


Polska translacja: Filip Liro

Miasto “Żarownica” w przewidywalny sposób, 
zostaŻa pochŻoniŻta pŻomieniami...

Chociaż nikt oficjalnie nie przyznał się do odpowiedzialności, nad 
Uniwersytetem Pyromancerem pojawiła się duża burza ognia i kule ogniste 

padają 
na miasto. 

Jako taki to dobry czas na bycie strażakiem, jeśli sława i bohaterska to twoja 
sprawa. 

W grze Straż Pożarna kontrolujesz konkurencyjną ofertę domy strażaków 
ochrona dla dobrych obywateli 

w Żarownicy. 

Celem gry jest zdobycie lojalności ludzi akty bohaterskiego gaszenia ognia i 
wygrać upragnioną pozycję dowódcy straży pożarnej. 
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ZawartoŻŻ gry:
Event Phase 
 Action Phase:

 » Move Brigade 

 » Move Wagon 

 » Extinguish fire 

 » Refill  

 » Recruit

 » Transfer

 » Upgrade
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 » Move Brigade 

 » Move Wagon 

 » Extinguish fire 

 » Refill  

 » Recruit

 » Transfer

 » Upgrade

Żetony wody (40)

Żetony płomienia (32)

Żetony znane (16x4)

Żetony Lojalnościowe (10x4)

Trackery aktualizujące (4x3)

28x Miastowne płytki i 
4x Uniwersyteckie płytki

4x Żetony Brygad
4x Żetony Wagony wodne

20x Karty Załóg

4x Płytki domy strażaków 

4x Karty Dowódcy Straży 
Side 1 - Basic Play

Side 2 - Advanced Play

30x Karty wydarzeń 
(6 kart zdarzeń startowych)

4x Karty Akcjne (śledzące)

4x Płytki brygadowe  
Side 1 - Basic Play

Side 2 - Advanced Play

Harry’s Carnivo
rous Plant Nursery 1
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Tinderbox Hench
man’s Lodgehouse
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Konfiguracja Odtwarzacza - Podstawowa
Każdy gracz wybiera Brygadę i zbiera 
składniki ich wybranego koloru jako 
oznaczone kolorem obramowania karty:

• 1 Dom strażaków
• 1 Żeton Brygadowy 
• 1 Żeton Wagon wodny 
• 16 Żetony znane 
• 1 Karta Dowódcy Straży
• 1 arta Akcjne (śledzące)
• 10 Żetony Lojalnościowe
• 3 Trackery aktualizujące 

Gracze umieszczają swoją planszę ogniową na boku Zasoby brygad i można je uaktualnić raz 
na turę. Następnie umieść swoją kartę Kapitana Ognia w następnej kolejności
do ich zarządu.

Gracze umieszczają znacznik Ulepszenia na pierwszym kółku przywództwo, Wagon wodny
i ślady instrumentów na ich desce oznaczone żółtymi pierścieniami.

W końcu biorą 2 żetony wody i umieszczają je w miejscach na karcie Dowódcy Straży,
kolorowa strona do góry, i 2 żetony wody do Wagonu Wodnego umieszczone na polach
wskazane na tablicy 1 i 2 pożaru.

Kolorowa strona jest tutaj w rogu. Dla każdego koloru jest konkretny Dowódca

*Uwaga:
Zaawansowane odtwarzanie
Podczas gry w Zasady 
zaawansowane, użyj Strony 2 
na Strażników i Stronie 2 na 
planszach graczy.

W tym wariancie gry gracze 
otrzymują unikalną akcję na 
swoim Strażniku oraz pasywną 
premię na Tablicach Graczy.

Po stronie zaawansowanej 
wszystkie karty Strażników 
są bezbarwne, więc gracze 
otrzymują losowo swoje 
plansze i Strażników i 
wybierają ich części do gry 
na podstawie koloru planszy 
Gracza.

Podobnie jak w przypadku 
zwykłych akcji, specjalne 
działanie strażaka będzie 
kosztowało użycie punktu 
akcji. Podobnie jak 
uaktualnienie, tę akcję można 
użyć tylko raz.
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Ustawienia PŻyty
Aby utworzyć planszę Brygady, umieść 1  
cztery Uniwersytetem Pyromancera płytki 
w środku i brakujące rogi, losowo ułóż 
kwadratowe karty miejskie w rozmiarze 6 x 
6  2 .

Dopasuj wszystkie płytki w tym samym 
kierunku za pomocą niezapaloną (kolorową) 
stroną do góry. Szczyt płytki 3  z powodu 

Mocy będą nazywane Północ zarządzania 
rozprowadzaniem ognia karty Wydarzeń.

W 4 zakątkach siatki miejskiej gracze 
umieść dom strażaków 4  blokowa płytka 
ich koloru. Są to pozycje wyjściowe i bazy 
startowe dla żetonów brygad i wagonów 
każdego gracza 5 . 

