pravila

Vi in vaši soigralci ste člani gasilske
brigade. Skupaj rešujete ljudi iz
nevarnih območij in preprečujete
širjenje ognja. Vsak od vas predstavlja
gasilsko enoto s posebnimi
sposobnostmi, s katerimi bo vaša
brigada lažje dosegla zadane cilje
in imela boljše možnosti pri bitki z
razbesnelim ognjem.
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KOMPONENTE
Seznam komponent:
4 x dvostranski del
igralne plošče
4 x leseno gasilsko vozilo
4 x karta gasilske enote
4 x začetno polje
posamezne gasilske enote
2 x ognjena kocka
5 x karta dodatne opreme
za gašenje
5 x karta dodatne
gasilske opreme

15 x motivacijska karta
20 x karta dogodka
4 x žeton pokvarjenega
gasilskega vozila
80 x dvostranski ognjeni žeton
30 x žeton razbesnelega ognja
3x

velika stavba

8 x srednje velika stavba

1 x žeton vodne zavese
15 x žeton civilistov
1 x polje z bolnišnico
1 x ploščica z bolnišnico
9 x karta s scenarijem
1 x žeton prvega igralca
1 x karta z vsemi možnimi
akcijami

12 x majhna stavba

CILJ IGRE
Gasilska brigada je sodelovalna igra. Cilj igre je rešiti
vse civiliste, tako da jih evakuiramo iz gorečih stavb
in jih prepeljemo iz nevarnih območij v bolnišnico.
Obenem poskušamo preprečiti, da bi stavbe pogorele,
in obvladati ogenj, da se ne razvije v razbesnel požar.
Če vam in vaši ekipi ne uspe obvladati ognja, bodo
civilisti izgubljeni in zadanih ciljev ne boste v
celoti izpolnili. Pa vendar bodite najboljši gasilci,
kar ste lahko, in izboljšajte sebe in svoje sposobnosti
z večkratnim igranjem na različne načine in s
prilagajanjem težavnosti.

IGRALNI NAČINI
To igro lahko igramo na dva načina. Pri osnovnem
načinu igranja (priporočen za igranje z otroki)
poskušajo igralci rešiti toliko civilistov, kot lahko. Pri
naprednem načinu igranja pa morajo igralci rešiti vse
civiliste, sicer igro izgubijo. Več o razlikah med obema
načinoma igranja si lahko ogledate v poglavjih Konec
igre in Točkovanje (strani 10 in 11).
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PRIPRAVA IGRE
Pred prvim igranjem pripravite vse žetone in ostale
komponente tako, da jih odstranite s kartona. Na
lesena vozila nalepite nalepke.

1.
•

Odločite se, ali bi želeli igro igrati na osnoven
ali napredni način igranja (glejte poglavji
Konec igre in Točkovanje, stran 10 in 11).

2.
•

Izberite scenarij in poiščite pripadajočo
karto s scenarijem.

Scenariji se razlikujejo v težavnosti. Vsak scenarij ima
pravila za različno število igralcev.
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3x

1x
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1x
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RUMENA

V tem primeru karte s scenarijem je v prvi vrstici
označeno, da morate postaviti dva ognjena žetona na
eno polje s številko 1 in po eno majhno stavbo na dve
različni polji s številko 1. Na enak način postavljate
ognjene žetone in stavbe še na polja s številkami 2 do 5.
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3.
•

•
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Da bi sestavili igralno ploščo, vzemite
število plošč, enako številu igralcev,
jih naključno zložite skupaj na sredino
mize, v kakršni koli razporeditvi, vendar
tako, da je vsak del povezan z vsaj dvema
drugima deloma (razen v primeru, ko imate
dve plošči).
2 igralca = 2 plošči
3 igralci = 3 plošče
4 igralci = 4 plošče
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Premešajte karte dogodkov in jih, obrnjene
navzdol, položite poleg plošče, da jih dosežejo
vsi igralci. Z motivacijskimi kartami storite
enako.

