Impové se ješt chvíli svými krumpáky vrtali v rozvalinách Dungeonu ale spíš jen ze zvyku. Už se to stalo zase – njací hrdinové je ve jménu spravedlnosti pipravili o práci i o stechu nad hlavou.´ Ušatými hlavikami táhnou neradostné myšlenky – kde te
najdou dalšího temného pána? A práv v tom okamžiku jeden z nich (nikdo už neví který) pronesl onu památnou vtu:
„Co takhle založit obchod s píšerkami pro Vládce podzemí?” Impové vyskoili vzrušením. To je ale myšlenka! Tohle ješt
nikoho nenapadlo! Žádná konkurence! Zaruený úspch! Impové se snadno nadchnou pro nové nápady a tak se brzy po celém
´
kraji nemluvilo o niem jiném.
dnes slavnostn otvíráte první obchod s píšerkami ve mst. Hned vedle dalšího prvního obchodu s píšerkami ve mst.
A naproti pes ulici jsou dva další. Vaše impí srdce pekypuje optimismem. Jste pesvdeni že zdravý podnikatelský instinkt
´
draz na detail a také dlouhá lopata na hnj musí zajistit vašemu obchdku takovou reputaci,
že pedí o hlavu o prsa ´
´
dokonce i o špiaté uši jakoukoliv konkurenci. Správného impa nemže nepíznivý osud nikdy zlomit... ´
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I é kteí
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nákupy, budou mít plno práce doma: musejí peovat o nakoupené tvoreky, bavit je, istit jejich klece a pozorovat, jak utšen rostou. Od druhého kola hry
se budou vaše píšerky úastnit rzných pehlídek a soutží. Ceny, které získají, zvýší vaši reputaci. Ve tetím kole se objeví první zákazníci – Temní páni
z okolí, hodlající doplnit svj bestiá nebo si poídit osobního mazlíka. ím pesnji dokážete vyhovt jejich vkusu, tím lepší reputaci získáte.
O tom, jaké soutže se chystají a jaké budou požadavky zákazník, víte s pedstihem, takže se mžete pipravit – bu nákupem vhodných mláat, nebo
náležitým výcvikem tch, která už máte. Ovšem pozor: tyhle píšerky jsou živá stvoení. Provedou-li nco neoekávaného, budete muset improvizovat.
Na konci hry se reputace zvýší ješt podle ekonomické síly vašeho obchodu a jeho vzhledu. Vítzem hry se stane ten z hrá,
který celkov získal nejvyšší reputaci.

Nkolik slov autora
Tuto hru vnuji své manželce Marcele. Byla prvním zkušebním hráem a velmi mi pomohla. A navíc to vypadá, že ji hra fakt baví.
Doufám, že bude bavit také Vás.
Už dlouho jsem chtl vymyslet hru, kde by hrái museli zacházet se subjekty, které by se chovaly do jisté míry nezávisle. Tohle je ta hra. Své píšerky nebudete mít nikdy úpln pod kontrolou. Stane se, že si chtjí hrát zrovna ve chvíli, kdy potebujete, aby bojovaly, nebo si odmítnou vzít laskominu od vážené
postarší Temné dámy, a místo toho udlají hromádku na podlahu. Nezlobte se za to na n. (A pokud možno ani na autora hry :).) Peujte o své píšerky
s láskou, a vše se v dobré obrátí.
Také jsem už od dokonení Vládc podzemí chtl vytvoit další hru, kterou by ilustroval David Cochard. Toto je asi poprvé, co jsem vytváel hru pímo
s ohledem na to, kdo ji bude ilustrovat, a bylo mi radostí s Davidem znovu spolupracovat.
Pravidla jsou trochu delší, ale nenechte se odradit – je to proto, že místo prostého výtu pravidel jsou všechna podrobn vysvtlena a ilustrována mnoha
píklady. Ve skutenosti nejsou složitá a jejich shrnutí najde každý hrá na svém plánu doupte. V textu pravidel jsou dležité pasáže zvýraznny.

Jak íst tato pravidla
Hra je urena pro dva až tyi hráe. Dále budou pravidla vysvtlována pro hru ty hrá.
Odlišnosti pravidel pro hru ve dvou nebo ve tech
hráích uvádíme v takovýchto rámecích. Hrajete-li ve tyech, mžete je ignorovat.

Vtší ást brožury popisuje základní verzi pravidel. Jsou to ta, podle kterých byste mli hrát, pokud hrajete svou první hru, nebo
když pedstavujete hru novým hrám. Pravidla pro pokroilé
jsou uvedena ve zvláštní kapitole na konci. Umožní vám mít nad
hrou vtší kontrolu a omezí vliv náhody. Projdte si je a sami si

zvolte, která z nich budete chtít v dalších partiích využít. Dodatky
popisují pravidla pro jednotlivé soutže a artefakty a uvádjí pehled všech píšerek a zákazník.

Píprava hry
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Každý z hrá si zvolí barvu a vezme si 10
gurek imp, 2 gurky služebník, žeton
úspchu a plán doupte ve své barv. Plán
doupte znázoruje obytné místnosti
a skladišt, které má impí rodinka k dispozici. Horní ást plánu slouží jako zástna, na
které jsou zárove pomocí symbol shrnuta
základní pravidla hry.

Každý hrá rovnž obdrží plán expozice píšerek (libovolný, tyto plány nejsou rozlišeny
podle barev hrá).

Žeton zaínajícího
hráe
Hrá, který naposledy krmil njaké domácí
zvíe, si vezme tento žeton a stane se zaínajícím hráem. Samozejm mžete zvolit
zaínajícího hráe náhodn, dohodou i
jakkoliv jinak. Prost nkoho vyberte.

plán postupu hry
Na tomto plánu se zaznamenává, jak hra
postupuje. Všichni hrái by ho mli dobe
vidt, ale staí, když na nj dosáhne jen
jeden z vás. Také tento plán je oboustranný. Pro hru ve tyech je urena strana,
na které jsou v rohu vyznaeni tyi
impové. Všimnte si, že hra pro tyi
hráe bude mít 5 kol.
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Pi he ve dvou
i tech hráích
použijte druhou stranu plánu
postupu hry, jsou na ní vyznaeni
dva a ti impové. Hra pro dva
nebo ti hráe bude mít 6
kol.

Centrální
Centrá
herníí plán
Centrální plán umístte doprosted stolu tak, aby na nj všichni
dobe vidli a dosáhli. Znázoruje impí msto se všemi možnostmi, které nabízí. Centrální plán je oboustranný. Hrajete-li ve
tyech, ujistte se, že ho máte navrch tou stranou, kde nejsou
mezi jednotlivými políky žádné šipky.
šipky

Pi he ve dvou i ve tech
použijte tu stranu
centrálního plánu, kde jsou mezi políky
vyznaeny šipky
šipky.

Ped první partií
Kartónové žetony

Píšerky

Všechny kartónové díly nejprve opatrn vyjmte z rámek.

Sestavte všech 18 píšerek. Každá se skládá z jednoho vejitého dílu
a jednoho koleka. Spojte je dohromady pomocí plastové patentky
dle obrázku. Po sestavení by se koleko mlo otáet, ale ne píliš
lehce, aby drželo v pozici, kterou na nm nastavíte.

Samolepky
Žeton zaínajícího hráe a 8 devných gurek služebník mžete
zkrášlit nalepením píslušných samolepek.
Poznámka: V každé barv se vyskytují jen dv gurky služebník, ale samolepky máte na ti. Impové doufali, že se jim podaí
pesvdit všechny ti své služebníky ze starého dungeonu, aby
se s nimi dali na nový byznys, ale jeden se radji rozhodl odejít
do penze.

Poznámka: Uprosted každého koleka je malý obrázek, který po
sestavení nebude vidt. Ten uvádí, k jaké píšerce koleko patí.
Dejte pozor, abyste každé píšerce pidlili správné koleko.
Poznámka: Pebytené plastové patentky nevyhazujte. Nikdy nevíte, kdy se mohou zjevit nové píšerky jako bonus.

Plán postupu hry
Plán postupu hry vám ukazuje co se bude ve kterém kole dít.
´
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Soutže

Zákazníci

Zamíchejte osm destiek soutží a položte po jedné z nich na každé z píslušných
polí lícem dol. Nepoužité destiky vra te do krabice tak, aby je nikdo z hrá nevidl.
Poté otote první destiku soutže (tu, která je pipravena pro druhé kolo hry)
lícem nahoru. Destiky soutží mají dv ásti – v horních ádcích je uvedeno, co a jak se
bude v píslušném kole hodnotit, spodní ádek uvádí, jaké žrádlo se v píslušném kole
objeví na tržišti. Protože se v prvním kole nekoná žádná soutž, je písun žrádla v prvním
kole vyznaen pímo
hry.
p na plánu
p postupu
p

Zamíchejte osm destiek zákazník a položte po jedné z nich
na každé z píslušných polí lícem dol. Nepoužité destiky
vra te do krabice tak, aby je nikdo z hrá nevidl. Poté otote
první destiku zákazníka (tu, která je pipravena pro tetí
kolo hry) lícem nahoru. Všimnte si, že v posledním kole se objeví
zákazníci dva.

Soutže
závreného
vyhodnocení
Tyto dv soutže pedstavují závrené
vyhodnocení. První z nich hodnotí
ekonomickou hodnotu vašeho obchodu,
druhá jeho vzhled.
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Centrální herní plán
Pole akcí

Na centrálním plánu je vyznaeno 14 tvercových polí akcí. V prbhu hry budete na tato pole posílat své impy, aby provedli píslušnou akci: nákup nových píšerek, nákup klecí pro n, nákup
žrádla atd.

Zásoba píšerek

Nabídka menších
menš mláat

Píšerky zamíchejte a utvote z nich zásobu lícem
dol poblíž centrálního plánu. Mžete je také
vložit do vhodného plátného pytlíku a tahat je
z nj, kdykoliv je poteba vyložit novou píšerku.
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Strana centrálního plánu pro hru ve dvou a tech hráích má navíc
vyznaena 4 další pole akcí. Tato menší tvercová políka pedstavují prázdné akce (jak bude vysvtleno dále). Pole akcí na této
stran centrálního plánu jsou organizována do tí skupin po šesti
polích propojených šipkami. Jedno pole v každé skupin je oznaeno tekou.
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Pi he ve tech hráích vezmte 3 impy neutrální barvy
a postavte po jednom na každé pole oznaené
tekou. Neutrální imp takové pole blokuje, takže hrái mají ometekou
zený výbr akcí. Na zaátku každého dalšího kola se neutrální imp
posune o jedno pole dál ve smru šipky, takže blokované akce se
v každém kole mní.
Pi he ve dvou postupujte obdobn, ovšem zablokovaných
akcí bude dvojnásobný poet, po dvou v každé skupin
akcí – vezmte 6 imp neutrální barvy, po jednom opt postavte
na akní pole oznaená tekou a další postavte vždy o ti pole dál
ve smru šipek.

Hromádka klecí
Velké obdélníkové destiky klecí zamíchejte a hromádku umístte lícem
dol poblíž centrálního plánu.

Nabídka vylepšení
Nabídka klecí
Otote vrchní ti destiky klecí z hromádky a vyložte je na vyznaená místa na centrálním plánu.
Pi he ve dvou hráích je v prvním kole jedna z akcí nákupu klecí blokována
neutrálním impem. Otote a položte sem tedy jen dv destiky klecí (ti
klece sem umístíte jen v tch kolech, kdy žádné z polí nákupu klecí nebude blokováno).
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Hromádka vylepšení
Úzké obdélníkové destiky pedstavují vylepšení
klecí. Zamíchejte je a hromádku položte lícem dol
poblíž centrálního plánu.

Otote vrchní dv destiky vylepšení z hromádky a vyložte je na vyznaená místa na centrálním plánu.
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Balíky
í
karet poteb
Karty poteb roztite podle barev na tyi balíky, zamíchejte každý balíek zvláš a položte lícem dol
poblíž centrálního plánu. Ponechte vedle místo na tyi odhazovací hromádky. Jakmile dojdou karty
v nkterém balíku poteb, zamícháte píslušnou odhazovací hromádku a vytvoíte tím nový balíek.

Hromádka karet lektvar
Položte hromádku pti karet lektvar na budovu nemocnice na
centrálním plánu, lícem nahoru.

Žetony zlata
Žeton
ata

FFigurky
igurky služebn
služebník

Zlato
je žluté. Umístte
všechny žetony do obecné zásoby
v banku uprosted centrálního
plánu. Ano, o to v celém byznysu
se zvíecími mazlíky jde.

Každý hrá postaví jednoho svého služebníka na pole 0
poítadla reputace.
reputace Tito pomocníci zaznamenávají body
reputace píslušného hráe. Vaším cílem je mít na konci hry
nejvyšší reputaci. Druhého pomocníka postavte na pole 0
výstavního stanu
stanu. Tento pomocník zaznamenává skóre
dosažené v jednotlivých soutžích.

Kostiky
strádání
Umístte zásobu tchto
plastových kostiek poblíž
centrálního plánu. Kdykoliv
vaše píšerka trpí ,
dostane tuto kostiku.

Kostiky trusu

Žetony mutace

Umístte zásobu tchto
kostiek poblíž centrálního
plánu. Kostiky pedstavují
trus , který vaše píšerky
produkují. Ano, o to v celém
byznysu se zvíecími mazlíky
jde doopravdy.