Przetasuj i umieść talie kart Wydarzenia i 
Załogi 6 zakryte, gdzie każdy może łatwo 
do nich dotrzeć. Na koniec umieść cały ogień 
i żetony wody w zasięgu wszystkich graczy.
7
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Anatomia Dachówka Bloku Miejskiego

Anatomia kart
zaŻogi

Ścieżka Płomień reprezentuje intensywność ognia, zaczynając od lewej na poziomie 1. 
Kiedy blok miejski pierwszy rzuca się, aby umieścić Token Ognia na tym pierwszym polu 
jego Płomiennej Ścieżki. Ponieważ blok przyciąga więcej ognia z efektów karty Wydarzenia, 
zwiększ intensywność przesuwając Licznik płomienia 1 spacja w prawo.

Zniszczenie bloku
Kiedy intensywność wzrasta z 4 na 5 (Zniszczony), na końcu tej fazy (Zdarzenie lub Akcja), 
odwróć płytkę na spaloną stronę i usuń wszystkie żetony graczy. Zwróć wszystkie Żetony 
Brygad w postaci zniszczonego klocka do bloku tego gracza. Po przeniesieniu znacznika na 
ikonę Destroyed nie można go przenieść z powrotem na ścieżkę intensywności - nie można 
go zapisać. Zniszczony blok nigdy się nie wznowi, zignoruj   wszelkie efekty ognia, które na 
niego celują. 

Karty z załogi mogą być naliczane w trakcie 
gry, kiedy ulepszasz swoje przywództwo 
w Radzie Aktualizacji Dom Strażaków. 
Wszystkie karty załogi mają 1  nazwisko, 

2  przynależność, ile 3  wody mogą 
unieść i 4  umiejętności. 

Zdolność karty załogi staje się aktywna tylko 
wtedy gdy masz lojalność na bloku tego 
samego typu. - Patrz strona 11 “Akcja załogi”. 
Kiedy zatrudniasz załogę, przychodzą z wodą 
i możesz jej użyć w dowolnym momencie.

The 
Commons

The Nobles 
Rise

The Council 
Quarters

The Merchant
Markets

loki w mieście Żarownica są reprezentowane przez płytki, które tworzą planszę.
Każdy blok ma 1  Ścieżkę Płomienia, 2  Typ Bloku i 3  Imię i 4  Wartości.

Czego brakuje im w 
zasobach, które składają 
się na pomysłowość. To 
i szybkie palce i szybki 

bieg

Pomimo (a może z 
powodu) Rosnącej 
korupcji w salach 

władzy, wydajność Rady 
Miejskiej gwałtownie 

rośnie, a publiczna 
aprobata gwałtownie 

wzrosła

Rynki kupieckie w 
Żarownicy ma najlepszych 
strażaków, których wielu 
może kupić, i żadnych z 
tych, których nie można 

kupić.

Niech nie jest powiedziane, 
że arystokracja Żarownicy 
nie zaczepi ich spódnic i 

nie pomoże (o ile nie będą 
musieli podnosić tych 

spódnic powyżej kostki).
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1
Uniwersytet 
Pyromancer pali 
się w identyczny 
sposób, ale idzie 
w górę zamiast 
na boki.

Jest także wart 5 
punktów, więcej 
niż jakikolwiek 
inny blok.

Frakcje Piaskownicy
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Istnieją 3 rodzaje kart wydarzeń:

1  Podmuch wiatru: Wskazany 
jest podmuch wiatru według kierunku 
zapisanego na karcie zdarzenia. 
Wszystkie bloki, które obecnie się palą, 
rozprzestrzeniają płomienie do sąsiednich 
bloków w wskazany kierunek. Pracuj 
z jednej strony z planszy na drugą, aby 
rozłożyć wszystkie płomienie. Rozpocznij od 
wskazanego miasta przez podmuch wiatru, 
jak pokazano w przykładzie (Wiatr zmierza 
na Wschód, zacznij od wschodniej strony) 
Raz wszystkie pożary rozprzestrzeniły się, 
jeśli pojawi się żeton płomienia na ikonie 
“zniszczonej”, przerzuć ten blok do góry 
nogami na dół.
2  Specjalne wydarzenie: Wszyscy 

gracze natychmiast postępuj zgodnie z 
instrukcjami na karcie, jeśli są zdolny. Jeśli 
gracz nie jest w stanie, wówczas ignoruje ta 
zaleta / wada.

3  Burza Ognia: Magicznie naładowany 
chmura płomieni nad miastem pada 
ognistymi kulami bloki miejskie zgodnie 
z oznaczeniem kwadraty na siatce.  
Uniwersytetem Pyromancera jest oznaczony 
dla łatwości użycia w środek karty 
wydarzenia. Pamiętaj, aby wyrównać
wierzch karty z górą siatki bloków miejskich 
przy ustalaniu, gdzie kule ogniste lądują.

