
o rozšíření
příběhy města sutin

úvod
Divili jsme se, kde se berou války, co je činí tak ukrutnými. Teď si uvě domujeme, že to víme…, válka přebývá uvnitř nás samotných.      – Albert Camus
Válka nezná konce. Její oběti se počítají v tisícovkách a naděje se tenčí kaž dým dnem. Jídlo se stává vzácností a náš úkryt se rozpadá. Přesto dál bojujeme o přežití.

Ve městě se objevují nové tváře – přátelské na improvizovaném tržišti či v do mech sousedů, nepřátelské v noci, spolu s oslepující září baterek, tyčemi a noži.

Hledáme nové cesty, jak překonávat trosky – třeba i v podzemí – jen aby-chom se vyhnuli odstřelovačům a našli cokoli, co má nějakou hodnotu. Nikdy toho není moc.

Přesto vytrváme. Jedinou další možností je smrt.

Příběhy města sutin jsou rozšířením pro deskovou hru This War of Mine. Skládají se z několika modulů, které můžete do hraní zapojit a obohatit tak svůj zážitek.

Každý modul je samostatný a může být implementován nezávisle na jakémkoli dalším modulu, zároveň Vám však nic nebrání využít více mo dulů zároveň. Stačí přidat herní komponenty příslušného modulu k těm, které naleznete v základní hře. Můžete zapojit tolik modulů, kolik jen budete chtít, silně však doporučujeme, abyste si pro jednu partii či kampaň vybrali jen jeden či dva (s výjimkou 13. postavy – Emiry – viz s. 3). Doporučujeme též moduly zapojit až ve chvíli, kdy se blíže seznámíte se základní hrou, neboť zvyšují úroveň komplexnosti (a komplikovanosti) celé hry.
V těchto pravidlech můžete najít podrobný popis jednotlivých modulů a všech komponent, které jsou jejich součástí. Seznam komponent tvořících toto rozšíření můžete nalézt na následující straně a příslušných kartách scénářů. V prvním svazku Válečného deníku také naleznete více jako 400 nových scén pro jednotlivé moduly – zejména Stoky, Farmáře a Mimořádné události.

Poznámka: Pokud používáte některý z modulů (kromě Emiry a nových karet do balíčků přítomných v základní hře) v rámci kampaně, nezapomeňte oddělovat komponenty modulu od těch ze základní hry. Všechny komponenty daného modulu jsou buď unikátní (jako například karty scénářů nebo karty se zvláštními ruby, které se nedají použít mimo modul), nebo označené proužkem nesoucím jméno modulu, jehož je daná komponenta součástí (to se týká zejména karet, které se míchají do balíčků ze základní hry).
Na rozdíl od scén ze základní hry mnoho scén z modulů tohoto rozšíření nemá barevné označení. Z toho plyne i skutečnost, že se můžete setkat s drastickými výjevy, před nimiž vás barva scény nevaruje, proto do-poručujeme být opatrní při hře s mladšími nebo citlivými hráči.



EMIRA
Bezdomovkyně

POVAHA :
Návyk: Odhoďte z vašeho skladiště 1 pálenku nebo čistý líh nebo zvyšte úroveň Emiřina zoufalství o 1.

Je-li Emira hladová, snižte její úroveň hladu o 1.
Je-li Emira hladová, snižte její úroveň hladu o 1.
Je-li Emira v depresi Je-li Emira v depresi 
(úroveň zoufalství 2 nebo 3), (úroveň zoufalství 2 nebo 3), zvyšte její úroveň zoufalství o 1.zvyšte její úroveň zoufalství o 1.

Docela to ujde: Jednou během každé fáze prohledávání může Emira přidat na hromádku nálezů 1 zeleninu.

Zdatnost Empatie

Nosnost

VD I

Figurka a karta  
postavy (Emira)

VD I

KOČKA
Jednou denně, v libovolné fázi, 

hoďte černou kostkou.
Padne-li 1– 4, kočka se někam zatoulala. Zítra se (snad) vrátí.

Odjakživa zbožňuju kočky !
Padne-li 5 – 7,  snižte úroveň zoufalství libovolné přítomné postavy o 1.
Padne-li 8 – 10, kočka něco přinesla. Do vašeho skladiště přidejte 1 syrové jídlo.

Figurka a karta kočky 5 figurek  
(3 rváči a 2 farmáři)

ty & já

Zdatnost  

Empatie

povaha :Je-li Dina odstraněna ze hry, zvyšte 
úroveň Zoranova zoufalství o 2.Je-li Dina zraněná, nemocná, v depresi 

Je-li Dina zraněná, nemocná, v depresi 
nebo hladová (má příslušný stav 

nebo hladová (má příslušný stav 
na úrovni 2 nebo 3), zvyšte 

na úrovni 2 nebo 3), zvyšte 
úroveň Zoranova zoufalství o 1.

úroveň Zoranova zoufalství o 1.Snižte úroveň Dinina zoufalství o 1.

Snižte úroveň Dinina zoufalství o 1.

ZoranDřevorubecVloupání: Zoran může použít sekeru k otevření 

zamčených dveří, jako by se jednalo o šperhák 
(po použití akce sekeru neodhazujte).

Nosnost

ty & já

Zdatnost  Zdatnost  

ty & já
ty & já

povaha :Pokud se během dneška ani Zoran, ani Dina 

nezúčastnili prohledávání, zvyšte úroveň 

Dinina zoufalství o 1.
Je-li Zoran odstraněn ze hry, zvyšte 

Je-li Zoran odstraněn ze hry, zvyšte 
úroveň Dinina zoufalství o 2.

úroveň Dinina zoufalství o 2.Nachází-li se ve vašem skladišti 

Nachází-li se ve vašem skladišti 
kytara, snižte úroveň Dinina 

kytara, snižte úroveň Dinina 
a Zoranova zoufalství o 1.

a Zoranova zoufalství o 1.

Zdatnost DINASlibná zpěvačka Empatie
Tvůrčí duch: Pokud necháte Dinu ve fázi večera 

spát v posteli, ve fázi úsvitu táhněte a ponechte si 
1 kartu poslední záchrany navíc.

Nosnost

ty & já Po vyhodnocení tuto kartu odstraňte ze hry.

HUMANITární pomoc
Říká se, že média po celém světě přinášejí zprávy o situaci tady v Pogorenu. Každý nám chce pomoci! Podle některých dokonce lidé z ciziny posílají peníze a hmotné dary!

Na hromádku nálezů přidejte jeden z následujících žetonů: 1 léky, 1 čistý líh, 1 obvazy, 1 kytara.

Na hromádku nálezů přidejte jeden z následujících žetonů: 

ty & já Po vyhodnocení tuto kartu odstraňte ze hry.

balíček
Trvalo to věky, ale konečně jsme na řadě! 

Soucitně vyhlížející žena nás usměrní ke stanu 
plnému jídla a zdravotnických potřeb. 

Připadáme si jako v dočista jiném světě – 
dokonce i vojáci na stráži se usmívají.Na hromádku nálezů přidejte 1 konzervu.

Na hromádku nálezů přidejte 1 konzervu.

ty & já Po vyhodnocení tuto kartu odstraňte ze hry.

ranařiPo několika hodinách čekání jsme konečně na dosah stanům 

distribučního centra. Najednou se přiřítí skupina místních rváčů. 

Násilím odeženou lidi stojící ve frontě a zaujmou jejich místa. 

Mezi nešťastníky patříme i my. Dnes nás žádné jídlo nečeká.
Jedna z přítomných postav utrží 1 zranění.

Jedna z přítomných postav utrží 1 zranění.

ty & já Po vyhodnocení tuto kartu odstraňte ze hry.

dlouhá frontaDnešní fronta se zdá být nekonečná. 
Stovky lidí stejně jako my doufají v pomoc zvnějšku, 

ale zásoby jsou omezené. 
Není jich dost pro každého – a na nás nevyzbylo.

Zvyšte o 1 úroveň únavy jedné z přítomných postav.

Na hromádku nálezů přidejte jeden z následujících žetonů: 

DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Na hromádku nálezů přidejte 1 konzervu.

Na hromádku nálezů přidejte jeden z následujících žetonů: 

DISTRIBUČNÍ CENTRUM

ty & já

Poté, co vyhodnotíte možnost „Odjezd“, 
odstraňte všechny karty distribučního centra ze hry.

centrum se uzavíráStany jsou již sbalené a poslední opozdilci nastupují do náklaďáků. 

Za chvíli zbude jen prázdné místo plné bahna a odpadků. 
Konvoj odjíždí v doprovodu obrněných vozidel.

Pokud se na pozici pod balíčkem distribučního centra na kartě scénáře 

nachází karta „Přípravy na uzavření centra“, vyhodnoťte možnost „Odjezd“ 

(viz níže). Pokud se karta na pozici nenachází, táhněte další kartu 

distribučního centra a zamíchejte tuto kartu zpět do balíčku. 

Odjezd: Vojáci mohou vzít někoho s sebou. Smíte vybrat jednu z přítomných 

postav a poslat ji pryč s konvojem – uvažujte o ní, jako kdyby přežila až do klidu 

zbraní se stavy na úrovni 0. Pokud je vybranou postavou Dina nebo Zoran, 
nepovažujte je za odstraněné ze hry.

Po několika hodinách čekání jsme konečně na dosah stanům 

distribučního centra. Najednou se přiřítí skupina místních rváčů. 

Násilím odeženou lidi stojící ve frontě a zaujmou jejich místa. 

Mezi nešťastníky patříme i my. Dnes nás žádné jídlo nečeká.

distribučního centra. Najednou se přiřítí skupina místních rváčů. 

centrum se uzavíráStany jsou již sbalené a poslední opozdilci nastupují do náklaďáků. 

Za chvíli zbude jen prázdné místo plné bahna a odpadků. 
Konvoj odjíždí v doprovodu obrněných vozidel.

Pokud se na pozici pod balíčkem distribučního centra na kartě scénáře 

nachází karta „Přípravy na uzavření centra“, vyhodnoťte možnost „Odjezd“ 

(viz níže). Pokud se karta na pozici nenachází, táhněte další kartu 

ty & já Po vyhodnocení tuto kartu odstraňte ze hry.

Nový společníkHodiny strávené ve frontě lidi spojují. Zapovídali jsme se 

s jedním z dalších čekajících a ukázalo se, že bydlí kousek 

od našeho úkrytu. Možná bychom si mohli navzájem pomoci...
Můžete prohledat balíček návštěvníků a vyhodnotit první kartu nového 

příchozího, na kterou narazíte. Poté balíček návštěvníků zamíchejte.
Pokud se rozhodnete nově příchozího přijmout, zúčastní se 

aktuálního prohledávání – jeho nosnost přičtěte k celkové 

nosnosti postav v kroku „vyberte si nálezy“ fáze prohledávání. 

Při přijetí nově příchozí postavy též ignorujte pravidlo 
„Jen ty a já“ z karty scénáře.
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ty & já
ty & já

povaha :
Pokud se během dneška ani Zoran, ani Dina nezúčastnili prohledávání, zvyšte úroveň Dinina zoufalství o 1.

Je-li Zoran odstraněn ze hry, zvyšte Je-li Zoran odstraněn ze hry, zvyšte úroveň Dinina zoufalství o 2.úroveň Dinina zoufalství o 2.

Nachází-li se ve vašem skladišti Nachází-li se ve vašem skladišti kytara, snižte úroveň Dinina kytara, snižte úroveň Dinina a Zoranova zoufalství o 1.a Zoranova zoufalství o 1.

Zdatnost
DINA

Slibná zpěvačka Empatie
Tvůrčí duch: Pokud necháte Dinu ve fázi večera spát v posteli, ve fázi úsvitu táhněte a ponechte si 1 kartu poslední záchrany navíc.

Nosnost

ty & já

NÁVŠTĚVA DISTRIBUČNÍHO CENTRA
Pokaždé po ukončení prohledávání (ale před krokem „vyberte si nálezy“) se můžete rozhodnout navštívit distribuční centrum (viz kartu scénáře).Tuto kartu ponechte na hromádce nálezů až do chvíle, kdy vyhodnotíte možnost „Odjezd“ na kartě „Centrum se uzavírá“. Na hromádku nálezů můžete nadále umisťovat karty podle běžných pravidel (po přidání nové karty však tuto kartu ze hry neodstraňujte).

ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ HRY:
Balíčky ÚKRYTU a ÚKOLŮ odstraňte ze hry, při hraní tohoto scénáře je nepoužijete.Z balíčku POSTAV odstraňte karty ZLATA a MARKO.Z balíčku NOČNÍCH NÁJEZDŮ odstraňte kartu VZPOMÍNKY.Z balíčku LOKACÍ odstraňte kartu NEMOCNICE.Z balíčku POSLEDNÍ ZÁCHRANY odstraňte kartu POVINNOSTI.Balíčky NOČNÍCH NÁJEZDŮ a OBYVATEL by měly od začátku obsahovat všechny karty kromě těch uvedených výše. Neodstraňujte karty označené červeným rohem.Zamíchejte všechny karty VYBAVENÍ (bez ohledu na to, jestli jsou označeny zeleným či oranžovým rohem) do jediného balíčku, který umístíte na pole vybavení. V tomto scénáři nebudete používat pole nápadů ani akci „nový nápad“.

PŘIPRAVTE BALÍČEK UDÁLOSTÍ :
Umístěte karty událostí lícem dolů (na líce karet se nedívejte) na pole událostí v následujícím pořadí:
      1) Najděte kartu KLID ZBRANÍ a umístěte ji naspod balíčku událostí. Zbylé 2 karty závěrečných událostí odstraňte ze hry.
      2) Náhodně táhněte 5 karet UDÁLOSTÍ a umístěte je navrch balíčku.
připravte postavy:
Připravte 2 SPECIÁLNÍ KARTY postav: DINA a ZORAN. Použijte figurky Zlaty a Marka, 
aby ve hře reprezentovaly Dinu a Zorana.Přiřaďte každe postavě žeton NEMOCI na úrovni 1.

JEN TY A JÁ. NA NIČEM DALŠÍM NEZÁLEŽÍ. CELÝ SVĚT MŮŽE SHOŘET, ALE MY MUSÍME PŘEŽÍT. Dina před pár měsíci přišla o svoje rodiče – byli zabiti přímo před jejíma očima. Jejího mladšího bratra Petara od-vlekli kamsi do nezmáma. Bylo by jednodušší si myslet, že je také mrtvý, ale na to Dina odmítá přistoupit. Skoro každou noc prohledává město a namlouvá si, že tam Petar pořád ještě někde je. Je to její soukromý rituál, opakovaný častěji než modlitby za klidné spočinutí rodičů.
Zoran neví, jak se daří jeho blízkým. Když válka začala, byl s Dinou. Přestože se znali teprve pár měsíců, byl si jistý, že v ní nalezl spřízněnou duši a že je může rozdělit jenom smrt. Proto se nikdy nepoukusil vrátit zpět na venkov ke svojí rodině. Do hlavy se mu vkrádají pochybnosti, jestli se rozhodl správně, ale teď už není cesty zpět.
Oba přežívají ze dne na den a sdílejí při tom každou chvíli, veselou či smutnou, každou skývu chleba, každý drobek a každou špinavou kapku vody z netěsnícího potrubí. Jsou jejich vzájemné city tak silné, aby přetrvaly i hrůzy války?

vybavení na počátku hry: 
Vyberte 2 libovolné karty ZÁKLADNÍHO VYBAVENÍ a umístěte je na libovolné prázdné pole úkrytu.

SEZNAM KOMPONENT SCÉNÁŘE TY A JÁ:

2 SPECIÁLNÍ KARTY POSTAV

7 KARET DISTRIBUČNÍHO CENTRA

ty a já

SPECIÁLNÍ KARTY SCÉNÁŘE :
Umístěte balíček DISTRIBUČNÍHO CENTRA lícem dolů na pole DISTRIBUČNÍHO CENTRA na druhé straně této karty scénáře.Umístěte kartu NÁVŠTĚVA DISTRIBUČNÍHO CENTRA na hromádku nálezů.

STAV SKLADIŠTĚ NA POČÁTKU HRY:
Následující žetony/ zdroje umístěte na pole skladiště:  · 2 VODY, 10 DŘEV, 10 KOMPONENT, 1 ZELENINU,   · libovolné další žetony v SOUHRNNÉ TRŽNÍ HODNOTĚ 20.
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KARTA NÁVŠTĚVY DISTRIBUČNÍHO CENTRA

Pokud jste právě otočili tuto kartu, 

viz scénu 11 scénáře Bok po boku.

Vladimir se bez přestání potuluje sousedstvím, 

vzteklý jako raněný medvěd. Kdovíproč ze svého 

zoufalství viní nás. Jenom vodka či krev teď 

dokážou utišit jeho utrpení...

Při vyhodnocování karty ve fázi úsvitu umístěte 

Vladimirův žeton na pole akce „návštěva u sousedů“ 

na kartě scénáře. Předtím, než kterákoli z postav 

vykoná tuto akci, odhoďte ze svého skladiště žetony 

o celkové tržní hodnotě 10 nebo více. Pokud tak učiníte, 

vraťte Vladimirův žeton k Vladimirově kartě. 

Pokud ne, rozzuřený Vladimir na postavy zaútočí.

Vladimirův útok: Umístěte Vladimirův žeton do prvního 

sloupce tabulky boje. Považujte jej za žeton nepřítele 

o zdatnosti 3, ozbrojeného sekerou. Tohoto boje se účastní 

všechny postavy právě přítomné v úkrytu, bez ohledu na 

jejich stavy. Zahajte boj (viz Deník: Boj). Z tohoto boje 

nelze uprchnout. Je-li Vladimir zabit, odstraňte jeho žeton 

i kartu ze hry a přidejte 1 sekeru do vašeho skladiště.

VLADIMIR
Pokud jste právě otočili tuto kartu, 

viz scénu 11 scénáře Bok po boku.

Vladimir se bez přestání potuluje sousedstvím, 

vzteklý jako raněný medvěd. Kdovíproč ze svého 

zoufalství viní nás. Jenom vodka či krev teď 

dokážou utišit jeho utrpení...

Při vyhodnocování karty ve fázi úsvitu umístěte 

Vladimirův žeton na pole akce „návštěva u sousedů“ 

na kartě scénáře. Předtím, než kterákoli z postav 

vykoná tuto akci, odhoďte ze svého skladiště žetony 

o celkové tržní hodnotě 10 nebo více. Pokud tak učiníte, 

vraťte Vladimirův žeton k Vladimirově kartě. 

Pokud ne, rozzuřený Vladimir na postavy zaútočí.

 Umístěte Vladimirův žeton do prvního 

sloupce tabulky boje. Považujte jej za žeton nepřítele 

o zdatnosti 3, ozbrojeného sekerou. Tohoto boje se účastní 

všechny postavy právě přítomné v úkrytu, bez ohledu na 

jejich stavy. Zahajte boj (viz Deník: Boj). Z tohoto boje 

nelze uprchnout. Je-li Vladimir zabit, odstraňte jeho žeton 

i kartu ze hry a přidejte 1 sekeru do vašeho skladiště.