’S
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Nekaj primerov postavitev, ki sledijo tem pravilom,
lahko najdete spodaj.

4.
•
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SCENARIO CARD - 4 players

2.

HARD

1.

Karta s scenarijem vam pove, koliko stavb in
ognjenih žetonov morate položiti na polja z
določenimi številkami. Izberete lahko katero
koli polje s to številko na igralni plošči, pri
čemer morate upoštevati naslednji dve pravili:
na vsaki plošči morata biti vsaj dve stavbi in
vsaj dva ognjena žetona;
Če je mogoče: stavbe morajo biti vsaj dve polji
oddaljene od bolnišnice (stavbe ne smete
postaviti na polje, sosedno bolnišnici).
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6.

Vsak igralec predstavlja eno gasilsko enoto.
Vsakemu igralcu dajte karto gasilske
enote s pripadajočim gasilskim vozilom in
začetnim poljem.
Premešajte karte dodatne opreme za gašenje
in dajte vsakemu igralcu eno.
Premešajte karte dodatne gasilske opreme
in dajte vsakemu igralcu eno.
Neuporabljena gasilska vozila in karte dajte nazaj
v škatlo.

Položite polje z bolnišnico na katero koli polje
s številko 2 in ploščico z bolnišnico poleg
igralne plošče.

8.
•

Postavite stavbe v stojala. Postavite stavbe
in ognjene žetone na igralno ploščo, kot je
navedeno na karti s scenarijem.
Položite po en žeton civilistov ob vsako
stavbo, obrnjene z zelenim robom navzdol.
Zelen rob pomeni, da so civilisti evakuirani. Na
začetku igre jih obrnite na stran brez zelenega
roba. Ko jih boste evakuirali, civiliste obrnite
na drugo stran (z zelenim robom).
Če stavbe na stojalih naredijo situacijo na igralni
plošči manj pregledno, lahko stavbe brez stojal
položite leže na igralno ploščo. Žetone s civilisti nato
položite neposredno nanje.
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gasilske opreme

VODNA ZAVESA

DVOJNA MOČ

Postavite žeton vodne zavese na polje,
ki je sosednje polju, na katerem se
nahajate. Zavesa preprečuje dodajanje
ogenjenih žetonov na to polje in vedno
potuje z vašim gasilskim vozilom (ko se
premaknete, takoj premaknite tudi
žeton na polje, ki je sosednje vašemu).
Uporaba te dodatne opreme ne zahteva uporabe
akcijskih točk.

Iz enega sosednjega polja
odstranite dva ognjena žetona.

5.
•

Položite obe ognjeni kocki in vse žetone
(ognjeni, razbesnelega ognja, vodne zavese
in pokvarjenih gasilskih vozil) v bližino
igralne plošče.

9.
•

Začetno polje se mora dotikati vsaj enega polja
na igralni plošči. Ne sme se dotikati polja z gorami.

10.
•
ognjeni kocki

žeton vodne zavese

žetoni razbesnelega ognja

Vsak igralec izbere začetno pozicijo tako, da
svoje začetno polje položi ob rob igralne
plošče in nanj postavi svoje gasilsko vozilo.

Igralec, ki je nazadnje videl gasilce, postane
prvi igralec in prejme žeton prvega igralca.

žetoni pokvarjenih
gasilskih vozil

ognjeni žetoni
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POTEK IGRE
Da bi lahko premagali ovire, morate v igri sodelovati; zmagate lahko le kot skupina.
Vsak krog je sestavljen iz treh delov:

I. OGENJ
II. DOGODEK
III. POTEZE VSEH IGRALCEV
I. OGENJ
Ogenj je nepredvidljiv fenomen. Celoten gozd lahko izgine v ognjenih zubljih in hiše se lahko sesedejo v plamenih. Različni dogodki ter
okoliščine bodo širili ogenj okrog vaše vasi. Prebivalci se zanašajo na vas in vašo ekipo, da jih boste varovali, zato sodelujte in opravite
svoje delo najbolje, kar lahko! V vsaki igri so določena področja, ki že gorijo in iz katerih se ogenj širi. Vsak krog mečete ognjene kocke, ki
bodo določile, kako močno se bo ogenj v posameznem krogu razširil.