Umístte zásobu tchto
žeton vedle centrálního
plánu. Jakmile vaše píšerka
zmutuje , dostane jeden
z tchto žeton. Jsou sice
oboustranné, ale rzné strany
slouží pouze pro zpestení.
Z herního hlediska jsou ob
strany rovnocenné.
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plány hrá
Zástna a nápovdní tabulky
Horní ást vašeho plánu doupte slouží jako zástna, která umožožžuje v jedné fázi hry držet vaše plány v tajnosti ped ostatními
mii
hrái. Na zástn jsou zárove uvedeny nápovdní tabulky. V levé
evvéé
ásti najdete shrnutí šesti fází každého kola hry a jednotlivýchh
krok každé fáze. Prostední tabulka uvádí rozložení jednotlivých
ých
ýc
symbol v každém balíku karet poteb. Pravá ást vám pipooomene, jak mžete uspokojit poteby svých píšerek (a co se stane,
ne,
ne
ne,
když se vám to nepodaí). Všechny symboly vám budou jasné,é,é,
jakmile dotete tato pravidla.

Východy
Když posíláte své impy
do msta nakupovat,
opouští doup tmito
šesti východy.

Obytné místnosti
tnosti
adnice
imp a pokladnice
Nejsou-li vaši impové
vé zrovna
zroovvna
zr
na
v práci, bydlí zde. Zde také
ttaaké
ké pechope
ech
choováváte své zlato. Hru zaínáte
zzaaí nááte
te se
se
šesti impy své barvyy (ss tmi,
tm
mi,i, ccoo
vám zbyli poté, co jste tyi
tty
ty
yii umístili
uum
mísístitilili
na plán postupu hry) a ssee dvma
žetony zlata,
zlata které sisi vezmete
vez
e me
m te
te
z banku.

Poátení klec
lec
Na zaátku hry máte k dispozici jednu klec,c, která
kterrá jeje pímo
kt
kter
pímo
mo vvytišyyttišišštna na plánu expozic. Není tak dobrá jako tty,y,y, kkteré
dostání
tteeré
ré jjsou
sou k do
sou
so
dost
sts án
ání
ve mst, ale zase je zadarmo. ervená jednika
edni
ed
dni
nikka v lev
lellevém
evé
vém rohu
rohu
ro
hu
hu
znamená, že klec má pevnost 1, alová jednika
dni
nikka v pravém
nik
pprrav
avém
ém rohu
rohhu
znamená, že má antimagickou tsnost 1. Naa kleci
kkllec
ecii není
není
ne
ní žádná
žád
ádná
dnáá další
další
allšíší
ikonka, klec tedy nemá žádné další zvláštní
vlvláš
lááššštn
tní vlvvlastnosti.
tn
llas
asttnnos
as
ostiti.
Poznámka: Všimnte si, že souet obou hodnot parametr
param
metr klece
je 2. Klece, které se dají koupit ve mst, mají
souet
ají tento sou
et 3, když
pipotete 1 i za každou ikonku zvláštní
áštní vlastnosti.
vlastnosti.

PPoložte
Po
ololožt
žte jednu
kostiku trusu
do ssvé
do
vvéé kklece.
leece
lec
ce. Ano,
Anoo,,
An
pedchozí
peddcchhoozzí majitel
p
maaji
m
ajiite
tell
nechal
nne
ecchhala kklec
lelec trttrochu
roocchu
hu
zzaneádnou...
za
aneeá
ád
dno
dno
d
nou.u........
aalalele zase
zzaase
se byla
bylyla zazaadarmo.
daarm
mo.o.

te
p
u
o
d
n
Plá
ozic
p
x
e
n
á
Pl

SSklady
klady žrádla
ž

Komora na artefakty
Komo

Horní ada je urena pro skladování zeleniny, spodní je pro
maso. erstvé žrádlo je uloženo vždy do levé komory. Jak postupn osychá, okorává a kazí se, posouvá se do komor vpravo.
Opravdu staré a prošlé žrádlo se musí vyhodit.
Na zaátku hry nemáte žádné žrádlo.
žrádlo

V tuhle chvíli máte komoru prázdnou
prázdnou, až na njaké to
nepotebné harampádí. Jednoho dne zde však budete
skladovat kouzelné artefakty – vzácné knihy
a pedmty neobyejné moci. Tedy, aspo doufejme, že
budou mít neobyejnou moc a že to nebude jen další
harampádí.

Tenhle žeton si položte nkam poblíž svého plánu doupte.
V první he ho možná nebudete potebovat vbec, ale jestli
nkdy dosáhnete 50 bod reputace, tak TRA DÁ! – skvlý
úspch, položte tento žeton na pole 0 bodovací lišty navrch
stranou s íslem 50 a váš služebník mže pokraovat znovu
od zaátku poítadla. Podaí-li se vám získat dalších 50 bod,
TRAM TA DÁ! – to už je skuten úžasný výsledek. Otote
žeton na druhou stranu s íslem 100. A pokud získáte dalších
50 bod, TRAM TA DA DA DÁÁÁÁ! – otote žeton na tetí...
hej, pokat... nešvindlujete náhodou?

Místa pro
ší klece
další
Na svém plánu expozic máte místo až
pro tyi klece. V prbhu hry si mžete
kupovat další klece a umis ovat je na tato
místa, a to i na místo pvodní první klece,
pokud se jí budete chtít pozdji zbavit.

Místa pro
vylepšení
klecí
Každé místo na klec (vetn té poátení) má místo
na jedno vylepšení. Mžete
tak zlepšit vlastnosti klecí.

Pi he ve dvou i tech hráích vra te nepoužité plány doupat, služebníky, žetony úspchu
a impy zpt do krabice, s výjimkou onch 3 nebo 6 neutrálních
imp, které budete potebovat pro blokování polí akcí na centrálním plánu.

Žeton úúspchu
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Poátení
zneištní

Poátení karty
poteb
Vezmte si tyi karty poteb, po jedné
z každého ze ty barevných balík
balík,
do ruky. Tyto karty ostatním neukazujte.

Kolo hry
Každé
Ka
ažd
ždé kolo
kolloo hry
ko
hry
ry ssee sk
skládá
kláádá
dá zzee še
šesti
esstti fáfází.
ázízí. TTy
Tyto
yttoo ffáze
áázze jsou
jjssouu uvedeny
uvede
veedeenyy v levé
lev
evé
ásti vaší zástny. Každá fáze se dále dlí na nkolik krok, které
jsou pomocí piktogram znázornny tamtéž. Tyto kroky provádjte postupn jeden po druhém v poadí shora dol.

Fáze 1 – Píprava kola
Fáze 2 – Nákupy
Fáze 3 – Karty poteb

Fáze 4 – Pedvádní
píšerek
Fáze 5 – Obchodování
Fáze 6 – Stárnutí

Fáze 1 – Píprava kola
Tato fáze se dlí na ti kroky:
• odkrytí nových informací
• doplnní zdroj
• stálý píjem zlata
Tyto kroky mžete provést v libovolném poadí a mohou se na nich souasn podílet všichni hrái. Jen si
dejte pozor, aby si nikdo nezapomnl vzít svj píjem.
V prvním kole jste první dva kroky již provedli v rámci pípravy
hry. Staí tedy, aby si hrái jen vzali svj píjem.

Stálý píjem zlata
Impové zamstnaní ve vaší rm už nedolují zlato jako kdysi. Jejich
píbuzní však stále ano. V každém kole vám ho trochu pošlou. Ne
moc – jen tolik, aby si toho jejich Temný pán nevšiml. V každém
kole vetn prvního obdrží všichni hrái píjem. Zaínající
hrá a soupe po jeho levici dostanou po jednom žetonu
zlata, ostatní hrái dostanou po dvou žetonech. Vezmte
si píslušný poet žeton zlata z banku na centrálním plánu.
Pi he ve dvou i tech hráích dostane zaínající hrá jeden žeton a ostatní po dvou.
dvou
Poznámka: Po píjmu v prvním kole hry má tedy každý hrá ti
nebo tyi žetony zlata.

Nyní mžete pejít pímo k Fázi 2 –
Nákupy a vrátit se ke zbytku této
stránky, až budete pipravovat
hru pro druhé kolo.

Odkrytí
nových informací
V rámci pípravy hry jste na plánu postupu hry otoili jednu destiku soutže a jednu destiku zákazníka lícem vzhru. To pro první kolo staí, nic dalšího se neodkrývá. V dalších kolech postupujte
takto:
Otote první dosud zakrytou destiku
soutže (pokud je ješt njaká k dispozici). Hrái tak budou vždy znát destiku soutže pipravenou pro toto a píští kolo.
Otote také první v poadí dosud zakrytou destiku zákazníka. Hrái budou vždy
znát destiku zákazníka pro toto a dv další kola.
V posledním kole hry picházejí dva zákazníci.
Jakmile dojde ada na n, otote rovnou ob dv
destiky.

Doplnní zdroj
V prvním kole jste vše potebné pipravili v rámci pípravy hry.
V dalších kolech postupujte takto:
Pi he ve dvou i tech hráích zante tím, že posunete každého neutrálního impa na centrálním
plánu o jedno akní pole dál ve smru šipek.
Akní pole obsazené neutrálním impem je blokováno a není hrám v daném kole k dispozici. Neutrální imp na jednom z menších polí
prázdných akcí neblokuje žádnou akci – prost
v tomto kole odpoívá.

Nové
No
Nov
ovv žrádlo
o
rádl
Destika soutže pro aktuální kolo (ta,
která se nachází pímo pod žetonem
prbhu kola) uvádí ve svém spodním
ádku, kolik jakého žrádla má být v jednotlivých stáncích
se žrádlem.
žrádlem Žrádlo se ve stáncích nehromadí, pípadné zbytky
z minulého kola vyhote a doplte erstvé žrádlo podle destiky
soutže. (Dobrá, jestli recyklujete njaké to žrádlo od minula a jen
upravíte poet žetonk ve stáncích, impové si toho asi nevšimnou).
Je-li nkteré z akních polí u stánk se žrádlem
blokováno neutrálním impem, tento stánek
nebude v tomto kole nabízet žádné žrádlo.
žrádlo Všechno vykoupil neutrální imp. Navíc stojí-li neutrální imp na malém zeleném
poli prázdné akce, dejte do stánku se smíšeným žrádlem
o jeden žeton zeleniny mén
mén, než udává destika soutže.
Podobn stojí-li neutrální imp na erveném poli prázdné akce, dejte do smíšeného stánku o jeden žeton masa mén.
mén Toto žrádlo
záhadn zmizelo. Možná ml neutrální imp hlad.

Nové artefakty
Odhote artefakty, které pípadn na krámcích zbyly z minulého
kola, do krabice a vyložte místo nich dva nové z hromádky artefakt.
Je-li akní pole u krámk s artefakty obsazeno
neutrálním impem, nedoplujte nic.
nic

Nové klece
Jedna nebo více klecí zbyla v nabídce klecí z pedchozích kol. Vezmte tu z nich, která leží na nejspodnjším poli, posute ji na nejhoejší pole a pípadné ostatní vyate ze hry (mžete je vrátit do
krabice, už nebudou poteba). Na spodní dv volná pole vyložte
nové destiky klecí z hromádky klecí.

Je-li nkteré z akních polí u výbru klecí blokováno neutrálním impem, doplte pouze jednu
novou destiku klece,
klece tetí pole ponechte prázdné. Neutrální
imp evidentn koupil jednu klec již ped vaším píchodem. (Jsou-li
neutrálními impy obsazena ob akní pole u klecí, museli jste nkde
pi pesouvání neutrálních imp udlat chybu.)

Nová vylepšení
Podobn jako u klecí zbude z pedchozího kola v nabídce minimáln jedno vylepšení. Posute ho na horní z obou polí nabídky.
Zbyla-li ob vylepšení, horní z nich vyate ze hry. Na volné spodní
pole umístte novou destiku vylepšení z hromádky vylepšení.
Je-li akní pole u nabídky vylepšení obsazeno neutrálním impem, celý tento krok peskote.
peskote
Nedoplujte ani neodhazujte nic až do píštího kola.

Nová mláátka
Ve spodní ohrad vždy zbude alespo jedna píšerka o velikosti 2
z pedchozího kola. Vyadit ze hry takové mláátko by však bylo
velmi kruté, proto jsou zde ohrady dv.
Všechna mláátka ze spodní ásti vyrostou. Pootote jejich koleka tak, že budou vidt ti barevné proužky místo dvou,
a pesute je do horní ohrady. Vidíte? Tady je dost místa pro každé
z nich, nikoho není teba vyazovat.
Ouha. Co však poít v pípad, že v horní ohrad zbylo njaké mláátko z pedchozího kola? Hm, asi nemá cenu tady takové nechtné tvory držet donekonena. Ped pesunutím píšerek ze
spodní ohrady do horní nejprve odstrate všechny, které
se v horní ohrad nacházejí z minulého kola. Vyate je ze
hry. Nemusíte se o n bát – jsou poslána na venkovskou farmu, kde
budou š astn a spokojen žít až do smrti. Za každou takto odeslanou píšerku pidejte do stánku s masem na centrálním
plánu po jednom erveném žetonu masa
masa. Ehm, nic v tom
nehledejte, je to prost jen takové pravidlo.
Pesunem a odesláním píšerek se uvolní spodní ohrada. Vyložte
do ní ti nové píšerky o velikosti 2.
Je-li akní pole u horní ohrady obsazeno neutrálním impem, pak tento imp koupí jednu z práv
povyrostlých píšerek. Z mláátek, která se práv pesunula do
horní ohrady, vezmte to nacházející se nejvíce vlevo a vyate ho
ze hry (podivné pravidlo o pidání nového masa do stánku se tady
neuplatní).
Je-li blokováno jedno ze dvou polí u spodní ohrady, vyložte do
spodní ohrady pouze dv nové píšerky.
píšerky
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Fáze 2 – Nákupy
Impové jsou pi nakupování velmi šikovní. Ve skupince nakupují
dokonce ješt lépe. ím vtší skupinka, tím lepší šance, že sežene
nco opravdu užiteného. Mžete jim dát také njaké zlato, aby
byla šance ješt vyšší, ale není to nezbytné. Jak jsme ekli, impové
jsou pi nakupování opravdu velmi šikovní.
Fáze nakupování má dva kroky:
• Všichni hrái souasn a tajn nejprve rozdlí
své impy a zlato do skupinek.
• Poté hrái ukážou své skupinky ostatním
a vypraví je do akce, a to v poadí od nejvtších
skupinek po nejmenší.