VLADIMIR

bok po boku

Pokud chcete zkontrolovat, jak se tomuto 
sousedu daří, viz Scénu 4 scénáře Bok po boku podle současné úrovně jeho potřeb.

· Odhoďte z vašeho skladiště libovolné žetony v souhrnné tržní hodnotě alespoň 10, abyste snížili úroveň Andrejových potřeb o 1.· Odhoďte z vašeho skladiště 3 žetony součástek 
(elektronických, mechanických či zbraňových 
v libovolné kombinaci), abyste snížili úroveň Andrejových potřeb o 1.Tyto požadavky můžete naplnit i vícekrát než jednou během jedné návštěvy.

Do úkrytu zdarma umístěte novou katu vybavení 
(bez vykonání jakékoli akce či odhození kterýchkoli z požadovaných zdrojů / žetonů).

potřeby : 

pomoc : 

ANDREj
Pokud chcete zkontrolovat, jak se tomuto 

sousedu daří, viz Scénu 4 scénáře Bok po boku podle současné úrovně jeho potřeb.

· Odhoďte z vašeho skladiště libovolné žetony v souhrnné tržní hodnotě alespoň 10, abyste snížili úroveň Andrejových potřeb o 1.· Odhoďte z vašeho skladiště 3 žetony součástek 
(elektronických, mechanických či zbraňových 
v libovolné kombinaci), abyste snížili úroveň Andrejových potřeb o 1.Tyto požadavky můžete naplnit i vícekrát než jednou během jedné návštěvy.

Do úkrytu zdarma umístěte novou katu vybavení 
(bez vykonání jakékoli akce či odhození kterýchkoli z požadovaných zdrojů / žetonů).

potřeby : 

pomoc : 

ANDREj

bok po boku

KOVAČEVIĆ
Pokud chcete zkontrolovat, jak se těmto 

sousedům daří, viz Scénu 1 scénáře Bok po boku 

podle současné úrovně jejich potřeb.

V průběhu fáze večera vyberte 1 postavu přítomnou 

v úkrytu, aby bránila dům Kovaćevičových. 

Umístěte její figurku na tuto kartu a uvažujte o ní, 

jako by byla umístěna na pole hlídky. Postavu 

sem můžete umístit i v případě, že žádná postava 

v průběhu dne Kovaćevičovy nenavštívila.

V průběhu fáze nočních nájezdů pro bránící postavu 

odděleně vyhodnoťte zranění z tažené karty nočních 

nájezdů podle normálních pravidel. Výsledky hodů 

za tuto postavu neovlivňují obranu úkrytu. Poté 

snižte úroveň potřeb Kovacevićových o 1.

Přidejte do vašeho skladiště libovolné zelené 

žetony v souhrnné tržní hodnotě maximálně 15.

potřeby : 

pomoc : 

kterýchkoli z požadovaných zdrojů / žetonů).

bok po boku

KOVAČEVIĆ
Pokud chcete zkontrolovat, jak se těmto 

sousedům daří, viz Scénu 1 scénáře Bok po boku 

podle současné úrovně jejich potřeb.

V průběhu fáze večera vyberte 1 postavu přítomnou 

v úkrytu, aby bránila dům Kovaćevičových. 

Umístěte její figurku na tuto kartu a uvažujte o ní, 

jako by byla umístěna na pole hlídky. Postavu 

sem můžete umístit i v případě, že žádná postava 

v průběhu dne Kovaćevičovy nenavštívila.

V průběhu fáze nočních nájezdů pro bránící postavu 

V průběhu fáze nočních nájezdů pro bránící postavu 

odděleně vyhodnoťte zranění z tažené karty nočních 

odděleně vyhodnoťte zranění z tažené karty nočních 

nájezdů podle normálních pravidel. Výsledky hodů 

nájezdů podle normálních pravidel. Výsledky hodů 

za tuto postavu neovlivňují obranu úkrytu. Poté 

za tuto postavu neovlivňují obranu úkrytu. Poté 

snižte úroveň potřeb Kovacevićových o 1.

snižte úroveň potřeb Kovacevićových o 1.

Přidejte do vašeho skladiště libovolné zelené 

žetony v souhrnné tržní hodnotě maximálně 15.

potřeby : 

pomoc : 

bok po boku

Pokud chcete zkontrolovat, jak se těmto 

sousedům daří, viz Scénu 1 scénáře Bok po boku 

podle současné úrovně jejich potřeb.

potřeby : 

bok po boku

· Odhoďte ze svého skladiště libovolné zelené 

žetony v souhrnné tržní hodnotě alespoň 5, 

abyste snížili úroveň potřeb Durićových o 1.

· Odhoďte ze svého skladiště 1 léky nebo 1 obvazy, 

abyste snížili úroveň potřeb Durićových o 2.

Tyto požadavky můžete naplnit i vícekrát 

než jednou během jedné návštěvy.

DURIĆ

bok po boku

fáze úsvitu
Vyhodnoťte tuto kartu na začátku 

každé fáze úsvitu.

Zvyšte úroveň potřeb 
všech sousedů o 1.

Je-li karta Vladimira otočena červenou stranou vzhůru, přesuňte žeton Vladimira na akční pole „Návštěva u sousedů“ 
na kartě scénáře.

BOK PO BOKUP ŘED VÁLKOU JSME BYLI ZVYKLÍ SE VÍDAT TÉMĚŘ KAŽDÝ DEN. Míjeli jsme sousedy při nakupování nebo vynášení odpadků. Čas od času 

jsme si zadrbali, půjčili si trochu soli nebo pomohli s vynesením starého nábytku. V těch dobách jsme si mysleli, že si navzájem ro-

zu míme a že každý z nás hraje významnou roli v životě ostatních. Měli jsme pocit, že se nám podařilo ve světě, kde se lidé navzájem 

jen om vzdalují, vytvořit skutečnou komunitu, která zvládne přežít jakékoli nesnáze.

A teď každý jen vyhlíží špinavými okny, příliš vyděšený z násilníků a lupičů než aby vůbec otevřel dveře. Skutečně z našeho starého sou-

sedského přátelství nezbylo nic víc než to?

ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ HRY:Balíčky ÚKRYTU a ÚKOLŮ odstraňte ze hry, při hraní tohoto scé-

náře je nepoužijete.Z balíčku karet POSLEDNÍ ZÁCHRANY odstraňte kartu POVINNOSTI.

Balíčky NOČNÍCH NÁJEZDŮ a OBYVATEL by měly od začátku 

obsahovat všechny karty. Neodstraňujte karty označené červeným 

rohem.
Zamíchejte všechny karty VYBAVENÍ (bez ohledu na to, jestli 

jsou označeny zeleným či oranžovým rohem) do jediného balíčku, 

který umístíte na pole vybavení. V tomto scénáři nebudete používat 

pole nápadů ani akci „nový nápad“.
PŘIPRAVTE BALÍČEK UDÁLOSTÍ :Umístěte karty událostí lícem dolů (na líce karet se nedívejte) na 

pole událostí v následujícím pořadí:1) Najděte kartu KLID ZBRANÍ a umístěte ji naspod balíčku UDÁ

LOSTÍ. Zbylé 2 karty závěrečných událostí odstraňte ze hry.

2) Náhodně táhněte 5 karet UDÁLOSTÍ a umístěte je navrch ba-

líčku.

VYTÁHNĚTE 3 KARTY POSTAV:Vezměte balíček karet postav, zamíchejte jej a vytáhněte 

a ponechte si:
· první taženou kartu postavy s ČERVENÝM orámováním,

· první dvě tažené karty postav s ČERNÝM orámováním. 

Dvěma vybraným postavám přidělte žetony HLADU na úrovni 2. 

Zbylé postavě přidělte žeton NEMOCI na úrovni 1.

VYBAVENÍ NA POČÁTKU HRY:Vyberte 1 libovolnou kartu ZÁKLADNÍHO VYBAVENÍ a umístěte ji 

na libovolné prázdné pole úkrytu.

STAV SKLADIŠTĚ NA POČÁTKU HRY:Následující žetony / zdroje umístěte na pole skladiště:
· 3 VODY, 10 DŘEV, 10 KOMPONENT,
· libovolné další žetony v SOUHRNNÉ TRŽNÍ HODNOTĚ 20.SPECIÁLNÍ KARTY SCÉNÁŘE:Umístěte kartu FÁZE ÚSVITU navrch balíčku osudu. Tuto kartu 

bude třeba vyhodnotit na začátku každé fáze úsvitu, ještě před 

tažením karty osudu.Přečtěte si úvody do příběhů jednotlivých sousedů na polích 

SOUSEDŮ. Poté umístěte všechny karty SOUSEDŮ lícem vzhůru 

(tak, abyste neviděli jejich červené strany) na příslušná pole na 

druhé straně karty tohoto scénáře.
SPECIÁLNÍ ŽETONY SCÉNÁŘE:Umístěte po jednom žetonu POTŘEB na každé označené místo 

na každé stupnici potřeb vedle karet SOUSEDŮ.
Umístěte žeton VLADIMIRA na kartu Vladimira.

SEZNAM KOMPONENT SCÉNÁŘE BOK PO BOKU:

4 KARTY SOUSEDŮ KARTA FÁZE ÚSVITU

ŽETON VLADIMIRA
4 ŽETONY POTŘEB

USING THE Scenarios - see 905
uprchlíci

někoho hledáme
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou.

Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 3.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku nočních nájezdů.

někoho hledáme
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou.

Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 3.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku nočních nájezdů.

uprchlíci

víme, že jsou tu
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou. 

Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 5.
Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku nočních nájezdů.

víme, že jsou tu
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou. 

Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 5.
Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku nočních nájezdů.

uprchlíci

někoho hledáme
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou.

Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 3.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku nočních nájezdů.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

uprchlíci

víme, že tam jsou...
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou.Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 5.Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí upr

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

uprchlíci

někoho hledáme
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou.Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 3.Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

někoho hledáme
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou.Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 3.Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

uprchlíci

někoho hledáme
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou.Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 3.Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

uprchlíci

uprchlíci

FÁZE ÚSVITU
Vyhodnoťte tuto kartu na začátku každé fáze úsvitu.

Hoďte černou kostkou. Je-li výsledek hodu rovný počtu žetonů mrazu minus počet žetonů zabednění nebo nižší, snižte úroveň podmínek uprchlíků o 1.
Nyní ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou. Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 3.

Je-li úroveň podmínek uprchlíků 1 nebo 2, snižte úroveň ukrytí o 2.Je-li úroveň podmínek uprchlíků 5 nebo 6, zvyšte úroveň ukrytí o 2.
Snižte úroveň podmínek uprchlíků o 2.

uprchlíci

SKRÝŠ 
UPRCHLÍKŮ

 MASKOVÁNÍ SKRÝŠE
1 komponenta + 1 dřevo ➥ Zvyšte úroveň ukrytí uprchlíků o 1.
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změny v přípravě :
Táhněte 1 kartu ÚKOLU a umístěte ji na pole úkolů. Vy hod-

noťte ji na konci hry, při vyhodnocování scény 1000 (Klid zbraní) 
namísto vyhodnocení závěrečného úkolu. Pokud se vám nepodaří 
tento úkol splnit, prohráli jste.
 Při hraní tohoto scénáře nepoužívejte žádné další karty 
ÚKOLŮ. Odstraňte je ze hry.

Balíčky NOČNÍCH NÁJEZDŮ a OBYVATEL by měly od začátku 
obsahovat všechny karty kromě těch uvedených níže.  
 Neodstraňujte karty označené červeným rohem.
Následující karty odstraňte z balíčku NOČNÍCH NÁJEZDŮ: 
POBUDOVÉ, 2× LIDSKÉ HYENY, VZPOMÍNKY a ŘÁDÍCÍ GANG.
 Následující karty odstraňte z balíčku NÁVŠTĚVNÍKŮ: 
HLADOVĚJÍCÍ SOUSED, ŽEBRÁCI a všechny karty NOVÝCH 
PŘÍCHOZÍCH. 
 Povšiměte si, že při hraní tohoto scénáře je jen velmi malá 
šance, že se k počáteční skupině přidají nějaké další postavy.

 Zamíchejte všechny karty VYBAVENÍ (bez ohledu na to, 
jestli jsou označeny zeleným či oranžovým rohem) do jediného 
balíčku, který umístíte na pole vybavení. V tomto scénáři nebu-
dete používat pole nápadů ani akci „nový nápad“.

PŘIPRAVTE BALÍČEK UDÁLOSTÍ:
 Umístěte karty událostí lícem dolů (na líce karet se nedívejte) 
na pole událostí v následujícím pořadí:
  1) Najděte kartu KLID ZBRANÍ a umístěte ji naspod balíčku   
     UDÁLOSTÍ. Zbylé 2 karty závěrečných událostí odstraňte 
        ze hry.
 2) Náhodně táhněte 5 karet UDÁLOSTÍ a umístěte je navrch 

ba líčku.

VYTÁHNĚTE 2 KARTY POSTAV:Vezměte balíček karet postav, zamíchejte jej a vytáhněte a ponechte si: · první taženou kartu postavy s ČERVENÝM orámováním,
 · první taženou kartu postavy s ČERNÝM orámováním.
   Jedné vybrané postavě přiřaďte žeton ZOUFALSTVÍ na úrovni 2.
 Jedné vybrané postavě přiřaďte žeton HLADU na úrovni 1.

VYBAVENÍ NA POČÁTKU HRY:Vyberte 1 libovolnou kartu VYBAVENÍ (základního nebo pokročilého) 
a umístěte ji na libovolné prázdné pole úkrytu. Kterékoli pokročilé vy-
bavení musí být umístěno vedle požadovaného základního vybavení, 
uvedeného v popisu na zadní straně karty.
STAV SKLADIŠTĚ NA POČÁTKU HRY:Následující žetony /zdroje umístěte na pole skladiště:
 - 2 VODY, 10 DŘEV, 10 KOMPONENT, 2 MECHANICKÉ SOUČÁSTKY,  
    2 ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, 2 ZBRAŇOVÉ SOUČÁSTKY,
 - libovolné další žetony v SOUHRNNÉ TRŽNÍ HODNOTĚ 20.SPECIÁLNÍ KARTY SCÉNÁŘE:Umístěte kartu FÁZE ÚSVITU navrch balíčku osudu. Tuto kartu 
bude třeba vyhodnotit na začátku každé fáze úsvitu, ještě před 
tažením karty osudu. Umístě kartu SKRÝŠ UPRCHLÍKŮ na li-
bovolné prázdné pole úkrytu. Zamíchejte 3 speciální karty ná-
vštěv níků do balíčku návštěvníků. Zamíchejte 3 speciální karty 
noč ních nájezdů do balíčku nočních nájezdů.
SPECIÁLNÍ ŽETONY SCÉNÁŘE:Umístěte 3 žetony pomoci uprchlíků na pole pomoci uprchlíků.
  Umístěte žeton ukrytí uprchlíků na pole „4“ na stupnici ukrytí 
uprchlíků. Umístěte žeton podmínek uprchlíků na pole „3“ na 
stup nici podmínek uprchlíků.

Když je lidskost každý den vystavena zkouškám, je snadné zapomenout na to, že někdo může trpět ještě více než my. Několik členů pronásledované 

komunity se ukrývá pod naší střechou. Jsou to lidé, kteří ztratili takřka veškerou naději. Nesmíme dovolit, aby přišli i o ten poslední zbytek.

Uprchlická rodina žije ve sklepní skrýši našeho úkrytu. Všichni je nenávidí, označují je za škůdce, podlidi, odpadlíky od víry. Obviňují je ze všech 

špatností, které se komukoli přihodí. Černé ovce z nich přitom dělá jen barva jejich kůže, lehce odlišné nářečí, jejich zvyky a oblékání. Jsou to 

lidé jako my – víc rozdílů byste našli mezi dvěma náhodnými kolemjdoucími než mezi našimi a jejich lidmi. A přesto těch pár rozdílů stačí. Když 

se lidí zmocní nenávist a spalující touha po odplatě, která nejde utišit, a když neexistují žádné odpovědi na otázky „Kdo?“ nebo „Proč?“, stačí jen 

záminka, aby hněv dopadl na ty, kteří se nemohou sami bránit.

Tihle lidé nemohou na ulici vystrčit ani nos. Stali se vězni, kterým by útěk přinesl jen okamžitou a jistou smrt.

Nyní jsme za ně zodpovědní my. Jenom my pro ně můžeme sehnat jídlo a léky. Teď už nejde jen o naše přežití, ale i jejich. Jejich životy jsou 

v našich rukou. Záchrana cizího života ale často stojí nemalou cenu. Nemnoho lidí by se ji rozhodlo zaplatit, kdyby dostali na výběr.

uprchlíci
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Seznam komponent scénáře Epidemie:

3 SPECIÁLNÍ KARTY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Po dokončení hry nezapomeňte vyhledat všechny komponenty scénáře Uprchlíci a oddělit je od kom ponent ze základní hry – mimo tento scénář je nevyužijete.

3 SPECIÁLNÍ KARTY NOČNÍCH NÁJEZDŮ 3 ŽETONY POMOCI UPRCHLÍKŮ

ŽETON PODMÍNEK UPRCHLÍKŮ

ŽETON UKRYTÍ UPRCHLÍKŮ

EpidemE

NAKAŽENÝM SE RADĚJI VYHNĚME
Když zahlédne nakaženého, většina lidí se drží zpátky, nebo dokonce zamává zbraní, aby ubožáka odstrašila. 

Co uděláme my?

Promluvte si s nakaženým nebo vyberte jednu z přítomných postav a zvyšte její úroveň zoufalství o 1.
Pokud se rozhodnete s nakaženým promluvit, hoďte černou kostkou. 

Padne-li 1–3, vyberte jednu z přítomných postav 
a zvyšte její úroveň nemoci o 1.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku epidemie.EpidemE

NAKAŽENÝM SE RADĚJI VYHNĚME

jednu z přítomných postav a zvyšte její úroveň zoufalství o 1.
Pokud se rozhodnete s nakaženým promluvit, hoďte černou kost

EpidemE

JENOM SE MI NĚCO ZDÁLO...
Nikdo tu není, jen vítr. 

Epidemie z města vysála veškerý život. 
Teď je to místo duchů.

Odstraňte tuto kartu ze hry.

JENOM SE MI NĚCO ZDÁLO...
Epidemie z města vysála veškerý život. 

EpidemE

JENOM SE MI NĚCO ZDÁLO...
Nikdo tu není, jen vítr. 

Epidemie z města vysála veškerý život. 

Teď je to místo duchů.

Odstraňte tuto kartu ze hry.

NAKAŽENÝM SE RADĚJI VYHNĚME
Když zahlédne nakaženého, většina lidí se drží zpátky, nebo dokonce zamává zbraní, aby ubožáka odstrašila. 

jednu z přítomných postav a zvyšte její úroveň zoufalství o 1.
Pokud se rozhodnete s nakaženým promluvit, hoďte černou kostkou. 

Padne-li 1–3, vyberte jednu z přítomných postav 

EpidemE

nakažení !
Oběti nákazy vypadají spíš jako duchové než jako lidé. Sápou se po našich rukách a nohách, škemrajíce o pomoc. Stejně jako my dobře vědí, že jim nezbývá žádná naděje. 