1. METANJE OGNJENIH KOCK
Prvi igralec meče dve ognjeni kocki. Seštejte obe
številki (v nadaljevanju seštevek kock). Seštevek kock
določi, katera polja bodo dodatno zagorela v tem krogu.
Nekateri seštevki kock so bolj pogosti od drugih.

2. POVEČANJE POŽARA
Dodajte nov ognjeni žeton z oranžno stranjo navzgor
na vsa že goreča polja s številko, ki je enaka ali višja
seštevku kock. Ne dodajajte ognjenih žetonov na polja,
ki že imajo žeton razbesnelega ognja.
Že goreča polja so polja, ki so gorela že v prejšnjem krogu.
Prepoznamo jih tako, da imajo vsaj en ognjeni žeton z rdečo
stranjo navzgor.

3. ŠIRJENJE OGNJA
Položite en nov ognjeni žeton z oranžno stranjo
navzgor na vsako polje, ki ustreza vsem naslednjim
kriterijem:
•

je sosednje kateremu koli že gorečemu
polju (goreča polja so označena z vsaj enim rdečim
ognjenim žetonom ali žetonom razbesnelega ognja,
ne glede na število na polju) IN

•

številka na polju je enaka ali višja od seštevka kock IN

•

še ne gori (nima ognjenih žetonov ali žetonov
razbesnelega ognja).

Ko ste postavili vse nove ognjene žetone, jih obrnite iz
oranžne na rdečo stran.
Priporočamo, da postavite vse nove ognjene žetone z oranžno
stranjo navzgor. Tako boste lahko ločili že postavljene žetone
od novih. Na posamezno polje lahko v vsakem krogu postavite
največ en nov ognjeni žeton. Nikoli ne dodajajte ognjenih žetonov
na polje z bolnišnico.
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4. PREVERJANJE IN OZNAČEVANJE
RAZBESNELEGA OGNJA
Preverite, ali so na katerem izmed polj na igralni plošči
štirje ognjeni žetoni in jih nadomestite z žetonom
razbesnelega ognja, ki označuje, da je polje v plamenih.
Ta polja od zdaj naprej imenujemo žareča polja:
•

Stavbe na teh poljih so pogorele. Odstranite stavbe
iz stojal.
Če igrate brez stojal, postavite stavbo na rob igralne plošče.

•

Če so na teh poljih civilisti, so izgubljeni. Odstranite
te žetone s civilisti iz igre. Če igrate osnovni način
igranja, nadaljujte z igro. Če igrate napredni
način igranja, se igra takoj konča (nadaljujte
s poglavjem Konec igre).

•

Gasilska vozila se ne morejo premikati čez ta polja
ali svoje poteze na teh poljih končati.

•

Gasilska vozila, ki so že na teh poljih, so pokvarjena
in se zato ne morejo premikati ali izvajati
drugih akcij. Nanje položite žeton pokvarjenega
gasilskega vozila.
Če ostane gasilsko vozilo na žarečem polju, se njegovi motorji
pregrejejo in gasilsko vozilo se pokvari. Gasilci morajo vozilo
popraviti, vendar tega ne morejo storiti, dokler ni razbesneli
ogenj obvladan.

Gasilsko vozilo lahko popravite v dveh korakih:
1.

Razbesneli ogenj, na katerem je pokvarjeno gasilsko
vozilo, morate obvladati – na polju ne sme biti
žetona z razbesnelim ognjem.

2.

Do polja mora priti drugo gasilsko vozilo in izvesti
akcijo gašenje ognja. Ogenj lahko pogasimo tudi z
nekaterimi kartami in dogodki.

