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Nie masz pod ręką nikogo do rozgrywki
w Park Niedźwiedzi? Uwierz mi, wszyscy
dobrze to znamy. Na szczęście mamy dla
ciebie prosty, ale wymagający wariant solo.

1. Przygotuj grę jak dla 2 graczy, używając tylko jednego terenu parku z wejściem.
2. Wyłóż wszystkie 16 pomników niedźwiedzia oraz 4 toalety jako pomniki 17-20.

3. Zaczynasz grę normalnie, wykładając jako pierwszą toaletę.
4. Rozgrywaj kolejno tury. Na koniec każdej tury, albo usuń z gry pomnik niedźwiedzia o najwyżej wartości, albo umieść go u siebie
na polu z wykopem, jeśli zabudowałeś całą planszę terenu. Przez pierwsze 4 tury będziesz usuwać toaletę. (Pomnik niedźwiedzia o
wartości 16 zostanie usunięty na końcu 5 tury, chyba że zabudujesz cały teren parku z wejściem).
5. Za każdym razem, gdy bierzesz konkretny rodzaj żetonu, musisz jednocześnie usunąć z gry inny żeton tego typu.
W przypadku terenów zielonych, jeżeli jest to możliwe, żeton, który usuwasz, musi być przynajmniej tej samej wielkości
co zabrany właśnie przez ciebie. W przeciwnym wypadku usuń największy z pozostałych terenów zielonych.
Przykład: Jeżeli bierzesz alejkę fast food, musisz usunąć alejkę fast food lub kanał.
W przypadku pawilonów i wybiegów, żeton, który usuwasz, musi być tego samego typu i jeśli to możliwe musi mieć
przynajmniej taką samą wartość punktową jak ten właśnie zabrany. W przeciwnym wypadku usuń jeden z najwyżej
punktowanych żetonów tego typu.
Przykład: Jeżeli bierzesz pawilon o wartości 6 punktów, to jeśli to możliwe musisz usunąć inny pawilon o wartości 6
punktów. W przeciwnym wypadku usuń pawilon o wartości 4 punkty.
6. Gra kończy się, jak tylko zabudujesz czwarty teren parku albo skończą się pomniki niedźwiedzia.
7. Celem jest zdobycie przynajmniej 80 punktów (teoretycznie można zdobyć maksymalnie 89 punków.)
8. Jeżeli chcesz grać z osiągnięciami, użyj wszystkich trzech żetonów z trzech rodzajów osiągnięć. Jeśli zdobędziesz jakieś
osiągnięcie, usuń z gry wszystkie pozostałe osiągnięcia tego poziomu. Celem jest zdobycie przynajmniej 90 punktów. (Teoretycznie
można zdobyć maksymalnie 109 punktów, pod warunkiem korzystnej kombinacji osiągnięć.)
Niniejszy wariant solo został zaprojektowany przez Davida Ethertona
i opublikowany pierwotnie na BoardGameGeek.
https://boardgamegeek.com/thread/1800437