Nakonec se nám podaří se od nich vzdálit 
a nechat jejich prosby a nářky za sebou.

Vyberte jednu z přítomných postav a zvyšte její úroveň nemoci o 1.
Odstraňte tuto kartu ze hry.

EpidemE

JENOM SE MI NĚCO ZDÁLO...

Epidemie z města vysála veškerý život. 

NENECHTE  MĚ  ZEMŘÍT !
Odhoďte 1 léky / bylinné léky / konzervu / syrové jídlo / zeleninu, pokud je máte v držení (na hromádce nálezů nebo ve vašem skladišti), nebo hoďte černou kostkou a porovnejte výsledek hodu s empatií každé přítomné postavy. Je-li výsledek hodu rovný empatii dané postavy nebo nižší, zvyšte její úroveň zoufalství o 1.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku epidemie.

EpidemE

EpidemiE
Ulice jsou prázdné a mrtvolně tiché. 

Nemoc je mnohem děsivější než jakýkoli 

člo věk – dokonce ani vojáci se neodváží 

vstou pit do kontaminované oblasti. Riziko 

one moc nění je děsivě vysoké. Epidemie 

řádí už mnoho dní, ani mráz nedokázal 

zpomalit její šíření a jenom dále oslabuje 

hladem zmučená těla. Vakcíny, které byly do města dopraveny, došly už dávno a posled-

ní dávky se dají sehnat jenom pod rukou a za extrémně vysoké ceny.

Kdykoli se s někým potkáme na ulici, nejprve pečlivě a opatrně pátráme po příznacích 

choroby. S nakaženými jednáme jako s nebezpečím a ne jako s lidmi v nouzi. Je těžké 

někomu pomoci, když je cena takhle vysoká.

ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ HRY:
Táhněte 1 kartu ÚKOLU a umístěte ji na pole úkolů. Vyhodnoťte ji na konci hry, při vy-

hodnocování scény 1000 (Klid zbraní) namísto vyhodnocení závěrečného úkolu. Pokud 

se vám nepodaří tento úkol splnit, prohráli jste.

Při hraní tohoto scénáře nepoužívejte žádné další karty ÚKOLŮ. Odstraňte je ze hry.

Balíčky NOČNÍCH NÁJEZDŮ a OBYVATEL by měly od začátku obsahovat všechny 

karty. Neodstraňujte karty označené červeným rohem.

Zamíchejte všechny karty VYBAVENÍ (bez ohledu na to, jestli jsou označeny zeleným 

či oranžovým rohem) do jediného balíčku, který umístíte na pole vybavení. V tomto scé-

náři nebudete používat pole nápadů ani akci „nový nápad“.

PŘIPRAVTE BALÍČEK UDÁLOSTÍ:Umístěte karty událostí lícem dolů (na líce karet se nedívejte) na pole událostí v následujícím pořadí:1) Najděte kartu KLID ZBRANÍ a umístěte ji naspod balíčku UDÁLOSTÍ. Zbylé 2 karty závěrečných událostí odstraňte ze hry.2) Náhodně táhněte 5 KARET UDÁLOSTÍ a umístěte je navrch ba líčku.

ŽETONY MRAZU NA POČÁTKU HRY:
Na pole mrazu umístěte 

2 žetony MRAZU. 

VYTÁHNĚTE 3 KARTY POSTAV:
Vezměte balíček karet postav, zamíchejte jej a vytáhněte 

a ponechte si:
· první dvě tažené karty postav s ČERVENÝM orámováním,

· první taženou kartu postavy s ČERNÝM orámováním.

 Umístěte ke každé postavě žeton NEMOCI na úrovni 1.

vybavení na počátku hry:
Najděte v balíčku vybavení PRIMITIVNÍ KOTEL a vyberte 1 libovolnou kartu 

vybavení (základního nebo pokročilého) a umístěte tyto dvě karty na libovolné 

prázdné pole úkrytu. Kterékoli pokročilé vybavení musí být umístěno vedle poža-

dovaného základního vybavení uvedeného v popisu na zadní straně karty.

STAV SKLADIŠTĚ NA POČÁTKU HRY:
Následující žetony / zdroje umístěte na pole skladiště:

· 2 VODY, 10 DŘEV, 10 KOMPONENT,
· libovolné další žetony v SOUHRNNÉ TRŽNÍ HODNOTĚ 20 nebo méně 

         (kromě vakcín). 

SPECIÁLNÍ KARTY SCÉNÁŘE:
Z karet EPIDEMIE vytvořte balíček, který umístíte lícem dolů na pole epidemie 

na druhé straně této karty scénáře.

Po dokončení hry nezapomeňte vyhledat všechny komponenty scénáře Epidemie 
a oddělit je od komponent ze základní hry – mimo tento scénář je nevyužijete.

Seznam komponent scénáře Epidemie:

BALÍČEK EPIDEMIE (5 KARET EPIDEMIE)

ŽETON EPIDEMIE 3 ŽETONY VAKCÍN

VÍCE O SCÉNÁŘÍCH – VIZ 905

krvavý...

FÁZE ÚSVITU
Vyhodnoťte tuto kartu 

na začátku každé fáze úsvitu.
Pokud se žeton Lukova stavu nachází na úrovni „těžce zraněný“, hoďte černou kostkou. Padne-li 8 –10, viz scénu 2 scénáře Krvavý sníh.

Přidělíte-li Lukovi obvazy: Posuňte žeton Lukova stavu o jednu úroveň výše a odhoďte obvazy, které jste mu přidělili.Pokud jste Lukovi obvazy nepřidělili: Posuňte žeton Lukova stavu o jednu úroveň níž.
Proveďte hod na ověření podezření.
Proveďte hod na ověření podezření.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

krvavý...

překvapivé odhalení
Obyčejná poznámka mezi řečí, pronesená jedním z našich sousedů, uvrhla celý příběh do úplně nového světla.

Zvyšte úroveň podezření na stupnici podezření s nejnižší úrovní podezření o 2.

krvavý...

ZRANĚNÝ LUKA

TĚŽCE ZRANĚNÝ

V KRITICKÉM STAVU

MRTVÝ
VIZ SCÉNU 1 SCÉNÁŘE KRVAVÝ SNÍH

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

Obyčejná poznámka mezi řečí, pronesená jedním z našich sousedů, 
Obyčejná poznámka mezi řečí, pronesená jedním z našich sousedů, 
Obyčejná poznámka mezi řečí, pronesená jedním zuvrhla celý příběh do úplně nového světla.

Zvyšte úroveň podezření na stupnici podezření s nejnižší úrovní podezření o 2.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

krvavý...

problémy s důvěrou
Komu můžeme věřit? Kdykoli dojde na téma vraždy, každý jako by se vyhýbal přímým odpovědím.
Můžete ověřit podezření a zvýšit úroveň podezření na příslušné stupnici podezření o 2 (namísto o 1).

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

na příslušné stupnici podezření o 2 (namísto o 1).

krvavý...

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

krvavý...

NAJEDNOU VŠECHNO ZAPADÁ
V průběhu konverzace nám soused prozradil vodítko, které se ukázalo být zásadním dílkem skládačky, kterou se snažíme vyřešit.

Zvyšte na 1 vybrané stupnici podezření úroveň podezření o 1.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

V průběhu konverzace nám soused prozradil vodítko, které se ukázalo být 

V průběhu konverzace nám soused prozradil vodítko, které se ukázalo být 

V průběhu konverzace nám soused prozradil vodítko, kterzásadním dílkem skládačky, kterou se snažíme vyřešit.
Zvyšte na 1 vybrané stupnici podezření úroveň podezření o 1.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

krvavý...

NA KAŽDÉM ŠPROCHU PRAVDY TROCHU?
Kdo nese vinu? Kdo měl motiv? Poté, co jsme se trochu poptali po okolí, se zdá, že stín podezření ulpívá na každém...

Proveďte 2 hody na ověření podezření.

krvavý sníh
Výjev, který máte před sebou, je málem nádherný. Svět pokrývá sněhová peřina a všude kolem se rozprostírá bílo. S jedinou vý-

jimkou – rudou louží zmrzlé krve pod vašima nohama. Při bližším pohledu si povšimnete, jak se ve sněhu něco blýská. Je to nůž?

Snad nikdo ve městě nepamatuje takové sněhové bouře, jaké Pogoren zažil v posledních dnech. Ulice jsou liduprázdné, boje se 

utišily. Více než kdy dřív teď město připomíná mrtvou skořápku. Všechno pokrývá mocná vrstva sněhu, přičemž sněžení ne a ne 

ustat. Nezřídka nedohlédnete ani na špičku vlastního nosu. I odstřelovači zpoza řeky opustili svá stanoviště, protože neměli šanci 

kohokoli zasáhnout. Namísto kulek nás nyní sužuje lezavý mráz. Včera se ale přihodilo něco hrozného. Jednoho z naší čtveřice, 

Luku, jsme nalezli ležícího v krvi pár kroků za naším úkrytem. Vyrazil hledat dříví na podpal a místo toho nalezl téměř nalezl smrt.

Je naživu, ale jenom sotva a stále se neprobudil. Vedle jeho těla jsme nalezli zakrvácený nůž. Náš nůž. Pokusil se ho zabít jeden z nás?

Tak dlouho jsme spolu žili v extrémních podmínkách, ale když začne vzájemnou důvěru nahrazovat podezřívání, stává se 

každým dnem stále těžší táhnout za jeden provaz. Musíme se o Luku postarat a zjistit, kdo se ho pokusil zavraždit – i kdyby to 

byl jeden z nás. Možná něco spatřil některý ze sousedů. Možná vědí něco, co my ne. Možná se probere Luka a ukáže na útočníka 

prstem... Sledujeme chování ostatních, rozebíráme každé vyřčené slovo a snažíme se v něm objevit stopy a důkazy.

Dnes někdo přinesl dlouhé lano – pro případ, že se nám podaří identifikovat útočníka. Až ta chvíle nastane, až si budeme jistí, 

budeme muset tohoto úkladného vraha přemoci a spoutat.

ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ HRY
Táhněte 1 KARTU ÚKOLU a umístěte ji na pole 

úkolů. Vyhodnoťte ji na konci hry, při vyhodnocování 

scény 1000 (Klid zbraní) namísto vyhodnocení závě-

rečného úkolu. Pokud se vám nepodaří tento úkol spl-

nit, prohráli jste.
Při hraní tohoto scénáře nepoužívejte žádné další 

karty ÚKOLŮ. Odstraňte je ze hry.

Následující karty odstraňte z balíčku NÁVŠTĚV-

NÍKŮ: HLADOVĚJÍCÍ SOUSED, PROSÍM, POMOZTE!, 

LÉKAŘ a ŽEBRÁCI.

Balíčky NOČNÍCH NÁJEZDŮ a OBYVATEL  by měly 

od začátku obsahovat všechny karty. Neodstraňujte 

karty označené červeným rohem.

Zamíchejte všechny karty  VYBAVENÍ (bez ohle-

du na to, jestli jsou označeny zeleným či oranžovým 

rohem) do jediného balíčku, který umístíte na pole 

vybavení. V tomto scénáři nebudete používat pole 

nápadů ani akci „nový nápad“.

PŘIPRAVTE BALÍČEK UDÁLOSTÍ:
Než začnete připravovat balíček událostí, najděte 

a dejte stranou kartu TUHÁ ZIMA.

 Poté umístěte karty událostí lícem dolů (na líce karet 

se nedívejte) na pole událostí v následujícím pořadí: 

1) Zamíchejte 3 karty ZÁVĚREČNÝCH UDÁLOSTÍ – 

ty budou tvořit spodek balíčku.

2) Náhodně táhněte 3 KARTY UDÁLOSTÍ a umístěte 

je navrch balíčku.

ŽETONY MRAZU 
NA POČÁTKU HRY:

Na pole mrazu umístěte 4 žetony MRAZU.
Navíc na pole mrazu umístěte kartu udá -

    losti TUHÁ ZIMA.

VYTÁHNĚTE 3 KARTY POSTAV:
Vezměte balíček karet postav, zamíchejte jej 

a vy táhněte a ponechte si:
· první dvě tažené karty postav 

       s ČERVE NÝM ORÁMOVÁNÍM.
· první taženou kartu postavy 

       s ČERNÝM  ORÁMOVÁNÍM.
Umístěte karty těchto postav na příslušná pole 

na zadní straně této karty scénáře. Případné nové 
postavy, které by se ke skupině přidaly v průběhu hry, 
však na tato pole neumisťujte.

Umístěte ke každé postavě žeton ŽETON ZOUFAL-
STVÍ na úrovni 2.

Umístěte po jednom žetonu PODEZŘENÍ 
na pole „0“ každé ze čtyř stupnic podezření 
(po jedné stupnici pro každou z postav 
a jedna pro sousedy).

VYBAVENÍ NA POČÁTKU HRY:
Najděte v balíčku vybavení PRIMITIVNÍ KOTEL 

a vyberte 1 libovolnou kartu vybavení (základního nebo 
pokročilého) a umístěte tyto dvě karty na libovolné 
prázdné pole úkrytu. Kterékoli pokročilé vybavení 
musí být umístěno vedle požadovaného základního 
vybavení uvedeného v popisu na zadní straně karty.

STAV SKLADIŠTĚ NA POČÁTKU HRY:
Následující žetony/zdroje umístěte na pole 

skladiště:
· 2 VODY, 10 DŘEV, 10 KOMPONENT, NŮŽ,  

 · libovolné další žetony v SOUHRNNÉ  
     TRŽNÍ HOD NOTĚ 20 nebo méně.

SPECIÁLNÍ KARTY SCÉNÁŘE:
Umístěte kartu ZRANĚNÝ LUKA poblíž herního 

plánu a položte na ni žeton Lukova stavu na úroveň 
TĚŽCE ZRANĚNÝ.

Umístěte kartu FÁZE ÚSVITU navrch balíčku osu-
du. Tuto kartu bude třeba vyhodnotit na začátku každé 
fáze úsvitu, ještě před tažením karty osudu.

Do balíčku návštěvníků zamíchejte 4 speciální karty 
NÁVŠTĚVNÍKŮ.

SPECIÁLNÍ ŽETONY SCÉNÁŘE:
Umístěte do skladiště žeton POUT. Tento 

žeton nemůže být až do konce hry žádným 
způsobem ukraden, ztracen ani vyměněn. Jeho 
tržní hodnota je 0. Nakonec umístěte žeton 
BLIZARDU na pole „3“ stup nice blizardu. 

Seznam komponent 
scénáře Krvavý sníh:

VÍCE O SCÉNÁŘÍCH – VIZ 905 Po dokončení hry nezapomeňte vyhledat všechny komponenty scénáře Krvavý sníh a oddělit je od komponent ze základní hry – mimo tento scénář je nevyužijete.

ŽE
TO

N
 B

LI
ZA

R
D

U

4 
ŽE

TO
N

Y 
PO

D
EZ

Ř
EN

Í
ŽE

TO
N

 L
U

KO
VA

 
ST

AV
U

ŽE
TO

N
 P

O
U

T

4 
SP

EC
IÁ

LN
Í K

AR
TY

 
N

ÁV
ŠT

ĚV
N

ÍK
Ů

KA
R

TA
 F

ÁZ
E 

Ú
SV

IT
U

KA
R

TA
 Z

R
AN

ĚN
Ý 

LU
KA

5 oboustranných karet scénářů 
s příslušnými kartami, žetony 

a obálkami popsanými na dané kartě

chodby

stoky

místnost

stoky

22 karet stok  
(12 chodeb a 10 místností)

Po vyhodnocení této karty ji odstraňte ze hry.

vD I

skrytá zásoba
Objevili jste skrýš plnou hodnotných věcí. 

Zahrajte tuto kartu během stavby libovolného vybavení v úkrytu. Vyberte 1 typ žetonů /  zdrojů a při stavbě jej ignorujte (neodhazujte žádné žetony /  zdroje vybraného typu).
Můžete zvolit jednu z přítomných postav a zvyšte její úroveň únavy o 2, abyste toto vybavení postavili okamžitě (během libovolné fáze) bez vyčerpání akce.

Po vyhodnocení této karty ji odstraňte ze hry.

vD I

šibeniční humor
Občas, když už je opravdu nejhůř, se vám najednou v hlavě vynoří vtip, který bez obalu míří přímo k jádru věci – jako záblesk vzpomínek na normální život...

Hoďte černou kostkou a porovnejte výsledek hodu s empatií každé z přítomných postav. Je-li výsledek hodu rovný empatii dané postavy nebo nižší, snižte její úroveň zoufalství o 2. Je-li vyšší než empatie dané postavy, zvyšte její úroveň zoufalství o 1.

zoufalá opatření
Kdykoli je nějaká z postav odstraněna ze hry, táhněte 1 kartu 

zoufalých opatření. Ponechte si ji. V libovolnou chvíli 

můžete využít efekt popsaný na její přední straně.

Pokud je najednou ze hry odstraněna víc jak jedna postava, 

táhněte 1 kartu zoufalých opatření za každou z těchto postav.

7 karet zoufalých opatření

Farmáři

Farmáři

ZOUFALÍ LIDÉ
Střetli jsme se se skupinou nově příchozích venko vanů rabujících v oblasti. Konverzace s nimi je hodně napjatá.Hodem černou kostkou určete počet zoufalých lidí, na něž jste narazili: 1– 3 – jeden, 4 –8 – dva, 9 –10 – tři a připravte jejich žetony.  Zoufalí lidé jsou ozbrojeni:

: ničím, : nožem, : sekerou 
Vyberte jednu z přítomných postav a hoďte černou kostkou. Je-li výsledek hodu vyšší než empatie vybrané postavy, okamžitě začíná boj (viz Deník: Boj).  

Pokud nedošlo k boji: Můžete vrátit 1 kartu průzkumu, abyste s nimi OBCHODOVALI – viz 355. 
Pokud došlo k boji: Můžete se pokusit boj ZASTAVIT – viz 880. Pokud porazíte všechny nepřátele – viz 33.

Poté zamíchejte tuto kartu zpět do balíčku obyvatel.

Farmáři

Přidejte 22  na pole mrazu.
 na pole mrazu.

PŘÍJEZD UPRCHLÍKŮ Z VENKOVAUmístěte tuto kartu na hromádku nálezů 
(pokud se tam již nějaká karta nachází, odstraňte ji ze hry):Od této chvíle můžete při prohledávání ve vzdálené 

lokaci přidat na hromádku nálezů 1 zeleninu navíc.
Farmáři

střešní 
zahrádka

 PĚSTUJTE ZELENINU :
Odhoďte 2 chemikálie, abyste 

na tuto kartu umístili žeton ČEKÁNÍ. 

Poté hoďte černou kostkou. Padne-li 1, 

postava vykonávající tuto akci je zasažena 

kulkou odstřelovače a utrpí 2 zranění.

Při vyhodnocování žetonů ČEKÁNÍ hoďte 

černou kostkou a přidejte do vašeho skladiště 

příslušný počet žetonů zeleniny.