Vytvoení skupinek

Výbr akcí
Nastává as vyrazit na nákupy! První pijdou na adu nejvtší skupinky. Jak jsme ekli, velikost skupinky je dána soutem jejích imp
a žeton zlata. Kupíkladu tedy skupinky o tech impech, o dvou
impech a jednom žetonu zlata i o jednom impovi a dvou žetonech
jsou všechny stejn velké.

Nejvtší skupinky zaínají
Tento krok zante tak, že zjistíte, který z hrá má nejvtší skupinku. Taková skupinka je pak vyslána jako první. Má-li
více hrá stejn velkou nejvtší skupinku, posílají je postupn
ve smru hodinových ruiek poínaje zaínajícím hráem.
Má-li hrá více skupinek o téže velikosti, vybere jednu z nich. Další
skupinku pošle do akce, až pijde znovu na adu.
Příklad:

Hrái zvednou zástny svých plán doupat tak, aby ped
ostatními skryli horní ást plánu doupte, a rozdlí své impy
a zlato do maximáln šesti skupinek.
skupinek Jsou-li všichni hotovi,
mohou zástny spustit zase dol a ukázat své skupinky soupem.
V každé skupince musí být alespo jeden imp a dále v ní mže být
libovolný poet žeton zlata. Poet imp a zlata v jedné skupince
není omezen. Žádná skupina nemusí mít zlato, ale každá musí mít
alespo jednoho impa. Nemžete pece poslat zlato, aby šlo nakupovat samo. Podíváte-li se na žeton zlata velmi pozorn, pijdete na
to, pro. Ano, je to tak – nemá nožiky.
Na vašem plánu doupte je vyznaeno šest východ. Umístte své
skupinky na tyto východy, a to podle velikosti – nejvtší skupinka
bude vlevo. Velikost skupinky je dána soutem gurek imp a žeton zlata, z nichž se skupinka skládá. Poadí, v jakém umístíte stejn
velké skupinky, nehraje roli.

Skupinek mžete vytvoit i mén než šest. Mžete udlat jednu
nebo dv velké skupiny, hodn malých skupinek nebo cokoliv mezi.
Mžete ponechat také njaké impy nebo zlato doma (v obytné ásti
a pokladnici). Není ovšem dvod nepidlit všechny své impy do
skupin i tehdy, pokud je chcete nechat doma – pozdji se mžete
rozhodnout je stáhnout, místo abyste je poslali nakupovat.
Poznámka: Impové jsou velmi upovídaní a chlubiví. Z tohoto dvodu je celkový poet imp a žeton zlata, které máte k dispozici,
veejná informace. I v pípad, že máte zrovna zvednutou zástnu,
musíte na dotaz na celkové poty vašeho zlata a imp odpovdt
pravdiv (a náležit hrd).
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Příklad:

Žlutý má největší skupinku, takže začíná vysláním své skupinky
o velikosti 6. Skupinku o velikosti 5 nemá nikdo. Zelená a modrý
mají oba skupinku o velikosti 4 a v pořadí od začínajícího hráče
je blíže zelená, takže vyšle jednu svou skupinku jako první. Po
ní následuje skupinka o velikosti 4 modrého hráče, poté druhá
čtveřice zelené hráčky. Máme několik skupinek o velikosti 3, takže
pokračuje červená, po ní žlutý, dále modrý a nakonec opět červená.
Červená má jako jediná skupinku o velikosti 2, takže ji vyšle. Osamocené impy vyšlou hráči v tomto pořadí: červená, zelená, modrý,
zelená, modrý, modrý. Tím jsou všechny skupinky vyčerpány.

Skupinka mže zstat doma

Čtyři skupinky mají velikost 4 a žádná větší skupinka nebyla
vytvořena. Červená je právě začínající hráčkou, takže smí jako
první vyslat svou největší skupinku. Ve směru hodinových ručiček
je další hráč na řadě žlutý. Může vyslat buď skupinku o čtyřech
impech, nebo skupinku o jednom impovi a třech žetonech zlata.
Zelená je přeskočena, protože nemá žádnou skupinku o velikosti
4, proto následuje modrý, který vyšle svou největší skupinku. Pokračujeme dále dokola, červená nemá další skupinku o velikosti 4,
takže na řadu přichází opět žlutý, který vyšle svou zbylou skupinku o velikosti 4.

Po vyslání skupinek o nejvtší velikosti pejdte k nejbližším
menším skupinkám a postupujte stejn: opt se zaíná od zaínajícího hráe bez ohledu na to, kdo vyslal jako poslední pedchozí
vtší skupinku. Tímto zpsobem pokraujte, dokud nevyídíte
všechny skupinky.

Jste-li na ad, abyste vyslali svou skupinku, máte na výbr ze dvou
možností:
• Mžete svou skupinku poslat, aby nco nakoupila. Vyberte si njaké neobsazené akní pole na centrálním plánu
a postavte na nj všechny impy ze své skupinky.
skupinky Zlato
(pokud skupinka njaké mla) dejte do banku – to bylo utraceno. Nyní rovnou provete zvolenou akci (jak bude podrobn
popsáno dále). Impové zstávají na akním poli až do konce
probíhajícího kola, ímž je blokují pro ostatní skupinky, které
ješt mohou pijít na adu. Impové se na konci kola vrátí dom,
ale použité zlato je pry.
• Druhou možností je nechat skupinku doma. Vra te všechny
impy i zlato zpt na píslušná místa plánu doupte.
Skupinku mžete ponechat doma z jakéhokoliv dvodu. Teba
se vám nelíbí žádné z možných akních polí, která jsou ješt
k dispozici. Možná potebujete své impy, aby se starali o vaše
píšerky v další fázi kola. Nebo nechcete utratit své zlato. Záleží
jenom na vás.
Toto rozhodnutí musíte uinit vždy, když na vás pijde ada vyslat
njakou svou skupinku. Máte-li více skupinek velikosti, která se
práv vyhodnocuje, vyberte kteroukoliv z nich a vyšlete ji na nákupy, nebo ji ponechte doma. Až na vás znovu pijde ada, mžete
opt znovu rozhodnout, co podnikne zbylá skupinka i skupinky
této velikosti (na poadí stejn velkých skupinek umístných na východech z doupte nijak nezáleží).
Poznámka: Pole prázdných akcí nemají žádný
efekt, na n nelze skupinky posílat.

Akní pole na tržišti
Pravý horní roh centrálního plánu pedstavuje tržišt, kde lze nakoupit žrádlo a artefakty. Obsadíte-li jedno z tchto polí, dostanete
vše, co dané pole nabízí.

Nákup žrádla
Zvolíte-li akní pole trhu se žrádlem,
vezmte si všechny žetony žrádla,
žrádla
jež nabízí píslušný stánek, a uložte je
do odpovídajícího skladu žrádla na
svém plánu doupte – do komory nejvíce vlevo, urené pro erstvé žrádlo.
Zelenina patí do horní ady, maso
do spodní. Každá komora mže
pojmout libovolné množství žeton
žrádla, ale to se asem postupn kazí.
Příklad: Tento hráč právě
koupil jeden žeton zeleniny
a jeden žeton masa ze stánku
se smíšeným žrádlem.

Nákup artefakt
Tyto krámky nabízejí dva tajuplné
pedmty veliké magické síly. Alespo
prodava to tvrdí. Zvolíte-li si toto akní pole, vezmte si oba artefakty
a uložte je do komory ve sklep na
svém plánu doupte. Jejich zvláštní
schopnosti jsou vám k dispozici od tohoto okamžiku až do konce hry. Jak
psobí jednotlivé artefakty, je vysvtleno v dodatcích na poslední
stránce tchto pravidel.

trusu) do nové klece a starou odhote. Bylo-li u vyazené klece
vylepšení, zstává i u nové klece.
Poznámka: Ve skutenosti nemusíte novou klec umístit na desku
ihned v tomto okamžiku. Mžete ji prozatím položit stranou. Kam
pesn ji umístíte, se budete muset s konenou platností rozhodnout na zaátku Fáze 3.

Nákup vylepšení
Zvolíte-li toto pole, mžete si vybrat
jedno vylepšení z nabídky.
nabídky Zbylé
vylepšení si v tomto kole už nikdo jiný
nebude moci vzít. Všimnte si, že vylepšení si mže vzít skupinka libovolného složení (vylepšení neváží tolik
jako klec).
Každá klec na vaší desce má
místo pro jedno vylepšení.
Vylepšení zkvalituje píslušnou klec, ke které je piazeno.
Mžete položit vylepšení i k prázdnému místu pro klec, ale pak
nepinese žádný užitek do té doby, než sem njakou klec umístíte.
Klece a vylepšení v dalším prbhu hry nemžete pemis ovat,
ovšem podobn jako u klecí mžete i vylepšení nahradit novým
a staré tak odhodit.
Poznámka: Podobn jako u klecí, nemusíte se rozhodnout okamžit, kam vylepšení umístíte. Mžete je prozatím položit stranou.
Kam pesn je umístíte, se budete muset s konenou platností rozhodnout na zaátku Fáze 3.

Získáte-li novou píšerku, položte ji zatím kamkoliv na svj plán
expozic. Nemusíte pro ni mít v tuto chvíli ješt volnou klec – v tom
pípad se ale snažte njakou další klec v této fázi hry získat, protože na zaátku Fáze 3 je nutné všechny píšerky umístit do klecí.

Akní pole poblíž nemocnice
tyi akní pole v pravém spodním rohu akního plánu mají nejrznjší funkce.

Pizvání nových imp
Na zaátku hry každý z vás umístil na plán postupu hry po tyech svých impech pedstavujících
píbuzné ze vzdálené ciziny. Hoí touhou zapojit
se do rodinné rmy ihned, jakmile si najdete as
jim vyídit potebné vízové formality. Zvolíte-li
toto akní pole, vezmte si z plánu postupu hry
všechny své impy pipravené pro toto kolo
a všechna pedchozí, to jest všechny stojící pod
kamenem pokroku a na polích vlevo od nj.
Nov získané impy nemáte k dispozici ihned, pidají se na píslušné akní pole na centrálním plánu (ke skupince, která je pozvala),
kde zstanou až do konce tohoto kola. Na konci kola, až se budou
impové vracet, pijdou do vašeho doupte spolu s touto skupinkou,
a k dispozici je tedy budete mít od píštího kola až do konce hry.
Příklad: Červená v prvním kole poslala skupinku na pole umožňující přizvání posil, a získala tak jednoho svého impa. Ve druhém
kole totéž udělal žlutý hráč a získal dva nové impy. Na začátku
třetího kola vypadá
vyp
y adá situace takto:
yp

Nákup nové píšerky

Akní pole za ohradou
Akní pole v levé ásti centrálního plánu nabízejí velké vci – klece,
vylepšení a píšerky! Zvolíte-li nkteré z tchto polí, mžete si vybrat jednu z vcí, které jsou zde k dostání.

Nákup klece
VVyberete-li
Vy
ybbeere
ybe
rete
ete
te-lli sisi jedno
te-l
jedd z tchto dvou polí,
zzískáte
zí
skáte jednu z klecí z nabídky. Prvsem
ní hhrá,
ní
ráá,, kkterý
tteerý
rý ssee sse
e dostane, si vybírá ze
tttíí klklec
kklecí,
leeccí,í, druhý
dru
ruhý
hý vvolí
o ze dvou zbylých. Jsou
akní
zzde
zd
de jen
jjeen dv
ddvv ak
akn
kn
ní pole, takže tetí klec si
v tomto kole nemže
vybrat nikdo. Skupinka, která obsadí
jedno z tchto polí,
musísí mít vždy m
m
mu
minimáln dva impy.
Naa jjednoho
ednnooho
edno
ed
ho iimpa
mppa jje klec moc tžká, neunese ji.ji.i. AAbyste
se
bystste na
by
na toto
tott pravidlo nezapomnli,
ppoložili
po
oloži
lloožižilili sem
seem
m impové
imppo rohožky s obrázkem
obsahující pouze
ddvou
dv
vou
ou iimp.
mp.. Skupinka
mp
Skkuup
impa
jjejednoho
ednoh
dnnoohho im
mppaa nnesmí
es toto pole vbec obes
sadit,
ssa
adi
dit,t, bbez
ez ohledu
ez
ohhlled
e u na
n to, kolik s sebou mla
zzlzlata.
laattaa..
ZZískáte-li
Zí
íísk
sskkát
átee--lili novou
nov
o ouu klec,
k položte ji na jedno
z vyznaených míst na svém plánu expozic. Mžete ji položit na
volné místo nebo nahradit nkterou klec starší, vetn pvodní
první klece do zaátku vytištné na plánu expozic. Nahradíte-li
klec starší, pesute veškerý její obsah (píšerku i všechny kostiky

Na centrálním plánu jsou ti akní pole, která umožují nákup
nové píšerky. Spodní dv políka umožují nákup nkterého
z mláátek o velikosti 2 ze spodní ohrady,
ohrady horní políko
umožuje koupit mláátko o velikosti 3 z horní ohrady.
ohrady
Zvolíte-li jedno z tchto polí, vyberte si jednu píšerku z píslušné
ohrady.
Poznámka: V každém kole se ve spodní ohrad vyskytují vždy
ti mláátka, ale jsou tu jen dv pole akcí, tedy nejvýše dv z nich
mohou být v jednom kole nakoupena. Alespo jedno vždy zbude
do píštího kola, kdy povyroste a bude pesunuto do horní ohrady.
V horní ohrad mže být i více než jeden tvor, ale maximáln jeden
mže být v každém kole nakoupen.