Primer:

.
V svoji potezi lahko igralec s pokvarjenim gasilskim
vozilom nato izvede kot prvo akcijo popravilo
pokvarjenega gasilskega vozila (odstrani žeton
pokvarjenega gasilskega vozila). To akcijo lahko
izvede le, če se gasilsko vozilo ne nahaja na polju
z žetonom razbesnelega ognja. Po popravilu
gasilskega vozila lahko izvede preostale poteze
kot običajno.

1
Na sliki je prikazana trenutna situacija na igralni plošči
ob začetku kroga. Metanje ognjenih kock: Prvi igralec
vrže kocki, na katerih sta številki 2 in 3, seštevek kock je
tako 5.

C

A

2
Povečanje požara: Igralci dodajo nove ognjene žetone z
oranžno stranjo navzgor na vsa že goreča polja s številko 5
(na primeru sta ta dva žetona označena s črkama A in B).
Širjenje ognja: Igralci dajo ognjena žetona z oranžno
stranjo navzgor (na primeru označena s črkama C in D)
na obe polji s številko 5, ki še nista goreli, vendar pa sta
sosednji že gorečemu polju (že goreča polja prepoznamo
tako, da imajo vsaj en ognjeni žeton rdeče barve, saj to
pomeni, da so gorela že v prejšnjem krogu). Nato vse nove
žetone obrnejo iz oranžne na rdečo stran (prikazano na
naslednji sliki). Igralci nato nadaljujejo z vlečenjem zgornje
karte dogodka in s potezami vseh igralcev. Žeton prvega
igralca dobi igralec levo od prvega igralca minulega kroga.

D
B

3

Metanje ognjenih kock: Na začetku naslednje faze
širjenja ognja prvi igralec vrže kocki, na katerih sta
številki 2 in 2 (seštevek kock je tako 4).
Povečanje požara: Igralci dodajo nove ognjene žetone
z oranžno stranjo navzgor na vsa že goreča polja s številko
4 ali več (na primeru so ti žetoni označeni s črkami
od A do E).
Širjenje ognja: Igralci dajo v tem primeru ognjen žeton
z oranžno stranjo navzgor (označen s črko F) na edino
polje s številko 4 ali več, ki še ni gorelo in ki je sosednje že
gorečemu polju (polja z rdečimi žetoni).

A

B

E
C

D
A

F

4

Igralci nato vse nove žetone obrnejo z oranžne na rdečo
stran. Preverjanje in označevanje razbesnelega ognja:
Ker so na enem izmed polj štirje ognjeni žetoni, so jih
igralci nadomestijo z enim žetonom razbesnelega ognja
(na sliki prikazano s črko A). Igra se nato nadaljuje kot
običajno.
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II. DOGODEK
Gasilci ne morejo popolnoma predvideti, kako se bo ogenj širil. Nepredvidljivi dogodki so jim lahko v pomoč ali pa stanje še poslabšajo.

Prvi igralec vzame zgornjo karto dogodkov, jo prebere
na glas in, če je možno, takoj spremeni stanje na
igralni plošči glede na navodila na karti. Dogodki so
lahko pozitivni, negativni ali oboje.

1. Naslov dogodka
3. Nasvet

2. Opis dogodka

III. POTEZE VSEH IGRALCEV
Igralci naredijo svoje poteze en za drugim v smeri urinega kazalca. Začne igralec, ki ima žeton prvega igralca.
Ko vsi igralci naredijo poteze, poda igralec, ki je začel, žeton prvega igralca na levo.

Vsak igralec ima v svoji potezi 3 akcijske točke (AT).
Igralec lahko izbere katero koli kombinacijo akcij, ki
so navedene na naslednji strani, pri čemer lahko eno
akcijo izbere tudi večkrat, razen če je navedeno drugače.
Za nekatere akcije igralci ne potrebujejo akcijskih
točk in jih lahko izvedejo kadar koli na svoji potezi.
Te akcije tako ne štejejo k omejitvi treh akcij na potezo.
Igralci naj pri izbiri akcij med seboj sodelujejo in delijo ideje, o
akcijah pa naj se odloči tisti igralec, ki je na potezi.