Padne-li 1– 2, přidejte 1 ZELENINU.

Padne-li 3– 5, přidejte 2 ZELENINY.

Padne-li 6 –10, přidejte 3 ZELENINY.

7 karet farmářů

ZMĚNY V PRAVIDLECH
Pokaždé poté, co dokončíte prohledávání (ale před krokem „Vyberte si nálezy“), se můžete rozhodnout navštívit tržiště, na které přicházejí obchodovat a tlachat lidé ze všech okruhů společnosti. Odhoďte libovolný 1 žeton z hromádky nálezů. Poté táhněte 1 kartu zboží z balíčku zboží. Jedná-li se o kartu dopadu na skutečnost, vyhodnoťte scénu příslušející aktuální pozici žetonu tolerance na stupnici tolerance. Pokud se nejedná o kartu dopadu na skutečnost, umístěte podle pokynů taženou kartu na pole dostupného zboží nebo vedle karty tržiště. 

Vyberte jednu z možností na kartě dostupného zboží.

Odstraňte všechny figurky farmářů a rváčů z karty tržiště. Je-li nějaká figurka umístěna na poli zloděje, přesuňte ji nazpět na hromádku nálezů. Poté vyhodnoťte krok „Vyberte si nálezy“.

DOSTUPNÉ ZBOŽÍ

stupnice 
TOLERANCE 

ZLODĚJ

RVÁČ

FARMÁŘFARMÁŘ

ZBOŽÍ

NA TOTO POLE UMÍSTĚTE BALÍČEK ZBOŽÍ :

NA TOTO POLE UMÍSTĚTE TAŽENOU KARTU ZBOŽÍ :

obchod : Vyhodnoťte OBCHOD podle normálních pravidel (viz Deník: Obchod). Karta dostup-
ného zboží určuje, jaké žetony jsou při obchodování k dispozici. Při obchodování na tržišti nelze platit 
zelenými ani žlutými žetony.

plenění : Táhněte 1 žeton nepřítele za každou figurku farmáře a rváče na kartě tržiště a vyhodnoťte sekce „PLENĚNÍ“ příslušné jejich polím, abyste zjistili, čím jsou nepřátelé ozbrojeni. Poté začne boj (viz Deník: Boj). Zabijete-li všechny nepřátele z karty tržiště, přidejte na hromádku nálezů všechny žetony uve-dené na kartě dostupného zboží. Bez ohledu na výsledek boje přesuňte žeton tolerance na pole „0“ stupnice tolerance.

krádež : Přesuňte 1 postavu na pole zloděje. Poté hoďte šedou bojovou 

kostkou (můžete využít zdatnost postavy pro opakování hodu). Za každý symbol , 

který padne, přidejte na hromádku nálezů libovolné žetony z těch, které jsou v nabídce 

na kartě dostupného zboží o tržní hodnotě maximálně 5. Pokud padne prázdná stěna, 

vyhodnoťte pro pole, na kterých se nachází figurka farmáře či rváče, příslušnou sekci 

„KRÁDEŽ“. Bez ohledu na výsledek hodu snižte úroveň tolerance o 1. 

: nůž 

: nůž : nic

: sekera

: sekera

: pistole

PLENĚNÍ :
KRÁDEŽ : Zloděj utrpí 1 zranění.

KRÁDEŽ : Zvyšte úroveň zlodějovy únavy o 1.

PLENĚNÍ :

VYHODNOŤTE SCÉNU TOLERANCE „0“ Z KARTY DOSTUPNÉHO ZBOŽÍ. POTÉ ODSTRAŇTE 
VŠECHNY KOMPONENTY TRŽIŠTĚ ZE HRY.

1 karta tržiště  
a 1 žeton tolerance

mapa stok

stoky

8 destiček stok a 1 žeton 
průzkumné výpravy

Není cesty zpět
Jedinými východy 
z místnosti C jsou cesty 
označené tečkovanou čarou.

VSTUPNÍ OBLAST
Temná a zapáchající… 
VÝCHOD se nachází na třetím 

umístěném dílku mapy stok. 

Ve chvíli, kdy opouštíte stoky, 

hoďte černou kostkou : 

1– 5 – Blízká lokace 
6 –8 – Vzdálená lokace
9 –10 – Velmi vzdálená lokace

ZBOŽÍ Z ČERNÉHO TRHU
Kdykoli můžete odhodit libovolné množství kulek nebo čistého lihu (bez toho, abyste vyhodnocovali jejich efekty). Za každý odhozený žeton kulek posuňte žeton úkolu o 1, za čistý líh o 2.

Odměna: PŘÍZEŇ. Můžete OBCHODOVAT (viz Deník: Obchod), abyste vyměnili žetony z vašeho skladiště za libovolné jiné žetony. Provize: 0.Trest: ZPUSTOŠENÍ. Vraťte 2 vyrobené karty vybavení zpět do balíčku vybavení.

VD I

NÁHRADNÍ DÍLY PRO PAŠERÁKY
Kdykoli můžete odhodit libovolné množství součástek (elektronické, mechanické). Za každý odhozený žeton součástky posuňte žeton úkolu o 1.

Odměna: VÝPLATA. Přidejte do vašeho skladiště 2 pálenky.Trest: BITÍ. Mezi postavy libovolně rozdělte 2 zranění.

VD I

Po zahrání tuto kartu odstraňte ze hry.

drahé tretky
Zahrajte tuto kartu při obchodování.

Ignorujte provizi. Navíc považujte tuto kartu 
za šedý žeton s tržní hodnotou 10.

VD I

2 karty úkolů kapitoly  
a 1 karta poslední záchrany

zboží

farmáři

f38 f3 f138

Můžete:

Tolerance: 4 Tolerance: 3–1 Tolerance: 0 

Na kartu tržiště umístěte následující figurky:

krást na tržišti

 – viz kartu tržiště – NEBO 

tržiště
– viz kartu tržiště – NEBO

a získat tak tyto žetony:

vyplenit

obchodovat
Provize: 1cigaretu, kávu, 

   2× bylinky, zeleninu.

1 farmáře

15 karet zboží

f38
f3

f138

Můžete:

Tolerance: 4 Tolerance: 3–1 Tolerance: 0 

Na kartu tržiště umístěte následující figurky:

krást n
a tržišti

 – viz kartu tržiště – NEBO 

tržiště
– viz kartu tržiště – NEBO

a získat tak tyto žetony:

vyplenit

obchodovat
Provize: 1

cigaretu, kávu, 

   2× bylinky, zeleninu.

1 farmáře

1. svazek Válečného deníku

herní komponenty



EMIRA
Bezdomovkyně

POVAHA :
Návyk: Odhoďte z vašeho skladiště 1 pálenku nebo čistý líh nebo zvyšte úroveň Emiřina zoufalství o 1.

Je-li Emira hladová, snižte její úroveň hladu o 1.
Je-li Emira hladová, snižte její úroveň hladu o 1.
Je-li Emira v depresi Je-li Emira v depresi 
(úroveň zoufalství 2 nebo 3), (úroveň zoufalství 2 nebo 3), zvyšte její úroveň zoufalství o 1.zvyšte její úroveň zoufalství o 1.

Docela to ujde: Jednou během každé fáze prohledávání může Emira přidat na hromádku nálezů 1 zeleninu.

Zdatnost Empatie

Nosnost

VD I

VD I

KOČKA
Jednou denně, v libovolné fázi, 

hoďte černou kostkou.
Padne-li 1– 4, kočka se někam zatoulala. Zítra se (snad) vrátí.

Odjakživa zbožňuju kočky !
Padne-li 5 – 7,  snižte úroveň zoufalství libovolné přítomné postavy o 1.
Padne-li 8 – 10, kočka něco přinesla. Do vašeho skladiště přidejte 1 syrové jídlo.

Po vyhodnocení této karty ji odstraňte ze hry.

vD I

zamyslete se !
Zahrajte před začátkem boje. Vyberte 1 z přítomných postav, hoďte černou kostkou a porovnejte výsledek hodu s empatií dané postavy. 

Je-li výsledek hodu rovný empatii dané postavy nebo nižší, podařilo se vám boji vyhnout.
Je-li výsledek hodu vyšší než empatie dané postavy, provedou nepřátelé před bojem navíc útok ze zálohy.

Po vyhodnocení této karty ji odstraňte ze hry.

vD I

VĚCI Z NOČNÍCH MŮR

Dnes v noci se k našim dveřím nikdo nepřiblíží. 

Krvavé skrvny varují už zdálky...

Zahrajte na začátku fáze nočních nájezdů.

V této fázi nočních nájezdů netáhněte 

žádné karty nočních nájezdů.

Navíc hoďte černou kostkou a porovnejte výsledek s empatií každé 

z postav přítomných v úkrytu. Padne-li výsledek rovný empatii 

dané postavy nebo nižší, zvyšte její úroveň zoufalství o 1.

Po vyhodnocení této karty ji odstraňte ze hry.

vD I

šibeniční humor
Občas, když už je opravdu nejhůř, se vám najednou 

v hlavě vynoří vtip, který bez obalu míří přímo k jádru věci – 
jako záblesk vzpomínek na normální život...

Hoďte černou kostkou a porovnejte výsledek hodu s empatií 
každé z přítomných postav. Je-li výsledek hodu rovný empatii dané 
postavy nebo nižší, snižte její úroveň zoufalství o 2. Je-li vyšší než 

empatie dané postavy, zvyšte její úroveň zoufalství o 1.

Po vyhodnocení této karty ji odstraňte ze hry.

vD I

vlezte tam oknem!
Zahrajte kdykoli. Vyhodnoťte 1 kartu úkrytu (nábytek nebo haldu), 

i kdyby ještě nebyla přístupná (např. by byla zablokovaná sutí, 
zamčenými dveřmi nebo mřížemi), bez vyčerpání akce.

Hoďte černou kostkou.Výsledek = 1– 3 – jedna vybraná postava utrpí 2 zranění.

zoufalá opatření
Kdykoli je nějaká z postav odstraněna ze hry, táhněte 1 kartu 

zoufalých opatření. Ponechte si ji. V libovolnou chvíli 

můžete využít efekt popsaný na její přední straně.

Pokud je najednou ze hry odstraněna víc jak jedna postava, 

táhněte 1 kartu zoufalých opatření za každou z těchto postav.

kočka
Nejenom lidi, ale i zvířata lapila válečná past uvnitř města. Mazlíčci bývali milováni a bylo o ně postaráno, ale teď už nikoho nezajímají a musí přežít na vlastní pěst uprostřed konfliktu, kterému nemohou rozumět. Přežít za každou cenu. 
Tento modul se skládá z figurky a karty kočky. Tyto komponenty využijete, střetneteli se s koč kou v rámci jedné ze scén a rozhodneteli se jí poskytnout přístřeší ve vašem úkrytu.
V rámci kampaně se můžete rozhodnout zahá jit hru s kočkou přítomnou v úkrytu. V takovém případě nepřidávejte do skladiště na začátku hry 3 syrová jídla.

Zoufalá opatření
Víme, že to zní zoufale, ale jakou další možnost máme v těchto zoufa

lých časech?

Tento modul se skládá ze 7 karet, které vám přijdou k duhu ve chvíli, 

kdy se všechno začne rozpadat. Zoufalá opatření vám otevřou nové 

možnosti. Nicméně nic není zadarmo. Většinou budete muset učinit 

volbu, a abyste získali to, co karta nabízí, budete muset zaplatit určitou 

cenu nebo riskovat nepříjemnosti v budoucnu.

Karty zoufalých opatření můžete používat od chvíle, 
kdy některá z postav zemře nebo opustí skupinu. 
Veš kerá další pravidla pro jejich používání jsou po
psána přímo na kartách.

moduly rozšíření

EMIRA, TŘINÁCTÁ POSTAVA
Válka lidem vzala všechno. Domovy, rodiny, důstojnost. Já to však 

ztratila dávno předtím, než vypukla.

S některými z nás život zachází obzvlášť hrubě, nutí nás o všech

no přicházet den co den, a to včetně toho nejdůležitějšího – naděje 

a síly bojovat dál. Aniž byste si toho všimli, stanete se stínem oso by, 

jíž jste bývali dříve, špinavým obrysem kdesi v pozadí. Před válkou 

byste kolem mě procházeli s odvráceným zrakem. Bylo nemožné 

proniknout tou neviditelnou bariérou, která oddělovala vaše uspě

chané životy od existence nás, kteří jsme byli z nejrůznějších důvodů 

odstrčeni stranou. Ale i my jsme lidské bytosti.

Když válka vypukla, trpěli všichni a propast mezi námi zmizela. Po

prvé za dlouhou dobu ve mně vidíte člověka, který se od ostatních 

nijak neliší. Už nejsem bezdomovkyně a vyvrhel, jsem znovu Emira. 

Jsem zvyklá se skrývat, žít v chudobě a hrabat se v tom, co zbylo 

po ostatních. To, kvůli čemu se na mě lidé dívali skrz prsty, se nyní 

ukazuje být užitečnou dovedností. Vítejte do mého světa. Ale nemy

slete si, že mě to těší. Stejně jako všichni ostatní, i já vyhlížím konec 

téhle noční můry. Jednou přece musí skončit.

Tento modul se skládá z figurky a karty postavy představující bez

do movkyni Emiru. Můžete jej zapojit do základní hry zcela bez 

omezení, neboť Emiřin příběh je součástí původní Knihy příběhů.

Než zahájíte novou kampaň, zamí

chejte Emiřinu kartu postavy do ba

líčku postav a umístěte její figurku 

do kra bice. K Emiře přistupujte jako 

ke kterékoli jiné postavě.

Emiru můžete také potkat při vyhod

nocování jedné ze scén. Pokud se již 

nachází ve hře, zkrátka tuto scénu 

ignorujte. Pokud ne, použijte namís

to improvizované karty a žetonu po 

psa   ných v dané scéně kartu a figurku 

Emiry.



ZMĚNY V PRAVIDLECH
Pokaždé poté, co dokončíte prohledávání (ale před krokem „Vyberte si nálezy“), se 

můžete rozhodnout navštívit tržiště, na které přicházejí obchodovat a tlachat lidé ze 

všech okruhů společnosti. Odhoďte libovolný 1 žeton z hromádky nálezů. Poté táhněte 

1 kartu zboží z balíčku zboží. Jedná-li se o kartu dopadu na skutečnost, vyhodnoťte 

scénu příslušející aktuální pozici žetonu tolerance na stupnici tolerance. Pokud se 

nejedná o kartu dopadu na skutečnost, umístěte podle pokynů taženou kartu na pole 

dostupného zboží nebo vedle karty tržiště. 

Vyberte jednu z možností na kartě dostupného zboží.

Odstraňte všechny figurky farmářů a rváčů z karty tržiště. Je-li nějaká figurka umístěna 

na poli zloděje, přesuňte ji nazpět na hromádku nálezů. Poté vyhodnoťte krok „Vyberte 

si nálezy“.

DOSTUPNÉ ZBOŽÍ

stupnice 
TOLERANCE 

ZLODĚJ

RVÁČ

FARMÁŘFARMÁŘ

ZBOŽÍ
NA TOTO POLE UMÍSTĚTE BALÍČEK ZBOŽÍ :

NA TOTO POLE UMÍSTĚTE TAŽENOU KARTU ZBOŽÍ :

obchod : Vyhodnoťte OBCHOD podle normálních pravidel (viz Deník: Obchod). Karta dostup-

ného zboží určuje, jaké žetony jsou při obchodování k dispozici. Při obchodování na tržišti nelze platit 

zelenými ani žlutými žetony.

plenění : Táhněte 1 žeton nepřítele za každou figurku farmáře a rváče na kartě tržiště a vyhodnoťte 

sekce „PLENĚNÍ“ příslušné jejich polím, abyste zjistili, čím jsou nepřátelé ozbrojeni. Poté začne boj (viz 

Deník: Boj). Zabijete-li všechny nepřátele z karty tržiště, přidejte na hromádku nálezů všechny žetony uve-

dené na kartě dostupného zboží. Bez ohledu na výsledek boje přesuňte žeton tolerance na pole „0“ stupnice 

tolerance.

krádež : Přesuňte 1 postavu na pole zloděje. Poté hoďte šedou bojovou 

kostkou (můžete využít zdatnost postavy pro opakování hodu). Za každý symbol , 

který padne, přidejte na hromádku nálezů libovolné žetony z těch, které jsou v nabídce 

na kartě dostupného zboží o tržní hodnotě maximálně 5. Pokud padne prázdná stěna, 

vyhodnoťte pro pole, na kterých se nachází figurka farmáře či rváče, příslušnou sekci 

„KRÁDEŽ“. Bez ohledu na výsledek hodu snižte úroveň tolerance o 1. 

: nůž 

: nůž 
: nic

: sekera

: sekera

: pistolePLENĚNÍ :
KRÁDEŽ : Zloděj utrpí 1 zranění.

KRÁDEŽ : Zvyšte úroveň zlodějovy únavy o 1.

PLENĚNÍ :

VYHODNOŤTE SCÉNU TOLERANCE „0“ Z KARTY 

DOSTUPNÉHO ZBOŽÍ. POTÉ ODSTRAŇTE 

VŠECHNY KOMPONENTY TRŽIŠTĚ ZE HRY.

Pokud jste právě otočili tuto kartu, 
viz scénu 11 scénáře Bok po boku.Vladimir se bez přestání potuluje sousedstvím, 

vzteklý jako raněný medvěd. Kdovíproč ze svého 

zoufalství viní nás. Jenom vodka či krev teď 
dokážou utišit jeho utrpení...Při vyhodnocování karty ve fázi úsvitu umístěte 

Vladimirův žeton na pole akce „návštěva u sousedů“ 

na kartě scénáře. Předtím, než kterákoli z postav 

vykoná tuto akci, odhoďte ze svého skladiště žetony 

o celkové tržní hodnotě 10 nebo více. Pokud tak učiníte, 

vraťte Vladimirův žeton k Vladimirově kartě. 

Pokud ne, rozzuřený Vladimir na postavy zaútočí.

Vladimirův útok: Umístěte Vladimirův žeton do prvního 

sloupce tabulky boje. Považujte jej za žeton nepřítele 

o zdatnosti 3, ozbrojeného sekerou. Tohoto boje se účastní 

všechny postavy právě přítomné v úkrytu, bez ohledu na 

jejich stavy. Zahajte boj (viz Deník: Boj). Z tohoto boje 

nelze uprchnout. Je-li Vladimir zabit, odstraňte jeho žeton 

i kartu ze hry a přidejte 1 sekeru do vašeho skladiště.

VLADIMIRPokud jste právě otočili tuto kartu, 
viz scénu 11 scénáře Bok po boku.Vladimir se bez přestání potuluje sousedstvím, 

vzteklý jako raněný medvěd. Kdovíproč ze svého 

zoufalství viní nás. Jenom vodka či krev teď 
dokážou utišit jeho utrpení...Při vyhodnocování karty ve fázi úsvitu umístěte 

Vladimirův žeton na pole akce „návštěva u sousedů“ 

na kartě scénáře. Předtím, než kterákoli z postav 

vykoná tuto akci, odhoďte ze svého skladiště žetony 

o celkové tržní hodnotě 10 nebo více. Pokud tak učiníte, 

vraťte Vladimirův žeton k Vladimirově kartě. 