*Wskazówka:
Ogień może szybko zniknąć kontrola. 
Czasami jest to dobry pomysł ustawić 
swój Wagon lub Brygadę w strategicznych 
miejscach, więc pożary nie rozpiętość.

* Kolejna wskazówka:
Uniwesytet i bloki bliżej do Uniwesyteta są 
bardziej podatne na ogień.

Wydarzenia Ten blok znajduje 
się na skraju miasta i 
jest bezpieczny przed 
rozprzestrzeniającymi 

się płomieniami.

Płomienie 
intensyfikują się od 
2 do 3, gdy blok po 
lewej jest w ogniu.

Ten nie jest w ogniu, 
ale płonie, gdy wiatr 

popycha ogień z 
budynku po lewej.

ZACZNIJ TUTAJ

4Thing On A Stick! 2The Lumberjack’s Arms 3Verna’s Pumpkin Patch
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Cel gry
Zdobądź Lojalność wystarczającą ilością klocków na planszy, a wygrasz prawo do zostania 
dowódcy straży pożarnej w Żarownicy i przejęcia kontroli nad pozostałymi Brygadami z 
miasta. Istnieją 3 różne sposoby na zdobycie Brygady.

Zostań dowódca straży pożarnej - Lojalność kwartału:  Jeśli gracz ma znacznik 
Lojalności na 5 blokach tego samego typu (lub 3 z Pyromancera Bloki uniwersyteckie) mają 
wystarczająco dużo wpływów i natychmiast wygrywają grę.

Zostań dowódca straży pożarnej - Lojalność obywateli: Jeśli gracz ma znacznik 
lojalności na co najmniej 1 z każdego z 5 typów bloków miejskich, w tym Uniwersytet 
Pyromancera, mają lojalność ludzi i bohatera miasta staje się szefem straży pożarnej.

Ewakuacja: Jeśli w sumie 8 bloków zostanie zniszczonych (lub 3 bloki uniwersyteckie 
Pyromancer), miasto jest ewakuowany. Każdy gracz otrzymuje jedną ostatnią turę, aż 
ponownie osiągnie aktywnego gracza. Aktywny gracz odkrywa kartę wydarzenia, aby 
zakończyć to wszystko / powodując, że ewakuacja nie otrzyma kolejnego zwrotu. 

Wszystko dobrze w Twójim domku: Jeśli Strażnik Ognia odniosą sukces, a wszystkie 
pożary zostaną zgaszone, gra się zakończy natychmiast. Podobnie jak powyżej, gracz sumuje 
bloki z ich żetonami lojalnościowymi a gracz z najwyższą wartością bloku wygrywa.

Związana Gra: Gracz, który ostatni wykonał bohaterski czyn (nie w grze), wygrywa, 
wszyscy inni gracze musi kąpać się w chwale nowego szefa straży pożarnej, ponieważ 
miasto spali się prawdopodobnie na ziemi.

Pierwsza tura
Ostatni gracz, który coś podpali, idzie pierwszy i gra będzie grał 
kontynuować zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Umieść żetony ognia na 2 intensywności na każdym bloku Uniwersytetu 
Pyromancer. 

Przeszukaj talię wydarzeń w poszukiwaniu kart wydarzeń startowych. Są one symbolizowane 
przez żółte rogi. Aby rozpocząć grę, pierwszy gracz losuje i rozpatruje 3 z tych kart wydarzeń. 
Następnie przetasuj odpocznij w talii wydarzeń. (patrz str. 7 “Zdarzenia”).

Po rozpatrzeniu tych kart wydarzeń, pierwszy gracz rozpocznie swoją turę w Fazie Akcji.
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Tura gracza
Tura gracza podzielony jest na 2 części, fazę wydarzenia i fazę akcji.

Gdy gracz zakończy swoje działania, gra przechodzi do następnego gracza. 

*Wskazówka:
Akcja ulepszania staje się coraz 
silniejsza w trakcie gry i można ją 
wykonać tylko raz na turę. Dobrym 
pomysłem jest skorzystanie z tego

* Kolejna wskazówka:
Zdobycie swojej Brygady i Wagonu 
na tym samym kafelku, a następnie 
użycie akcji uzupełniania zapisze 
czynności, które będą później 
używane. Łapiąc dwa sprite wodne w 
jednym wiadrze, jak mówią.

1. FAZA ZDARZEŃ
Na początku tury każdego gracza dobierają 
kartę wydarzenia i rozwiązać efekt. Zdarzenie 
kontroluje karty tam, gdzie pojawiają się 
pożary i rozpościerający się. Niektóre karty 
wydarzeń specjalnych dają bonus dla graczy.

