INSTRUKCJA

A game by Richard Denning with illustrations by Andreas Resch
OPIS

Wrzesień 1666. Lekkomyślny piekarz na Pudding Lane
zapomina wygasić palenisko. Nie wie, że tym samym
sprowadzi na Londyn inferno, które pochłonie 13000
domów i sprawi, że 70000 z 80000 mieszkańców zostanie bez dachu nad głową. Lord Mayor Londynu nie
staje na wysokości zadania i to brygady ogniowe, dowodzone przez nielicznych śmiałków walczą z żywiołem i
w końcu gaszą pożar. Aby jednak odnieść sukces muszą
podjąć decyzję o tym, które dzielnice trzeba wyburzyć, a
które chronić. Ci sami ludzie są właścicielami kamienic
i budynków, a zatem podejmowanie takich decyzji jest
szczególnie bolesne. Pożar jednak daje wielu ludziom
nowe możliwości: kto wyjdzie z niego z największą
ilością nienaruszonych domów? Kto będzie postrzegany
jako bohater w walce z żywiołem? Czy któryś z bohaterów uzyska wystarczająco wpływów i będzie na tyle
popularny by zostać następnym Lordem Mayorem?

WPROWADZENIE

Gracze wcielają się w bogatych i wysoko postawionych
obywateli, którzy posiadają nieruchomości w Londynie.
Mogą wysyłać brygady ogniowe do walki z żywiołem,
używać ładunków wybuchowych by niszczyć kamienice i w ten sposób powstrzymać rozprzestrzenianie się
ognia, lub przymknąć oko na problemy rywali, by ogień
zniszczył ich własność. Za każdy nietknięty ogniem budynek gracz dostaje Punkty Zwycięstwa (“PZ”), zatem
ten, któremu zostanie najwięcej budynków – wygrywa,
chociaż gaszenie pożarów również daje Punkty
Zwycięstwa i podnosi ostateczny wynik punktowy.
Dodatkowo gracze będą mieli trzy ukryte cele: ważne
rejony, budynki o historycznej wartości, które, ocalone,
dają jeszcze więcej punktów zwycięstwa. Aby wygrać grę
trzeba umiejętnie łączyć walkę z pożarem, pozwalać, by
ogień rozszerzał się na budynki przeciwników, chronić
swoje ukryte cele i posiadłości.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

120 domów (20 w
każdym z 6 kolorów)

12 pionków właścicieli ziemskich

6 kart koloru gracza

24 karty celów

60 kart przemieszczania ognia

100 czerwonych
pionków ognia

6 czarnych pionków
Brygad ogniowych

plansza i
instrukcja

1 karta Bohatera
Londynu

6 kart Stosu

20 żetonów z których
10 reprezentuje ładunki
wybuchowe
6 oznacza podwójny ruch
4 są warte 1PZ za sztukę

PLANSZA

Plansza przedstawia mapę Londynu z 1666 roku.
Podzielona jest na dzielnice na północ od Tamizy,
które mogą zająć się ogniem oraz tereny zielone,
których ogień nie tyka. Dzielnice mają symbole
domów (od 1 do 5), które pokazują ile domów
należy tam ustawić. Na łąkach nie można ustawić
żadnych budynków.

Dzielnice są oddzielone od siebie liniami przedstawiającymi ulice, rzekę Fleet oraz stare mury
miejskie. Jedna z dzielnic, zaznaczona na czerwono, pokazuje, gdzie znajduje się ogień na początku
gry. To Pudding Lane wraz z przyległymi budynkami. Zwróć uwagę na to, że mapa podzielona jest na cztery obszary, zaznaczone kolorami
poszczególnych dzielnic (fioletowy, niebieski,
zielony i pomarańczowy). Kolorowe strzałki/połączenia między dzielnicami wskazują jak może się
przemieszczać ogień i są przyporządkowane do
kolorowych strzałek na kartach rozprzestrzeniania
się ognia i kompasu na planszy. Krzyż oznacza, że
ogień może poruszać się w dowolnym z 4 kierunków. Poniższy rysunek pokazuje symbole.