Pokud ne, rozzuřený Vladimir na postavy zaútočí. Umístěte Vladimirův žeton do prvního 

sloupce tabulky boje. Považujte jej za žeton nepřítele 

o zdatnosti 3, ozbrojeného sekerou. Tohoto boje se účastní 

všechny postavy právě přítomné v úkrytu, bez ohledu na 

jejich stavy. Zahajte boj (viz Deník: Boj). Z tohoto boje 

nelze uprchnout. Je-li Vladimir zabit, odstraňte jeho žeton 

i kartu ze hry a přidejte 1 sekeru do vašeho skladiště.

VLADIMIR

bok po boku

Pokud chcete zkontrolovat, jak se tomuto 

sousedu daří, viz Scénu 4 scénáře Bok po boku 

podle současné úrovně jeho potřeb.

· Odhoďte z vašeho skladiště libovolné žetony 

v souhrnné tržní hodnotě alespoň 10, 

abyste snížili úroveň Andrejových potřeb o 1.

· Odhoďte z vašeho skladiště 3 žetony součástek 

(elektronických, mechanických či zbraňových 

v libovolné kombinaci), abyste snížili úroveň 

Andrejových potřeb o 1.

Tyto požadavky můžete naplnit i vícekrát 

než jednou během jedné návštěvy.

Do úkrytu zdarma umístěte novou katu vybavení 

(bez vykonání jakékoli akce či odhození 

kterýchkoli z požadovaných zdrojů / žetonů).

potřeby : 

pomoc : 

ANDREj
Pokud chcete zkontrolovat, jak se tomuto 

sousedu daří, viz Scénu 4 scénáře Bok po boku 

podle současné úrovně jeho potřeb.

· Odhoďte z vašeho skladiště libovolné žetony 

v souhrnné tržní hodnotě alespoň 10, 

abyste snížili úroveň Andrejových potřeb o 1.

· Odhoďte z vašeho skladiště 3 žetony součástek 

(elektronických, mechanických či zbraňových 

v libovolné kombinaci), abyste snížili úroveň 

Andrejových potřeb o 1.

Tyto požadavky můžete naplnit i vícekrát 

než jednou během jedné návštěvy.

Do úkrytu zdarma umístěte novou katu vybavení 

(bez vykonání jakékoli akce či odhození 

kterýchkoli z požadovaných zdrojů / žetonů).

potřeby : 

pomoc : 

ANDREj

bok po boku

KOVAČEVIĆ

Pokud chcete zkontrolovat, jak se těmto 

sousedům daří, viz Scénu 1 scénáře Bok po boku 

podle současné úrovně jejich potřeb.

V průběhu fáze večera vyberte 1 postavu přítomnou 

v úkrytu, aby bránila dům Kovaćevičových. 

Umístěte její figurku na tuto kartu a uvažujte o ní, 

jako by byla umístěna na pole hlídky. Postavu 

sem můžete umístit i v případě, že žádná postava 

v průběhu dne Kovaćevičovy nenavštívila.

V průběhu fáze nočních nájezdů pro bránící postavu 

odděleně vyhodnoťte zranění z tažené karty nočních 

nájezdů podle normálních pravidel. Výsledky hodů 

za tuto postavu neovlivňují obranu úkrytu. Poté 

snižte úroveň potřeb Kovacevićových o 1.

Přidejte do vašeho skladiště libovolné zelené 

žetony v souhrnné tržní hodnotě maximálně 15.

potřeby : 

pomoc : 

kterýchkoli z požadovaných zdrojů / žetonů).

bok po boku

KOVAČEVIĆ

Pokud chcete zkontrolovat, jak se těmto 

sousedům daří, viz Scénu 1 scénáře Bok po boku 

podle současné úrovně jejich potřeb.

V průběhu fáze večera vyberte 1 postavu přítomnou 

v úkrytu, aby bránila dům Kovaćevičových. 

Umístěte její figurku na tuto kartu a uvažujte o ní, 

jako by byla umístěna na pole hlídky. Postavu 

sem můžete umístit i v případě, že žádná postava 

v průběhu dne Kovaćevičovy nenavštívila.

V průběhu fáze nočních nájezdů pro bránící postavu 

V průběhu fáze nočních nájezdů pro bránící postavu 

odděleně vyhodnoťte zranění z tažené karty nočních 

odděleně vyhodnoťte zranění z tažené karty nočních 

nájezdů podle normálních pravidel. Výsledky hodů 

nájezdů podle normálních pravidel. Výsledky hodů 

za tuto postavu neovlivňují obranu úkrytu. Poté 

za tuto postavu neovlivňují obranu úkrytu. Poté 

snižte úroveň potřeb Kovacevićových o 1.

snižte úroveň potřeb Kovacevićových o 1.

Přidejte do vašeho skladiště libovolné zelené 

žetony v souhrnné tržní hodnotě maximálně 15.

potřeby : 

pomoc : 

bok po boku

Pokud chcete zkontrolovat, ja
k se těmto 

sousedům daří, v
iz S

cénu 1 scénáře Bok po boku 

podle současné úrovně jejich potřeb.

potřeby : 

bok po boku

· Odhoďte ze svého skladiště libovolné zelené 

žetony v souhrnné tržn
í hodnotě alespoň 5, 

abyste snížili 
úroveň potřeb Durićových o 1.

· Odhoďte ze svého skladiště 1 léky nebo 1 obvazy, 

abyste snížili 
úroveň potřeb Durićových o 2.

Tyto požadavky můžete naplnit i v
ícekrát 

než jednou během jedné návštěvy.

DURIĆ

bok po boku

fáze úsvitu
Vyhodnoťte tuto kartu na začátku 

každé fáze úsvitu.

Zvyšte úroveň potřeb 

všech sousedů o 1.

Je-li karta Vladimira otočena červenou 

stranou vzhůru, přesuňte žeton Vladimira 

na akční pole „Návštěva u sousedů“ 

na kartě scénáře.

BOK PO BOKU
PŘED VÁLKOU JSME BYLI ZVYKLÍ SE VÍDAT TÉMĚŘ KAŽDÝ DEN. Míjeli jsme sousedy při nakupování nebo vynášení odpadků. Čas od času 

jsme si zadrbali, půjčili si trochu soli nebo pomohli s vynesením starého nábytku. V těch dobách jsme si mysleli, že si navzájem ro-

zu míme a že každý z nás hraje významnou roli v životě ostatních. Měli jsme pocit, že se nám podařilo ve světě, kde se lidé navzájem 

jen om vzdalují, vytvořit skutečnou komunitu, která zvládne přežít jakékoli nesnáze.

A teď každý jen vyhlíží špinavými okny, příliš vyděšený z násilníků a lupičů než aby vůbec otevřel dveře. Skutečně z našeho starého sou-

sedského přátelství nezbylo nic víc než to?

ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ HRY:
Balíčky ÚKRYTU a ÚKOLŮ odstraňte ze hry, při hraní tohoto scé-

náře je nepoužijete.

Z balíčku karet POSLEDNÍ ZÁCHRANY odstraňte kartu POVINNOSTI.

Balíčky NOČNÍCH NÁJEZDŮ a OBYVATEL by měly od začátku 

obsahovat všechny karty. Neodstraňujte karty označené červeným 

rohem.
Zamíchejte všechny karty VYBAVENÍ (bez ohledu na to, jestli 

jsou označeny zeleným či oranžovým rohem) do jediného balíčku, 

který umístíte na pole vybavení. V tomto scénáři nebudete používat 

pole nápadů ani akci „nový nápad“.

PŘIPRAVTE BALÍČEK UDÁLOSTÍ :

Umístěte karty událostí lícem dolů (na líce karet se nedívejte) na 

pole událostí v následujícím pořadí:

1) Najděte kartu KLID ZBRANÍ a umístěte ji naspod balíčku UDÁ

LOSTÍ. Zbylé 2 karty závěrečných událostí odstraňte ze hry.

2) Náhodně táhněte 5 karet UDÁLOSTÍ a umístěte je navrch ba-

líčku.

VYTÁHNĚTE 3 KARTY POSTAV:

Vezměte balíček karet postav, zamíchejte jej a vytáhněte 

a ponechte si:
· první taženou kartu postavy s ČERVENÝM orámováním,

· první dvě tažené karty postav s ČERNÝM orámováním. 

Dvěma vybraným postavám přidělte žetony HLADU na úrovni 2. 

Zbylé postavě přidělte žeton NEMOCI na úrovni 1.

VYBAVENÍ NA POČÁTKU HRY:
Vyberte 1 libovolnou kartu ZÁKLADNÍHO VYBAVENÍ a umístěte ji 

na libovolné prázdné pole úkrytu.

STAV SKLADIŠTĚ NA POČÁTKU HRY:

Následující žetony / zdroje umístěte na pole skladiště:

· 3 VODY, 10 DŘEV, 10 KOMPONENT,

· libovolné další žetony v SOUHRNNÉ TRŽNÍ HODNOTĚ 20.

SPECIÁLNÍ KARTY SCÉNÁŘE:

Umístěte kartu FÁZE ÚSVITU navrch balíčku osudu. Tuto kartu 

bude třeba vyhodnotit na začátku každé fáze úsvitu, ještě před 

tažením karty osudu.

Přečtěte si úvody do příběhů jednotlivých sousedů na polích 

SOUSEDŮ. Poté umístěte všechny karty SOUSEDŮ lícem vzhůru 

(tak, abyste neviděli jejich červené strany) na příslušná pole na 

druhé straně karty tohoto scénáře.

SPECIÁLNÍ ŽETONY SCÉNÁŘE:

Umístěte po jednom žetonu POTŘEB na každé označené místo 

na každé stupnici potřeb vedle karet SOUSEDŮ.

Umístěte žeton VLADIMIRA na kartu Vladimira.

SEZNAM KOMPONENT SCÉNÁŘE BOK PO BOKU:

4 KARTY SOUSEDŮ
KARTA FÁZE ÚSVITU

ŽETON VLADIMIRA

4 ŽETONY POTŘEB

USING THE Scenarios - see 905

uprchlíci

někoho hledáme
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou.

Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 3.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku nočních nájezdů.

někoho hledáme
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou.

Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 3.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku nočních nájezdů.

uprchlíci

víme, že jsou tu
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou. 

Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 5.
Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku nočních nájezdů.

víme, že jsou tu
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou. 

Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 5.
Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku nočních nájezdů.

uprchlíci

někoho hledáme
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou.

Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 3.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku nočních nájezdů.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

uprchlíci

víme, že tam jsou...
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou.Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 5.Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí upr

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

uprchlíci

někoho hledáme
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou.Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 3.Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

někoho hledáme
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou.Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 3.Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

uprchlíci

někoho hledáme
Ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou.Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 3.Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

uprchlíci

uprchlíci

FÁZE ÚSVITU
Vyhodnoťte tuto kartu na začátku každé fáze úsvitu.

Hoďte černou kostkou. Je-li výsledek hodu rovný počtu žetonů mrazu minus počet žetonů zabednění nebo nižší, snižte úroveň podmínek uprchlíků o 1.
Nyní ověřte ukrytí uprchlíků hodem černou kostkou. Je-li výsledek hodu vyšší než současná úroveň ukrytí uprchlíků, snižte úroveň ukrytí o 3.

Je-li úroveň podmínek uprchlíků 1 nebo 2, snižte úroveň ukrytí o 2.Je-li úroveň podmínek uprchlíků 5 nebo 6, zvyšte úroveň ukrytí o 2.
Snižte úroveň podmínek uprchlíků o 2.

uprchlíci

SKRÝŠ 
UPRCHLÍKŮ

 MASKOVÁNÍ SKRÝŠE
1 komponenta + 1 dřevo ➥ Zvyšte úroveň ukrytí uprchlíků o 1.
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změny v přípravě :
Táhněte 1 kartu ÚKOLU a umístěte ji na pole úkolů. Vy hod-

noťte ji na konci hry, při vyhodnocování scény 1000 (Klid zbraní) 
namísto vyhodnocení závěrečného úkolu. Pokud se vám nepodaří 
tento úkol splnit, prohráli jste.
 Při hraní tohoto scénáře nepoužívejte žádné další karty 
ÚKOLŮ. Odstraňte je ze hry.

Balíčky NOČNÍCH NÁJEZDŮ a OBYVATEL by měly od začátku 
obsahovat všechny karty kromě těch uvedených níže.  
 Neodstraňujte karty označené červeným rohem.
Následující karty odstraňte z balíčku NOČNÍCH NÁJEZDŮ: 
POBUDOVÉ, 2× LIDSKÉ HYENY, VZPOMÍNKY a ŘÁDÍCÍ GANG.
 Následující karty odstraňte z balíčku NÁVŠTĚVNÍKŮ: 
HLADOVĚJÍCÍ SOUSED, ŽEBRÁCI a všechny karty NOVÝCH 
PŘÍCHOZÍCH. 
 Povšiměte si, že při hraní tohoto scénáře je jen velmi malá 
šance, že se k počáteční skupině přidají nějaké další postavy.

 Zamíchejte všechny karty VYBAVENÍ (bez ohledu na to, 
jestli jsou označeny zeleným či oranžovým rohem) do jediného 
balíčku, který umístíte na pole vybavení. V tomto scénáři nebu-
dete používat pole nápadů ani akci „nový nápad“.

PŘIPRAVTE BALÍČEK UDÁLOSTÍ:
 Umístěte karty událostí lícem dolů (na líce karet se nedívejte) 
na pole událostí v následujícím pořadí:
  1) Najděte kartu KLID ZBRANÍ a umístěte ji naspod balíčku   
     UDÁLOSTÍ. Zbylé 2 karty závěrečných událostí odstraňte 
        ze hry.
 2) Náhodně táhněte 5 karet UDÁLOSTÍ a umístěte je navrch 

ba líčku.

VYTÁHNĚTE 2 KARTY POSTAV:Vezměte balíček karet postav, zamíchejte jej a vytáhněte a ponechte si: · první taženou kartu postavy s ČERVENÝM orámováním,
 · první taženou kartu postavy s ČERNÝM orámováním.   Jedné vybrané postavě přiřaďte žeton ZOUFALSTVÍ na úrovni 2.
 Jedné vybrané postavě přiřaďte žeton HLADU na úrovni 1.

VYBAVENÍ NA POČÁTKU HRY:Vyberte 1 libovolnou kartu VYBAVENÍ (základního nebo pokročilého) 
a umístěte ji na libovolné prázdné pole úkrytu. Kterékoli pokročilé vy-
bavení musí být umístěno vedle požadovaného základního vybavení, 
uvedeného v popisu na zadní straně karty.
STAV SKLADIŠTĚ NA POČÁTKU HRY:Následující žetony /zdroje umístěte na pole skladiště: - 2 VODY, 10 DŘEV, 10 KOMPONENT, 2 MECHANICKÉ SOUČÁSTKY,  
    2 ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, 2 ZBRAŇOVÉ SOUČÁSTKY,
 - libovolné další žetony v SOUHRNNÉ TRŽNÍ HODNOTĚ 20.SPECIÁLNÍ KARTY SCÉNÁŘE:Umístěte kartu FÁZE ÚSVITU navrch balíčku osudu. Tuto kartu 
bude třeba vyhodnotit na začátku každé fáze úsvitu, ještě před 
tažením karty osudu. Umístě kartu SKRÝŠ UPRCHLÍKŮ na li-
bovolné prázdné pole úkrytu. Zamíchejte 3 speciální karty ná-
vštěv níků do balíčku návštěvníků. Zamíchejte 3 speciální karty 
noč ních nájezdů do balíčku nočních nájezdů.
SPECIÁLNÍ ŽETONY SCÉNÁŘE:Umístěte 3 žetony pomoci uprchlíků na pole pomoci uprchlíků.
  Umístěte žeton ukrytí uprchlíků na pole „4“ na stupnici ukrytí 
uprchlíků. Umístěte žeton podmínek uprchlíků na pole „3“ na 
stup nici podmínek uprchlíků.

Když je lidskost každý den vystavena zkouškám, je snadné zapomenout na to, že někdo může trpět ještě více než my. Několik členů pronásledované 

komunity se ukrývá pod naší střechou. Jsou to lidé, kteří ztratili takřka veškerou naději. Nesmíme dovolit, aby přišli i o ten poslední zbytek.

Uprchlická rodina žije ve sklepní skrýši našeho úkrytu. Všichni je nenávidí, označují je za škůdce, podlidi, odpadlíky od víry. Obviňují je ze všech 

špatností, které se komukoli přihodí. Černé ovce z nich přitom dělá jen barva jejich kůže, lehce odlišné nářečí, jejich zvyky a oblékání. Jsou to 

lidé jako my – víc rozdílů byste našli mezi dvěma náhodnými kolemjdoucími než mezi našimi a jejich lidmi. A přesto těch pár rozdílů stačí. Když 

se lidí zmocní nenávist a spalující touha po odplatě, která nejde utišit, a když neexistují žádné odpovědi na otázky „Kdo?“ nebo „Proč?“, stačí jen 

záminka, aby hněv dopadl na ty, kteří se nemohou sami bránit.

Tihle lidé nemohou na ulici vystrčit ani nos. Stali se vězni, kterým by útěk přinesl jen okamžitou a jistou smrt.

Nyní jsme za ně zodpovědní my. Jenom my pro ně můžeme sehnat jídlo a léky. Teď už nejde jen o naše přežití, ale i jejich. Jejich životy jsou 

v našich rukou. Záchrana cizího života ale často stojí nemalou cenu. Nemnoho lidí by se ji rozhodlo zaplatit, kdyby dostali na výběr.

uprchlíci
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Seznam komponent scénáře Epidemie:

3 SPECIÁLNÍ KARTY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Po dokončení hry nezapomeňte vyhledat všechny komponenty scénáře Uprchlíci a oddělit je od kom ponent ze základní hry – mimo tento scénář je nevyužijete.

3 SPECIÁLNÍ KARTY NOČNÍCH NÁJEZDŮ 3 ŽETONY POMOCI UPRCHLÍKŮ

ŽETON PODMÍNEK UPRCHLÍKŮ

ŽETON UKRYTÍ UPRCHLÍKŮ

krvavý...

FÁZE ÚSVITU
Vyhodnoťte tuto kartu na začátku každé fáze úsvitu.

Pokud se žeton Lukova stavu nachází na úrovni „těžce zraněný“, hoďte černou kostkou. 
Padne-li 8 –10, viz scénu 2 scénáře Krvavý sníh.

Přidělíte-li Lukovi obvazy: Posuňte žeton Lukova stavu o jednu úroveň výše 
a odhoďte obvazy, které jste mu přidělili.Pokud jste Lukovi obvazy nepřidělili: Posuňte žeton Lukova stavu o jednu úroveň níž.

Proveďte hod na ověření podezření.
Proveďte hod na ověření podezření.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

krvavý...

překvapivé odhaleníObyčejná poznámka mezi řečí, pronesená jedním z našich sousedů, 
uvrhla celý příběh do úplně nového světla.Zvyšte úroveň podezření na stupnici podezření s nejnižší úrovní podezření o 2.

krvavý...

