. Дадавайце карткі крызіснай калоды прапарцыйна колькасці гульцоў 
па чатыры на кожнага гульца. 
Напрыклад, калі ў гульні 2 чалавекі, то дадайце ў стандартны набор 

8-10 картак з дадатку. Калі ў гульні 6 чалавек - дадайце ў стандартны 
набор усе карткі дадатку. 
5. Пры пачатковым і стандартным узроўні складанасці гульні рэкамен-

дуецца дадаваць карткі крызіснай калоды паэтапна. Чым вышэйшыя 
нумары крызісных картак, тым пазней яны ўступаюць у гульню:

• карткі ад №56 да №62 - дадавайце, пачынаючы з трэцяй раздачы;
• карткі ад №63 да №70 - дадавайце, пачынаючы з чацвёртай раздачы;
• карткі ад №71 да №80 - дадавайце, пачынаючы з пятай раздачы.
6. У дадатак «Flixa. І грымнуў Крызіс!» закладзены сцэнар захавання 

капіталу, таму калі змяшаць карткі і дадаваць, не ўлічваючы рэкамен-
дацыі, гуляць стане цяжэй. З іншага боку, узрасце карыснасць гульні 
як інструмента вывучэння фінансавых рызык.

7. Чым раней вы пачняце дадаваць карткі крызіснай калоды да раздачы, 
тым раней у гульню ўступіць крызіс. А калі вы не будзеце трымацца 
прапанаванага сцэнару дадавання – атрымаеце імітацыю крызісу без 
гарантаванай магчымасці захаваць капітал. 

8. Таксама можна згуляць з дадатковымі карткамі ў зваротным парад-
ку, у гэтым выпадку гульня пойдзе паводле паслякрызіснага сцэнару. 
Вам будзе цяжэй назапасіць і павялічыць капітал. Гэты сцэнар рэка-
мендуецца дасведчаным гульцам. 

Тэрміны
Крызіс – сітуацыя, калі ў выніку далейшага функцыянавання без змен 

з’яўляюцца страты або немагчымы эфектыўны працягу функцыянавання 
ў межах ранейшай мадэлі. У выпадку крызісу дзейнасці неадкладна па-
трабуецца прыняцце пастановы аб змене працэсу, пры гэтым з’яўляецца 
нязначны шанец на абнаўленне і паляпшэнне існых мадэляў.

Эканамічны крызіс – парушэнне раўнавагі паміж попытам і прапа-
новай тавараў і паслуг. У рынкавай эканоміцы дзякуючы крызісу адбы-
ваецца натуральны дабор эфектыўных уласнікаў. Эканамічны крызіс 
характарызуецца імклівым і значным падзеннем вытворчасці. Вынікам 
эканамічнага крызісу з’яўляецца памяншэнне рэальнага ўнутранага 
нацыянальнага прадукту, масавае банкруцтва і беспрацоўе, зніжэнне 
жыццёвага ўзроўню насельніцтва.

Фінансавы крызіс – імклівая змена кошту якіх-небудзь фінансавых 
інструментаў. За апошнія некалькі стагоддзяў большасць фінансавых 
крызісаў асацыявалася з банкавымі крызісамі і ўзніклай пры гэтым 
панікай. Найбольш вядомыя фінансавыя крызісы – «Вялікая дэпрэ-
сія» (1929-1933 гады) і «Сусветны фінансавы крызіс» (2007-2008 гады). 
Тэрмін таксама часта ўжываецца ў дачыненні да сітуацыі на фондавых 
рынках, калі лопаюцца так званыя «эканамічныя бурбалкі» - сітуацыя, 
калі рост фіктыўнага капіталу, укладзенага ў пэўны «модны» інструмент 
значна апярэджвае рост капіталу рэальнага («Цюльпанавы Бум», «Бум 
Даткомаў», «Гіпатэчны Бум» ды іншае), што часцяком прычыняецца да 
крызісу ліквіднасці.

Крызіс ліквіднасці – няздольнасць хуткага продажу актываў (прад-
прыемствы, фірмы, банкі) коштам блізкім да рынкавага, а таксама 
няздольнасць бесперапынна аплачваць у тэрмін свае абавязанні і вы-
стаўленыя да іх законныя грашовыя патрабаванні. Пры зніжэнні ліквід-
насці актываў уласнікі вымушаныя зніжаць і кошты, што вядзе да страт. 
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Залатыя зліткі 
Адзін з найбольш папулярных інструментаў для інвестыцый з мэтай 

захавання капіталу. На інвестараў прыпадае 30-40% усяго аб’ёму на-
быцця золата. У перыяды крызісаў інвестары, хеджуючы рызыкі (ды-
версіфікуючы капіталы), павялічваюць уклады ў золата з разлікам на 
тое, што ў часы стабільнасці расце попыт на ювелірныя ўпрыгажэнні, 
што падахвочвае ювеліраў нарошчваць іх выраб. 