Bodite pozorni, da pokvarjeno gasilsko vozilo
(označeno z žetonom pokvarjenega gasilskega vozila)
lahko izvede samo akcijo popravila gasilskega vozila.
Šele ko je vozilo popravljeno, lahko nadaljuje z akcijami
kot običajno (vendar ima ta krog na voljo le še dve
akcijski točki).
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Seznam možnih akcij:

AKCIJE (1 AKCIJSKA TOČKA NA AKCIJO)
P RE M I K

Premaknite gasilsko vozilo za eno polje v kateri koli
smeri. Gasilska vozila se ne morejo premikati čez gore
(polja s številko 0) in žareča polja (označena z žetonom
razbesnelega ognja) ali na teh poljih končati svojega
premika. Gasilska vozila ne morejo končati svojega
premika na polju, na katerem se že nahaja drugo
gasilsko vozilo, vendar se čez ta polja lahko premikajo.

DOD ATN A O P R EMA Z A GAŠ EN JE

Uporabite dodatno opremo za gašenje, kot je opisano na
vaši karti z dodatno opremo za gašenje.

P OPRAV ILO GAS ILS KEGA V OZ IL A
Odstranite žeton pokvarjenega gasilskega vozila z
vašega vozila. To akcijo lahko izvedete, samo če se
gasilsko vozilo ne nahaja na žarečem polju (označen
z žetonom razbesnelega ognja).

GAŠENJE OGNJA

Odstranite en ognjeni žeton s polja, na katerem se
nahajate, ali s sosednjega polja. Če je na tem polju
žeton razbesnelega ognja, ga nadomestite s tremi
običajnimi ognjenimi žetoni.

DODATNA GASILSKA OPREMA

Uporabite dodatno gasilsko opremo, kot je opisana na
vaši karti z dodatno gasilsko opremo. To akcijo lahko
uporabite le enkrat na potezo. Nekatera dodatna
gasilska oprema ne zahteva uporabe akcijskih točk
(AT).

EVAKUACIJA

Evakuirajte civiliste iz stavbe na polju, kjer se nahajate,
tako da jih z zelenim robom navzgor položite na oznako
na vašem začetnem polju (ki predstavlja vaše gasilsko
vozilo). Ko so civilisti enkrat evakuirani (z zelenim
robom navzgor), ne potrebujete dodatnih akcij, da bi
jih lahko premikali. Vsako gasilsko vozilo lahko vozi do
tri žetone s civilisti.

AKCIJE, KI NE ZAHTEVAJO AKCIJSKIH TOČK
RE Š EVAN J E C IV IL IS TOV TAKO,
DA J I H O D LO ŽIMO V B OL N IŠ N ICI
in PRID O B IVAN JE MOT IVAC IJS KE
KA R T E
Ta akcija predstavlja glavni cilj igre.
Civiliste rešite tako, da jih odložite v bolnišnici. To akcijo
lahko izvedete, samo če se gasilsko vozilo nahaja na
istem polju kot je bolnišnica.
Če se na polju z bolnišnico že nahaja drugo gasilsko vozilo, ne
morete izvesti te akcije, saj na takšnem polju ne morete končati
svojega premika.

Položite žeton rešenih civilistov na ploščico z bolnišnico.
Ko ste rešili civiliste, prejmete zgornjo karto iz kupčka
motivacijskih kart. Karto, obrnjeno navzgor, položite ob
svojo karto gasilske enote. Uporabite jo lahko takoj ali
v eni izmed vaših naslednjih potez. Vsak igralec ima
lahko le eno neuporabljeno motivacijsko karto.
Tudi če ste rešili večje število civilistov (več žetonov civilistov) v
isti potezi, prejmete le eno motivacijsko karto. V primeru, da bi
imel igralec več kot eno motivacijsko karto na svoji karti gasilske
enote, se odloči, katero karto bi želel obdržati in katero odstraniti.