ZRANĚNÝ LUKA

TĚŽCE ZRANĚNÝ

V KRITICKÉM STAVU

MRTVÝ
VIZ SCÉNU 1 SCÉNÁŘE KRVAVÝ SNÍH

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

Obyčejná poznámka mezi řečí, pronesená jedním z našich sousedů, 

Obyčejná poznámka mezi řečí, pronesená jedním z našich sousedů, 

Obyčejná poznámka mezi řečí, pronesená jedním zuvrhla celý příběh do úplně nového světla.Zvyšte úroveň podezření na stupnici podezření s nejnižší úrovní podezření o 2.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

krvavý...

problémy s důvěrou
Komu můžeme věřit? Kdykoli dojde na téma vraždy, 

každý jako by se vyhýbal přímým odpovědím.Můžete ověřit podezření a zvýšit úroveň podezření 
na příslušné stupnici podezření o 2 (namísto o 1).

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

na příslušné stupnici podezření o 2 (namísto o 1).

krvavý...

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

krvavý...

NAJEDNOU VŠECHNO ZAPADÁV průběhu konverzace nám soused prozradil vodítko, které se ukázalo být 
zásadním dílkem skládačky, kterou se snažíme vyřešit.Zvyšte na 1 vybrané stupnici podezření úroveň podezření o 1.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

V průběhu konverzace nám soused prozradil vodítko, které se ukázalo být 

V průběhu konverzace nám soused prozradil vodítko, které se ukázalo být 

V průběhu konverzace nám soused prozradil vodítko, kterzásadním dílkem skládačky, kterou se snažíme vyřešit.Zvyšte na 1 vybrané stupnici podezření úroveň podezření o 1.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku návštěvníků.

krvavý...

NA KAŽDÉM ŠPROCHU PRAVDY TROCHU?Kdo nese vinu? Kdo měl motiv? Poté, co jsme se trochu poptali po okolí, se zdá, že stín podezření ulpívá na každém...Proveďte 2 hody na ověření podezření.

krvavý sníh
Výjev, který máte před sebou, je málem nádherný. Svět pokrývá sněhová peřina a všude kolem se rozprostírá bílo. S jedinou vý-

jimkou – rudou louží zmrzlé krve pod vašima nohama. Při bližším pohledu si povšimnete, jak se ve sněhu něco blýská. Je to nůž?

Snad nikdo ve městě nepamatuje takové sněhové bouře, jaké Pogoren zažil v posledních dnech. Ulice jsou liduprázdné, boje se 

utišily. Více než kdy dřív teď město připomíná mrtvou skořápku. Všechno pokrývá mocná vrstva sněhu, přičemž sněžení ne a ne 

ustat. Nezřídka nedohlédnete ani na špičku vlastního nosu. I odstřelovači zpoza řeky opustili svá stanoviště, protože neměli šanci 

kohokoli zasáhnout. Namísto kulek nás nyní sužuje lezavý mráz. Včera se ale přihodilo něco hrozného. Jednoho z naší čtveřice, 

Luku, jsme nalezli ležícího v krvi pár kroků za naším úkrytem. Vyrazil hledat dříví na podpal a místo toho nalezl téměř nalezl smrt.

Je naživu, ale jenom sotva a stále se neprobudil. Vedle jeho těla jsme nalezli zakrvácený nůž. Náš nůž. Pokusil se ho zabít jeden z nás?

Tak dlouho jsme spolu žili v extrémních podmínkách, ale když začne vzájemnou důvěru nahrazovat podezřívání, stává se 

každým dnem stále těžší táhnout za jeden provaz. Musíme se o Luku postarat a zjistit, kdo se ho pokusil zavraždit – i kdyby to 

byl jeden z nás. Možná něco spatřil některý ze sousedů. Možná vědí něco, co my ne. Možná se probere Luka a ukáže na útočníka 

prstem... Sledujeme chování ostatních, rozebíráme každé vyřčené slovo a snažíme se v něm objevit stopy a důkazy.

Dnes někdo přinesl dlouhé lano – pro případ, že se nám podaří identifikovat útočníka. Až ta chvíle nastane, až si budeme jistí, 

budeme muset tohoto úkladného vraha přemoci a spoutat.

ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ HRY
Táhněte 1 KARTU ÚKOLU a umístěte ji na pole 

úkolů. Vyhodnoťte ji na konci hry, při vyhodnocování 
scény 1000 (Klid zbraní) namísto vyhodnocení závě-
rečného úkolu. Pokud se vám nepodaří tento úkol spl-
nit, prohráli jste.

Při hraní tohoto scénáře nepoužívejte žádné další 
karty ÚKOLŮ. Odstraňte je ze hry.

Následující karty odstraňte z balíčku NÁVŠTĚV-
NÍKŮ: HLADOVĚJÍCÍ SOUSED, PROSÍM, POMOZTE!, 
LÉKAŘ a ŽEBRÁCI.

Balíčky NOČNÍCH NÁJEZDŮ a OBYVATEL  by měly 
od začátku obsahovat všechny karty. Neodstraňujte 
karty označené červeným rohem.

Zamíchejte všechny karty  VYBAVENÍ (bez ohle-
du na to, jestli jsou označeny zeleným či oranžovým 
rohem) do jediného balíčku, který umístíte na pole 
vybavení. V tomto scénáři nebudete používat pole 
nápadů ani akci „nový nápad“.

PŘIPRAVTE BALÍČEK UDÁLOSTÍ:
Než začnete připravovat balíček událostí, najděte 

a dejte stranou kartu TUHÁ ZIMA.
 Poté umístěte karty událostí lícem dolů (na líce karet 

se nedívejte) na pole událostí v následujícím pořadí: 
1) Zamíchejte 3 karty ZÁVĚREČNÝCH UDÁLOSTÍ – 

ty budou tvořit spodek balíčku.
2) Náhodně táhněte 3 KARTY UDÁLOSTÍ a umístěte 

je navrch balíčku.

ŽETONY MRAZU 
NA POČÁTKU HRY:

Na pole mrazu umístěte 4 žetony MRAZU.
Navíc na pole mrazu umístěte kartu udá -

    losti TUHÁ ZIMA.

VYTÁHNĚTE 3 KARTY POSTAV:
Vezměte balíček karet postav, zamíchejte jej a vy táhněte a ponechte si:
· první dvě tažené karty postav 

       s ČERVE NÝM ORÁMOVÁNÍM.
· první taženou kartu postavy 

       s ČERNÝM  ORÁMOVÁNÍM.
Umístěte karty těchto postav na příslušná pole na zadní straně této karty scénáře. Případné nové postavy, které by se ke skupině přidaly v průběhu hry, však na tato pole neumisťujte.
Umístěte ke každé postavě žeton ŽETON ZOUFAL-STVÍ na úrovni 2.

Umístěte po jednom žetonu PODEZŘENÍ 
na pole „0“ každé ze čtyř stupnic podezření 
(po jedné stupnici pro každou z postav 
a jedna pro sousedy).

VYBAVENÍ NA POČÁTKU HRY:
Najděte v balíčku vybavení PRIMITIVNÍ KOTEL a vyberte 1 libovolnou kartu vybavení (základního nebo pokročilého) a umístěte tyto dvě karty na libovolné prázdné pole úkrytu. Kterékoli pokročilé vybavení musí být umístěno vedle požadovaného základního vybavení uvedeného v popisu na zadní straně karty.

STAV SKLADIŠTĚ NA POČÁTKU HRY:
Následující žetony/zdroje umístěte na pole skladiště:
· 2 VODY, 10 DŘEV, 10 KOMPONENT, NŮŽ,   · libovolné další žetony v SOUHRNNÉ       TRŽNÍ HOD NOTĚ 20 nebo méně.

SPECIÁLNÍ KARTY SCÉNÁŘE:
Umístěte kartu ZRANĚNÝ LUKA poblíž herního plánu a položte na ni žeton Lukova stavu na úroveň TĚŽCE ZRANĚNÝ.
Umístěte kartu FÁZE ÚSVITU navrch balíčku osu-du. Tuto kartu bude třeba vyhodnotit na začátku každé fáze úsvitu, ještě před tažením karty osudu.
Do balíčku návštěvníků zamíchejte 4 speciální karty NÁVŠTĚVNÍKŮ.

SPECIÁLNÍ ŽETONY SCÉNÁŘE:
Umístěte do skladiště žeton POUT. Tento žeton nemůže být až do konce hry žádným způsobem ukraden, ztracen ani vyměněn. Jeho tržní hodnota je 0. Nakonec umístěte žeton BLIZARDU na pole „3“ stup nice blizardu. 

Seznam komponent 
scénáře Krvavý sníh:

VÍCE O SCÉNÁŘÍCH – VIZ 905
Po dokončení hry nezapomeňte vyhledat všechny komponenty scénáře 
Krvavý sníh a oddělit je od komponent ze základní hry – mimo tento scénář 
je nevyužijete.
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EpidemE

NAKAŽENÝM SE RADĚJI VYHNĚME
Když zahlédne nakaženého, většina lidí se drží zpátky, 

nebo dokonce zamává zbraní, aby ubožáka odstrašila. 

Co uděláme my?

Promluvte si s nakaženým nebo vyberte 

jednu z přítomných postav a zvyšte její úroveň zoufalství o 1.

Pokud se rozhodnete s nakaženým promluvit, hoďte černou kostkou. 

Padne-li 1–3, vyberte jednu z přítomných postav 

a zvyšte její úroveň nemoci o 1.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku epidemie.

EpidemE

NAKAŽENÝM SE RADĚJI VYHNĚME

jednu z přítomných postav a zvyšte její úroveň zoufalství o 1.

Pokud se rozhodnete s nakaženým promluvit, hoďte černou kost

EpidemE

JENOM SE MI NĚCO ZDÁLO...
Nikdo tu není, jen vítr. 

Epidemie z města vysála veškerý život. 

Teď je to místo duchů.

Odstraňte tuto kartu ze hry.

JENOM SE MI NĚCO ZDÁLO...

Epidemie z města vysála veškerý život. 

EpidemE

JENOM SE MI NĚCO ZDÁLO...
Nikdo tu není, jen vítr. 

Epidemie z města vysála veškerý život. 

Teď je to místo duchů.

Odstraňte tuto kartu ze hry.

NAKAŽENÝM SE RADĚJI VYHNĚME
Když zahlédne nakaženého, většina lidí se drží zpátky, 

nebo dokonce zamává zbraní, aby ubožáka odstrašila. 

jednu z přítomných postav a zvyšte její úroveň zoufalství o 1.

Pokud se rozhodnete s nakaženým promluvit, hoďte černou kostkou. 

Padne-li 1–3, vyberte jednu z přítomných postav 

EpidemE

nakažení !
Oběti nákazy vypadají spíš jako duchové než jako lidé. 

Sápou se po našich rukách a nohách, škemrajíce o pomoc. 

Stejně jako my dobře vědí, že jim nezbývá žádná naděje. 

Nakonec se nám podaří se od nich vzdálit 

a nechat jejich prosby a nářky za sebou.

Vyberte jednu z přítomných postav a zvyšte její úroveň nemoci o 1.

Odstraňte tuto kartu ze hry.

EpidemE

JENOM SE MI NĚCO ZDÁLO...

Epidemie z města vysála veškerý život. 

NENECHTE  MĚ  ZEMŘÍT !
Odhoďte 1 léky / bylinné léky / konzervu / syrové jídlo / zeleninu, 

pokud je máte v držení (na hromádce nálezů nebo ve vašem skladišti), 

nebo hoďte černou kostkou a porovnejte výsledek hodu s empatií 

každé přítomné postavy. Je-li výsledek hodu rovný empatii 

dané postavy nebo nižší, zvyšte její úroveň zoufalství o 1.

Poté tuto kartu zamíchejte zpět do balíčku epidemie.

EpidemE

EpidemiE
Ulice jsou prázdné a mrtvolně tiché. 

Nemoc je mnohem děsivější než jakýkoli 

člo věk – dokonce ani vojáci se neodváží 

vstou pit do kontaminované oblasti. Riziko 

one moc nění je děsivě vysoké. Epidemie 

řádí už mnoho dní, ani mráz nedokázal 

zpomalit její šíření a jenom dále oslabuje 

hladem zmučená těla. Vakcíny, které byly do města dopraveny, došly už dávno a posled-

ní dávky se dají sehnat jenom pod rukou a za extrémně vysoké ceny.

Kdykoli se s někým potkáme na ulici, nejprve pečlivě a opatrně pátráme po příznacích 

choroby. S nakaženými jednáme jako s nebezpečím a ne jako s lidmi v nouzi. Je těžké 

někomu pomoci, když je cena takhle vysoká.

ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ HRY:
Táhněte 1 kartu ÚKOLU a umístěte ji na pole úkolů. Vyhodnoťte ji na konci hry, při vy-

hodnocování scény 1000 (Klid zbraní) namísto vyhodnocení závěrečného úkolu. Pokud 

se vám nepodaří tento úkol splnit, prohráli jste.

Při hraní tohoto scénáře nepoužívejte žádné další karty ÚKOLŮ. Odstraňte je ze hry.

Balíčky NOČNÍCH NÁJEZDŮ a OBYVATEL by měly od začátku obsahovat všechny 

karty. Neodstraňujte karty označené červeným rohem.

Zamíchejte všechny karty VYBAVENÍ (bez ohledu na to, jestli jsou označeny zeleným 

či oranžovým rohem) do jediného balíčku, který umístíte na pole vybavení. V tomto scé-

náři nebudete používat pole nápadů ani akci „nový nápad“.

PŘIPRAVTE BALÍČEK UDÁLOSTÍ:
Umístěte karty událostí lícem dolů (na líce karet se nedívejte) na 

pole událostí v následujícím pořadí:
1) Najděte kartu KLID ZBRANÍ a umístěte ji naspod balíčku UDÁ

LOSTÍ. Zbylé 2 karty závěrečných událostí odstraňte ze hry.
2) Náhodně táhněte 5 KARET UDÁLOSTÍ a umístěte je navrch 

ba líčku.

ŽETONY MRAZU NA POČÁTKU HRY:
Na pole mrazu umístěte 

2 žetony MRAZU. 

VYTÁHNĚTE 3 KARTY POSTAV:
Vezměte balíček karet postav, zamíchejte jej a vytáhněte 

a ponechte si:
· první dvě tažené karty postav s ČERVENÝM orámováním,

· první taženou kartu postavy s ČERNÝM orámováním.

 Umístěte ke každé postavě žeton NEMOCI na úrovni 1.

vybavení na počátku hry:
Najděte v balíčku vybavení PRIMITIVNÍ KOTEL a vyberte 1 libovolnou kartu 

vybavení (základního nebo pokročilého) a umístěte tyto dvě karty na libovolné 

prázdné pole úkrytu. Kterékoli pokročilé vybavení musí být umístěno vedle poža-

dovaného základního vybavení uvedeného v popisu na zadní straně karty.

STAV SKLADIŠTĚ NA POČÁTKU HRY:
Následující žetony / zdroje umístěte na pole skladiště:

· 2 VODY, 10 DŘEV, 10 KOMPONENT,

· libovolné další žetony v SOUHRNNÉ TRŽNÍ HODNOTĚ 20 nebo méně 

         (kromě vakcín). 

SPECIÁLNÍ KARTY SCÉNÁŘE:
Z karet EPIDEMIE vytvořte balíček, který umístíte lícem dolů na pole epidemie 

na druhé straně této karty scénáře.

Po dokončení hry nezapomeňte vyhledat všechny komponenty scénáře Epidemie 

a oddělit je od komponent ze základní hry – mimo tento scénář je nevyužijete.

Seznam komponent scénáře Epidemie:

BALÍČEK EPIDEMIE (5 KARET EPIDEMIE)

ŽETON EPIDEMIE
3 ŽETONY VAKCÍN

VÍCE O SCÉNÁŘÍCH – VIZ 905

ty & já

Zdatnost  
Empatie

povaha :
Je-li Dina odstraněna ze hry, zvyšte úroveň Zoranova zoufalství o 2.
Je-li Dina zraněná, nemocná, v depresi 
Je-li Dina zraněná, nemocná, v depresi nebo hladová (má příslušný stav 
nebo hladová (má příslušný stav na úrovni 2 nebo 3), zvyšte 
na úrovni 2 nebo 3), zvyšte úroveň Zoranova zoufalství o 1.
úroveň Zoranova zoufalství o 1.
Snižte úroveň Dinina zoufalství o 1.
Snižte úroveň Dinina zoufalství o 1.

Zoran
Dřevorubec

Vloupání: Zoran může použít sekeru k otevření zamčených dveří, jako by se jednalo o šperhák (po použití akce sekeru neodhazujte).

Nosnost

ty & já

Zdatnost  Zdatnost  

ty & já
ty & já

povaha :
Pokud se během dneška ani Zoran, ani Dina nezúčastnili prohledávání, zvyšte úroveň Dinina zoufalství o 1.

Je-li Zoran odstraněn ze hry, zvyšte 
Je-li Zoran odstraněn ze hry, zvyšte úroveň Dinina zoufalství o 2.
úroveň Dinina zoufalství o 2.
Nachází-li se ve vašem skladišti 
Nachází-li se ve vašem skladišti kytara, snižte úroveň Dinina 
kytara, snižte úroveň Dinina a Zoranova zoufalství o 1.
a Zoranova zoufalství o 1.

Zdatnost
DINA

Slibná zpěvačka EmpatieTvůrčí duch: Pokud necháte Dinu ve fázi večera spát v posteli, ve fázi úsvitu táhněte a ponechte si 1 kartu poslední záchrany navíc.

Nosnost

ty & já Po vyhodnocení tuto kartu odstraňte ze hry.

HUMANITární pomoc
Říká se, že média po celém světě přinášejí zprávy o situaci 

tady v Pogorenu. Každý nám chce pomoci! Podle některých 

dokonce lidé z ciziny posílají peníze a hmotné dary!

Na hromádku nálezů přidejte jeden z následujících žetonů: 

1 léky, 1 čistý líh, 1 obvazy, 1 kytara.Na hromádku nálezů přidejte jeden z následujících žetonů: 

ty & já Po vyhodnocení tuto kartu odstraňte ze hry.

balíček
Trvalo to věky, ale konečně jsme na řadě! Soucitně vyhlížející žena nás usměrní ke stanu plnému jídla a zdravotnických potřeb. Připadáme si jako v dočista jiném světě – dokonce i vojáci na stráži se usmívají.

Na hromádku nálezů přidejte 1 konzervu.
Na hromádku nálezů přidejte 1 konzervu.

ty & já Po vyhodnocení tuto kartu odstraňte ze hry.

ranaři
Po několika hodinách čekání jsme konečně na dosah stanům distribučního centra. Najednou se přiřítí skupina místních rváčů. Násilím odeženou lidi stojící ve frontě a zaujmou jejich místa. Mezi nešťastníky patříme i my. Dnes nás žádné jídlo nečeká.