Камбінацыя гэтых чыннікаў робіць попыт на золата стабільным і 
ўстойлівым, што павышае ролю каштоўнага металу ў якасці інструмен-
ту захавання капіталу. Купля залатых зліткаў з’яўляецца найбольш тра-
дыцыйным спосабам інвеставання ў золата з мэтай ашчадку. 

Штогод у свеце набываецца блізу адной тысячы тон залатых зліткаў, 
што складае 60% ад усяго аб’ёму інвестыцый у золата. Аднак і золата 
мае перыяды ваганняў кошту. Цягам 2000-2011 года вартасць золата 
імкліва расла і падаражэла ўтрая. Варта таксама ўлічваць, што пры ган-
длі залатымі зліткамі інвестар нясе дадатковыя выдаткі: камісіі банкам 
і брокерам, падатковыя выплаты. 

У гульні «Flixa. І грымнуў Кры-
зіс!» золата можна купляць і прада-
ваць толькі цэлымі зліткамі і толькі 
на картцы з выявай залатых зліткаў 
коштам, названым на картцы. Гэта 
кошт за тройскую унцыю - мінімаль-
ная вага злітка.

Напрыклад, на картцы напісана: 

Кошт злітка = 90 TL
Каб купіць 10 залатых зліткаў, трэба заплаціць 900 TL. Аднак пры зварот-

ным продажы давядзецца заплаціць камісію 10%. Калі кошт застанецца ра-
нейшым, гулец прадае 10 залатых зліткаў і атрымае на рукі 90 - 10% = 81 TL.

У гульні кошт зліткаў вагаецца ў межах ад 70 TL да 190 TL, прыкладна 
адлюстроўваючы ваганні кошту тройскай унцыі золата да амерыкан-
скага даляра за апошнія некалькі дзесяцігоддзяў. Калі гулец не прадае 
залатыя зліткі да канца гульні, то пры падліку актываў іх агульная вар-
тасць улічваецца рынкавым коштам, названым у апошняй адкрытай 
картцы з адпаведным сімвалам золата.

Напрыклад, гулец А і гулец Б у другі год купілі па 10 залатых зліткаў 
за 70 TL. У чацвёрты год кошт зліткаў вырас да 130 TL. Гулец А надумаў 
перавесці золата ў гатоўку, каб мець ліквідны капітал для інвеставання, 
а гулец Б надумаў пачакаць. Пры гэтым у абодвух на рахунку было па 
10 000 TL. Гулец А прадаў 10 залатых зліткаў па 130 TL і зарабіў 10 х 130 - 
- 10%  = 1 170 TL.

Дыверсіфікацыя – павелічэнне асартыменту прадукцыі і пераары-
ентацыя рынкаў збыту, асваенне новых тыпаў вытворчасцяў з мэтай 
павышэння эфектыўнасці вытворчасці, атрымання эканамічнай выга-
ды, прадухілення банкруцтва. Таксама існуе дыверсіфікацыя рызык - 
размеркаванне інвестыцый у розныя фінансавыя інструменты з мэтай 
падвышэння надзейнасці і захаванасці капіталу.

Дэфолт – невыкананне абавязанняў, пагаднення пазыкі, гэта значы-
ць нявыплата своечасова адсоткаў або асноўнай запазычанасці альбо 
паводле пагаднення аб выданні аблігацыйнай пазыкі. Дэфолт можа 
абвяшчацца як кампаніямі, прыватнымі асобамі, так і дзяржавамі («су-
верэнны дэфолт»), няздольнымі абслугоўваць усе або частку сваіх аба-
вязанняў.

Дзяржаўны дэфолт – банкруцтва дзяржавы, якое адлюстроўвае 
заняпад большасці сектараў эканомікі, што прычыняецца да неплатаз-
дольнасці што да замежных і ўнутраныя пазык, часта суправаджаецца 

падзеннем нацыянальнай валюты, яе дэвальвацыяй і ростам інфляцыі, 
крахам банкавай сістэмы.

Дэвальвацыя – прадыктаванае эканамічнай палітыкай афіцыйнае 
зніжэння курсу нацыянальнай валюты ў дачыненні да цвёрдых валют. 
Дэвальвацыя разглядаецца як інструмент цэнтральных банкаў для кіра-
вання нацыянальнай валютай. Дэвальвацыя характарызуе зніжэннем 
пакупніцкай здольнасці нацыянальнай валюты ў дачыненні да замеж-
ных валют.