Zelená nebo modrý by na příslušném akčním poli mohli v tomto
třetím kole získat po třech svých impech, ale předpokládejme, že
je předešla červená, která sem poslala skupinku o dvou impech
a jednom žetonu zlata. Zlato je odloženo do banku a oba impové
obsadí příslušné akční pole. Dva červení impové z plánu postupu
hryy (ti z druhého a třetího ppole) se ppřesunou k nim.

Skupinka poslaná na tato pole musí vždy mít s sebou
minimáln jeden žeton zlata. Je jedno, jak dlouho a naléhav
budou vaši impové smlouvat a škemrat. Mláata píšerek mají prost moc velkou cenu na to, aby byla rozdávána zadarmo. Pro pipomenutí tohoto pravidla je na tchto akních polích vyobrazení
usmívajícího se impa a krásn se lesknoucí zlaté mince. Skupinka,
která nemá alespo jeden žeton zlata, nemže toto akní pole vbec obsadit, bez ohledu na to, kolik je v ní imp.
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Návštva v nemocnici

Pihlášení se do poroty

Akní pole urené pro návštvu v nemocnici je dvoubarevné, aby vám pipomnlo, že má dvojí význam.
Zvolíte-li toto pole, vezmte si jednu kartu lektvaru z centrálního plánu.
plánu
Krom toho, máte-li v nemocnici njaké impy, vyzvednte je a pidejte ke skupince na akním poli
poli. Rovnž zde všichni impové zstanou až do
konce probíhajícího kola a vrátí se dom spolu se skupinkou, která
je vyzvedla.
Příklad: Modrý hráč má v nemocnici z předchozích kol dva impy. Chce je mít zpět, proto pro
ně pošle skupinku o jednom impovi a dvou žetonech zlata (mohl by sice ještě čekat a poslat sem
menší skupinku, ale to by bylo riskantní – dokonce i ten, kdo nemá žádného impa v nemocnici, by mohl toto pole obsadit, aby získal kartu
lektvaru). Modrý tedy odloží oba žetony zlata do banku a impa
postaví na příslušné akční
pole. Vezme si kartu lektvaru a oba své impy z nemocnice přesune k tomu, který
stojí na akčním poli.

Každá pehlídka i soutž vyžaduje dvryhodnou a nestrannou porotu. Vaši impové se do ní mžou dobrovoln
pihlásit. Zvolíte-li toto akní
pole, posute figurku
svého služebníka na výstavním stanu na políko s íslem 2.
2 To vám pinese výhodu
pozdji ve Fázi 4.
Poznámka: V prvním kole se žádná soutž nekoná, nemá smysl
v nm toto akní pole obsazovat.

Poznámka: Utrpí-li nkterý z vašich imp zranní
v pozdjší fázi tohoto kola,
dostane se do nemocnice,
nikoliv na akní pole u ní. Vaše návštva vyzvedne z nemocnice
pouze ty impy, kteí tam již byli ped jejím píchodem.

Zamluvení místa na pódiu
Své mazlíky mžete prodávat
kdekoliv, mnohem vtší reputaci
však získáte, budete-li je prodávat z o ciálního pódia. Zamluvit
si místo na pódiu ale není jednoduché.
Poznámka: Toto je nejkomplexnjší akní pole. Chcete-li, mžete
tuto ást zatím peskoit a vrátit se k ní poté, co v dalším textu
vysvtlíme, jak se ve Fázi 5 píšerky prodávají.
I když není možné píšerky prodávat díve, než pijde ve tetím
kole první zákazník, je možné, že si budete chtít vybrat toto akní
pole už v kole prvním nebo druhém. Toto pole totiž funguje trochu
odlišn. Na konci kola se impové z tohoto akního pole
nevracejí zpt do svého doupte. Namísto toho se pesunou
do vyhrazené pravé ásti pódia. Pi prodeji vaší píšerky pak
mžete použít jednoho ze svých imp stojících na pódiu: vezmte ho z jakékoliv ásti pódia (tedy z akního pole nebo
z vyhrazeného místa vpravo) a pesute ho do klece po prodané
píšerce. Toto je jediný zpsob, jak získat zpt svého impa z prodejního pódia.

Jako ostatní akní pole, mže i toto v jednom kole obsadit pouze
jediný hrá. Na konci kola pesunete svou skupinku z akního pole
doprava na vyhrazené místo, abyste akní pole uvolnili pro píští
kolo. Po nkolika kolech se na vyhrazeném míst vpravo mže tlait více imp rzných barev.
Poznámka: Toto akní pole pedstavuje pro vaše impy dlouhodobý závazek. V každém kole smíte prodat z pódia pouze jedinou
píšerku, takže z vtší skupinky se vám impové budou vracet po
jednom po nkolik kol. Pokud usoudíte, že sem potebujete poslat
vtší skupinku, abyste pedešli soupee, zvažte poslání skupinky
o menším potu imp vybavených velkým množstvím zlata.
Příklad: V prvním kole si toto akční pole nevybral nikdo. Plánujíc prodávat ve třetím kole, poslala sem zelená hráčka jednoho
impa už ve druhém kole, kdy o pole ještě nebyl velký zájem. Na
konci druhého kola byl tento zelený imp přesunut na vyhrazené
místo vpravo. Nyní probíhá třetí kolo. Žlutý ví, že si každý bude
chtít v tomto kole zajistit místo na pódiu, takže sem vyšle slušně
velkou skupinku – dva impy a dva žetony zlata. To je skupinka
dost velká, aby předběhla ostatní, ale hráč si váže jen dva impy
(a bude tak moci prodávat s využitím pódia ve dvou kolech).
Jakmile dojde ve třetím kole na
prodej příšerek, použije žlutý
jednoho svého impa k získání
bonusu za prodej z pódia. Tento imp se vrátí domů. Zelená
hráčka rovněž prodává jednu příšerku, ale výsledkem prodeje je
zklamána. Raději by využila bonus za pódium pro nějakou lepší
příležitost. Prodá tedy svou příšerku bez využití pódia (na černém
trhu – viz dále) a svého impa ponechá na pódiu do dalších kol.
Zelený imp dále zůstává na vyhrazeném místě vpravo na pódiu, kde se k němu na konci tohoto kola připojí zbývající žlutý
imp z akčního pole pódia.

Fáze 3 – Karty poteb
Nyní nastal as si se svými mazlíky užít trochu legrace. Tato fáze má následující ti kroky:
• uspoádání klecí a píšerek v nich
• dobrání karet poteb
• pidlení karet poteb píšerkám
Tyto kroky je teba provést jeden po druhém, všichni
hrái je však mohou provádt souasn
souasn. Jakmile hrá dokoní aranžování klecí a píšerek, mže si dobrat karty
poteb – nemusí ekat na ostatní. Nicmén pokud si myslíte, že
rozhodnutí ostatních hrá budou mít vliv na vaše rozhodnutí,
mžete svj krok provést až poté, co ho provedli všichni soupei,
kteí mají hrát ped vámi (od zaínajícího hráe po smru hodinových ruiek).
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Uspoádání
klecí a píšerek
Nejprve musíte pidlit každé své píšerce klec, kterou bude mít
sama pro sebe a kde zstane po celý zbytek kola.

Nové klece a vylepšení
Te je ten okamžik, kdy se musíte rozhodnout, kam umístíte klece
a vylepšení, které jste v tomto kole získali. Asi jste o tom mli pedstavu, už když jste si je poizovali ve Fázi 2, proto se o pravidlech
umis ování klecí a vylepšení píše tam, ale pokud jste si nebyli jistí
nebo jste zmnili názor, nyní se musíte rozhodnout s konenou
platností. Klece nebo vylepšení umístné v tomto kroku
už nebudete moci v dalším prbhu pesouvat. Tedy ani
klece a vylepšení získané v pedchozích kolech není možno v tomto
okamžiku pesouvat. Je možné je pouze odhodit v pípad náhrady
novými, jak je popsáno výše.

Píšerky
Každá píšerka musí být v tuto chvíli umístna do své klece. Nemusí zstat ve své pvodní kleci. Pesunete-li píšerku do jiné klece,
žetony mutace a kostiky strádání putují s ní, zatímco kostiky
trusu zstávají v kleci.
Na konci tohoto kroku musí každá píšerka mít svou klec.
klec
Není možné, aby v jedné kleci byly dv píšerky nebo víc (je však
možné dv píšerky prohodit v jejich klecích, aniž byste potebovali tetí prázdnou klec). Máte-li mén klecí než píšerek, musíte
pebývající píšerky pustit na svobodu. Odstrate je z další hry.
Mžete se také rozhodnout neumístit njaké píšerky do klecí,
i když máte klecí dostatek, a tím je propustit.
V každém pípad jsou všechny takto puštné píšerky považovány za ztracené,
ztracené což vás mže stát reputaci (viz dále
Ztráta píšerky).

Dobrání karet poteb
Máme-li tedy všechny nové klece a vylepšení na svých místech
a jsou-li všechny píšerky ve svých klecích, mžeme pistoupit
k dobrání karet poteb.
Ped dobráním karet byste mli mít v ruce po jedné kart od každé
ze ty barev (více máte jen tehdy, pokud máte v komoe s artefakty uloženu
žeenu
nu njakou
njjakou
akkou
ou kknihu).
niihhuu)).. Nyní si vezmte za každý barevnýý
proužek
žek viditelný na koleku každé vaší píšerky jednu
kartu z balíku
balíku
alík u ppíslušné
 ííslušné
slušné barvy.
barvy
bbaar v y

Příklad: Máte-li tyto dvě
příšerky, vezmete si jednu zelenou, dvě žluté a dvě ﬁalové
karty. Žádnou červenou kartu si brát nebudete, protože
červený proužek kobrokočky
zatím není vidět. V ruce tedy
budete mít jednu červenou, dvě zelené, tři žluté a tři ﬁalové karty.
Pozor! Jakmile si zanete brát karty, nesmíte už zmnit
umístní svých píšerek v klecích. Rozmyslete si proto dobe, než k tomuto kroku pistoupíte.
Poznámka: Hrái si mohou brát karty souasn, ale pokud to
nkdo bude považovat za dležité, postupujte opt podle poadí
na tahu. Dojdou-li karty v nkterém z balík, zamíchejte znovu
píslušný odhazovací balíek a vytvote doplovací balíek nový.
V uritých situacích mže být dležité, zda si berete karty ješt
ped vytvoením nového balíku, nebo až po nm.
Poznámka: Mžete postupovat také tak, že jeden z hrá rozdá karty hrám v píslušném potu podle poadí na tahu, balíek po balíku. Nebo si každý z hrá vezme tímto zpsobem na starost jeden
balíek. Rozdávané karty pokládejte ped hráe lícem dol – hrá se
na n nesmí podívat, dokud nedokoní piazování píšerek do klecí.

Pidlení karet
poteb píšerkám
Nastává chvíle pro zásadní rozhodnutí týkající se pée o vaše svence. Každé píšerce musíte pidlit karty v potu a barvách odpovídajících viditelným barevným proužkm na
jejím koleku – za každý proužek jednu kartu v téže barv. Karty
naskládejte nad sebe do sloupeku a položte lícem na stl vedle
píslušné píšerky, jak ukazuje obrázek.

Poznámka: Všimnte si, že nkteré karty mají
na spodní stran dva rzné symboly místo jednoho. To není v tuto chvíli dležité a bude to
vysvtleno dále v sekci pravidel pro pokroilé.
Prozatím všechny karty aranžujte tak, aby nahoe byl jen jeden symbol.
Každá karta pidlená píšerce vyjaduje jednu speci ckou potebu, kterou píšerka projeví. Jakého druhu je tato poteba, znázoruje velký symbol uprosted karty. Dležitý je tento symbol,
nikoliv barva karty. Vaší snahou bude pidlit píšerce takové karty, abyste její poteby mohli uspokojit. Nemá cenu pidlit píšerce potebu utišit hlad
, když ji nemáte ím nakrmit. Nebo
pidlit jí vztek
, když ji nedržíte v dostaten pevné kleci.
Podrobnji to popíšeme dále.
Nejde jen o to, pidlit píšerkám takové poteby, které dokážete
pokrýt – karty také ovlivují, jak se píšerka chová, a tedy jestli
v pozdjších kolech uspje v rzných soutžích i jestli se bude líbit
konkrétnímu zákazníkovi.
Poznámka: Je obtížné pipravit
se tak, abyste byli schopni uspokojit veškeré poteby svých píšerek,
protože nevíte, jaké karty dostanete.
Podle barvy proužk si však mžete
udlat pedstavu, co asi tak mžete
oekávat. Tabulka uvedená v prostední ásti vaší zástny udává, jaká
je etnost všech symbol v každém
z balík karet poteb. Napíklad ve alovém balíku se na polovin
karet vyskytuje symbol magie
g
a zbylá plka se skládá ze ty
y
karet se symbolem vzteku
, ty
y se symbolem hravosti
a ze ty se symbolem nákazy
.
Příklad: Toto zvířátko, poletucha, má
dostat jednu žlutou a jednu ﬁalovou
kartu. Fialový balíček neobsahuje žádnou kartu se symbolem hladu, ve žlutém
balíčku jsou takové jen dvě. Je tedy pravděpodobné, že pro toto zvířátko nebudete
potřebovat žádné žrádlo.
Poznámka: Dobíráte si jednu kartu za každý barevný proužek
viditelný na koleku píšerek a píšerkám také odpovídající karty
pidlíte. V ruce jste však mli jednu kartu od každé barvy, což vám
dává možnost volby - nemusíte rozdlit všechny karty, které jste si
dobrali, mžete si nkteré nechat v ruce. Po pidlení karet vám
opt zbude jedna karta od každé barvy v ruce.
Příklad: Předpokládejme, že jste se rozhodli v tomto kole nekupovat žádné žrádlo. Pokud ke své smůle dostanete právě jednu z karet se symbolem hladu ze žlutého balíčku, můžete poletuše přidělit
druhou žlutou kartu z ruky a tuto si nechat na příště. Pokud však
již máte jednu žlutou kartu se symbolem hladu v ruce, možná se
rozhodnete nějaké žrádlo koupit, abyste měli čím krmit v případě,
že dostanete i druhou žlutou kartu se symbolem hladu.
Poznámka: Mže být výhodné mít potvrky, které mají barevné proužky téže barvy. Poskytne vám to více možností, jak karty
pidlit.