Mapki na kartach celów i nazwy na mapie w
połączeniu z obrazkami budynków pozwolą
graczom łatwiej odnajdywać ich specjalne cele.
Liczba w kółku na dzielnicy oznacza ile PZ jest
warta. Symbol 5 graczy na Cripplegate i symbol 4
graczy na St Botolphs i Hounds Ditch pokazują
gdzie niektóre z Brygad Ogniowych umieszcza się
na początku gry w 4 lub 5 osób. W wariancie na
3 lub 6 graczy te symbole należy zignorować. Na
dolnej części planszy znajdują się tory punktowe,
na których umieszcza się spalone bądź wysadzone
budynki.

Przykład 1: Ruch z Sion College do Moorgate przez pomarańczową (wschodnią) strzałkę.
Ruch ze Sion College do Brewer’s Hall przez czerwoną (południową) strzałkę.
Krzyż: Można poruszać się z Cripplegate do Moorgate używając karty południe lub wschód; z Moorgate do Cripplegate
używając karty północ lub zachód; z Siona College do Finsbury używając kart północ lub wschód I z Finsbury do Sion
College używając karty południe lub zachód.

PRZYGOTOWANIE DO GRY

 Umieść planszę na środku stołu. Umieść 25 pionków ognia w dzielnicy Pudding Lane, zaś resztę
umieść przy planszy. Potasuj 60 kart ognia (mają czerwone rewersy) i rozdaj po 5 każdemu z graczy. Jeśli
na tym etapie którykolwiek z graczy ma 5 jednakowych kart, może pokazać je reszcie
graczy, wtasować je w talię i wydać sobie kolejnych 5. Robi tak do czasu, aż karty
na ich ręce nie są jednakowe.
 Weź teraz Karty Stosu potrzebne dla biorącej udział w
rozgrywce ilości graczy:
3 Graczy (Karty Stosu A do F)
4 Graczy (Karty Stosu A do D)
5 Graczy (Karty Stosu A do E)
6 Graczy (Karty Stosu A do F)
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Zacznij od karty A. Połóż ją rewersem do góry na stole. Następnie odlicz z potasowanej talii ilość
kart pokazaną na karcie A obok ilości graczy i umieść, zakryte na karcie A. Połóż na otrzymanym
stosie kartę B i ponownie wyłóż ilość kart odpowiadającą zaznaczonej na karcie B ilości graczy. Powtarzaj aż nie utworzysz talii Kart Ognia przełożonej Kartami Stosu.

 Umieść 5 domków każdego koloru w pokrywce pudełka. Powinno się w nim znajdować 30 domków. Pomieszaj je i wyciągaj losowo nie patrząc na kolory. Zacznij od Pomarańczowego regionu,
zawierającego Tower. Dla każdej dzielnicy tego rejonu
oprócz łąk wyciągaj losowe domki z pudełka i umieszczaj aż do wypełnienia dzielnicy. Większość dzielnic
jest opatrzona symbolem jednego domku, a zatem
trzeba w nich położyć jeden domek, zaś na oznaczonych 2, 3, 4 i 5tką odpowiednio dwa, trzy, cztery lub
pięć domków. Gdy skończysz na planszy powinno się
znajdować 30 domków w 6 kolorach – wszystkie w
jednym regionie.
Gdy pomarańczowy region zostanie wypełniony
należy obstawić domkami kolejny. Włóż znów po 5
domków z każdego koloru do pokrywki pudełka i
rozłóż domki w kolejnym regionie.
Gdy skończysz obstawiać wszystkie 4 regiony wszystkie dzielnice (oprócz Pudding Lane i terenów zielonych) powinny zawierać domki.
Przykład 2: W Aldgate postawić należy 4 domki,
Należy użyć wszystkich domków niezależnie od ilości
zaś w Bethnal 1.
graczy.
 Potasuj wszystkie 6 kart kolorów. Rozdaj po jednej
karcie każdemu z graczy. Następnie rozdaj każdemu
z graczy pionek w kolorze wylosowanej karty koloru
(Wariant alternatywny: patrz Ukryte Kolory na końcu
instrukcji). Wszystkie nieużywane pionki należy
włożyć z powrotem do pudełka – nie będą potrzebne
w rozgrywce.
 Zabierz dwadzieścia żetonów (o jednej stronie pustej, zaś drugiej zawierającej symbol ładunku
wybuchowego, podwójnego ruchu lub 1PZ) i potasuj
zakryte. Umieść je na dzielnicach, których nazwy są
umieszczone na żółtych tabliczkach.