2. FAZA DZIAŁANIA
Następnie gracz wykonuje swoją Fazę Akcji, 
podejmowanie ilości działań wskazanych 
przez Ścieżka przywództwa na ich desce straży 
pożarnej. Gracz może wykonać tę samą akcję 
wielokrotnie razy z wyjątkiem “Aktualizacja”.

(Bardziej szczegółowe opisy Strona 11) Dostępne działania obejmują: 

 » Przenieś brygadę. - przesuń meandrę 
Brygady do 3 pól w dowolnym kierunku, w 
tym po przekątnej. To reprezentuje całą twoją 
załogę. 

 » Przenieś Wagon Wody - przenieś mewa 
Wagonów do dowolnej niezajętej przestrzeni 
na planszy lub do Twojej Brygady. 

 » Gasić ogień - Użyj żetonów wody, aby 
zmniejszyć intensywność ognia za pomocą 
swojej Brygady. 

 » Wkład - Jeśli masz brygadę lub wagon na 
lojalnym bloku lub klocu straży pożarnej, 

możesz zastąpić wodę na ikonach kubełków 
twojej załogi, strażników i wagonów na tym 
polu. 

 » Rekrut - Wylosuj 2 karty załogi z talii, 
wybierz 1 i dodaj do swojej załogi lub zastąp 
członka załogi. 

 » Przejąć - Przenieś dowolne żetony wody 
między wagonem a brygadą  

 » Aktualizacja - Awansuj o 1 miejsce w 
twojej planszy straży pożarnej, możesz użyć 
tylko raz na turę.

Wagony Wodne i twoja Brygada sprawiają, że Blok jest odporny na wszelkie wzrosty toru Pożarowego 
z kart Wydarzeń. Bez względu na to, jak wydarzenie atakuje blok, obecność wozu wodnego (z brygadą 
lub bez niej i z wodą lub bez) pozwala obywatelom Żarownicy na kontrolowanie płomieni lub 
powstrzymywanie ich od ruszania.

Wagony są magicznie ulepszone i mogą poruszać się w dowolnym miejscu na planszy do dowolnej 
niezajętej przestrzeni. Pomoże ci to, jeśli naprawdę będziesz musiał utrzymać ten ostatni budynek przy życiu jeszcze przez jeden obrót. 

Wagony, choć magiczne, same nie mogą gasić pożarów (dopóki ich nie zmodernizujesz - patrz dtrona 11 “Ulepszenia” .Jeśli wagon znajduje 
się na tej samej przestrzeni co Brygada, możesz użyć wody w wagonie, aby pomóc ugasić pożar. 

Niektóre osoby mogą stracić kontrolę nad działaniami podejmowanymi z kolei. Istnieje karta Akcjne (śledzące), która pomaga przypomnieć 
graczom. Umieść żetony Renown na karcie, aby śledzić każdą czynność wykonaną podczas tury

Magia wagonów i brygady wodnej

Event Phase 
 Action Phase:

 » Move Brigade 

 » Move Wagon 

 » Extinguish fire 

 » Refill  

 » Recruit

 » Transfer

 » Upgrade
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Renoma i 
lojalnoŻŻ
Celem gry jest zdobycie lojalności bloków 
miejskich poprzez gaszenie pożarów. 
Za każdym razem, gdy Brygada rozpala 
ogień, otrzymują one żetony Znów równe 
intensywności ognia, który zgasili. Mogą 
umieszczać żetony Renown na żetonie, na 
którym się znajdują, lub przy sąsiednich 
blokach, a nie po przekątnej (patrz zdjęcie). 
Mogą dzielić żetony Znane na dostępne bloki 
w dowolny sposób. 

Jeśli gracz umieścił żetony Renown równe 
wartości bloku, wygrywa Lojalność tego 
bloku. Natychmiast usuwają wszystkie 
znaczniki Renown (w tym żetony innych 
graczy) i umieszczają znacznik Lojalności na 
bloku. 

Oprócz dodania wartości Lojalnego 
bloku do wyniku Gracza, jeśli gra kończy 
się ewakuacją, gracz może użyć akcji 
Napełniania na dowolnych blokach, które 
mają swój Znacznik Lojalności.

Zwróć uwagę, że jeśli gracz nie zmniejszy 
całkowicie intensywności ognia do 0 w 
swoim działaniu gaszącym, nie zyskuje 
renomy

KradnŻc bloki
Gracz może wygrać Lojalność bloku od 
innego gracza, umieszczając tokenów 
Renown na wartości bloku +1. Dodają swój 
znacznik lojalnościowy jak zwykle. Późniejsi 
gracze mogą wziąć od nich także wartość 
bazową +1 (nie kumuluje się). W przypadku 
ewakuacji blok nigdy nie daje graczowi 
wartości zapisanej na karcie pod koniec gry. 
(patrz strona 8 “Cel gry”)   

Ten gracz ma już kilka 
znanych znaczników w 
tym obszarze i wykonał 
udaną akcję Gaszenia na 
kafelku Coop Grandma 
Yentl. (Używanie 3 wody 
do gaszenia ognia)

Dodają 1 Renown do 
Pumpkin Patch Verny i 2 do 
Rzecz na patyku! 