Přík
Příklad:
íkla
laad:

Poletucha je býložravec, kobrokočka vyžaduje maso. U kobrokočky je vidět jeden zelený proužek, takže je pravděpodobné, že dostane hlad. Abyste se na to připravili, koupili jste si ve Fázi 2 dva
žetony masa. Poletucha je sice býložravá, ale s jejím krmením se
nemusíte vůbec trápit: i kdybyste dostali obě žluté karty se symbolem hladu, máte v ruce minimálně ještě třetí žlutou kartu. Jednu
kartu se symbolem hladu dáte kobrokočce a druhou si necháte do
příštího kola. Poletuše dáte svou zbylou třetí žlutou kartu.

Lektvar
Karty lektvaru se získávají pi návštv v nemocnici ve Fázi 2.
V okamžiku, kdy pidlujete karty poteb svým píšerkám, mžete
jakoukoliv z nich nahradit kartou lektvaru.
Příklad: Této příšerce musíte přidělit
jednu zelenou a jednu žlutou kartu. Máte-li kartu lektvaru, můžete jí dát například kartu lektvaru a žlutou kartu, nebo
kartu lektvaru a zelenou kartu. Máte-li
karty lektvarů dvě, můžete příšerce přidělit obě (místo žluté i zelené karty).
Symbol na kart lektvaru znamená, že píšerka usne a bude hezky
spinkat. A to je poteba, kterou nemusíte ešit – takový lektvar se
tedy mže velmi hodit, pokud nkde nco nevyjde.
Příklad:

Na začátku hry dostanete zelenou kartu se symbolem hladu. Ve
Fázi 2 získáte toto zvířátko. Vypadá pravděpodobně, že bude
potřebovat nějakou potravu, ale ostatní hráči vám vyfoukli všechno maso na trhu před nosem. Možná byste měli zvážit vyslání
skupinky impů do nemocnice pro lektvar. Pak můžete být v klidu.
I když vám následně přijde zelená karta s jiným symbolem, přidělíte prostě zvířátku kartu lektvaru. A pokud přijde jiná zelená
karta, můžete si lektvar nechat do dalších kol.

Plynulost hry
Hrái, kteí nemají žádné píšerky, nedostanou ani nebudou pidlovat žádné karty poteb. Pozdji ve he budou mít hrái mající dv
nebo ti odrostlejší píšerky plné ruce práce s kartami, zatímco ti,
kteí budou mít jen jedno mrn, budou rychleji hotovi. Máte-li více
potvrek, mjte prosím ohled a hrajte rychle.
A vy, kdo máte píšerek málo, bute trpliví. Mžete si zatím prohlížet soutže a zákazníky pro píští kola a plánovat další postup
(nebo se teba pokusit spoítat, kolik imp je namalováno na centrálním herním plánu).
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Fáze 4 – pedvádní píšerek
Nyní je teba pedvést, jak se o své mazlíky staráte,
a ukázat se s nimi na výstavách a soutžích.
Každý hrá pijde na adu postupn podle poadí
od zaínajícího hráe. Hrá na tahu odkryje karty, které svým píšerkám pidlil, ukáže ostatním,
jak uspokojí poteby kartami reprezentované,
a svj tah završí spotením skóre pro úely vyhodnocení soutže (s výjimkou prvního kola, kdy
ješt žádná soutž není).
Jakmile tak uiní všichni hrái, jsou podle poadí v soutži jednotlivým hrám pidleny body reputace.

lem hladu, musíte ostatní vyešit jako obvykle. Je-li váš tvor masožravý, nebo pokud nemá vbec hlad, tento symbol klece nebude
mít žádný efekt.
Vylepšení s tímto symbolem bude mít obdobný
efekt. Uspokojí jeden symbol hladu tm píšerefekt
kám, které mohou žrát maso.
maso Na býložravce
nepsobí nijak.

Uspokojení
poteb píšerek

Tuto potebu si vaše píšerka uspokojí zcela sama.
Za každý takovýto symbol pidejte do její klece
jednu kostiku trusu.
trusu
Pidlíte-li jednu i více karet se symbolem vymšování tvorovi v kleci s tímto symbolem, pidejte do klece o jednu kostiku trusu mén.
mén
Prost se to tak njak vsákne. Pidlíte-li tvorekovi více karet se
symbolem vymšování, ostatní kostiky pidejte do klece normáln – vsákne se vždy jen jedna. Nedostane-li píšerka v daném kole
žádnou takovou kartu, nestane se nic (podestýlka nemže absorbovat starý uschlý trus).

Jste-li na ad, ukažte všechny
karty, které jste svým píšerkám pidlili. Nápovda v pravé
ásti zástny vám íká, co pesn jednotlivé symboly poteb
znamenají a jak je vyhodnotit.
Mli byste je vyhodnocovat
v uvedeném poadí (v uritých
pípadech je totiž poadí vyhodnocování dležité).

Hlad
Za každou kartu se symbolem hladu, kterou jste své
píšerce pidlili, musíte bu odhodit jeden žeton žrádla, nebo píšerce pidlit jednu kostiku strádání. Typ žrádla musí odpovídat symbolu uvedenému na vaší píšerce:
Býložravci žerou výhradn zeleninu (zelené žetony)
Masožravci se živí výhradn masem (ervené žetony)
Všežravci se spokojí s jakýmkoliv druhem potravy
(ervené i zelené žetony, a to v jakékoliv kombinaci)
Za každý symbol hladu, který se vám nepodaí utišit žrádlem, musíte píšerce pidat jednu kostiku strádání. A to rozhodn není
dobe. Na píšerce totiž bude už navždy vidt, že strádala – kostika strádání na ní zstane do konce hry. Pi prodeji za takovou
píšerku dostanete mén bod reputace, strádání mže také znamenat nevýhodu pi uritých soutžích.
Pozor! Má-li píšerka stejný nebo
vtší poet kostiek strádání, než
je její velikost (tedy aspo tolik kostiek, kolik proužk je
vidt na jejím koleku), píšerka uhyne. Strašné, že? Ale je
to tak, nedokážete-li se o své svence postarat a necháte-li je dlouhodob hladovt, mže je to i zabít. Píšerka je ze hry odstranna
a mže vás to stát njakou reputaci (viz dále pravidla pro ztrátu
píšerek). A hlavn se budete cítit velmi provinile.
inile.
Mže-li váš tvoreek žrát zeleninu a je-li v kleci
s tímto symbolem, jedna poteba hladu je
automaticky uspokojena.
uspokojena Potvrka se sama
napase, takže jí staí o jeden žeton zeleniny mén. Klec však vyeší
jen jediný symbol hladu, pidlíte-li píšerce více karet se symbo12

Poznámka: Má-li píslušné místo symboly oba (jeden na kleci
a jeden na vylepšení), mže uspokojit až dva symboly hladu všežravé píšerky (ale jen jeden u masožravce nebo býložravce).

Vymšování

Poznámka: Kostiky trusu nemají v tuto chvíli žádný bezprostední efekt. Pozdji mžete píšerku prodat nebo pesthovat
do jiné klece a vaši impové budou moci tuto klec vyistit. Píliš
zneištná klec mže totiž negativn ovlivnit vaše skóre pi uritých soutžích. Rovnž vám zpsobí starosti v pípad, že pidlíte
píšerce karty se symbolem nákazy, jak bude popsáno dále.

Hravost
Za každý symbol hravosti pidlený vaší píšerce musíte zamstnat jednoho impa, aby píšerku
zabavil, nebo jí pidlit jednu kostiku strádání. Ano, vaši tvorekové trpí, když se nudí. Kostiky strádání mají
stejný dopad bez ohledu na to, ím bylo utrpení zpsobeno. Takže
se mže stát, že své svence unudíte k smrti.
K uspokojení této poteby budete potebovat jednoho volného
impa – tedy impa, který je stále ješt doma na plánu
doupte. Impové, které jste vyslali do msta, se ješt nevrátili.
doupte
Jako volné oznaujeme jen ty, které jste nepidlili do žádné skupinky, nebo ty, jejichž skupinku jste místo poslání do msta stáhli
dom.
Naštstí jeden imp dokáže zabavit dv potvrky najednou.
Postavíte-li ho na jednu ze ty hranic mezi dvma destikami
klece na svém plánu expozic, uspokojí po jednom symbolu
hravosti piazeném píšerkám z obou sousedních klecí
(tímto imp pestane být „volný“ – v tomto kole už nemže dlat
nic jiného). Jeden imp nedokáže uspokojit dva symboly hravosti
pidlené téže píšerce, chcete-li uspokojit více symbol hravosti
pidlených stejnému tvorovi, musíte použít více volných imp.
A ješt než se zeptáte: ne, nemžete impa postavit doprosted desky, aby bavil píšerky ve všech tyech klecích najednou, nebo aby
bavil píšerky v klecích umístných úhlopín.
Klec nebo vylepšení s touto ikonkou jsou vybavené
hrakami, prolézakami i dalšími zajímavými pedmty, které vašeho mazlíka zabaví. Tato ikonka znamená, že jeden symbol hravosti na kartách je automaticky uspokojen. Více takových ikonek uspokojí více symbol na kartách.
kojen

Příklad:

R
KARTY H

ÁE V R

UCE

Ve Fázi 2 získala červená
hráčka tato dvě zvířátka
a jednu klec s klouzačkou. Ví,
že klec uspokojí jeden symbol
hravosti, ale když vezme v úvahu své karty, říká si, že by to
nemuselo stačit. Nepošle tedy
do města všechny své impy, jednoho si nechá doma.

DOBRAN

É KARTY

Ve Fázi 3 jí přijdou tyto karty. Ať už karty přidělí jakkoliv, vždy
mezi přidělenými budou aspoň dva symboly
sy
hravosti. Proto to
udělá takto:

Imp uspokojí jeden symbol hravosti každého zvířátka. Poletucha
má dvě karty hravosti, ale jedna je uspokojena symbolem na kleci.
Červená by sice mohla dát jednomu ze zvířátek žlutou kartu vyměšování místo hravosti, ale stejně by musela použít impa. Efektivnější
(a pro prostředí klecí čistší) tedy bylo využít impa naplno, aby si hrál
s oběma zvířátky najednou, a kartu s hovínkem si nechat v ruce.

Vztek
Když se vaše potvrka rozzuí, prost se rozzuí. S tím
nic nenadláte. Jediné, co musíte, je udržet ji v kleci.
Porovnejte poet symbol vzteku piazených píšerce s pevností její klece – s velkým
erveným íslem v levém
rohu. Vylepšení
leevém
vém horním
vé
h
s ervenou jednikouu zvyšuje pevnost klece o 1.
Dokud je poet symbol vzteku nižší nebo roven
pevnosti klece, nic se nedje. Jestliže však zuivost píšery pekoná pevnost klece, pokusí se uprchnout.
uprchnout
V tom pípad jsou dv možnosti. Máte-li dost volných imp na
svém plánu doupte, mžete se pokusit prchající potvoru chytit.
Potebujete jednoho volného impa za každý symbol vzteku píšerky pevyšující pevnost klece (s pípadným vylepšením). Píslušný poet imp pesute do nemocnice na
centrálním plánu. Píšera vám neutekla, ale impové se pi chytání
zranili a zstanou v nemocnici, dokud je nkdo pozdji nepijde
vyzvednout (impové se uzdravují rychle, ale pée a komfort, kterých se jim dostává v nemocnici, jim dlá opravdu dobe – sami
dom nepjdou).
Nemáte-li na plánu doupte dost volných imp nebo nechcete-li,
aby utrpli zranní, píšerka vám utee.
utee Pijdete o ni a s ní
možná i o njakou tu reputaci (viz dále pravidla pro ztrátu píšerky).

Magie
ag
Tento symbol znamená, že tvor emanuje magickou
energii. Ta funguje podobn jako vztek, až na to,
že namísto pevnosti je dležitá antimagická tsnost
klece.
Porovnejte poet symbol magie piazených píšerce s antimagickou tsností klece
– velkým alovým ííslem
nahoe. Vylepšení
íslsleem
m vpravo
v
s alovou jednikouu zvyšuje antimagickou tsnost klece o 1.
Dokud je poet symbol magie nižší nebo roven antimagické tsnosti klece, nic se nedje. Jakmile však poet symbo magie
pekoná antimagickou tsnost klece, píšerka zmutuje
zmutuje.
Pidlte jí jeden žeton mutace za každý symbol magie,
magie
který se nepodailo pokrýt klecí s vylepšením.
Žeton mutace pedstavuje
podivné výrstky, které se na
vašem mazlíkovi objevily –
další oi, chapadla apod. Ob
strany žetonu mají stejný význam, vyberte si voln, kterou stranu
použijete a na jaké místo vašeho tvoreka ji piložíte. Píšerka
s jedním žetonem mutace mže být pozdji penalizována v soutžích a pi prodeji, ale jinak je v poádku. Zatím.
Píšerka, která obdrží druhý žeton
mutace (a již proto, že magie pesáhne tsnost klece o dva i více, nebo proto, že už njaký mla z minulých
kol), zmizí do jiné asoprostorové dimenze.
dimenze Picházíte o ni,
a mže tím klesnout vaše reputace (viz dále pravidla pro ztrátu
píšerky). Píšerka se odebrala do míst, kde tvorové s jediným
párem oí a bez chapadel jsou považováni za skuten podivné.
Z herního hlediska je to stejné, jako když váš tvoreek uhyne strádáním, až na to, že nemusíte mít takový pocit viny
viny. Vždy je tu
nadje, že jednoho dne se v našem prostoru materializuje pohlednice obalená ektoplazmatickým slizem, s pozdravem a ujištním,
že vaší potvrce se daí dobe.