Jedna z přítomných postav utrží 1 zranění.
Jedna z přítomných postav utrží 1 zranění.

ty & já Po vyhodnocení tuto kartu odstraňte ze hry.

dlouhá fronta
Dnešní fronta se zdá být nekonečná. Stovky lidí stejně jako my doufají v pomoc zvnějšku, ale zásoby jsou omezené. Není jich dost pro každého – a na nás nevyzbylo.Zvyšte o 1 úroveň únavy jedné z přítomných postav.

Na hromádku nálezů přidejte jeden z následujících žetonů: 

DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Na hromádku nálezů přidejte 1 konzervu.

Na hromádku nálezů přidejte jeden z následujících žetonů: 

DISTRIBUČNÍ CENTRUM

ty & já

Poté, co vyhodnotíte možnost „Odjezd“, odstraňte všechny karty distribučního centra ze hry.

centrum se uzavírá
Stany jsou již sbalené a poslední opozdilci nastupují do náklaďáků. Za chvíli zbude jen prázdné místo plné bahna a odpadků. Konvoj odjíždí v doprovodu obrněných vozidel.Pokud se na pozici pod balíčkem distribučního centra na kartě scénáře nachází karta „Přípravy na uzavření centra“, vyhodnoťte možnost „Odjezd“ (viz níže). Pokud se karta na pozici nenachází, táhněte další kartu distribučního centra a zamíchejte tuto kartu zpět do balíčku. Odjezd: Vojáci mohou vzít někoho s sebou. Smíte vybrat jednu z přítomných postav a poslat ji pryč s konvojem – uvažujte o ní, jako kdyby přežila až do klidu zbraní se stavy na úrovni 0. Pokud je vybranou postavou Dina nebo Zoran, nepovažujte je za odstraněné ze hry.

Po několika hodinách čekání jsme konečně na dosah stanům distribučního centra. Najednou se přiřítí skupina místních rváčů. Násilím odeženou lidi stojící ve frontě a zaujmou jejich místa. Mezi nešťastníky patříme i my. Dnes nás žádné jídlo nečeká.

distribučního centra. Najednou se přiřítí skupina místních rváčů. 

centrum se uzavírá
Stany jsou již sbalené a poslední opozdilci nastupují do náklaďáků. Za chvíli zbude jen prázdné místo plné bahna a odpadků. Konvoj odjíždí v doprovodu obrněných vozidel.Pokud se na pozici pod balíčkem distribučního centra na kartě scénáře nachází karta „Přípravy na uzavření centra“, vyhodnoťte možnost „Odjezd“ (viz níže). Pokud se karta na pozici nenachází, táhněte další kartu 

ty & já Po vyhodnocení tuto kartu odstraňte ze hry.

Nový společník
Hodiny strávené ve frontě lidi spojují. Zapovídali jsme se s jedním z dalších čekajících a ukázalo se, že bydlí kousek od našeho úkrytu. Možná bychom si mohli navzájem pomoci...

Můžete prohledat balíček návštěvníků a vyhodnotit první kartu nového příchozího, na kterou narazíte. Poté balíček návštěvníků zamíchejte.
Pokud se rozhodnete nově příchozího přijmout, zúčastní se aktuálního prohledávání – jeho nosnost přičtěte k celkové nosnosti postav v kroku „vyberte si nálezy“ fáze prohledávání. Při přijetí nově příchozí postavy též ignorujte pravidlo „Jen ty a já“ z karty scénáře.
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povaha :
Pokud se během dneška ani Zoran, ani Dina 

nezúčastnili prohledávání, zvyšte úroveň 

Dinina zoufalství o 1.

Je-li Zoran odstraněn ze hry, zvyšte Je-li Zoran odstraněn ze hry, zvyšte 
úroveň Dinina zoufalství o 2.úroveň Dinina zoufalství o 2.

Nachází-li se ve vašem skladišti Nachází-li se ve vašem skladišti 
kytara, snižte úroveň Dinina kytara, snižte úroveň Dinina 
a Zoranova zoufalství o 1.a Zoranova zoufalství o 1.

Zdatnost
DINA

Slibná zpěvačka Empatie

Tvůrčí duch: Pokud necháte Dinu ve fázi večera 

spát v posteli, ve fázi úsvitu táhněte a ponechte si 

1 kartu poslední záchrany navíc.

Nosnost

ty & já

NÁVŠTĚVA DISTRIBUČNÍHO CENTRA
Pokaždé po ukončení prohledávání 

(ale před krokem „vyberte si nálezy“) se můžete rozhodnout 

navštívit distribuční centrum (viz kartu scénáře).

Tuto kartu ponechte na hromádce nálezů až do chvíle, 

kdy vyhodnotíte možnost „Odjezd“ na kartě „Centrum se uzavírá“. 

Na hromádku nálezů můžete nadále umisťovat karty podle běžných 

pravidel (po přidání nové karty však tuto kartu ze hry neodstraňujte).

ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ HRY:
Balíčky ÚKRYTU a ÚKOLŮ odstraňte ze hry, při hraní tohoto scénáře je nepoužijete.

Z balíčku POSTAV odstraňte karty ZLATA a MARKO.

Z balíčku NOČNÍCH NÁJEZDŮ odstraňte kartu VZPOMÍNKY.

Z balíčku LOKACÍ odstraňte kartu NEMOCNICE.

Z balíčku POSLEDNÍ ZÁCHRANY odstraňte kartu POVINNOSTI.

Balíčky NOČNÍCH NÁJEZDŮ a OBYVATEL by měly od začátku obsahovat všechny karty 

kromě těch uvedených výše. Neodstraňujte karty označené červeným rohem.

Zamíchejte všechny karty VYBAVENÍ (bez ohledu na to, jestli jsou označeny zeleným či oranžovým 

rohem) do jediného balíčku, který umístíte na pole vybavení. V tomto scénáři nebudete používat 

pole nápadů ani akci „nový nápad“.

PŘIPRAVTE BALÍČEK UDÁLOSTÍ :

Umístěte karty událostí lícem dolů (na líce karet se nedívejte) na pole událostí v následujícím 

pořadí:
      1) Najděte kartu KLID ZBRANÍ a umístěte ji naspod balíčku událostí. Zbylé 2 karty závěrečných 

událostí odstraňte ze hry.

      2) Náhodně táhněte 5 karet UDÁLOSTÍ a umístěte je navrch balíčku.

připravte postavy:
Připravte 2 SPECIÁLNÍ KARTY postav: DINA a ZORAN. 

Použijte figurky Zlaty a Marka, 

aby ve hře reprezentovaly Dinu a Zorana.

Přiřaďte každe postavě žeton NEMOCI na úrovni 1.

JEN TY A JÁ. NA NIČEM DALŠÍM NEZÁLEŽÍ. CELÝ SVĚT MŮŽE SHOŘET, 

ALE MY MUSÍME PŘEŽÍT. Dina před pár měsíci přišla o svoje rodiče – 

byli zabiti přímo před jejíma očima. Jejího mladšího bratra Petara od-

vlekli kamsi do nezmáma. Bylo by jednodušší si myslet, že je také mrtvý, ale 

na to Dina odmítá přistoupit. Skoro každou noc prohledává město a namlouvá 

si, že tam Petar pořád ještě někde je. Je to její soukromý rituál, opakovaný častěji než 

modlitby za klidné spočinutí rodičů.

Zoran neví, jak se daří jeho blízkým. Když válka začala, byl s Dinou. Přestože se znali teprve pár 

měsíců, byl si jistý, že v ní nalezl spřízněnou duši a že je může rozdělit jenom smrt. Proto se nikdy 

nepoukusil vrátit zpět na venkov ke svojí rodině. Do hlavy se mu vkrádají pochybnosti, jestli se 

rozhodl správně, ale teď už není cesty zpět.

Oba přežívají ze dne na den a sdílejí při tom každou chvíli, veselou či smutnou, každou skývu 

chleba, každý drobek a každou špinavou kapku vody z netěsnícího potrubí. Jsou jejich vzájemné 

city tak silné, aby přetrvaly i hrůzy války? vybavení na počátku hry: 

Vyberte 2 libovolné karty ZÁKLADNÍHO VYBAVENÍ a umístěte je na 

libovolné prázdné pole úkrytu.

SEZNAM KOMPONENT SCÉNÁŘE TY A JÁ:

2 SPECIÁLNÍ KARTY POSTAV

7 KARET DISTRIBUČNÍHO CENTRA

ty a já

SPECIÁLNÍ KARTY SCÉNÁŘE :
Umístěte balíček DISTRIBUČNÍHO CENTRA lícem dolů na pole 

DISTRIBUČNÍHO CENTRA na druhé straně této karty scénáře.

Umístěte kartu NÁVŠTĚVA DISTRIBUČNÍHO CENTRA na hromádku nálezů.

STAV SKLADIŠTĚ NA POČÁTKU HRY:

Následující žetony/ zdroje umístěte na pole skladiště:

  · 2 VODY, 10 DŘEV, 10 KOMPONENT, 1 ZELENINU,

   · libovolné další žetony v SOUHRNNÉ TRŽNÍ HODNOTĚ 20.
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KARTA NÁVŠTĚVY DISTRIBUČNÍHO CENTRA

Farmáři

zoufalí lidé
ŠKODY: 

ZRANĚNÍ:

ŠKODY: 

ZRANĚNÍ:

ŠKODY: 

libovolné 2 žetony (počínaje žlutými žetony)

ZRANĚNÍ:

ŠKODY: 

3
NEBO

Pokud se rozhodnete neházet žádnou 

bojovou kostkou za postavy na hlídce:

ŠKODY: 

libovolných 8 žetonů (počínaje žlutými žetony)

Poté tuto kartu zamíchejte zpět 

do balíčku nočních nájezdů.

ZRANĚNÍ:

0

       mimořádné události
Každý den tohoto pekelného obležení je naplněn bezpočtem příběhů a osobních dramat. Přesto mezi nimi existují příběhy tak pohnuté, tak důležité, že musí být vyprávěny bez ohledu na cokoli. 

Tento modul se skládá z 5 zcela nových scénářů a jejich herních komponent. Každý scénář se skládá z karty scénáře, sady karet a žetonů používaných jenom v tomto scénáři a obálky označené písmenem (od A do E).
Scénáře vám umožní užít si kratších, nicméně velmi intenzivních a náročných partií, představí vám nová pravidla a herní prvky a odvypráví unikátní příběhy. Níže můžete nalézt krátký přehled jednotlivých scénářů.

, Krvavý sníh: Kromě snahy o přežití budete zároveň muset vyřešit případ nedokonaného pokusu o vraždy, který vrhá stín podezření na všechny v úkrytu i jejich sousedy, zatímco napadený přítel pomalu klepe na nebeskou bránu.
, Uprchlíci: Poskytnete úkryt skupině pronásledovaných lidí. Dokážete je ukrýt před jejich nepřáteli a zároveň chytře využít jejich přítomnost, aby vám pomohli přežit?
, Epidemie: Kvůli tisícům nepohřbených těl se Pogorenem rozšíří strašlivá nákaza. Přežití je najednou ještě těžší a jedinou nadějí je získat léky, ať už to bude stát cokoli.
, Bok po boku: V co se promění dobří lidé, když vypukne válka? Co si myslíte, že se přihodí vašim sousedům? Znáte vůbec jejich jména? Přežití je přeci váš společný cíl… 
, Ty a já: Shakespearovská romance mezi troskami – Dina a Zoran stojí mezi svou turbulentní minulostí a zoufalou pří tomností. Distribuční centrum mezinárodní pomoci však nabízí naději na normální život.
Všechny informace, které budete potřebovat, abyste přichystali partii se zapojením libovolného scénáře, naleznete na jedné ze stran karty onoho scénáře. Obsahuje také seznam všech karet a zvláštních žetonů potřebných ke hře. O všeobecných pravidlech hraní scénářů se zároveň můžete dočíst, nalistujeteli v Knize příběhů ze základní hry scénu 905.
Pokud nějaká z komponent scénáře odkazuje na konkrétní scénu, naleznete ji ve Válečném deníku, sv. 1, v kapitole Neočekávané události v příslušné podkapitole scénáře.
Neotevírejte žádné uzavřené obálky, které naleznete v krabici, dokud k tomu nebudete vyzváni kartou scénáře       (např. při úspěšném splnění daného scénáře).

Poznámka: Každý ze scénářů můžete hrát na libovolné straně herního plánu či jej kombinovat s libovolnými ostatními moduly určenými pro deskovou hru This War of Mine. Výběr strany herního plánu pro pokročilé nebo některých modulů ovšem může výrazně ovlivnit průběh hry a obtížnost daného scénáře (např. využití modulu „Farmáři“ zároveň se scénářem „Uprchlíci“). Doporučujeme tedy pro hraní scénářů využít spíše základní stranu herního plánu a nezapojovat další moduly (s výjimkou Emiry).



ZMĚNY V PRAVIDLECH
Pokaždé poté, co dokončíte prohledávání (ale před krokem „Vyberte si nálezy“), se 

můžete rozhodnout navštívit tržiště, na které přicházejí obchodovat a tlachat lidé ze 

všech okruhů společnosti. Odhoďte libovolný 1 žeton z hromádky nálezů. Poté táhněte 

1 kartu zboží z balíčku zboží. Jedná-li se o kartu dopadu na skutečnost, vyhodnoťte 

scénu příslušející aktuální pozici žetonu tolerance na stupnici tolerance. Pokud se 

nejedná o kartu dopadu na skutečnost, umístěte podle pokynů taženou kartu na pole 

dostupného zboží nebo vedle karty tržiště. 

Vyberte jednu z možností na kartě dostupného zboží.

Odstraňte všechny figurky farmářů a rváčů z karty tržiště. Je-li nějaká figurka umístěna 

na poli zloděje, přesuňte ji nazpět na hromádku nálezů. Poté vyhodnoťte krok „Vyberte 

si nálezy“.

DOSTUPNÉ ZBOŽÍ

stupnice 
TOLERANCE 

ZLODĚJ

RVÁČ

FARMÁŘFARMÁŘ

ZBOŽÍ
NA TOTO POLE UMÍSTĚTE BALÍČEK ZBOŽÍ :

NA TOTO POLE UMÍSTĚTE TAŽENOU KARTU ZBOŽÍ :

obchod : Vyhodnoťte OBCHOD podle normálních pravidel (viz Deník: Obchod). Karta dostup-

ného zboží určuje, jaké žetony jsou při obchodování k dispozici. Při obchodování na tržišti nelze platit 

zelenými ani žlutými žetony.

plenění : Táhněte 1 žeton nepřítele za každou figurku farmáře a rváče na kartě tržiště a vyhodnoťte 

sekce „PLENĚNÍ“ příslušné jejich polím, abyste zjistili, čím jsou nepřátelé ozbrojeni. Poté začne boj (viz 

Deník: Boj). Zabijete-li všechny nepřátele z karty tržiště, přidejte na hromádku nálezů všechny žetony uve-

dené na kartě dostupného zboží. Bez ohledu na výsledek boje přesuňte žeton tolerance na pole „0“ stupnice 

tolerance.

krádež : Přesuňte 1 postavu na pole zloděje. Poté hoďte šedou bojovou 

kostkou (můžete využít zdatnost postavy pro opakování hodu). Za každý symbol , 

který padne, přidejte na hromádku nálezů libovolné žetony z těch, které jsou v nabídce 

na kartě dostupného zboží o tržní hodnotě maximálně 5. Pokud padne prázdná stěna, 

vyhodnoťte pro pole, na kterých se nachází figurka farmáře či rváče, příslušnou sekci 

„KRÁDEŽ“. Bez ohledu na výsledek hodu snižte úroveň tolerance o 1. 

: nůž 

: nůž 
: nic

: sekera

: sekera

: pistolePLENĚNÍ :
KRÁDEŽ : Zloděj utrpí 1 zranění.

KRÁDEŽ : Zvyšte úroveň zlodějovy únavy o 1.

PLENĚNÍ :

VYHODNOŤTE SCÉNU TOLERANCE „0“ Z KARTY 

DOSTUPNÉHO ZBOŽÍ. POTÉ ODSTRAŇTE 

VŠECHNY KOMPONENTY TRŽIŠTĚ ZE HRY.

Farmáři

zoufalí lidé
ŠKODY: 

ZRANĚNÍ:

ŠKODY: 

ZRANĚNÍ:

ŠKODY: 

libovolné 2 žetony (počínaje žlutými žetony)

ZRANĚNÍ:

ŠKODY: 

3
NEBO

Pokud se rozhodnete neházet žádnou 

bojovou kostkou za postavy na hlídce:

ŠKODY: 

libovolných 8 žetonů (počínaje žlutými žetony)

Poté tuto kartu zamíchejte zpět 

do balíčku nočních nájezdů.

ZRANĚNÍ:

0

Farmáři

Farmáři

ZOUFALÍ LIDÉ
Střetli jsme se se skupinou nově příchozích venko vanů 

rabujících v oblasti. Konverzace s nimi je hodně napjatá.

Hodem černou kostkou určete počet 
zoufalých lidí, na něž jste narazili: 

1– 3 – jeden, 4 –8 – dva, 9 –10 – tři 
a připravte jejich žetony.  
Zoufalí lidé jsou ozbrojeni:

: ničím, : nožem, : sekerou 

Vyberte jednu z přítomných postav a hoďte černou 
kostkou. Je-li výsledek hodu vyšší než empatie 

vybrané postavy, okamžitě začíná boj (viz Deník: Boj).  

Pokud nedošlo k boji: 
Můžete vrátit 1 kartu průzkumu, 

abyste s nimi OBCHODOVALI – viz 355. 

Pokud došlo k boji: 
Můžete se pokusit boj ZASTAVIT – viz 880. 
Pokud porazíte všechny nepřátele – viz 33.

Poté zamíchejte tuto kartu zpět do balíčku obyvatel.

Farmáři

VENKOVANÉ
Skupina cizinců za sebou vláčí svá zavazadla. Přestože v jejich prázdných očích se odráží beznaděj, vypadají dobře živení – asi dorazili teprve nedávno.

Můžete s nimi OBCHODOVAT (viz Deník: Obchod), abyste vyměnili libovolné žetony z hromádky nálezů za libovolné zelené žetony. 
PROVIZE: 1.

Poté zamíchejte tuto kartu 
zpět do balíčku obyvatel.

Farmáři

koza
 PODOJTE JI :

Odhoďte 1 zeleninu a 1 vodu, abyste snížili 

úroveň hladu 2 vybraných postav o 1.

 ZABIJTE JI :
Snižte úroveň hladu všech přítomných 

postav na 0 a přidejte 6 syrových jídel 

do vašeho skladiště. 

Poté hoďte černou kostkou a porovnejte výsledek 

hodu s empatií každé přítomné postavy. 

Je-li výsledek hodu rovný empatii dané postavy 

nebo nižší, zvyšte její úroveň zoufalství o 1.

Poté tuto kartu odstraňte ze hry.

Farmáři

střešní 
zahrádka

 PĚSTUJTE ZELENINU :
Odhoďte 2 chemikálie, abyste 

na tuto kartu umístili žeton ČEKÁNÍ. 
Poté hoďte černou kostkou. Padne-li 1, 

postava vykonávající tuto akci je zasažena 
kulkou odstřelovače a utrpí 2 zranění.