POB IRAN J E Z AČAS N O OD LOŽ E N IH
C IV IL IS TOV ( ki s o b i l i že eva ku i r a n i )
Začasno odložene civiliste lahko na polju, kjer se
nahajate, poberete tako, da jih položite na oznako na
začetnem polju gasilskega vozila. Vsako gasilsko vozilo
lahko vozi do tri žetone s civilisti.
Te akcije ne morete uporabiti, da bi pobrali civiliste, ki še niso
bili evakuirani iz stavb. Poberete lahko le civiliste, ki so že bili
evakuirani in ki so bili začasno odloženi (žetoni civilistov so v tem
primeru odloženi neposredno na polje z zelenim robom navzgor).

UPORABA MOTIVACIJSKE KARTE

Uporabite motivacijsko karto. Karto nato, obrnjeno
navzdol, odložite ob rob igralne plošče.
Motivacijsko karto lahko uporabite takoj ali v eni izmed
naslednjih vaših potez (če ni na karti napisano drugače).

ODSTOP OD POTEZE
Kadar koli v svoji potezi se lahko odločite s
potezo zaključiti, čeprav niste porabili vseh svojih
akcijskih točk.

ZAČASN O O D L AGAN JE C IV IL IS TO V

Včasih je potrebno civiliste začasno odložiti, da bi jih
lahko kasneje pobrali vi ali drugo gasilsko vozilo. Že
evakuirane civiliste odložite na polje, kjer se nahajate,
tako da žeton civilistov z zelenim robom navzgor
položite neposredno na polje.
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KONEC IGRE
Kdaj se bo igra zaključila in ali ste zmagali ali bili poraženi, je odvisno od načina igranja, za katerega ste se odločili.
Glavna razlika med obema načinoma igranja je v številu rešenih civilistov – pri naprednem načinu igranja morate
za zmago namreč rešiti vse civiliste.

OSNOVNI NAČIN IGRANJA
Igra se konča, takoj ko:
•
•

ste rešili zadnjega civilista na igralni plošči in ga
odložili v bolnišnici ALI
je bil zadnji civilist izgubljen.

•

Zmagali ste! Da bi videli, kako dobro vam je šlo, pojdite
na poglavje Točkovanje.

so vsa gasilska vozila hkrati pokvarjena.

Poraženi ste. Lahko poskusite ponovno ali zmanjšate
težavnost tako, da izberete drugačen scenarij.

NAPREDNI NAČIN IGRANJA
Igra se konča, takoj ko:
•

ste rešili vse civiliste, tako da ste jih odložili v
bolnišnici.
Zmagali ste! Da bi videli, kako dobro vam je šlo, pojdite
na poglavje Točkovanje.

•
•

ste v razbesnelem ognju izgubili žeton
civilistov ALI
so vsa gasilska vozila hkrati pokvarjena.
Poraženi ste. Lahko poskusite ponovno ali zmanjšate
težavnost, tako da izberete drugačen scenarij ali
osnovni način igranja.

TOČKOVANJE
Seštejte točke glede na tabelo spodaj in primerjajte vaš rezultat z ustrezno tabelo za točkovanje na naslednji strani, da
bi videli, kako dobro vam je šlo pri reševanju stavb in preprečevanju širjenja ognja. Naslednjič poskušajte premagati
vaš rezultat!
Stavba brez ognjenega
žetona na polju

Stavba z ognjenim
žetonom na polju

Pogorela stavba

5 točk

0 točk

– 5 točk

Srednje velika

10 točk

0 točk

– 10 točk

Velika

20 točk

0 točk

– 20 točk

Velikost stavbe

Majhna

– 1 točka za vsak žeton razbesnelega ognja na igralni plošči
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Svoj izračunani rezultat lahko primerjate z ustrezno spodnjo tabelo:

2 igralca
Scenarij 1
(lahek)

Scenarij 2
(srednji)

Scenarij 3
(težek)