Інфляцыя – зніжэнне пакупніцкай здольнасці нацыянальнай валюты 
на мясцовым таварным рынку прадуктаў і паслугуслуг.

Валатыльнасць – статыстычны фінансавы паказчык, які характа-
рызуе зменлівасць кошту. З’яўляецца найважнейшым фінансавым па-
казчыкам і паняццем у кіраванні інвестыцыйнымі рызыкамі, дзе раз-
глядаецца як мера рызыкі выкарыстання фінансавага інструмента за 
зададзены прамежак часу. 

Інструменты захавання капіталу
У гульні «Flixa. І грымнуў Крызіс!» у якасці інструментаў дыверсіфікацыі і захавання капіталу выкарыстоўваюцца тры актывы, не звязаныя з 

эканомікай гульнявой віртуальнай дзяржавы.  

CHF, швейцарскі франк 
Вольна канверсоўная валюта і законны аплатны сродак Швейцарыі 

і Ліхтэнштайна, з’яўляецца адной з вядучых сусветных валют і шырока 
выкарыстоўваецца ў міжбанкавых разліках. 

Папулярнасць гэтай валютнай адзінкі істотна ўзрастае ў перыяд 
фінансавых крызісаў, яна менш за ўсё схільная да значных ваганняў 
курсу, што робіць франк даволі прывабным у якасці рэзервовай 
валюты. Для захавання капіталу шмат хто з інвестараў пераводзі-
ць частку свайго ашчадку з нацыянальных валют у швейцарскія 
франкі. 

У гульні «Flixa. І грымнуў Крызіс!» 
швейцарскія франкі можна купляць і 
прадаваць лотамі ад 100 штук толькі на 
картцы са знакамі CHF і сцягам. Пры куплі 
гулец плаціць суму дзельную на 100, пам-
ножаную на бягучы курс. 

Напрыклад, на картцы напісана: 

Курс 1 CHF = 1,15 TL
Каб купіць 100 швейцарскіх франкаў, трэба заплаціць 115 TL. Аднак 

пры зваротным продажы давядзецца заплаціць камісію 10%. Калі курс 
застанецца ранейшым, гулец прадае 100 швейцарскіх франкаў, атры-
мае на рукі 115 - 10% = 103,5 TL.

У гульні швейцарскі франк вагаецца ў межах ад 0,7 TL да 2 TL, пры-
кладна адлюстроўваючы ваганні курсу CHF да амерыканскага даляра 
за апошнія некалькі дзесяцігоддзяў. Калі гулец не прадае швейцарскія 
франкі да канца гульні, то пры падліку актываў іх агульная вартасць 
улічваецца паводле рынкавага кошту, названага ў апошняй адкрытай 
картцы з сімвалам CHF.

Напрыклад, гулец меў на трэці год гульні на рахунку 30 000 TL. 
З мэтай захавання капіталу ён купіў 15 000 CHF па 1,45 TL на суму 21 

750 TL. На рахунку ў яго засталося 8 251 TL. За наступны год ён зарабіў 
яшчэ 2 000 TL. А ў пяты год гульні адбыўся дзяржаўны дэфолт, і нацыя-
нальная валюта патаннела ўдвая. Курс CHF за гэты час таксама знізіўся 
да 1,15 TL за 1 CHF. У гульца на рахунку было 10 251 TL, якія праз дэфолт 
ператварыліся ў 5 125,5 TL, а ў валютным кошыку: 15 000 CHF па 1,15 TL. 
Сума ягоных актываў у канцы гульні роўная 5 125,5 + 15 000 CHF х 1,15 = 
22 375,5 TL. Калі б гулец захоўваў усе грошы ў нацыянальнай валюце, то 
ў канцы гульні ён меў бы на рахунку 32 000/2 = 16 000 TL. 

Такім чынам з дапамогай замежнай валюты CHF гулец здолеў выра-
таваць ад дэвальвацыі частку свайго капіталу і мець на рахунку больш 
на 6 2375, 5 TL у канцы гульні.
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 За пяты год сітуацыя ў гульцоў не змянілася, і ў гульца А на рахунку 
11 170 TL, а ў гульца Б - 10 000 TL і 10 залатых зліткаў, якія ацэньваюцца 
на 1 300 TL, з’яляючыся не прададзенымі праз банк. Такіх чынам перама-
гае гулец Б, бо сума ягоных актываў 11 300 TL - на 130 TL большая, чым у 
гульца А. Гэта тлумачыцца тым, што залаты злітак можа быць прададзе-
ны прыватнаму кліенту на пазабанкавым рынку без камісіі.