 Potasuj trzy zielone talie oznaczone cyframi I, II i
III (każdą osobno) i rozdaj każdemu z graczy po jednej zielonej karcie celu z KAŻDEJ talii. Dzięki temu
każdy z graczy będzie miał 3 karty celu.
 Zaczyna gracz, który ostatnio był w Londynie, w
innym przypadku decyduje losowanie.
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Rozmieszczanie pionków Brygad Ogniowych

W zależności od ilości graczy rozmieść czarne pionki (przedstawiające
Brygady Ogniowe) w dowolnym miejscu na mapie, pod warunkiem, że
będą się znajdowały poza zielonym regionem zawierającym Pudding
Lane, lecz w dowolnym miejscu w pozostałych 3 regionach. 2 Pionki w
wariancie dla 4 graczy lub 1 przy wariancie dla 5ciu graczy są ustawiane w ściśle określonych miejscach. Nie ma ograniczeń odnośnie ilości
pionków, które mogą się znajdować w jednej dzielnicy.

Przy 3 graczach: zaczynając od gracza rozpoczynającego każdy z graczy umieszcza na planszy po
jednym pionku, a następnie po drugim pionku.
Przy 4 graczach: Umieść po jednym pionku na Hounds Ditch i St Bottolphs. Następnie zaczynając
od gracza rozpoczynającego każdy umieszcza na planszy jeden pionek.
Przy 5 graczach: Umieść jeden pionek na Cripplegate. Następnie zaczynając od gracza rozpoczynającego każdy umieszcza na planszy jeden pionek.
Przy 6 graczach: Zaczynając od gracza rozpoczynającego każdy umieszcza na planszy jeden pionek.
 Teraz, zaczynając od gracza rozpoczynającego każdy z graczy
umieszcza swój pionek włościanina, który reprezentuje właściciela
budynków w danym kolorze. Pionek ten można umieścić w dowolnym
miejscu poza zielonym regionem. Nie ma ograniczeń odnośnie ilości
pionków, które mogą się znajdować w jednej dzielnicy.
Niezależnie od ilości graczy każdy ma tylko 1 kolor i posiada 20 Domków.
 Umieść kartę Bohatera Londynu w pobliżu planszy.

PRZEBIEG ROZGRYWKI

Gracze rozgrywają turę po kolei, a w swojej kolejce każdy z nich:
1) Rozprzestrzenia ogień
2) Podejmuje akcje
3) Ciągnie kartę ognia (może dojść do intensyfikacji pożaru)

