Dobre przygotowanie i ciężka praca prowadzą do
sukcesu, ale czasem nie wystarczają - nie sposób
przygotować się na wszelkie niespodzianki. Tak
jak wszyscy, piłkarze i personel mają swoje własne
charaktery, które często się ze sobą ścierają, zwłaszcza
w warunkach stresu i przedmeczowego napięcia.
Czy twoja drużyna jest gotowa na sprostanie tym
wyzwaniom?
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Komponenty

Przygotowanie do gry
Przygotowanie do gry

Komponenty

Wtasujcie karty Spotkania Zarządu do talii Spotkania Zarządu.
Potasujcie karty Nieprzewidzianych Wydarzeń
i umieśćcie je obok Rynku Transferowego, tworząc
talię Nieprzewidzianych Wydarzeń.
Żetony Reputacji
Graczy

4

żetonów Reputacji
Przeciwników

5
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Kart Spotkania
Zarządu

Przykład:

Odłóżcie resztę znaczników Reputacji do pudełka.

4 graczy

3 graczy

2 graczy

Tryb Solo

Znacznik
Pierwszego
gracza
Znacznik
Drugiego
gracza
Znacznik
Trzecieg
gracza
Znacznik
Czwartego
gracza
Znacznik
Przeciwnika
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Umieśćcie planszę Reputacji poniżej Tabeli Ligowej,
a następnie umieśćcie na niej znaczniki Reputacji,
zgodnie z przykładem poniżej.

Granie na
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Kart Nieprzewidzianych
Wydarzeń


1

INSTRUKCJA

3

Tor Reputacji
Efekty Toru Reputacji

1. Kiedy Zatrudniasz Piłkarza lub Personel albo
Zdobywasz Sponsora, możesz wybierać tylko
spośród 2 pierwszych kart od prawej (zamiast
3 jak zwykle).
2. Kiedy rzucasz kośćmi w trakcie rozpatrywania
Konsekwencji Meczu, nie możesz wykonywać
przerzutów.
3. Brak efektu.
4. Brak efektu.
5. Kiedy rzucasz kośćmi w trakcie rozpatrywania
Konsekwencji Meczu, pierwszy przerzut możesz wykonać za darmo.
6. Kiedy Zatrudniasz Piłkarza lub Personel albo
Zdobywasz Sponsora, możesz wybierać spośród 4 pierwszych kart od prawej (zamiast
3, jak zwykle).

Tor Reputacji
Twoja pozycja na torze Reputacji jest odzwierciedleniem twojej reputacji wśród Piłkarzy, Personelu
i Sponsorów. Ilekroć jakikolwiek efekt sprawia, że
zyskujesz lub tracisz 1 , zamień pozycję swojego
znacznika Reputacji z sąsiadującym znacznikiem
(zgodnie z działaniem efektu). Pozycja twojego
znacznika na torze Reputacji wskazuje premię (lub
karę), którą musisz rozpatrywać.

4

Karty Spotkania Zarządu
Zyskiwanie Reputacji

SPOTKANIE ZARZĄDU
RZĄDU

NIE ZA

Jako akcja możesz wydać 2

, aby zyskać 1

SPOTK A

.

RZAŁY
PRZESTA

Jeśli nie masz , by zapłacić za Koszty Utrzymania,
tracisz dodatkowo 1
. Jeśli równocześnie wielu
graczy traci 1
, jest to rozpatrywane zgodnie
z kolejnością graczy. Dodatkowo musisz umieścić
na swoich kartach Personelu, tak jak zwykle.
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Koniec Gry
Grając z tym rozszerzeniem, zmieniają się zasady
rozpatrywania remisów: wygrywa gracz, którego
klub jest wyżej na torze Reputacji.

Karty Spotkania Zarządu
Karty Spotkania Zarządu z tego dodatku zawierają
możliwość utraty i zdobycia Reputacji, ale możesz
dowolnie łączyć je z kartami Spotkania Zarządu
z podstawowej gry, jak i innych rozszerzeń.

5

Karty Nieprzewidzianych Wydarzeń

Każda karta Nieprzewidzianego Wydarzenia zawiera:

• 3 efekty
Ten nowy rodzaj kart opisuje różne Nieprzewidziane
Wydarzenia, które mogą mieć miejsce przed Meczem lub w jego trakcie. Po odkryciu kart Przeciwnika, każdy gracz dobiera karty z talii Nieprzewidzianych Wydarzeń, aż dobierze kartę z wymienioną
Specjalnością odpowiadającą Specjalności jednej
z jego kart Piłkarza przypisanych do Meczu.
Kiedy każdy z graczy dobierze odpowiadającą
kartę, każdy gracz musi rozpatrzyć dobraną kartę
od góry do dołu. Po rozpatrzeniu w pełni wszystkich efektów, odrzućcie wszystkie dobrane karty na
stos odrzuconych kart Nieprzewidzianych Wydarzeń
i rozpatrzcie Mecz zgodnie z normalnymi zasadami.
Jeśli dochodzi do konfliktu podczas rozpatrywania
Nieprzewidzianych Wydarzeń (np: zmieniają one
waszą kolejność na planszy Reputacji), rozpatrzcie karty zgodnie z kolejnością graczy. W rzadkich
przypadkach, kiedy gracz nie przypisał do Meczu
żadnych kart Piłkarza lub ma przypisanych tylko
Niewytrenowanych Młodzików, pomija ten krok.
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Meczom przeciwko naszym lokalnym rywalom
zawsze towarzyszy wiele emocji.
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3
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na dowolnym swoim