Nákaza

Vyhodnocení soutže

Tento symbol znamená, že vaší píšerce hrozí nemoc.
Zda jí podlehne, závisí na tom, kolik symbol nákazy
dostala a jak zaneádná je její klec.
Píšerka bez pidlené karty se symbolem nákazy nemže onemocnt. Bez ohrožení nákazou mže vesele žít i po krk v hromad... hnoje.
Dostane-li vaše píšerka alespo jednu kartu se symbolem nákazy, pipotte k potu symbol nákazy poet kostiek trusu v její
kleci. Je-li souet 2 nebo mén, nic se nedje. Tvor v isté kleci
mže dostat dv karty se symbolem nákazy a nic se mu nestane.
Tvor v kleci s jednou kostikou trusu zvládne jeden symbol nákazy.
Ovšem píšerce v kleci se dvma a více kostikami trusu už byste
nemli pidlovat žádné karty s nákazou.
Pozor: Všimnte si, že poteba vymšování
je vyhodnocována díve než nebezpeí nákazy. Berte to v úvahu pi pidlování karet jednotlivým píšerkám. I tvor ve zcela isté kleci bude
mít problém, když mu pidlíte dv karty se symboly vymšování
a jednu s nákazou.
Je-li souet symbol nákazy a kostiek trusu vyšší než 2,
2
pidlte zvíátku jednu kostiku strádání za to, že onemocnlo, a navíc po jedné kostice strádání za každý bod
soutu pevyšující íslo 22. Jinými slovy, souet 2 znamená, že
se nedje nic, souet 3 znamená dv kostky strádání, souet 4 znamená 3 strádání atd.
Pozor: Chovat potvrku v píliš zneištné kleci je riskantní. Dokud jí nemusíte pidlit kartu nákazy, je v pohod. Mže se však
stát, že jednou nebudete mít na vybranou.

V každém kole s výjimkou prvního se koná jedna soutžní pehlídka píšerek. Všichni s pedstihem vidí, jaká soutž to bude.
Ve svém tahu v této Fázi 4, až uspokojíte poteby svých píšerek,
spoítejte své skóre v aktuální soutži a zaznamenejte ho na
výstavním stanu. Jakmile tak uiní všichni hrái, budou pidleny
body reputace za poadí v soutži.

Lektvar

Soutže jedinc

Lektvar vaši potvrku spolehliv uspí. Budou-li si na
vás ochránci zvíat stžovat, že svého mazlíka intoxikujete omamnými jedy, ukažte jim pedchozí ást pravidel, aby vidli, jaké hrzy by ho jinak mohly potkat.
Jakmile pi vyhodnocování použijete tuto kartu, nemusíte dlat
nic se svou píšerkou
píšerkou. Místo toho musíte udlat jednu vc se
svými kartami v ruce: karta lektvaru nahradila pi piazování jednu kartu urité barvy, takže vám v ruce zbylo o jednu kartu této
barvy více. Za každou použitou kartu lektvaru odhote
jednu kartu té barvy, kterou lektvar nahradil. Od každé
barvy by vám mla zbýt jen jedna karta (pokud nemáte artefakty
knih dané barvy).

Tento typ soutže hodnotí vybrané jedince. Vyberte
jednu svou píšerku,
píšerku aby vás v soutži reprezentovala.
Aréna je jednoduchá soutž:
Každý symbol vzteku platí za 2 kladné
body, symbol nákazy za 1 záporný bod.
Hodnotíte-li vašeho reprezentanta, berete v úvahu všechny symboly na kartách, které mu byly pidleny v tomto
kole. Poteby projevené v minulých kolech nemají žádný význam.

Destika soutže
• Symbol v levém horním rohu
udává, zda se jedná o soutž vybraných jedinc nebo o pehlídku
celého chovu.
• Symboly ve svtlém rámeku nahoe udávají, za co se body výstavního skóre piítají.
• Symboly v tmavém rámeku udávají, za co se naopak skóre
odeítá.
• Sluneníky v dolní ad udávají, jaké žrádlo je teba dodat do
stánk v rámci pípravy kola, a nejsou pro úely soutže relevantní.
Dodatky na konci pravidel podrobn popisují každou soutž.
Obecn platí tato pravidla:

Příklad:

Urychlení hry
Nkterým hrám vyhovuje, když mohou pi plánování karet zárove volné impy rozmis ovat mezi klece, pokud je budou chtít
využít k bavení píšerek, nebo k erveným íslm klecí, pokud
budou muset chytat prchající potvory. To je v poádku, mže to
hru urychlit. Mžete si už také dát stranou žetony žrádla, které
spotebujete, nebo si pipravit kostiky trusu a strádání, které budete muset svým svencm pidlit, než ostatní hrái dokoní
svou Fázi 3. V nkterých situacích ovšem mže být s ohledem na
chystanou soutž lepší, když své plány neprozradíte díve, než na
vás pijde ada ve Fázi 4.

Toto zvířátko získá v Aréně 2 x 2 – 1 = 3 body. Přihlásíte jej
do soutěže, protože žádná jiná vaše příšerka nemá tak dobrý
výsledek. Posuňte svého služebníka na výstavním stanu na pole
s číslem 3.

Pozor! Mnoho soutží penalizuje nejen urité symboly poteb
pidlené píšerkám v tomto kole, ale také jejich žetony mutace
nebo kostiky strádání
, pípadn kostiky trusu
v jejich klecích.
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Pehlídky celých chov

Pomení úspch na soutži

V tomto typu soutže se hodnotí celá vaše expozice. V úvahu se berou symboly na kartách poteb pice
dlených všem vašim tvorm, a pokud karta soutže
uvádí, pak i žetony mutace a kostiky strádání na
všech tvorech. Hrají-li roli kostiky trusu, poítají se úpln všechny,
i v prázdných klecích
klecích.

Jakmile všichni hrái spoítají svá skóre, na výstavním stanu je jasn vidt, jak se komu dailo. Nezapomete, že hrá, který poslal
svou skupinku na akní pole umožující zastoupení v porot, získává bonus dvou bod v soutži
soutži.
Je-li váš výsledek nula nebo záporný,
záporný nechte svého služebníka na poli 0. Této soutže se vbec nezúastníte. Je-li váš
výsledek 10 nebo více, nechejte služebníka na poli 10+, ale pamatujte
si, kolik to bylo, pro porovnání s ostatními.
Tito impové na centrálním plánu
ukazují, kolik bod reputace v soutži získáte. Vítz, tj. ten, kdo získal
v soutži nejvíce bod, získává 8
bod reputace. Hrá na druhém
míst získává 6 bod reputace, tetí 4 body a tvrtý 2 body. Hrá,
který se soutže nezúastnil vbec (získal nula bod),
nezískává žádný bod reputace (takže napíklad v pípad, že
dva služebníci zstali na poli 0 výstavního stanu, se udlí pouze 8
a 6 bod reputace).
Pokud dosáhne v soutži více hrá téhož výsledku, dostanou
píslušný poet bod reputace snížený o tolik bod, kolik dalších hrá s nimi dosáhlo téhož výsledku.
výsledku Podrobnji viz píklady.
Příklad:

Příklad:

Červená a žlutý dosáhli v soutěži téhož skóre, sdílejí vítězství
a dostanou oba po 7 bodech reputace. Další v pořadí modrý není
druhý, ale třetí, a tak získává 4 body reputace. Zelená nezískává
žádný bod reputace, protože se soutěže vůbec nezúčastnila.
Červená hráčka byla připravena na Dětský den. Koupila si
dvě hravá mláďata a nechala doma jednoho impa, aby si s nimi
hrál. Bohužel, poletuše musela přidělit příliš mnoho karet magie
, a ta zmutovala. Kobrokočka zase zaneřádila svou klec.
Skóre červené v této soutěži je 3 x 2 – 1 – 2 = 3 body. Červená
posune svého služebníka na výstavním stanu na pole s číslem 3.

Příklad:

Modrý získává 8 bodů reputace za vítězství v soutěži. Červená,
zelená a žlutý získávají po 4 bodech reputace (za druhé místo je 6
bodů mínus dva body za dva další hráče sdílející druhou pozici).

Tedy každý, kdo dosáhne v soutži kladného skóre, získá njaké

body reputace. Posute služebníky na poítadle reputace o píslušný poet polí. Pak odstrate destiku soutže z plánu postupu hry,
aby bylo jasné, že skonila.
Pi he ve dvou i tech hráích to funguje stejn.
Poet pidlovaných bod reputace je vyznaen
pímo na centrálním plánu:
p

hra tí hrá

hra dvou hrá

ztráta píšerky
O píšerku mžete pijít v tchto situacích:
• V prvním kroku Fáze 3 ztrácíte píšerku, pokud pro ni nemáte
volnou klec (nebo ji dobrovoln do klece neumístíte, a tím ji
pustíte na svobodu).
• Dostane-li píšerka tolik kostiek
strádání, že se jejich poet vyrovná její velikosti i ji pekroí (poet barevných proužk viditelných na jejím koleku). Nezáleží na tom, ím bylo strádání
zpsobeno, zda nemocí, hladovním i nudou.
• Je-li vztek píšerky vtší než
pevnost její klece (pokud
nepošlete dostatený poet imp, aby ji chytili, v dsledku
ehož impové skoní v nemocnici).
• Dostane-li píšerka dva nebo více žeton
mutace a zmizí tedy do jiné dimenze.
Z kteréhokoliv z tchto pípad pro vás plyne tentýž dsledek:
Odstrate píslušnou píšerku ze hry a její žetony mutace
a kostiky strádání pak vra te do spolené zásoby. Karty poteb
i lektvar pidlené této píšerce odhote (pro úely soutže
v tomto kole se nebudou poítat). Žetony trusu však v kleci zstanou. Pochopiteln.
Krom toho pijdete o jeden bod
reputace za každých deset bod
reputace, které máte (tedy máte-li bod reputace mén než 10,
neztrácíte nic, máte-li jich 10 až 19, pijdete o 1 bod atd.). Dokud
nejste známý, nikoho nezajímá, co dláte, ale ím slavnjší je váš
obchod, tím vtší je problém, když pijdete o píšerku. I pokud
eknete, že jste jí darovali svobodu nebo že jste ji poslali do mnohem krásnjší dimenze, stejn vás bude veejnost podezírat, že je
zahrabaná nkde u vás na dvorku.

Fáze 5 – Obchodování
Konen se dostáváme k vlastnímu byznysu:
• Prodej píšerek. Á, ovšem, musíme pokat
až na tetí kolo, kdy se objeví první zákazník. V prvních dvou kolech tento krok peskote.
• Odhození použitých karet poteb.
• Využití stále ješt volných imp.
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Prodej píšerek
Poínaje tetím kolem pijde každé kolo zákazník, který si chce
koupit njakého toho mazlíka (v posledním kole to budou zákazníci dva). Co je to za zákazníka, uvidíte dost dlouho dopedu, takže
budete mít spoustu asu se na nj pipravit. Zákazník je ochoten
koupit po jedné píšerce od každého hráe
hráe, pokud mu nabídnete takovou, která se mu bude líbit. Hrái prodávají své píšerky
v poadí na tahu od držitele žetonu zaínajícího hráe. Nechcete-li
prodávat, nemusíte.
Tvor na prodej musí mít velikost alespo 4 nebo více. Menší
mláátka jsou ješt píliš malá na prodej koncovému zákazníkovi. Všimnte si, že na píšerkách o velikosti 2 a 3 je tato ikonka

, která pipomíná, že je nelze prodat.
Poznámka: Mláátko, které koupíte ve mst, bude mít velikost 2
nebo 3. Budete ho moci pedvést na soutži, ale prodat zákazníkovi
ho bude možné až v kole následujícím i pozdji.

Zákazníkv vkus
Zda tvor odpovídá zákazníkovu vkusu, se
urí podobn jako skóre v soutži. To, co
se zákazníkm líbí, je uvedeno
v horním svtlém rámeku, co rádi nemají, je uvedeno v tmavém rámeku
dole. Symboly opt odkazují na karty
poteb pidlené jednotlivým potvr-

kám v tomto kole i na kostiky strádání a žetony mutace (bez
ohledu na to, kdy byly tvorovi pidleny). Z tchto symbol vypotte skóre shody s požadavky zákazníka (získávání bod reputace
je popsáno v dalším odstavci).
Poznámka: Kostiky trusu v kleci se pi prodeji píšerky nikdy
v úvahu neberou. Zákazník si kupuje píšerku, nikoliv její klec.
Symbol vymšování
na destice zákazníka se vztahuje vždy
pouze na symboly na kartách poteb, které byly tvorovi pidleny
v tomto kole, nikoliv na kostiky trusu v jeho kleci.
Píšerku lze zákazníkovi prodat pouze tehdy, pokud se mu líbí.
Skóre shody s vkusem zákazníka musí být vtší než nula.
Je-li skóre shody nulové i záporné, nemžete zákazníkovi tvora
prodat.
Příklad:
lad:

Trolí farmář má rád pestrá hnojiva: Symboly
ve dvou různých barvách karet jsou za + 6. Všimněte si, že se počítá pouze
jedna zelená karta se symbolem vyměšování
. Skóre shody
tohoto zvířátka by tedy pro trolího farmáře bylo 5 (připočteme-li
+ 1 za
a – 2 za jednu kostičku strádání
).

poád se to mže vyplatit – jde vám totiž hlavn o reputaci, a na tu
mutace obvykle nemá vliv.
Poznámka: Žádný tvor nemže mít dva žetony mutace. Takový
jedinec by již zmizel do jiné dimenze ve Fázi 3. Maximální postih
pi prodeji je tedy 2 žetony zlata.