1) Rozprzestrzenianie ognia

Pożar zaczyna się w dzielnicy Pudding Lane zaznaczonej na planszy na czerwono. W swojej turze gracz
musi zagrać kartę ognia.
Karta ognia >> Każda z kart pokazuje strzałkę i kierunek na kompasie. Kolor strzałki będzie pasował do
strzałek/połączeń na planszy. Aby pomóc zorientować karty ognia narysowaliśmy na ich brzegach symbole, takie same jak na brzegach planszy. Możesz
obrócić kartę ognia tak, by dopasować ja do położenia planszy. Dla ułatwienia
na kartach również zaznaczono Tamizę.
W swojej kolejce gracz musi wybrać pole, na którym są co najmniej dwa pionki
ognia i przemieścić jeden pionek przez dowolną ilość połączonych dzielnic w
dowolnym kierunku. Kiedy jednak pionek ognia ma opuścić ostatnią płonącą
dzielnicę ostatni ruch musi być zgodny z kierunkiem pokazanym na karcie. Gdy
ogień przemieści się do dzielnicy, która się nie paliła, zatrzymuje się. W większości przypadków będą więcej niż dwie możliwości wykonania ruchu, który
spowoduje zajęcie przez ogień kolejnej dzielnicy w kierunku wskazanym na
karcie. W takim przypadku to gracz wybiera, która dzielnica zajmie się ogniem,
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lecz musi przy tym przestrzegać Kolejności Rozprzestrzeniania się Ognia (patrz dalsza część instrukcji).
Zauważ, że poruszając pionki ognia w tej fazie nigdy nie możesz usunąć ostatniego pionka ognia z dzielnicy.
Jeśli jednak w dzielnicy Pudding Lane zabraknie pionków ognia dodaj pięć nowych z zapasu. To w końcu
jest Wielki Pożar!
Strzałki Północ, Południe, Wschód i Zachód pozwalają na rozprzestrzenianie ognia na dzielnice, które
maja odpowiadające im kolorem połączenia.
Możesz także rozprzestrzeniać ogień miedzy dzielnicami, które stykają się
narożnikami. Tę możliwość obrazuje symbol X.
Karta Północ może także rozprzestrzeniać ogień w kierunku Północno-zachodnim lub Północno-wschodnim. Karta Wschód może rozprzestrzeniać
ogień w kierunku Północno-wschodnim i Południowo-wschodnim. Karta
Południe może rozprzestrzeniać ogień w kierunku Południowo-wschodnim
i południowo-zachodnim, zaś karta Zachód może rozprzestrzeniać ogień w
kierunku Północno-zachodnim i Południowo-zachodnim.
Przykład 3: Gracz zagrywa kartę
Północ. Bierze pionek ognia z dzielnicy Pudding Lane i przemieszcza go do
S. Bennet, które już płonie. Stąd przemieszcza go na północ do Guild Hall.
Mógł także przemieścić pionek na Coleman Street.
Pozostałe strzałki pokazują inne karty,
które mógł zagrać by przemieścić ogień
z S. Bennet.
Np. karta Wschód oznaczałaby, że
ogniem zajmie się S. Mary, Południe
spowodowałoby pożar Tallow Hall, zaś
Wschód – Cheapside.
Zauważ, że pionek ognia zabrany z
Pudding Lane przemieszcza się do
Bennet zanim zaczyna przemieszczać
Się zgodnie z kierunkiem wskazanym
na karcie. Oczywiście mógłby zostać
przeniesiony z Pudding Lane prosto do dzielnicy S. Mary, Bridgeward,
Candlewick Ward lub Pepys House, a
w przypadku karty Zachód do Tallow
Hal lub Voyners Hall, zaś w przypadku
karty Wschód do Pepys’ House, Philpott
Lane lub Billingsgate.

Używanie żetonu Podwójny ruch >> Jeśli gracz zebrał jeden z żetonów oznaczonych
>> może zagrać go razem z kartą Ognia. Dzięki temu ogień rozprzestrzenia się do
DWÓCH nowych dzielnic (o jedna więcej niż przy zwykłym ruchu). Do gracza
należy decyzja o kolejności ruchów. Dzielnice mogą być połączone lub być na różnych
końcach tego samego pożaru lub być w dwóch różnych ogniskach pożaru lub mogą nastąpić jeden po drugim. Oba ruchy muszą być zgodne z kierunkiem zaznaczonym na karcie.
Poza tym ruchy przebiegają zgodnie z regułami. Zagrany żeton trafia do pudełka i nie jest używany
w grze. W turze można zagrać tylko jeden taki żeton.
Można w tej samej turze zebrać i użyć żeton “podwójny ruch” w tej samej fazie rozprzestrzeniania
ognia.
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Jeśli zaistnieje rzadka sytuacja, w której nie ma możliwości wykonania ruchu, gracz, którego dotyczy sytuacja musi pokazać karty na ręce reszcie graczy, a następnie odrzuca jedna z kart. Następnie
dokłada trzy dodatkowe pionki ognia w dowolnych płonących dzielnicach (przestrzegając zasad o
intensyfikacji pożaru, patrz poniżej). Karta, która powoduje zniszczenie domku należącego do gracza
jest możliwym ruchem i jeśli jest jedyną możliwą do zagrania kartą to gracz musi ją wykorzystać.

Kolejność Rozprzestrzeniania się Ognia

Gracz wybiera który pionek ognia porusza. Gdy już wybierze musi zastosować się do poniższych reguł.
Spośród przedstawionych opcji może wybrać dokąd rozprzestrzeni się ogień, ale zachowując kolejność
przedstawiona poniżej:

1. Jeśli to możliwe ogień rozprzestrzenia się do dzielnicy, w której są domki i nie ma pionków Brygad
Ogniowych.
2. Ogień rozprzestrzenia się do dzielnic, w których są domy i jeden do dwóch pionków Brygad Ogniowych.
3. Ogień rozprzestrzenia się do pustej (spalonej) dzielnicy nie zawierającej pionków Brygad Ogniowych.
4. Ogień rozprzestrzenia się do pustej (spalonej) dzielnicy jeden lub więcej pionków Brygad Ogniowych.
Gracz musi rozpatrzyć wszystkie dozwolone ruchy dla danej karty dla danego pionka ognia (na przykład
Ogień przemieszcza się na zachód, więc może poruszać się także na północny zachód lub południowy
zachód, a zatem te ruchy są dozwolone i gracz musi wybrać ten ruch, który znajduje się wyżej na liście
kolejności rozprzestrzeniania się ognia). Pamiętaj, że kierunek musi być zgodny z kartą dopiero gdy ogień
rozprzestrzenia się na nie zajętą dzielnicę, a wcześniej pionek może pokonać dowolną ilość pól w dowolnym kierunku na obszarze zajętym przez ogień. To oznacza, że czasem ogień będzie przemieszczał się
przez całą planszę.

Przykład 4: Zagrana karta to karta ognia – południe. Wybrano pionek ognia z Pudding Lane. Gracz rozważa możliwe
ruchy na południe. Stosując się do kolejności rozprzestrzeniania się ognia musi wybrać jedna z dzielnic: 1. Cheapside, 2. Tallow Hall, 3. Billingsgate.Wszystkie dzielnice są na południe od ognia. Nie może wybrać Coleman Street ani Bread Street,
gdyż znajdują się tak Brygady Ogniowe, ani Watlin Street, gdyż ona spłonęła.
Pionek zostaje zabrany z północy zachodu przez płonące dzielnice, lecz ostatni ruch – powodujący że ogniem zajmuje się
kolejna dzielnica, musi być ruchem na południe, w tym przypadku prowadząc do zapalenia się Cheapside. Zauważ, że gracz
mógł zabrać pionek ognia z Guild Hall, ale wolał pobrać go z Pudding Lane.
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Ogień przemieszcza się do nowej dzielnicy

Jeśli w dzielnicy znajduje się Brygada Ogniowa, która nie walczy właśnie z żywiołem – tzn. nie znajduje się na pionku ognia – należy ją umieścić na nowo ustawionym pionku ognia. Nie zdążył on jeszcze
spalić żadnych budynków a dzielni śmiałkowie odpierają jego ataki.

Jeśli nie ma wolnych pionków Brygad Ogniowych, które mogłyby opanować ogień, a te które SĄ obecne stoją na pionkach ognia zaczynają płonąć domy.
Jeśli w dzielnicy jest ilość pionków Brygad Ogniowych większa lub równa ilości pionków ognia uznaje
pożar za opanowany i ogień nie może się rozprzestrzeniać przez tą dzielnicę ani z niej. Jeśli jednak do
dzielnicy dostana się nowe pionki ognia może on znów wymknąć się spod kontroli.
Ogień nie może obejmować rejonów trawiastych.

Zniszczenia od Ognia

Jeśli po fazie rozprzestrzeniania się ognia pożar obejmie
kolejną dzielnicę (i nie ma w niej wystarczającej ilości
Brygad Ogniowych by opanować ogień – patrz opanowywanie ognia) usuń wszystkie domki z tej dzielnicy i
umieść je na torze punktowym na dolnej części planszy.
Za każdy spalony dom gracz traci 2 PZ. Zaznacza się to
w ten sposób, że pierwszy stracony domek należy umieścić na torze punktowym tak, że jeden dom zakrywa
jedno pole, poczynając od tego oznaczonego liczba 40
PZ. Gdy gracz traci kolejne domki umieszcza je na torze.
Aktualny wynik jest bez przerwy widoczny jako najwyższa odkryta liczba na torze.
Przykład 5: Niebieski stracił 2 domki I zostają one
Teraz możesz dodać tyle dodatkowych pionków ognia do
umieszczone na jego torze punktowym. Pozostało mu
danej dzielnicy (bierzesz je z zapasu na stole) by całkowi36 PZ.
ta ilość pionków w dzielnicy była równa liczbie domków,
które znajdowały się tam znajdowały (1 lub więcej).
Np. Ogień rozprzestrzenił się do dzielnicy Guild Hall. Jest to dzielnica o wielkości 4 (jako że zawiera 4 domki).
Oprócz pionka, który właśnie się tu pojawił należy dołożyć 3 dodatkowe z zapasu na stole, aby w końcu znajdowały się tu 4 pionki ognia.
Jeśli ogień nadal jest opanowany po tym jak nowy pionek ognia pojawia się w dzielnicy nie należy usuwać domków.