Wystrzelili 3 żetony 
intensywności za 
pomocą 3 żetonów wody 
i mogą teraz rozłożyć 
3 żetony Renomby na 
żetonie babci Yentl lub 
na sąsiedniej płytce

Verna’s (Wieśka) łata 
z dyni ma teraz 1 
dodatkową nagrodę dla 
tego gracza, ale suma 
nadal nie odpowiada 
wartości bloku. Można 
to dodać na później, o 
ile żaden inny gracz nie 
zdobędzie wymaganej 
renomy płytka. 

Rzecz na patyku! zyskuje 
2 Słynne, w sumie 4 
dla tego gracza, który 
pasuje do wartości pola. 
Usuwają wszystkie 
żetony Renown z bloku i 
zastępują je znacznikiem 
lojalności.

Harry’s Carnivo
rous Plant Nursery 1

tiles-merged.indd   15 30/12/2017   11:10:53 AM

3Verna’s Pumpkin Patch

tiles-merged.indd   4 16/01/2018   7:40:01 PM

4Thing On A Stick!

tiles-merged.indd   1 16/01/2018   7:39:55 PM

Grandma Yentl’s Coop 2

tiles-merged.indd   19 30/12/2017   11:10:55 AM

The Arcane Puffer 3

tiles-merged.indd   21 30/12/2017   11:10:57 AM

Ulaff the Whitesmith 3

tiles-merged.indd   22 30/12/2017   11:09:43 AM

Giant’s Shoe Orphanage 3

tiles-merged.indd   10 30/12/2017   11:14:08 AM

Harry’s Carnivo
rous Plant Nursery 1

tiles-merged.indd   15 30/12/2017   11:10:53 AM

3Verna’s Pumpkin Patch

tiles-merged.indd   4 16/01/2018   7:40:01 PM

4Thing On A Stick!

tiles-merged.indd   1 16/01/2018   7:39:55 PM

+

+
Grandma Yentl’s Coop 2

tiles-merged.indd   19 30/12/2017   11:10:55 AM

The Arcane Puffer 3

tiles-merged.indd   21 30/12/2017   11:10:57 AM
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DziaŻania
Bardziej szczegółowo: 
 
Przenieś Brygadę
Brygada Meeple reprezentuje Strażnika 
gracza i wszystkich rekrutowanych członków 
załogi. W akcji ruchu może przesuwać do 
3 pól w dowolnym kierunku, w tym po 
przekątnej. Nie może się poruszać na lub 
przez blok, który jest zajęty przez Brygadę 
innego gracza. Przejście przez zniszczony 
blok kosztuje 1 dodatkowy punkt ruchu. 
Gracz może nie zakończyć swojej tury 
zniszczonego bloku. 

Brygady nie można ignorować ognia i muszą 
zakończyć ruch, jeśli przeniosą się na blok, 
który się pali. Mogą poruszać się z tego bloku 
jak zwykle w następnej akcji ruchu.

Przenieś Wagon Wodny
Przenieś Wagon Wodny na dowolne miejsce 
na planszy, które nie zostało zniszczone, a nie 
jest ono zajmowane przez Brygadę lub Wagon 
innego gracza. Water Wagon może mieć 
tę samą przestrzeń, co brygada gracza. Nie 
ma żadnych kar za zniesienie zniszczonych 
bloków i może poruszać się przez płonące 
bloki bez przeszkód. Po modernizacji wagon 
wodny zyskuje dodatkową zdolność - Zobacz 
uaktualnienia.

Gasić ogień
Gracz może walczyć z ogniem na bloku, 
który obecnie zajmuje Brygada Żeton. Wagon 
nie może sam gasić pożaru, może tylko 
pomóc brygadzie, jeśli dzieli ten sam blok. 
Aby zgasić pożar, po prostu usuń dowolną 
liczbę żetonów wody z Brygady i wagonu 
(jeśli jest obecny) i zmniejsz intensywność 
ognia bloków o 1 za każdy zużyty żeton 
wody.

Jeśli intensywność zostanie zmniejszona do 
0, wszystkie płomienie zostaną zgaszone, 
a gracz otrzyma żeton Znanego Rozgłosu 
dla każdego poziomu intensywności 
zmniejszonego podczas działania. (patrz 
strona 10 “Renomowana i lojalna”) Gracz 
może wykorzystać dowolną ilość dostępnej 
wody, aby zmniejszyć intensywność, ale jeśli 
nie wystarczy, aby zgasić ogień, nie otrzymuje 
żadnych punktów sławy.