Peer-2-Peer электронная валюта, крыптавалюта 
Тып лічбавай валюты, стварэнне і кантроль якой грунтуецца на крып-

таграфічных метадах абароны інфармацыі. Крыптаграфія забяспечвае 
канфідэнцыйнасць (немагчымасць чытання інфармацыі пабочнымі асо-
бамі) і цэласнасць звестак (немагчымасць непрыкметнай змены інфар-
мацыі) аб укладах карыстальнікаў. Улік крыптавалют дэцэнтралізаваны, 
што ўскладняе дзяржаве сачэнне за іх абарачэннем і выклікае мноства 
спрэчак аб прававым рэгуляванні рынку. 

Банкі, падатковыя, судовыя ды іншыя дзяржаўныя або прыватныя 
органы не могуць уздзейнічаць на транзакцыі якіх-небудзь удзельнікаў 
крыптавалютнай аплатнай сістэмы. 

Мінусам тэхналогіі крыптавалют з’яўляецца тое, што ў сеціве няма 
даверанага вузла, які мог бы гарантаваць і пацвярджаць карэктнасць 
аперацый, няма магчымасці апратэставаць угоду ў судовай сістэме. Для 
рэгуляцыі выкарыстоўваецца тэхналогія блокчэйн: для захоўванне зве-
стак транзакцыі аб’ядноўваюцца ў блокі, з якіх фармуецца бесперапын-
ны ланцужок з уключэннем у бягучы блок пэўнага кода папярэдняга 
блока. 

Такім чынам, немагчыма змяніць блок без змены такога кода ва ўсіх 
наступных блоках. За сапраўдны ўважаецца толькі самы доўгі ланцу-
жок блокаў, усе коды ў якім адпавядаюць вызначаным патрабаванням, 
выканаць падмену якіх складана альбо дорага. Фактычна рэгулятарам 
крыптавалюты выступаюць самі яе карыстальнікі.

У гульні «Flixa. І грымнуў Крызіс!» у якасці 
крыптавалюты падаецца peer 2 peer электронная 
валюта FlixaCoin, якую можна купляць і прадаваць 
толькі на картцы з выявай манеты і сімваламі FLC. 
Толькі для гэтага актыву ў гульні выкарыстоўваюц-
ца кубікі.

FlixaCoin самы няўстойлівай і рызыкоўны інструмент захавання ка-
піталу. У гульні кошт манеты FLC вагаецца ў межах ад 100 TL да 24 000 TL, 
прыкладна адлюстроўваючы гістарычны рост кошту самай вядомай 
крыптавалютнай манеты ў свеце Bitcoin да амерыканскага даляра за 
апошнія гады. Пры гэтым крыптовалюта FlixaCoin у адрозненне ад ін-
шых інструментаў захавання капіталу не мае фіксаванага кошту, і яе 
можна купляць з долевым удзелам, як і іншыя актывы. Галоўнае, каб у 
гульцоў выстарчыла грошай на манету FLC. Каб даведацца сённяшні 
кошт манеты FLC, трэба кінуць два кубікі, якія і пакажуць кошт.

Напрыклад, на картцы напісана: 

Курс 1 FLC = 800 X  
Гулец, які адкрыў картку, кідае кубікі. Выпадае дзевяць (як на ілюстра-

цыі). Гэта значыць, што сёння адна манета FLC каштуе 7 200 TL. Дапусцім, 
гулец А мае на рахунку 3 600 TL, гулец Б мае на рахунку 3 000 TL, а гулец В 
мае на рахунку 900 TL. Але ўсе трое чулі пра імклівы рост крыптавалют і 
хочуць укласці. Таму яны прымаюць пастанову інвеставаць прапарцый-
на. Гулец А выдаткоўвае ўсе грошы і купляе 0,5 FLC, гулец Б выдаткоўвае 
2 700 TL і купляе 3/8 FLC, а рэшту 1/8 FLC купляе гулец В за свае 900 TL. 
У выніку ўсе маюць дзель у манеце FLC, але толькі ў гульца Б засталіся 
грошы на рахунку.  Пры зваротным продажу FLC давядзецца таксама 
заплаціць камісію 10%. Калі гулец не прадае FLC да канца гульні, то пры 
падліку актываў іх агульная вартасць улічваецца рынкавым коштам, на-
званым у апошняй адкрытай картцы з адпаведным сімвалам FLC.