25

35

55

20–24

25–34

40–54

15–19

18–24

30–39

10–14

12–17

20–29

9 ali
manj

11 ali
manj

19 ali
manj

3 igralci
Scenarij 1
(lahek)

Scenarij 2
(srednji)

Scenarij 3
(težek)

30

65

75

20–29

50–64

55–74

15–19

35–49

40–54

10–14

20–34

25–39

9 ali
manj

19 ali
manj

24 ali
manj

4 igralci
Scenarij 1
(lahek)

Scenarij 2
(srednji)

Scenarij 3
(težek)

60

100

120

45–59

75–99

95–119

35–44

55–74

75–94

20–34

30–54

35–74

19 ali
manj

29 ali
manj

34 ali
manj

OSNOVNI NAČIN IGRANJA: – 1

za vsak izgubljeni žeton civilistov (do minimalno 1

).

Odlično, zmagovalna ekipa! Preizkusite se v večji težavnosti.
Dobro opravljeno delo. Z nekaj izkušnjami in z malo sreče boste odlični.
Dobro ste se izkazali, vendar ni šlo vse po načrtih.
Povprečno opravljeno delo, poskusite še enkrat.
Potrebujete več vaje. Poskusite še enkrat ali spremenite težavnost.
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POVZETEK
POTEK IGRE

Vsak krog je sestavljen iz
treh delov:

I. OGENJ (str. 6 in 7)
1. Metanje ognjenih kock
2. Povečanje požara

Ognjene žetone postavimo na vsa že goreča polja s
številko, ki je enaka ali višja seštevku kock.

3. Širjenje ognja

Ognjene žetone postavimo na vsako polje, ki
ustreza vsem naslednjim kriterijem:
• je sosednje kateremu koli že gorečemu polju IN
• številka na polju je enaka ali višja od seštevka
kock IN
• še ne gori.

DODATNO

Igri je dodana karta, na kateri se nahaja povzetek vsek
možnih akcij. Le-ta je lahko v pomoč med igranjem igre.
Če želite dodaten izziv, lahko pri sestavljanju igralne
plošče uporabite več plošč, kot jih predvidevajo pravila
(tri igralne plošče pri dveh igralcih oz. štiri igralne plošče
pri treh igralcih). Vsa ostala pravila ostanejo enaka.
Civilisti, ki se nahajajo ob stavbah, so običajno
neevakuirani (obrnjeni na stran brez zelenega roba).
Evakuirani civilisti so obrnjeni z zelenim robom
navzgor in jih lahko v ognju še vedno izgubimo. Civiliste
dokončno rešimo šele, ko jih oddamo v bolnišnico.
Za vsa vprašanja, nerazumljivosti in morebitne popravke
pravil obiščite spletno stran
www.valueaddgames.com/gasilskabrigada ali skenirajte
spodnjo QR kodo.

4. Preverjanje in označevanje
razbesnelega ognja

Štiri ognjene žetone nadomestimo z žetonom
razbesnelega ognja (žareče polje). Posebna
pravila za žareča polja (stavbe pogorijo, civilisti so
izgubljeni, gasilska vozila se ne morejo premikati
ali izvajati akcij).

Ognjene žetone vedno dodajamo z oranžno stranjo navzgor
in jih šele na koncu tega dela kroga obrnemo na rdečo stran.
Ognjenih žetonov ne dodajamo na žareča polja (polja
z žetonom razbesnelega ognja) in na polje z bolnišnico. Na
posamezno polje lahko v vsakem krogu postavite največ en
nov ognjeni žeton.

II. DOGODEK (str. 8)
III. POTEZE VSEH IGRALCEV
(str. 8 in 9)

Potekajo v smeri urinega kazalca.
Vsak igralec ima tri akcije (tri akcijske točke)
+ poljubno število akcij, ki ne zahtevajo
akcijskih točk. Žeton prvega igralca igralci (ob
koncu kroga) podajo v levo.

V enem krogu je
- eno širjenje ognja;
- en dogodek;
- nato sledijo poteze
vseh igralcev.
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