Wkład
Gracz może uzupełnić wszystkie żetony wody 
dla Strażnika Ognia, załogi i / lub wagonu, 
jeśli ich Meeple znajduje się na bloku, 
który jest Lojalny wobec tego gracza (patrz 
strona 10 “Renoma i lojalność”) lub w bloku 
Firehouse gracza. 

Zdolność załogi
Wszyscy członkowie załogi mają zdolność 
bierną wyszczególnioną w polu tekstowym na 
dole karty swojej załogi. Te pasywne działania 
wchodzą w życie, gdy tylko masz żeton 
lojalności na bloku z tą samą przynależnością, 
co członek załogi. W przypadku członka 
załogi z działaniem, które jest uruchamiane 
przez zdobycie lojalności bloku, efekt jest w 
grze natychmiast uzyskujesz lojalność bloku 
wymaganego typu.

O ile nie napisano, umiejętności załogi, które 
zmniejszają (nie gasną) intensywność na 
bloku nie generuje rozgłosu.

Rekrut
Akcja rekruta pozwala graczowi dobrać 
2 najlepsze karty z talii załogi, wybrać 
jedną i dodać ją do swojej Brygady. Druga 
wyciągnięta karta trafia na stos kart 
odrzuconych. Możesz zdecydować, że nie 
będziesz rekrutował żadnego z członków 
załogi, a następnie zostaną oni umieszczeni 
na stosie kart odrzuconych i zmarnujesz 
swoje działania rekrutacyjne.

Gracz może zastąpić obecnego członka 
załogi jako część akcji rekrutacji, ale może 
mieć tylko całkowitą liczbę członków załogi 
wskazaną przez członków załogi na swojej 
planszy straży pożarnej (maksymalnie 3 
załogi). 

Może się to również zdarzyć w wyniku Karty 
Wydarzeń. Gracze mogą narysować nowego 
członka załogi i nie zastępować tego, który 
mają.

Jeśli w talii pozostało za mało kart członków 

załogi, aby wykonać akcję rekrutacyjną, 
należy przetasować stos kart odrzuconych i 
zastąpić je. 

Przenosić
Przenieś dowolną liczbę żetonów wody 
pomiędzy Wagonem i Brygadą, jeśli mają one 
ten sam blok.

Aktualizacja
Zwiększ przestrzeń 1 trackera na pokładzie 
straży pożarnej. Nie zawsze zwiększy to 
wartość tej ścieżki, niektóre ścieżki wykonają 
2 lub 3 akcje aktualizacji, zanim wartość 
się poprawi. Tę czynność można wykonać 
tylko raz na turę. Na pokładzie Firehouse 
Tracker Board znajdują się trzy obszary do 
aktualizacji. Jeśli gracz całkowicie uaktualni 
jakąś ścieżkę do niebieskiego koła, otrzyma 
premię.  

Członkowie załogi: jest to ilość załogi jaką 
może mieć gracz (0-3)
Uwaga: Rekrutacja członka załogi jest 
oddzielną akcją. Gracze nie uzyskują 
automatycznie członka załogi, ulepszając to - 
to tylko ilu członków załogi może obsługiwać 
gracz.
Niebieski bonus: weź darmowe działania 
rekrutacyjne.
 
Pojemność wagonów wodnych: Ile żetonów 
wody może przewozić wagon (2-6)
Uwaga: Podczas modernizacji wagonu, 
gracze nie zyskują dodatkowej ilości wody, 
aż do następnej akcji napełniania z udziałem 
wagonu - zwiększa to jedynie wagę, jaką 
może pomieścić wagon
Niebieski bonus: Raz na turę, jeśli weźmiesz 
akcję Move Crew, możesz także przenieść 
swój wagon za darmo.

Przywództwo: Ile akcji możesz wykonać na 
turę (4-6)
Uwaga: Gdy gracz przechodzi do następnego 
poziomu, otrzymuje dodatkową akcję w tej 
samej turze.
Niebieski bonus: W tej turze zyskujesz 2 
bonusowe akcje.

O ile nie napisano, Umiejętności załogi, które zmniejszają intensywność bloku, nie generują 
Rozgłosu, nawet jeśli zmniejszają intensywność do zera. Zdolności, które wygaszają, 
generują Rozgłos.