Аўтар: К.Уладзіміраў. 
Пераклад правiлаў гульнi i картак Іна Мудрачэнка.
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«Дзеткі-Кветкі» – гэта згуртаванне бацькоў, 
якія выхоўваюць дзяцей на роднай мове 
і размаўляюць па-беларуску. 

Мы ладзім сустрэчы і святы, ходзім 
разам у тэатр і кіно, камунікуем праз 
суполкі ў сацыяльных сетках – 
гэта для нас жывая онлайн-гутарка на 
роднай мове ва ўсялякую часіну.

Мы імкнёмся дапамагаць  і падтрымліваць усіх, 
хто робіць беларускамоўныя прадукты: збіраем 
грошы на агучванне мультфільмаў і кіно 
па-беларуску, гуртуемся для набыцця кніг, 
гульняў і розных цікавостак праз 
краўдфандынг і не толькі.

Галоўны партнёр і фундатар беларускамоўнага 
выдання гульні «Флікса» – суполка «Дзеткі-Кветкі»!

Дзякуем асобам, якія падтрымалі выданне беларускамоўнай версіі 
гульні. Гэта: Alesia Szauczuk, Aliaksandr M, Victor Chernyshev, Ак-

сана Акуневіч, Аксана Лic, Алёна Буй, Алена Камінская, Алена 
Макарэвiч, Аляксандр Гелагаеў, Аляксандр Міхасёў, Аляксан-

дра Баярына, Ганна Холюсева, Валера Макарэвіч, Валерый 
Ваейкоў, Валянціна Андрэева, Васіліна Крэтовіч, Васіль 
Грыбоўскі, Вераніка Русакова, Вета Маркевiч, Віка Новіка-
ва, Вольга Бародзiч, Вольга Казакова, Вольга Харламава, 
Волька Жарнасек, Галя Аксенава, Ганна Варпаховіч, Ганна 

Сачак, Гвоздзь Вольга, Дар’я Вашкевіч, Захаро Ірына, Іна 
Каралёва (Хазеева), Ірына Акушэвіч, Касцюкевіч Юлія, Кася 

Панкевіч, Кацярына Буто, Краўцова Надзея, Лідзія Карцава, 
Люба Баркун, Майсевіч Наталля, Малышава Кацярына, Марцюшко-

ва Аляксандра, Марына Фіронава, Марыя Журко, Надзея Марозава, На-
ста Радзюк, Настасся Кухарэнка, Насця Русакова, Наталка, Наталля 
Зенька, Наталля Іскарцава, Наталля Смусіна, Вольга Кузняцова, Паліна 
Грынчанка, Парфёнава Анастасія, Саша Бусел, Свежы Юмбрык, Свят-
лана Талкачова, Святлана Каханоўская, Святлана Кабышава, Святла-
на Садоўская, Сіліверсценка Ірына, Спірыдон Алена, Таццяна Галагуц-
кая, Таццяна Ігнацьева, Траццякова Ганна, Філіпчык Андрэй, Шашкель 
Вольга, Эльвіра Гурыновіч, Юлія, Юлія Бабіч, Яніна Мураўская, Яўген, 
Яўген Бойка, а таксама ўсе фундатары з Талакі: Natałka Dinkel, Alena  
Tserashkova, Уладзімір Андрыенка, Aliaksandr Kuushynau, Зміцер Драздоў, 
Віктар Яўмененка, Alexei Rudak, Juljan Misiukievič, Надзея Брылеўская, 
Ганна Варпаховіч, Кірылл Голуб, Кася Панкевіч, Кацярына Пархомчык, 
Serge Adzinets, Siarhei Siliukou, Стас Пятровіч, Цімафей Каліноўскі, 
Вольга Баркун, Victor Dubiniuk, Аляксандр Радкевіч, Павел Белакур-
скі, Vala VI, Vola Kuzmich, Ekaterina Tarazevich, Sviatlana Busel, Андрэй 
Бык, Андрэй Хвалько, Mila Baturo, Lukashenka Irine, Iryna Khadarenka, 
Ірына Лук’янава, Алена Чарнавокая, Serge Shima, Yury Karalkou, Міхаіл 
Дарашэвіч, Марына Клюшун, Алёна Церашкова, Roman Lishtvan, Юлія 
Згерская, Ульяна Рудовіч, Андрэй Бык, Аксана Жураўлёва.

Наша мэта – супольна 
спрыяць таму, каб нашыя 
дзеці ведалі і шанавалі 
сапраўдную гісторыю 
і спадчыну Беларусі, 
пашыралі беларускую мову 
сярод родных і сяброў.