Podaí-li se vám potvrku úspšn prodat, závisí zisk bod
reputace na tom, jak moc byl zákazník spokojen.
spokojen ím
spokojenjší zákazník, tím vyšší reputaci získáte. Píšerku mžete
prodat bu na erném trhu, nebo na o ciálním pódiu.

A co zákazníci?

Prodej na erném trhu
Pro prodej na erném trhu nemusíte dlat
nic zvláštního – kdykoliv neprodáváte na
o ciálním pódiu, prodáváte na erném
trhu. Imp krící se za pódiem na centrálním plánu pipomíná, že pi prodeji na
erném trhu násobíte skóre shody dvma.
Oznamte, kterou píšerku jste zákazníkovi prodali, odstrate ji ze
hry a získáte dvakrát tolik bod reputace, kolik bylo skóre
shody. Posute svého služebníka na poítadle reputace o píslušný
shody
poet bod. Krom toho dostanete ješt njaké zlato, jak bude vysvtleno dále.

Jakmile každý z hrá dostal píležitost prodat jednu svou píšerku, zákazník odchází – odstrate jeho destiku ze hry. V posledním
kole hry se vyskytují zákazníci dva a každý z hrá mže každému
z nich prodat po jedné píšerce. Ovšem i v posledním kole platí,
že je možné prodat pouze jednu píšerku na oficiálním
pódiu. Prodáváte-li píšerky dv (každému zákazníkovi jednu),
pódiu
musíte aspo jednu z nich prodat na erném trhu.
Velký kvíz o zákaznících:

Prodej na oficiálním pódiu

Poznámka: Všichni zákazníci mají jasno v jednom – nechtjí
utrápené mazlíky, u každého zákazníka je tedy v erném rámeku
kostika strádání .
Pro vtšinu zákazník nemá barva
karet poteb žádný význam. Dležitý je pouze symbol uprosted karty.
Tyto dva duhov zbarvené symboly
na zákaznících jsou však výjimkou – u nich mžete zapoítat vždy
jen jeden píslušný symbol od každé barvy.
Příklad:
lad:

Zlato za prodanou píšerku
Za prodanou píšerku dostanete krom bod
reputace navíc tolik zlata, kolik je uvedeno
na prodané píšerce (v malém okénku napravo). Je jedno, jaké bylo skóre shody, nebo jestli jste píšerku prodali
na pódiu i na erném trhu, cena závisí pouze na její velikosti.
Znovu upozorujeme, že píšerky o velikosti 2 a 3 nelze prodat
vbec.
Poznámka: Chovat masožravé tvory bývá o trochu obtížnjší,
proto mají nejvyšší cenu. Všežravci jsou nejmén nároní, proto
je jejich cena nejnižší.
Má-li na sob píšerka žeton mutace,
mutace dostanete za ni pi prodeji o dva žetony zlata
mén. Na to je zákon. Není možné prodávat
mén
mutanty za plnou cenu. Impové poádn nerozumjí pojmu sleva
a vbec si netykají s procenty, proto je za mutaci pevná srážka bez
ohledu na cenu. Je-li zkrátka plná prodejní cena píšerky 2, za
zmutovanou nedostanete žádné zlato. Je-li plná cena 1, musíte zákazníkovi ješt jeden žeton zlata doplatit, aby si zmutovaného mazlíka vzal (nemáte-li zlato, nemžete takového mutanta prodat
vbec). I pokud dáváte tvoreka zadarmo nebo na prodej doplácíte,

Temná slečinka a Vládcová podzemí si chtějí koupit po jednom
mazlíčkovi z vašeho obchodu. Máte dva impy na pódiu. Jak svá
zvířátka dámám prodáte, abyste získali co nejvíce bodů reputace? Kolik jich získáte a kolik zlata při prodeji vyděláte? Pokuste
se odpověď najít sami, aniž byste se dívali na řešení. Odpovíte-li
správně, pak problematice zákazníků nejspíš plně rozumíte.

---------------------------------------------------------------------Řešení: Kobrokočka má skóre shody s Temnou slečinkou 3
(je na ni příliš agresivní) a 2 s Vládcovou podzemí (které
se nelíbí, že v tomto kole udělala kobrokočka hromádku).
Poletucha má skóre shody s Temnou slečinkou 4 a s Vládcovou
podzemí 3 (žádné z nich se nelíbí kostička strádání). Takže
příšerky můžete dámám prodat se skóre 3 + 3 nebo 4 + 2. Obě
možnosti vypadají shodně, ale ve skutečnosti nejsou: jenom jednu
z příšerek můžete prodat na pódiu, přestože na něm máte stále
ještě 2 impy. Lepší je proto prodat poletuchu Slečince na pódiu (za
12 bodů reputace) a kobrokočku Vládcové na černém trhu (za 4
body reputace). Celkem tedy získáte 16 bodů reputace. A kolik jste
vydělali zlata? 4 žetony. Každá potvůrka stojí 3 žetony, ale žeton
mutace poletuchy snižuje její cenu na 1.

Skóre shody se v tomto případě spočte
p takto: + 4 za dva
,
+ 1 za jeden
, – 1 za jeden
a – 1 za jednu kostičku
strádání
. Celkový součet je 3, Temné slečince se poletucha líbí
a chtěla by si ji koupit.

Výhodnjší je prodat tvora na o ciálním
veejném pódiu. Tak mže každý vidt, jak
si spokojený zákazník odnáší svého nového
mazlíka, a vaše reputace roste.
Ve Fázi 2 – Nákupy jste mli možnost
poslat skupinku imp, aby zamluvila místo na pódiu. Abyste mohli prodat píšerku na pódiu, musíte na
pódiu mít alespo jednoho svého impa (bu na akním poli
nebo na vyhrazeném míst vpravo od nj, pokud tam eká z pedchozích kol). Oznamte, že prodáváte na pódiu, odstrate píšerku
ze hry a pesute jednoho svého impa z pódia do prázdné klece po prodané píšerce (nemžete ho zatím vrátit na
plán doupte, protože tam stojí impové, kteí v tomto kole zatím
ješt nevykonávali žádnou innost). Získáte tikrát tolik bod
reputace, kolik bylo skóre shody
shody. Krom toho dostanete ješt
njaké zlato, jak bude vysvtleno dále.
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Odhození
pidlených karet

Využití volných imp

Nyní mžete karty poteb pidlené tvorm odhodit, už je nebudete potebovat. Roztite je podle barev do píslušných odhazovacích balík. Karty lektvar vra te na hromádku v nemocnici na
centrálním plánu.

Je možné, že i po nákupech, hraní si s píšerkami a chytání uprchlík máte stále ješt njaké impy na svém plánu doupte. eknte
jim, a si nezoufají, pro každého se najde njaká práce. Mohou istit
klece nebo vydlat njaké zlato.
Pejete-li si istit klece, pesute impy doprosted svého plánu
expozic. Každý takový imp mže odstranit až 2 kostiky
trusu z prázdných klecí. Kostiky mohou být v téže kleci nebo
ve dvou rzných klecích, dležité je však to, že to musejí být klece
prázdné. Pesouvat píšerky není v tuto chvíli možné, takže klec,
ve které je njaká píšerka, není možné toto kolo uklidit.

Pokud vám stále ješt zbyli njací impové k dispozici,
dispozici dostanete
za každého z nich po jednom žetonu zlata z banku.
banku Vydlali ho rznými veejn prospšnými pracemi ve mst, jako je držení cedulí, natírání akních políek nebo sekání trávy v ohradách
pro mláátka (zkrátka jakoukoliv prací s jedinou výjimkou – kopání
zlata, kterého si dost užili ve svém pedchozím povolání).
Poznámka: Vidíte tedy, že necháte-li ve Fázi 2 njakého toho impa
doma, o nic nepijdete. Mže se hodit k péi o vaše svence i
k úklidu, a když se ukáže, že to není poteba, vydlá zlato, které
posílí vaše skupinky pro píští kolo.

Fáze 6 – Stárnutí
V této fázi se stanou ti vci:
• Vaše píšerky povyrostou.
• Vaše žrádlo oschne a okorá.
• Vaši impové se konen vrátí dom.
Všechny tyto kroky jsou administrativní povahy.
V této fázi nemusíte init žádná rozhodnutí. Mžete
je všichni provádt souasn, pesto však doporuujeme provádt
je v tomto poadí, abyste na nic nezapomnli.

zbylá z minulých kol ve spodní ohrad povyrostou pi pesunu do
horní ohrady jen o jeden stupe, na velikost 3. Urit vás potší, že
ve vaší láskyplné péi rostou tvorekové rychleji než ve veejném
výbhu).
Poznámka: V posledním kole mžete tento krok vynechat. Velikost vašich zbylých píšerek nemá pi závreném vyhodnocení
žádný význam.

Píšerky rostou

Všechno žrádlo na vašem
plánu doupte se kazí –
posouvá se o jednu komrku doprava. Nejprve se
podívejte, nemáte-li njaké
žrádlo v nejpravjších komrkách obou ádk
(a tudíž je není kam posouvat). Takové žrádlo je zkažené a musí se
vyhodit – vra te takové žetony zpt do píslušné zásoby na centrálním plánu. Pak posute žrádlo v ostatních komrkách o jednu
komrku smrem vpravo (postupn se kazí, ale zatím je ješt po-

Okénko koleka
v pravé ásti
vašich píšerek
ukazuje jednu nebo dv šipky, které znaí, že máte pootoit koleko
tak, abyste odkryli jeden nebo dva nové barevné proužky. Píšera
o velikosti 7 dál rst nemže (v okénku už není žádná šipka).
Poznámka: Píšerka velikosti 2 a 3 roste o dva stupn. Píšerka velikosti 4 (to jest už prodejná zákazníkm) povyroste o jeden
stupe. (Pipomínáme, že ve fázi pípravy kola mláata velikosti 2

Osychání potravy

živatelné a potvrkám to evidentn nevadí).
Poznámka: Maso se kazí rychleji než zelenina. Koupíte-li maso,
musíte ho spotebovat v témže nebo v následujícím kole. Jinak ho
budete muset vyhodit.
Poznámka: Tento krok budete muset udlat i v posledním kole,
protože zbylé žrádlo se poítá pi závreném vyhodnocení.

Impové se vracejí dom
Vtšina vašich imp se v tomto okamžiku vrátí dom:
• Všechny impy z plánu expozic vra te na plán doupte.
• Rovnž všichni impové z akních polí na centrálním plánu se
vracejí zpt, s výjimkou imp stojících na pódiu.
• Máte-li njaké impy na akním poli pódia, pesute je na vyhrazené místo vpravo na pódiu.
• Impové na vyhrazeném míst na pódiu a v nemocnici zstávají
na centrálním plánu.
V tomto okamžiku také vra te služebníky na výstavním stanu zpt
na pole 0.

Zahájení dalšího kola
Ped zahájením dalšího kola pesute žeton prbhu kola o jedno
pole vpravo a pesute žeton zaínajícího hráe, ímž uríte zaínajícího hráe pro další kolo.
Ve vtšin kol ho prost pedejte sousedovi
po smru hodinových ruiek.

Ped posledním kolem však pedejte žeton
hrái s nejnižším aktuálním stavem bod
reputace. V pípad shody ho posunujte
po smru hodinových ruiek tak dlouho,
až se dostane k prvnímu z hrá s nejnižším stavem bod reputace.
Pi he ve dvou i tech hráích žeton prost
dejte sousedovi po levici na konci každého kola,
vetn posledního. Hra má v tomto pípad vždy 6 kol, takže každý
z hrá bude zaínat stejn asto.
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Na konci posledního kola ješt probhne
závrené vyhodnocení.

Konec hry
ZZávrené
ávrené
vyhodnocení
Závrené vyhodnocení probhne jako sled dvou závrených
soutží. Jedna hodnotí ekonomickou sílu vašeho obchodu, druhá
soutží
vzhled vaší expozice.
Každá z tchto soutží je vyhodnocena samostatn. V každé soutži nejprve zjistíte skóre každého hráe a vyznaíte ho pomocí
gurek služebník na výstavním stanu jako pi jakékoliv jiné soutži.
Nikdo však v tomto pípad nemže získat bonus za své zástupce
v porot. Poté pidlíte reputaci za poadí jako v ostatních soutžích.
Jako obvykle, hrái, jejichž skóre je 0, nedostanou žádné body reputace. Oproti bžným soutžím je zde však jeden rozdíl – je-li
vaše skóre v soutži záporné, ztrácíte tolik bod reputace,
jak velké je vaše záporné skóre.
skóre

Ekonomická síla
obchodu
vašeho obc

každý
nezaokrouhlujte.
Mátekažd
ka
ažd
ždý že
žžeton
ettoon zlzzlata,
attaa,, který
ata,
který
tteerý
rý vvám
á zzbyl.
ám
byyl.l. VVýsledek
by
ýýsslel deek ne
ezaaokkro
rouuhhluujjtte.e. M
ááttee
-li napíklad souet 3½, postavte svého služebníka na áru mezi
poli 3 a 4 stupnice na výstavním stanu. Za každého impa, který se
nevrátil dom, se vaše skóre snižuje o 2 body. To zahrnuje nejen
impy na pódiu a v nemocnici, ale také impy na plánu postupu hry
– vaše ubohé píbuzné, kteí stále ješt ekají, než jim vyídíte
formality spojené s žádostí o pracovní pobyt. Nemáte-li všech 10
imp ve svém doupti, vaše skóre se bude snižovat o 2 za každého
chybjícího.
Poznámka: Nezapomete, nezískáváte pímo body reputace,
ale poítáte skóre pro závrené soutže. Kolik vám pinesou reputace, záleží na porovnání s ostatními hrái. Pokud ovšem není
vaše skóre záporné – pak skuten odpovídá ztrát reputace. Ani
v tom pípad nezaokrouhlujte – je-li váš celkový výsledek teba –½, musíte svého služebníka na poítadle reputace posunout
o pl pole zpt.