Při vyhodnocování žetonů ČEKÁNÍ hoďte 
černou kostkou a přidejte do vašeho skladiště 

příslušný počet žetonů zeleniny.

Padne-li 1– 2, přidejte 1 ZELENINU.
Padne-li 3– 5, přidejte 2 ZELENINY.

Padne-li 6 –10, přidejte 3 ZELENINY.

Farmáři

Přidejte 22  na pole mrazu. na pole mrazu.

PŘÍJEZD UPRCHLÍKŮ Z VENKOVA
Umístěte tuto kartu na hromádku nálezů (pokud se tam již nějaká karta nachází, odstraňte ji ze hry):

Od této chvíle můžete při prohledávání ve vzdálené lokaci přidat na hromádku nálezů 1 zeleninu navíc.

Farmáři

farmáři
Dva neznámí lidé nabízejí pomoc výměnou za přístřeší.
Pokud se je rozhodnete přijmout, umístěte do úkrytu 2 figurky farmářů a tuto kartu si ponechte. Dokud máte tuto kartu v držení, nemohou postavy navštívit tržiště.Každý farmář může ve fázi denních akcí stejně jako postavy vykonat až 3 akce.Každý farmář musí ve fázi soumraku sníst alespoň 1 syrové jídlo, jinak úkryt opustí (odstraňte jeho figurku).

Každý farmář se může zúčastnit hlídky (jeho zdatnost je 1). Nicméně pokud utrpí nějaké zranění, úkryt opustí (odstraňte jeho figurku).

Ve chvíli, kdy se v úkrytu nenechází žádná figurka farmáře, odstraňte tuto kartu ze hry.

f1 f65 f135

Můžete:

Tolerance: 4 Tolerance: 3–1 Tolerance: 0 

Na kartu tržiště umístěte následující figurky:

krást na tržišti

 – viz kartu tržiště – NEBO 

tržiště
– viz kartu tržiště – NEBO

a získat tak tyto žetony:

vyplenit

obchodovat
Provize: 0 

cigaretu, bylinky, cukr, zeleninu.

1 farmáře

f143 f176 f59

Můžete:
1 rváče

Tolerance: 4 Tolerance: 3–1 Tolerance: 0 

Na kartu tržiště umístěte následující figurky:

krást na tržišti
 – viz kartu tržiště – NEBO 

tržiště
– viz kartu tržiště – NEBO

a získat tak tyto žetony:

vyplenit

obchodovat
Provize: 2

1 farmáře

3× cigaretu, 2× kávu, 

    syrové jídlo.

zboží

farmáři
FARMÁŘI A TRŽIŠTĚ

Odstřiženi od jakýchkoli zpráv z venku, začali jsme si najednou všímat nových tváří objevujících se ve městě. Lidí, kteří vypadají dobře živení, 

jako by se jich válka sotva jen dotkla. Nechápou, že život ve městě jim neposkytne žádnou útěchu, bez ohledu na hrůzy, které je vyhnaly z jejich 

domovů na venkově.

Někteří z nich tu chtějí zůstat, jiní přišli jen, aby vyměnili jídlo za cennosti, které mohou lidé mít stále nahromaděné ve svých domovech. Jedna 

věc je ale jistá – sdílíme s nimi stejně trudný osud. 

S pomocí tohoto modulu můžete ovlivnit průběh hry s pomocí nových možností i hrozeb. Přináší s sebou také nové scény, které jsou spojené 

s příchodem uprchlíků z venkova do obleženého města. Kromě toho je jeho součástí také tržiště, místo plné improvizovaných stolů a stánků, 

kde se nově příchozí míchají se starousedlíky, grázlové se stávají osobními strážci a všudypřítomná hrozba nepřátelských vojáků se střetává 

s touhou obchodovat a alespoň na chvíli si připadat, jako by žádná válka nebyla.

Modul „Farmáři“ je rozdělen do dvou částí – hlavní část se skládá ze 2 figurek farmářů, 3 figurek rváčů a 7 karet a části, kterou označujeme 

jako „Tržiště“, jež obsahuje 15 karet zboží, kartu tržiště, žeton tolerance a kapitolu „Farmáři“ ve Válečném deníku, sv. 1, obsahující unikátní 

scény, související s kartami zboží.

PŘÍPRAVA HLAVNÍ ČÁSTI:

V průběhu přípravy hry umístěte dvě karty vybavení z modulu „Farmáři“ podle pokynů na rubových stranách těchto karet.

Zbývající karty z hlavní části modulu zamíchejte do příslušných balíčků.

Figurky farmářů a rváčů využijete až ve chvíli, kdy obdržíte příslušný pokyn skrze některou z komponent.

PŘÍPRAVA TRŽIŠTĚ:

Všechny pokyny pro přípravu tržiště, stejně jako pravidla využívání tohoto modulu můžete nalézt na kartě tržiště.

Poznámka: Pokud se rozhodnete tento modul zahrnout do vaší partie nebo kampaně, musíte využít základní stranu 

herního plánu. Dále platí, že scény související s farmáři jsou součástí Knihy příběhů v základní hře, zatímco scény 

související s tržištěm můžete nalézt ve Válečném deníku, sv. 1, v kapitole „Farmáři“.
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S odstřelovači na každém rohu se pohyb po městě stává skoro nemožným. 

Nemáme jinou možnost než sestoupit do podzemí a hledat tam nové cesty 

k místům, kde bychom mohli najít něco užitečného.

Městské stoky jsou skutečným bludištěm tunelů, kanálů, zapomenutých  

sklepů a průchodů. Vydávat se do nich je riskantní, ale zároveň nám to dává 

šanci nalézt více zásob. Otázka však zní – odvážíme se do temných hlubin? 

Tento modul se skládá z herního plánu tvořeného 8 destičkami stok, 12 karet 

chodeb, 10 karet místností, 1 žetonu průzkumné výpravy a kapitoly „Stoky“ 

ve Válečném deníku, sv. 1. Umožňuje postavám sestoupit do kanálů pod 

městem a prozkoumat je, což jim umožní dosáhnout některé lokace, a tedy 

i prohledávání navíc během dne.

Při cestování stokami budete využívat destičky stok, z nichž vytvoříte herní 

plán, po kterém se bude výprava účastnící se prohledávání pohybovat. Ne

berte herní plán zcela doslova – chodby, na které narazíte, nemají přesně 

takový průběh, jak ukazují ilustrace. Destičky stok reprezentují zejména 

bloudění postav zdánlivě nekonečnou sítí tunelů. Podobně i pravidla pro 

pohyb jsou pouze mechanismem reprezentujícím skutečnost, že se postavy 

podzemím pohybují bez toho, aniž by znaly cestu a aniž by věděly, kde se na

cházejí. Chtějí jenom najít cestu ven. Pokud destička stok zobrazuje místnost, 

mohou postavy ve skutečnosti stát na mnoha různých místech –křižovatce 

tunelů a trubek, ve sklepě nebo skutečné místnosti.

Předpokládejte také, že postavy, které se do stok vydávají, s sebou mají ně

jaký světelný zdroj, který se jen tak nevyčerpá – například baterky.

Kvůli komplexnímu hernímu zážitku a komplikovanějším pravidlům tento 

modul doporučujeme spíše pokročilým hráčům.

Na začátku partie rozdělte karty modulu „Stoky“ do dvou balíčků: balíčku 

místností a balíčku chodeb. Umístěte tyto balíčky lícem dolů na libovolné 

místo poblíž herního plánu.

Poté připravte stranou žeton průzkumné výpravy a destičku vstupní oblasti 

stok, zamíchejte zbývající destičky stok a takto vytvořený sloupeček umístěte 

lícem dolů poblíž herního plánu. Nakonec na vrch sloupečku destiček stok 

umístěte destičku vstupní oblasti stok.

Na začátku každé fáze denních akcí se můžete rozhodnout vyslat libovolný 

počet postav na průzkum stok. Tyto postavy tvoří průzkumnou výpravu, 

kterou představuje příslušný žeton. Umístěte tyto postavy na pole hromádky 

nálezů. Postavy na průzkumné výpravě nemohou v průběhu této fáze denních 

akcí vykonat žádné akce. Postavy, jež nemají svému stavu k dispozici žádné 

akce, se však mohou průzkumné výpravy účastnit.

Na začátku fáze denních akcí, před tím, než začnete vyhodnocovat akce v úkry

tu, vyhodnoťte průzkum stok a prohledávání, které po průzkumu následuje. 

Poté normálně vyhodnoťte fázi denních akcí, které se účastní pouze postavy, 

jež zůstaly v úkrytu. Postavy v úkrytu nemohou využít žádné zdroje či žetony, 

které získala průzkumná výprava – ty budou k dispozici až ve fázi soumraku, 

kdy se postavy, vyslané do stok, do úkrytu vrátí.

VYHODNOCOVÁNÍ PRŮZKUMU STOK
ZVOLTE SI SVOU VÝBAVU: Tento krok vyhodnoťte stejně jako v případě 

normálního prohledávání (viz „Prohledávání: Zvolte si svou výbavu“ v Deníku 

v základní hře). Žetony, jimiž nyní postavy na průzkumné výpravě vybavíte, 

nebudou k dispozici pro postavy v úkrytu během fáze denních akcí.

SESTUP: Nejprve umístěte destičku vstupní oblasti stok lícem vzhůru vedle 

herního plánu. Pamatujte na to, že budete potřebovat na stole ještě další mís

to, protože vedle vstupní oblasti budou umístěny další destičky stok.

Na destičku vstupní oblasti stok, na pole místnosti označené písmenem „S“ 
umístěte žeton průzkumné výpravy.

POHYB: Vyberte si libovolnou z cest vedoucí k jednomu z východů vy zna

čených na hraně destičky, pohybujte žetonem průzkumné výpravy podél této 

cesty a vyhodnocujte přitom karty podle pokynů uvedených dále. 

Vyhodnoťte všechna písmena (místnosti) a číslice (chodby), které jsou vy
zna  čeny na vámi zvolené cestě, a to následujícím způsobem:

· Abyste vyhodnotili písmeno, táhněte kartu z balíčku místností a vyhodnoťte 
na této kartě sekci označenou tímto písmenem. 

Poté 

· Abyste vyhodnotili číslici, táhněte kartu z balíčku chodeb a vyhodnoťte na 
této kartě sekci označenou touto číslicí. 

Poté 



VSTUPNÍ OBLAST
Temná a zapáchající… 
VÝCHOD se nachází na třetím 

umístěném dílku mapy stok. 

Ve chvíli, kdy opouštíte stoky, 

hoďte černou kostkou : 

1– 5 – Blízká lokace 
6 –8 – Vzdálená lokace
9 –10 – Velmi vzdálená lokace

Není cesty zpět
Jedinými východy 
z místnosti C jsou cesty 
označené tečkovanou čarou.mapa stok

stoky

mapa stok

stoky

DALŠÍ DESTIČKA: Poté, co jste vyhodnotili všechny číslice a písmena vy

zna  čené na vybrané cestě, táhněte novou destičku stok a umístěte vedle 

des tičky, na které se právě nachází žeton průzkumné výpravy, a to tak, aby 

krátká strana nově umístěné destičky sousedila s krátkou stranou destičky 

umístěné dříve nebo aby dlouhá destička nově umístěné destičky sousedila 

s dlouhou stranou destičky obsahující žeton průzkumné výpravy. Kromě toho 

musí východ, skrze který žeton průzkumné výpravy opustil aktuální destičku, 

přímo navazovat na vstupní bod nově umístěné destičky.

Nyní přesuňte žeton průzkumné výpravy na nově umístěnou destičku a stejně 

jako v předchozím případě vyberte cestu k východu z destičky, vyhodnoťte 

všechny číslice a písmena podél této cesty a opakujte celý proces, dokud 

postavy stoky neopustí.

Poznámka: Skupina se ve stokách nesmí rozdělit. Zároveň není možné se 

vrátit po vlastních stopách – stejná pole a stejné chodby a místnosti nelze 

navštívit dvakrát. 

Pokud není u chodby uvedená žádná číslice, netahejte žádné karty chodeb, 

pouze přesunujte žeton průzkumné výpravy, dokud nenarazíte na místnost 

označenou písmenem nebo chodbu označenou číslicí.

VZDÁNÍ PRŮZKUMU STOK: Namísto tažení nové destičky stok můžete pos

tavy vrátit do úkrytu. Pokud tak učiníte, vzdáváte se dalšího průzkumu – 

vyhodnoťte krok „Vyberte si nálezy“ (viz „Prohledávání: Vyberte si nálezy“ 

v Deníku v základní hře). V tomto případě na hromádku nálezů nepřidávejte 

zdroje zdarma (vodu, dřevo, komponenty). Postavy se vrátí do úkrytu na 

začátku fáze soumraku a s sebou přinesou žetony a zdroje z hromádky nálezů 

(viz „Úsvit: Skupina se vrací z prohledávání“ v Deníku v základní hře).

DOSAŽENÍ VÝCHODU ZE STOK: Pokud postavy neupustily od průzkumu stok 

předčasně a nevrátily se do úkrytu, dosáhnou východu ze stok, který vede do 

jedné ze tří odhalených lokací. Východ ze stok se nachází na třetí umístěné 

destičce stok (nepočítaje v to destičku vstupní oblasti stok), v místnosti ozna

čené bílým písmenem.

Jakmile této místnosti dosáhnete (nejprve musíte vyhodnotit kartu místnosti 

podle pravidel uvedených dříve), můžete stoky opustit – hoďte černou kostkou:

Padne-li 1– 5, stoky postavy zavedly do blízké lokace.

Padne-li 6 – 8, octly se postavy ve vzdálené lokaci.

Padne-li 9 –10, postavy se dostaly do velmi vzdálené lokace.

Nyní můžete v této lokaci zahájit prohledávání, které se řídí pravidly fáze 

prohledávání s následujícími výjimkami:

· Pokud táhnete kartu dopadu na skutečnost, igno
rujte ji a táhněte z pří sluš ného balíčku další kartu. 
Pokud kartu dopadu na skutečnost táhnete z balíčku 
neznáma, táhněte místo ní novou kartu průzkumu 
z balíčku průzkumu.

· Balíček neznáma vytvořte oproti normálnímu 
prohledávání poloviční (zaokrouhleno nahoru).

· Před návratem do úkrytu nemohou postavy pro zkou
mávající stoky navštívit tržiště ani distribuční centrum 
(hrajeteli s příslušnými moduly). Průzkumná výprava 
se do úkrytu vrátí na začátku fáze soumraku.

Poznámka: Některé scény či karty postavám umožní 
dosáhnout lokací dříve. Nezapomeňte také odhodit 
všechny karty umístěné na pole průzkumu během 
průzkumu stok – na následující prohledávání nemají 
žádný vliv.

Bez ohledu na to, jestli průzkumná výprava od prů
zkumu stok upustila nebo dokázala průzkum stok 
a ná sledné prohledávání dokončit, postavy, které se 
průzkumu účastnily, se do hry normálně zapojí ve fázi 
soumraku (např. tedy pijí vodu a jedí a ve fázi večera 
jim budete přidělovat aktivity, včetně prohledávání – 
některé postavy se díky tomu mohou zúčastnit dvou prohledávání za jediný 

den).

Jakmile se průzkumná výprava vrátí do úkrytu, zamíchejte všechny umístěné 

destičky stok zpět do sloupečku, na jehož vrchol vraťte destičku vstupní 

oblasti stok. Vedle sloupečku položte žeton prů zkumné výpravy.



ZBOŽÍ Z ČERNÉHO TRHU
Kdykoli můžete odhodit libovolné množství kulek nebo čistého lihu (bez toho, abyste vyhodnocovali jejich efekty). Za každý odhozený 

žeton kulek posuňte žeton úkolu o 1, za čistý líh o 2.

Odměna: PŘÍZEŇ. Můžete OBCHODOVAT 
(viz Deník: Obchod), abyste vyměnili žetony 

z vašeho skladiště za libovolné jiné žetony. Provize: 0.
Trest: ZPUSTOŠENÍ. Vraťte 2 vyrobené 
karty vybavení zpět do balíčku vybavení.

VD I

NÁHRADNÍ DÍLY PRO PAŠERÁKYKdykoli můžete odhodit libovolné množství součástek (elektronické, mechanické). Za každý odhozený žeton součástky posuňte žeton úkolu o 1.

Odměna: VÝPLATA. Přidejte do vašeho skladiště 2 pálenky.Trest: BITÍ. Mezi postavy libovolně rozdělte 2 zranění.

VD I

Po zahrání tuto kartu odstraňte ze hry.

drahé tretky
Zahrajte tuto kartu při obchodování.

Ignorujte provizi. Navíc považujte tuto kartu 

za šedý žeton s tržní hodnotou 10.

VD I

RVÁČI VE STOKÁCH (VOLITELNÉ PRAVIDLO)
Kdykoli vstoupí postavy do stok, hoďte černou kostkou a umístěte příslušný 
počet figurek rváčů na destičku vstupní oblasti stok:

Padne-li 1– 5, umístěte 1 rváče.

Padne-li 6– 8, umístěte 2 rváče. 

Padne-li 9–10, umístěte 3 rváče.

Úroveň hrozby během probíhajícího průzkumu stok se rovná 
počtu rváčů na destičce vstupní oblasti stok. Pokud se roz

hodnete, že postavy vzdají průzkum stok a vrátí se do 
úkrytu, hoďte nejprve černou kostkou tolikrát, kolik činí 

současná úroveň hrozby.

Jeli výsledek rovný současné úrovni hrozby nebo 
nižší, setkaly se postavy na cestě zpět s rváči. Oka
mžitě začíná boj (viz Deník: Boj). Počet rváčů, s nimiž 
se postavy střetly, se rovná současné úrovni hrozby. 
Všichni rváči jsou ozbrojeni noži. Můžete se pokusit 
boj PŘERUŠIT – viz 40 v Knize příběhů.

Po skončení boje odstraňte všechny figurky rváčů z des
tičky vstupní oblasti stok (úroveň hrozby je nyní 0). Pokud 

porazíte všechny nepřátele, viz 33 v Knize příběhů.

ostatní herní kOMPONENTy
Karty níže můžete jednoduše zamíchat do příslušných balíčků ze základní hry. Rozšiřují možnosti týkající se úkolů kapitol a karet poslední záchrany. Mohou být nedílnou součástí příslušných balíčků – není je tedy třeba odstraňovat ve chvíli, kdy se rozhodnete rozehrát novou partii či kampaň.

obálky
V krabici můžete nalézt pětici obálek označených písmeny A až E. Obsahují prvky hry inspirované systémem „legacy“. K dispozici je budete mít od chvíle, kdy zvítězíte v daných scénářích rozšíření Příběhy města sutin. Ke každému scénáři se váže jedna obálka.
NEOTVÍREJTE OBÁLKY, DOKUD  K TOMU NEDOSTANETE POKYN! 
Jakmile získáte odměny z obálek, smíte je v závislosti na jejich typu přiřadit k hernímu materiálu ze základní hry.