Żetony
Jeśli ogień dostanie się do dzielnicy, w której znajduje się żeton i zniszczy znajdujące się w nim domki gracz może zabrać żeton, zobaczyć co znajduje się na jego zakrytej stronie i umieścić zakryty przed
sobą. Są trzy typy żetonów:
Symbol Ładunku Wybuchowego
Ogień szybko
się rozprzestrzenia i władze zaczynają wydzielać
beczułki prochu by wyburzać
budynki. Użyj tego żetonu jako
ładunku wybuchowego.

Symbol >>
Ogień wybucha i wymyka
się spod kontroli. Możesz
użyć żetonu “podwojony ruch”
by poruszyć ogień o dwa
pola w fazie Przemieszczanie
Ognia.

Symbol 1 PZ
Ogień
zniszczył dobra
Twojego rywala dzięki czemu
Ty masz monopol i zwiększają
się Twoje wpływy w mieście
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2) Podejmowanie akcji

Gracze mają po 4 punkty akcji na turę. Można je użyć aby:

a) Przemieścić pionek włościanina o 1 lub więcej pól za 1 punkt/pole.

b) Przemieścić pionek Brygady Ogniowej o 1 lub więcej pól za 1 punkt/pole.
Zarówno włościanin jak i Brygada Ogniowa mogą poruszać się z dowolnej dzielnicy do sąsiadującej. Można poruszać się po skosie przez znaki X oraz przemieszczać się przez spalone, płonące lub
wyburzone dzielnice.
Rzeka Fleet nie ogranicza możliwości poruszania. Wszystkie pionki mogą przechodzić przez tereny
trawiaste. Żaden pionek nie może wejść do dzielnicy Pudding Lane.
Jeśli Brygada Ogniowa wejdzie do dzielnicy, która płonie i w której nie opanowano żywiołu (jest
przynajmniej jeden pionek ognia na którym nie tkwi czarny pionek Brygady Ogniowej) wtedy Brygada zatrzymuje się i próbuje opanować pożar. Umieść pionek Brygady Ogniowej na pionku ognia
który nie został opanowany (patrz reguły o gaszeniu ognia poniżej). Brygada Ogniowa nie może
opuścić pola, na którym nadal jest nie opanowany ogień – są tam uwiązani dopóki go nie pokonają.
Włościanin nie posiada tych ograniczeń.

c) Ugasić ogień.
Ugaszenie ognia kosztuje 1 punkt za dzielnicę, lecz musi być dozwolone (patrz reguły o gaszeniu ognia).

Wyburzenie dzielnicy. Jeśli gracz zebrał żeton z symbolem ładunku wybuchowego, może użyć go w
swojej fazie tury lub w dowolnej późniejszej turze jako darmową akcję, która nie zabiera punktów
akcji. (patrz zasady Wyburzania Dzielnic). Gracz może użyć więcej niż jednego ładunku wybuchowego
w turze.

3) Dociąganie karty ognia

Teraz gracz dociąga nową kartę Ognia, by mieć znów 5 kart na ręce. Jeśli pociągnął ostatnią kartę
ognia i pojawi się Karta Stosu należy odnieść się do zasad o Intensyfikacji Pożaru. Taki gracz nie ma
następnej fazy akcji.
Intensyfikacja Pożaru
Dodaj 3 kolejne stożki ognia do dowolnej dzielnicy (lub dzielnic) z wyłączeniem Pudding Lane w
których znajduje się nie opanowany ogień, pod warunkiem, że całkowita ilość pionków w dzielnicy
(dzielnicach) nie przekracza liczby domków z którymi dzielnica rozpoczynała grę plus 2.
Np. Dzielnica o wielkości 3 może mieć do 5 pionków ognia, a Guild Hall do 6ciu.
Jeśli gracz nie może umieścić wszystkich trzech pionków ognia musi umieścić te, które może, zaś
resztę odrzucić.
Gdy akcja Intensyfikacja Pożaru zostanie zakończona należy usunąć kartę stosu z talii.
Oto koniec tury. Kolejkę przejmuje teraz następny gracz po lewej.

Gdy ostatnia Intensyfikacja Pożaru zostanie rozliczona należy przeprowadzić jeszcze jeden przebieg
rundy dookoła stołu. Gracze zakończą grę z 4 kartami na ręce.