BŁYSKAWICZNYM BRAMKARZU.

W ostatniej sekundzie po indywidualnej akcji
nasz NUREK niemal zdobył bramkę.
Wytrenuj dowolnego

NURKA.

2

10

Lopez

Wright

PORYWCZY ZAWODNIK
PO MECZU



Możesz umieścić na
jego karcie Piłkarza
2 , aby anulować
bramkę zdobytą
przez Przeciwnika.



-2

Przykład: Masz 1 Błyskawicznego Bramkarza i 2 Porywczych Zawodników. Najpierw musisz umieścić 1
na jednym
ze swoich Porywczych Zawodników.
Ponieważ ten Piłkarz jest już przypisany
do Meczu, jest traktowany normalnie,
jednak opuści kolejny Mecz.

na dowolnym swoim

PORYWCZYM ZAWODNIKU.

zatrudnij

• Krótki opis Wydarzenia

Mecz był nudny...
Aż do ostatnich 5 min

zatrudnij

• Nazwę Wydarzenia

RYWALIZACJA

ZATRUDNIJ

OSTATNIE MINUTY

ZATRUDNIJ

Karty Nieprzewidzianych Wydarzeń

przykład

2

-2

PORYWCZY ZAWODNIK
PREMIA

Umieść 2
na
dowolnej karcie
Personelu.

Następnie musisz umieścić 1
na swoim Błyskawicznym Bramkarzu. Siła tego
Piłkarza zostaje zmniejszona o 1 na czas
tego Meczu.
Na koniec, ponieważ nie masz przypisanych Nurków, ignorujesz dolny efekt.

1

1

Morales

Morales

BŁYSKAWICZNY BRAMKARZ

BŁYSKAWICZNY BRAMKARZ

Gdy wyczerpie się talia Nieprzewidzianych Wydarzeń, przetasuj jej stos kart
odrzuconych, aby utworzyć nową talię.

7

Inne dodatki, twórcy
Nieprzewidziane Wydarzenia i Inne Rozszerzenia
Możesz łączyć to rozszerzenie ze wszystkimi innymi
rozszerzeniami. Wszystkie komponenty z tego rozszerzenia są oznaczone symbolem , co pomaga
łatwo je rozpoznać.
Grając z rozszerzeniem Międzynarodowe Gwiazdy,
twoja pozycja na torze Reputacji nie wpływa na
Zatrudnianie Piłkarzy, ale nadal ma wpływ na Zatrudnianie Personelu i Zdobywanie Sponsorów.

PROJEKT GRY: Thomas Jansen
ROZWÓJ GRY: Jan Maurycy, Ignacy Trzewiczek
PROJEKT GRAFICZNY: Mateusz Kopacz, Rafał Szyma,
Gaba Palicka
ILUSTRACJA NA OKŁADCE: Hanna Kuik
ILUSTRACJE: Hanna Kuik, Maciej Simiński
INSTRUKCJA: Jan Maurycy
PRODUCENT WYKONAWCZY: Grzegorz Polewka,
			
Damian Mazur
MENEDŻER PROJEKTU: Marek Dąbrowski
WERSJA ANGIELSKA: Tyler Brown
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Grając z rozszerzeniem Międzynarodowy Turniej,
dobieraj karty Nieprzewidzianych Wydarzeń zarówno w meczach Ligowych, jak i w Turnieju.
Rozgrywając Mecze przeciwko innym graczom, zignoruj karty Nieprzewidzianych Wydarzeń.

Autor pragnie podziękować testerom i redaktorom za ich pomoc w rozwoju
gry.
Specjalne podziękowania dla: Joanna Kijanka, Kuba Jarosz, Joanna Wareluk, Chevee, Kajtek, Alicja Święcicka, Szymon, Jędrzej, Karol, Dorsz, GDM, Janik, Filip, Wojtek, Sławek, Karol i innych, którzy pomagali w testach tej gry.
Ta gra jest produktem wysokiej jakości. Została skompletowana z wielką
starannością. Jeśli jednak w Twoim egzemplarzu zdarzyły się jakieś braki,
serdecznie za nie przepraszamy. Prosimy, poinformuj o tym nasz Dział Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie:
portalgames.pl/pl/reklamacje/
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