Niektóre zdolności załogi pozwalają graczowi podejmować specjalne akcje, chyba że gracz 
zdecyduje, że akcja jest wolna, musi wydać jedną z dostępnych akcji, aby ją wykonać.
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Wydarzenia
1. Zwiększ pojemność 

wagonów
2. Ulepsz członków załogi
3. Ulepsz lidera
4. Bezpłatne działanie 

rekrutacyjne
5. Wszyscy gracze stawiają 1 sławę
6. Uzupełnij wszystkie brygady

Gloria Ignis Wyślij wóz: Przenieś swój wagon do pustego bloku i ugasisz pożar o 1 intensywności.
Blitz Haben Polimorf: Zamień intensywność dwóch niejednoznacznych bloków, które sąsiadują ze sobą.
Frith Goldmane Z Ludu: Rekrutuj załogę z innej listy graczy, usuń 1 sławę z planszy.
Glint Dampshot Dodatkowa aktualizacja: Dokonaj 1 dodatkowej aktualizacji w swojej turze, usuń 1 sławę z planszy.
Bernhardt Blaze Przynależność: Do momentu, kiedy twoje karty do kolejnej rundy nie będą miały wpływu na bloki, które są ci lojalne.
Ester Postać mgły - uzupełnij 1 wodę za darmo po każdym działaniu gaszącym, które pozostawia ją bez wody.
White Fang Strona 1 (człowiek) Aktywowana umiejętność: Zmierzch: Odwróć Biały Kieł, a następnie napełnij swoją Wodę i 

odrzuć wszystkich członków załogi.
Strona 2 (Wilkołak) Aktywowana umiejętność Dawn: świt: odkrencic; podczas gdy ta strona jest odkryta, Biały Kieł 
nie może wykonać akcji Napełniania.

Galeela Mimic: Umieść żeton na dowolnej karcie załogi w grze. Galeela zdobywa umiejętność załogi na karcie, nie potrzebując 
lojalnego bloku. W danym momencie może grać tylko jeden Token Mimiczny.

Aurath Ether Nie cielesne: Weź udział w “Free Crew”, możesz przejść przez inne załogi i wozy, jeśli ukradniesz 1 wodę.
Cindy Bustion Pyrocontrol: Dodaj jeden Renown na każdym bloku wykonanym, jeśli wylosowana karta zdarzenia jest zdarzeniem 

Firestom

Kulari One-Shoe Kiedy wykonujesz akcję ruchu, możesz przesuwać 5 spacji.
Del Uge Za każdym razem, gdy zdobędziesz lojalność wspólnego bloku, zmniejsz intensywność w każdym innym bloku o 2.
Selina Blackflow Kiedy umieścisz jakąś sławę na bloku lojalnym wobec innego gracza, połóż 1 dodatkową sławę.
Nery Cagehand Kiedy gracz próbuje ukraść Ci lojalny blok, potrzebuje 2 dodatkowych punktów zamiast 1.
Morgana Magos Możesz poruszać swoim wagonem raz na turę bez użycia akcji.
Gness Smold Za każdym razem, gdy kończysz akcję ruszaj Brigadę na palącym się bloku, możesz zwiększyć intensywność o jeden.
Chops Murphy Za każdym razem, gdy zdobędziesz lojalność bloku, możesz zwiększyć intensywność 1 sąsiedniego bloku o 2.
Pep Overclock Za każdym razem, gdy zdobędziesz lojalność bloku Sprzedawcy, dokonaj bezpłatnej aktualizacji.
Mog The Heavy Twoja Brygada może zakończyć ruch na bloku zawierającym innego gracza. Jeśli przesuniesz je do sąsiedniego bloku 

do wyboru.
Esme Morrow Jeśli kula ognista wylądowałaby tam, gdzie jest twoja załoga, możesz ją przekierować do sąsiedniej płytki

3Tekst karty
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Mal Candor Za każdym razem, gdy zdobędziesz lojalność bloku Rady, podejmij akcję Rekrutacji za darmo. Czy to Bolek czy 
Lolek? Nie mam pojęcia.

Lumen Bloki uniwersyteckie potrzebują jednej mniej wody, aby zgasić, zyskać pełną sławę.
Walder Ranier Za każdym razem, gdy inny gracz uzupełnia, tracą 1 wodę po uzupełnieniu.
Leon Bertrand Raz na turę Twój wagon może samodzielnie gasić pożar o natężeniu 1. Zyskujesz sławę.
Brother Ben Jeśli maksymalnie ulepszysz coś na swojej planszy, weź jedną dodatkową turę.
Immora Za każdym razem, gdy zdobędziesz lojalność Noble Block, zyskasz jedną sławę na każdym innym Szlachetnym bloku.
Ali Ahmar Za każdym razem, gdy zdobędziesz lojalność kupieckiego bloku, wybierz:

• Zdobądź 2 wody na swoją załogę
• Przenieś 1 swoją sławę
• Zmniejsz intensywność na sąsiednim bloku o 1

Ebenezer Twoja załoga może przenosić spalone budynki lub budynki bez ponoszenia kary
Veda Moonbright Jeśli kula ognia wylądowałaby tam, gdzie jest twoja załoga lub wagon, w zamian umieść tam słynny licznik.
Zilda Garrett Za każdym razem, gdy zdobędziesz lojalność Szlachetnego bloku, możesz spowodować, że inny gracz odrzuci 

wybranego członka załogi
Ash Raz na turę Ash może używać JEGO wody do gaszenia ognia na dowolnym sąsiadującym polu
Sir Precious Po narysowaniu daj innemu graczowi i narysuj nową kartę. Stracić jedną akcję na początku swojej tury. Jeśli wrócisz 

na swój Dom, możesz odrzucić tę kartę. Nie liczy się jako załoga.