OPANOWANIE OGNIA

Brygady Ogniowe mogą opanować ogień. Gdy wchodzą do dzielnicy, każda Brygada może opanować jeden pionek ognia. Umieść pionek Brygady Ogniowej na pionku ognia.

Jeśli liczba pionków ognia przekracza liczbę pionków Brygad Ogniowych ogień nie jest opanowany i
może przemieszczać się z tej dzielnicy lub przez nią.
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Jeśli liczba Brygad Ogniowych jest równa lub przekracza liczbę pionków ognia w dzielnicy ogień
zostaje opanowany i nie może rozprzestrzeniać się z tej dzielnicy ani przez nią.
Pionki włościan nie mogą opanowywać ognia.

GASZENIE OGNIA

Jeśli w dzielnicy znajduje się większa lub równa liczbie pionków ognia ilość Brygad Ogniowych, czyli gdy
ogień jest opanowany, wtedy pionek włościanina może
wydać rozkaz o ugaszeniu ognia.
Akcja Gaszenie Ognia powoduje usunięcie z dzielnicy
dokładnie jednego pionka ognia.

Gracz, który w swojej turze wygasił ogień umieszcza
pionek przed sobą. Na koniec gry uzyska 1 PZ za każdy pionek ognia, który udało mu się ugasić.
W swojej turze gracze mogą wykonywać akcję Gaszenie Ognia dowolną ilość razy, jeśli tylko mają wystarczająco punków akcji.

Pierwszy gracz, który zbierze 3 pionki ognia otrzymuje
kartę Bohater Londynu. Jeśli następny gracz zdobędzie więcej pionków ognia przejmuje kartę Bohatera
Londynu.

Przykład 5: Np. W St Pauls znajduje się 5 pionków
ognia. Zielony włościanin znajduje się w dzielnicy
wraz z 5 Brygadami Ogniowymi. Za punkt akcji
grający zielonymi wydaje rozkaz Gaszenia Gonia i
usuwa 1 pionek ognia. Następnie wydaje rozkaz za
następny punkt akcji usuwając kolejny pion itp.

WYBURZANIE DZIELNIC

Gracze mogą zbierać żetony ładunków wybuchowych leżące na planszy.

W fazie akcji gracz może (jako darmową akcję która nie zużywa punktów akcji) użyć ładunku wybuchowego by wyburzyć dzielnicę.
Gracz używa dowolnego pionka Brygady Ogniowej by umieścić i zdetonować ładunek wybuchowy w
dowolnej dzielnicy, do której pionek może się przemieścić. Poruszanie pionka kosztuje punkty akcji,
ale detonacja ładunku już nie. Możesz zdetonować ładunek wybuchowy w dzielnicach bezpośrednio
sąsiadujących z płonącymi dzielnicami (z ogniem opanowanym lub nie opanowanym). Można wysadzać dzielnice sąsiadujące z Pudding Lane.

Nie można detonować ładunków jeśli dzielnica nadal płonie (ogień opanowany lub nie opanowany).
Nie można używać ładunków w dzielnicach o wielkości 3 lub więcej (obszary PZ) chyba że spłonęła
i nie jest już obszarem wartym PZ.
Ładunek wybuchowy należy umieścić (strona przedstawiającą beczułkę prochu) w dzielnicy by pokazać że jest ona teraz wyburzona i ogień nie może się przez nią przemieszczać. Domki z wyburzonej dzielnicy należy umieścić na torze punktów zwycięstwa razem z tymi, które spłonęły. Tak jak w
przypadku spalonych, za każdy wyburzony domek gracz traci 2 PZ.
Gracze mogą wyburzać puste dzielnice.
Wyburzenie dzielnicy z żetonem niszczy go. Gracz nie otrzymuje tego żetonu.
Zarówno pionki włościan i Brygad Ogniowych mogą poruszać się po wyburzonych dzielnicach.
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KONIEC GRY

Gra kończy się gdy jeden z graczy pociągnie ostatnia kartę z talii. Gracze maja jeszcze po jednej
turze. Gdy ostatni z nich ukończy swoją turę następuje koniec gry. Każdy gracz kończy grę z 4 nie
zagranymi kartami.

Punktacja

Każdy gracz zlicza swoje PZ. EKażdy z graczy umieszczał na bieżąco spalone domy na torach
punktacji na dolnej części planszy. Każdy dom zakrywa kwadrat odpowiadający 2 PZ, ponieważ tracą
2 PZ za każdy zniszczony ogniem lub ładunkami wybuchowymi dom.
Gracze zdejmują domki w miarę doliczania PZ. Jeśli maja nieparzysta ilość punktów należy położyć
na kwadracie przewrócony dom, by zaznaczyć, że mają 1 punkt więcej niż jest na odkrytej liczbie.
Jeśli gracze zdobędą więcej niż 40 punktów zaczynają liczyć znów od prawej strony toru dodając 40
punktów do wyniku.
Za każdy pionek ognia który udało się ugasić należy doliczyć 1 PZ.

Teraz każdy gracz odkrywa swoje karty celów i dolicza PZ jeśli pokazane na kartach dzielnice ocalały. Uznaje się, że dzielnica ocalała jeśli znajdują się w niej domki. Jeśli zawiera pionki ognia lub jest
pusta uznaje się, że spłonęła.
Gracze zyskują 1PZ za każdy żeton z PZ.

Gracz, który posiada kartę Bohater Londynu dostaje 2 PZ.

Jeśli po policzeniu punktów będzie remis wygrywa ten z graczy, który ugasił największą ilość pożarów (posiada przed sobą najwięcej stożków ognia). Jeśli nadal jest remis wygrywa ten, kto ma najwięcej ocalałych budynków. Jeśli i to nie pomoże należy zobaczyć który z graczy zdobył najwięcej punktów ze swoich kart celu. Jeśli I to nie pomoże grę uznaje się za zremisowaną.

WARIANT ALTERNATYWNY A: UKRYTE KOLORY

Jeśli gracze chcą zachować kolory swoich domków w tajemnicy należy wydać karty kolorów awersem
do dołu, tak, by kolor nie był widoczny. Każdy z graczy bierze losowy pionek. Rozgrywka przebiega
normalnie, z tym, że kolor, jaki posiadają gracze, zostaje ujawniony dopiero na koniec gry.

WARIANT ALTERNATYWNY B: WIĘCEJ ZNISZCZEŃ

Po ostatniej akcji Nasilenie Pożarów zagraj DWA przebiegi wokół stołu więcej. Każdemu z graczy
zostaną tylko 3 karty. Ten wariant daje możliwość skorzystanie z ostatniego Nasilenia Pożarów ALE
prowadzi do większych zniszczeń. Zostaliście ostrzeżeni!!!
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PODZIĘKOWANIA

W tworzeniu gry duży wkład mieli:

Ekipa Medusa Games: Pete Heatherington, Dave Dudley, Jeff Quantrill, Richard Orchard. Bryan
Ash, Neil Heslop, Jane Jevon, Alex Hickman.
David Norman and his games group including Doug Massie, Richard Williams and Pete Mason.
Chciałbym również podziękować ludziom testującym grę: Alex Banks, Jason Garwood, Lisa i Tim
Oakley, John i Margaret Denning, Helen Denning, Mike Pearson, Sue Penn, Halesowen Board
Game club, October Wargames Association.
My fellow directors of UK Games Expo have given much encouragement and support as well as giving me the space at the convention to demo the game. So my thanks go to Patrick Campbell, Tony
Hyams and Mick Pearson.
Chciałbym również serdecznie podziękować wszystkim pozostałym osobom, które miały okazję
zagrać w Wielki Pożar na konwentach i w grupach testujących, a wśród nich: Daniel Denzer, Chooi
Oh, Philip Bolton, Mark Gerrits, Jonathan Berg, Yann Christmann, Cédric Dunat, Anthony Guérin,
Alexandre Kill, Marie-Françoise Michel, Laurent Schreiber, David Varzi, Erwan Wilhelm, Pascal
Wilhelm i wielu wielu innym. Przepraszam, że nie mam wszystkich Waszych nazwisk.
I would also like to thanks Markus Welbourne of Prime Games for his support and help bringing
this game into production.
Chciałbym także podziękować Andreasowi Resch za przepiękne grafiki.
Wydanie polskie: Rebel Centrum Gier
Tłumaczenie: Barbara Karlik

Richard Denning

Great Fire: London 1666 jest grą Medusa Games Design wydawaną przez Prime Games.
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