Firehouse Abilities Umiejętności pożarowe Strona 2 tablic ogniowych
Biały Umys uliczny: Możesz wykonać akcję refill na dowolnym bloku, jeśli usuniesz 1 z renomy z tego bloku
Czarny Świeże wierzchowce: Jeśli zakończysz swoją turę bloku Wznoszenia Szlachetnych, możesz wykonać akcję swobodnego 

ruchu
Różowy Obowiązek obywatelski: Po udanej akcji gaszeniowej możesz dodać rozgłos w dowolnym kierunku, także po 

przekątnej
Pomarańczowy Ubezpieczenie: za każdym razem, gdy zdobędziesz lojalność bloku, możesz uzyskać 1 rozgłos na każdym innym bloku 

kwartalnym kupca

Special Buildings Budynki specjalne (rozbudowa dużego budynku)
Khomar 
MacStomac's 
Dwarven Distillery

Dodaj dwie intensywności do każdego nie przekątnego, sąsiedniego Bloku.

Falariel's Frozen 
Exhibits

On each surrounding Block, reduce intensity by one and any Brigades get a free refill.

Old Tom Oak Active player chooses a direction. Intensify three Blocks in that direction by one.
The Jewelled Avairy When flipped each player places a Renown on this tile. When a player passes through this Block, they remove their 

Renown, and take an extra action this turn.
   
Wydarzenia festiwalowa 
Arson: Podpalenie: Dodaj jedną intensywność do dowolnego bloku za pomocą tokena lojalnościowego.
Burning Man Festival: Festiwal Płonącego Człowieka: Dodaj jedną intensywność do dowolnego bloku z Brygadą lub Wagon Meeple.
Dirty Dealings: Brudny Postępowanie: Każdy gracz może dodać jedną intensywność do dowolnego Bloku bez Brygady lub Wagonu.
Karnaj Celebrates: Karnaj świętuje: Dodaj jedną intensywność do dowolnego bloku o wartości 2.
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Faza wydarzeń:
Aktywny gracz odkrywa 
kartę Wydarzenia i ją 
rozpatruje.

Odniesienie: strona 9

Faza akcji:
Wybierz dowolne akcje 
odpowiadające liczbie akcji, 
na które pozwala ci twój 
dom straży pożarnej. 

 » Przenieś brygadę 
 » Przenieś Wagon Wodny 
 » Gasić ogień 
 » Wkład  
 » Rekrut  
 » Przenosić
 » Aktualizacja  

Sprawdź koniec gry
Zdać kolej.

Więcej szczegółów 
działania: Strona 11

Lojalność kwartału:
Jeśli gracz ma znacznik 
Lojalności na 5 blokach tego 
samego typu (lub 3 bloków 
Uniwersytetu Pyromancer)

Lojalność obywateli:
Jeśli gracz ma znacznik lojalności 
na co najmniej 1 z 5 typów 
bloków miejskich, w tym na 
Uniwersytecie Pyromancera.

Ewakuacja:
Jeśli 8 bloków w sumie zostanie 
zniszczonych (lub 3 bloki 
uniwersyteckie Pyromancer), 
zakończ rundę do pierwszego 
gracza. Najwyższy wynik 
wygrywa.
Twój wynik jest równy wartości 
wszystkich wiernych bloków.

Wszystko dobrze w Twojim 
Domku:
Cały ogień został zgaszony, 
gra kończy się natychmiast. 
Najwyższy wynik wygrywa.
Twój wynik jest równy wartości 
wszystkich wiernych bloków.

Odniesienie: strona 8

Big Buildings Expansion 

Special Events Expansion

3v1 Expansion 

Rise of the Phoenix Campaign

Woda

Załoga 

Wóz 

Przywództwo 

Rekrut

Wszyscy gracze

Dowolny blok

Wkład

działania

Karty wydarzeń

Mana Pula 

Znajomy

Commons Nobles Merchants CouncilPyromancer 
University

Tura gracza

Krótki przeglŻd
Cel gry

wagon

Ognista mana

Pyromantyk 

Ten blok

Miejsce 1 renoma

Kierunek Phoenix

Aktualizacja

Zwiększać

+

+
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