Pehlídka plán expozic

Pi výpotu skóre pro tuto soutž získáte jeden bod za každý žeton žrádla a za
každý artefakt na svém plánu doupte.
Dále získáte jeden bod za každou kartu
lektvaru v ruce. A získáte také ½ bodu za

Za každou píšerku ve své expozici získáte 2 body do skóre této soutže. Za
každou klec a za každé vylepšení (vetn
pvodní první klece do zaátku pedtištné na plánu expozic, pokud jste ji
v prbhu hry niím nenahradili) získá-
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bo
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kaažždý
dý žeton
žeton
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ace,e, kostiku
koossttiikku strádání
ststrá
rádá
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dá
ní a kkostiku
ostitik
os
ku
ku
trusu na vašem plánu (a už v prázdné i obsazené kleci) ztrácíte
1 bod skóre. Skóre opt naznate na výstavním stanu a pidlte
odmny (pípadn zaznamenejte ztrátu reputace, bylo-li skóre záporné).

Vítz hry
Vítzem hry je ten z hrá, který má po závreném vyhodnocení nejvíce bod reputace
reputace. V pípad shody je vítz více.

Vizuální záznam
prbhu hry
Máte-li na stole dostatek místa, mžete si prbžn dlat výstavu
spokojených zákazník. Vždy, když ukoníte prodej píšerek zákazníkm, nevracejte zákazníka do krabice – místo toho jej umístte
na vyhrazené místo i s jeho nov poízenými píšerkami. Hezky tak
vidíte, co si kdo koupil – a budete-li hrát dobe, uvidíte, že píšerky
se obvykle ke svým novým (temným) páníkm opravdu hodí.
Samozejm, mžete také vylenit njaký tmavý kout pro ty nebohé píšerky, které tolik štstí nemly....

Plná verze pravidel
Tatoo pravidla
Ta
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raavivividl
dla jsme
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variriaannt hry
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ry vynechali,
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hali
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výýkkllad
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pravidel i první hra jednodušší. Jsme však toho názoru, že jsou
to dobrá pravidla, protože dlají hru spravedlivjší, strategitjší
a zajímavjší. Je to však na vás, klidn nkterá i žádná z nich použít nemusíte, pokud vám to tak bude více vyhovovat.

Více informací pedem
Jakmile získáte více zkušeností, mžete hru udlat strategitjší
tím, že na zaátku odkryjete dv první destiky soutží a první dv
destiky zákazník namísto jedné.
(V extrémní variant mžete rovnou otoit destiky všechny, ale
nemusí být vždy zábavné plánovat na tak dlouhou dobu dopedu.)

Karty se dvma symboly
Asi jste si všimli, že v každém barevném balíku
karet poteb se vyskytuje
jeden dominantní symbol.
V zeleném balíku jsou
pevážn karty se symbolem hladu. V erveném
pevažují symboly vzteku. Ve žlutém zase symboly hravosti a ve alovém magie. Karty
s dominantním symbolem v dané barv mají jen jeden symbol ve
všech rozích. Karty, které se v daném balíku vyskytují mén asto,
mají v horní ásti vyznaen symbol jeden, ve spodní ásti však dva.
Jeden odpovídá symbolu karty a druhý dominantnímu symbolu
píslušné barvy.
V této variant hry mžete takovou kartu použít tak, že pidlí
píšerce ob vyznaené poteby. Piložíte-li kartu do sloupeku
jedním symbolem nahoru, psobí jako obvykle, jako jeden symbol.
Piložíte-li ji však vzhru nohama, dvojitým symbolem nahoru,
pidlíte píšerce ob vyobrazené poteby. Je sice tžší více poteb
vaší píšerky uspokojit, ale zase máte vtší šance uspt v soutži
nebo pi prodeji píšerky zákazníkovi.

Upravené pravidlo žrádla
do stánku s masem

Je tedy dležité, jak kartu otoíte. Ve Fázi 3 dávejte pozor, jakou
stranou kartu orientujete, a zda tím pidlujete potebu jednu
nebo ob. Pi otáení svého sloupeku karet ve Fázi 4 dejte pozor,
a orientaci zachováte.
Poznámka: Toto pravidlo omezuje vliv náhody ve he. Pipravujete-li napíklad svou píšerku pro zákazníka, který má opravdu rád
hravé tvory, asi vás nepotší, když ze spousty
tažených žlutých karet
p
žádná nebude mít symbol hravosti
. S tímto ppravidlem však
bude každá žlutá karta použitelná i jako hravost
. Vaše píšerka
bude sice mít ješt další neoekávané poteby (pi otoení karty platí
oba symboly), se kterými se musíte vypoádat, ale už se vám prost
nemže stát, že byste ve žlutých kartách nemli žádnou hravost.
Poznámka: Nkdy mže být výhodný i samotný fakt, že jednou kartou pidlíte dva symboly. Hledá-li napíklad zákazník divokou bestii
s magickými schopnostmi, pak alová karta se symbolem vzteku piložená vzhru nohama se vám bude poítat dvakrát, jako magie i jako vztek.

Jak víte, nechtní tvorové z horní ohrady odcházejí na venkov, pokud si je nikdo nekoupil. Za normálních okolností doplníte v takovém pípad jeden žeton masa do stánku s masem. Pošlete-li však
na venkov oraína, doplte místo toho do stánku s masem jeden
žeton zeleniny. Stane-li se to golemíkovi, doplte do stánku s masem žeton zlata. Odejde-li na venkov dušík, nedoplujte nic. Stejn jako v základní verzi hry, toto pravidlo nemá žádnou souvislost
s tématem hry.

Poadí hrá na tahu
v posledním kole
V posledním kole hry ve tyech hráích uríte zaínajícího hráe
jako v základní verzi (kdo má nejmén reputace). Ale místo toho,
aby hrái dále picházeli na adu ve smru hodinových ruiek,
mžete hrát v poadí podle stavu reputace, od posledního k prvnímu. Mají-li dva hrái shodnou úrove reputace, je díve na ad
ten, který je po smru hodinových ruiek blíže zaínajícímu hrái
(služebníky na sdílených polích stupnice reputace mžete seadit
tak, aby toto poadí vyjadovali).
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Dodatek
Množství
Mn
nožství herního materiálu
mateeriálu
Není zámrem, aby bylo množství herního materiálu omezeno.
Dojde-li vám jakýkoliv druh komponent, použijte vhodnou náhradu.

Karreeett poteb
Ka
Kare
potebb by
po
by mlo
m lloo být
m
být
ýt v kkaždém
aažždé
dém ba
bbalíku
lílíkku ddo
oststaattené
ennéé m
nnoožžssttvvíí..
Karet
dostatené
množství.
Nezapomete, že kdykoliv dojde dobírací balíek, vytvoíte nový
zamícháním balíku odhazovacího. Je však teoreticky možné, že se
rozebere dobírací i odhazovací balíek. V takovém pípad by si

hrái
hrái mli
hr
mlili karty
m
kar
artyy dobírat
doobbírírat
rat
at podle
podle
ooddlee poadí
po
oaddí naa tahu
taahhu a ttiti,i, naa nnž
žž ssee ne
nneedostalo, by mli dostat náhradu pedstavující dominantní symbol
píslušného balíku (symbol hladu v zeleném balíku atd.).

Zákazníci
Vládce podzemí

Temná sleinka

Trolí farmá

Hledá bojovná a magická stvoení nahánjící
hrzu, aby vylepšila jeho image (zvláš poté,
co se rozneslo, že v poslední dob se vnuje
hlavn zahradniení a luštní sudoku).

Doufá, že sežene tvoreka tak hravého
a sladkého, jako je sama. A že nebude moc
kousat.

Temná dchodkyn

ernoknžník

Dokáže vypstovat cokoliv, od malikých
žampion až po... no, obí žampiony. Staí
jen trocha magie a spousta pírodního hnojiva nejrznjších druh. Nechce si zkazit
svou farmáskou povst, takže utrápené
tvory si laskav nechte, jo?

Shání milé domácí zvíátko, které by mohla
krmit a peovat o nj. Její názor na magii je
jasný: „Tyhle mutace každého jen otravují. Já
bych všechny ty magie zakázala!“

Nkteí mají na rameni havrana, jiní ernou
koku nebo malého raráška. Tenhle ernoknžník si pišel vybrat svého pomocníka
k vám. Pokud možno metafyzicky stabilního, aby mu nezmizel po prvním pokusu.

Vládcová podzemí

Ork uas

První dáma podzemní íše ví, co je in. Hravost je in. Agrese je in. Magie je in. Dlání
hromádek? Tak to je naprosto out.

Hledá nmou tvá s podobnými zálibami.
Kterého tvoreka mu doporuíte jako paráka na jeho divoké jízdy?

Vládce nemrtvých
Obdivuje nákazy a nemoci rzných druh.
Ale na jídlo má jasný názor: vpravovat do
sebe kusy mrtvých rostlin a organism... nepijde vám to tak njak nemocné?

Pehled soutží
Aréna
V temné podzemní kobce se tísní dav žádostivý této nejstarší a nejprimitivnjší podívané. Do arény jsou vpuštny šelmy, zuiv
vrící a cenící tesáky. Jde jen o jediné – která
z nich bude vypadat výhružnji.
Vyberte jednu svou píšeru. Vaše skóre pro tuto soutž jsou dva
body za každý symbol vzteku, který jí byl v tomto kole pidlen. Za
každý symbol nákazy jeden bod ztratíte.

Volný styl
V em je váš mazlíek opravdu dobrý?
Hodn papá? Je navýsost magický? Strašn
vzteklý? Nebo jenom prost fakt vydatn –
ehm, kaká?
Vyberte jednu píšerku a jeden typ symbolu poteb. Pro vaše skóre
získáte dva body za každý takový symbol píšerce v tomto kole pidlený a odetete dva body za každou její kostiku strádání.

Víceboj
Tak co, je váš tvoreek opravdu všestranný?
Vyberte jednu svou píšerku. Pro vaše skóre získáte po dvou bodech za každý druh
symbolu, který jí byl pidlen (lektvar se
také poítá za samostatný druh, celkem tedy mže být rzných
symbol až sedm). Za každou kostiku strádání ze skóre dva body
odetete.
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Závody v jídle
Myslíte, že na slovosledu nezáleží? Zeptejte se, co se stalo, když místo „Závod imp
v konzumaci“ byly ohlášeny „Závody v konzumaci imp“. Od té doby se poádají tyto
závody radji už jen pro píšerky.
Zvolte jednu svou píšerku. Vaše skóre bude dva body za každý
symbol hladu, který v tomto kole dostala, snížené o jeden bod za
každý symbol nákazy. (Ano, jmenuje se to sice „závody v jídle“, ale
vaše skóre se urí podle symbol hladu, bez ohledu na to, zda píšerka opravdu nažrat dostala nebo nedostala).

Soutž krásy
Spravedliv vyhodnotit tuhle soutž dlá
impm velké problémy. Nkdo má rád rohy.
Jiný dává pednost ostrým tesákm. Další
myslí, že pravá krása spoívá v chapadlech.
A jsou i tací podivíni, co preferují velké oi a hebkou srst. Je prost nemožné njak svého svence na tuto soutž vycviit. Jediné,
co vám zbývá, je zajistit, aby byl spokojený a ml uklizenou klec...
a pokusit se dostat své impy do poroty.
Vyberte si jednoho zástupce svého chovu. Dostane bod za každou
barvu karet, kterou ml v tomto kole pidlenou (lektvary platí za
samostatnou barvu). Naopak za každou kostiku strádání a žeton
mutace po jednom bodu ztratí, stejn jako za každou kostiku trusu ve své kleci.

Velká cena chovatel
Tak co, jak velký a geneticky istý je váš
chov?
Do skóre zapotte plus dva body za každou
vaši píšerku, mínus jeden bod za každý žeton mutace.

Dtský den
Hej, impové, vezmte své dtiky podívat se
na naše hravá zvíátka! Nejprve ale radji
uklidíme... Nkteré dti by sice rády vidly
njakého toho mutanta v kleci plné hovínek,
jenže posuzovat a hodnotit celou akci budou jejich rodie.
Do skóre zapotte dva body za každý symbol hravosti pidlený
kterékoliv píšerce a odette dva body za každý žeton mutace
na vašich píšerkách. Dále odette jeden bod za každou kostiku
trusu ve vašich klecích bez ohledu na to, zda v nich nkdo je i není.

Slavnosti magie
Dívejte, jak z tohoto klobouku vytáhnu králíka. Áááááaajaj. Je šavlozubý!
V této soutži máte takové skóre, kolik symbol magie jste piadili všem svým tvorm.
To je celé. Magie je takto prostá.

Pírodou krok za krokem
Jednorožík ržový

Trolík hravý

Dušík tkavý

Jednorožík se adí mezi jednorožce.
Nebo aspo to on sám tvrdí. Je pátelský, hravý, magický a má roh, tak
co byste chtli. Co na tom, že zrovna
nevypadá jak z plakátu v holiím pokojíku?

Trolík není vegetarián od pírody, jde
spíš o vdomou volbu. Je velmi kamarádský a vbec není agresivní. Jen si
prost obas neuvdomí, jak velkou
má sílu.

Není jednoduché stát se chovatelem
dušíka. Jakmile se vám však podaí mu
vysvtlit, že procházet stnou klece je
„fujky“, máte v podstat vystaráno. Pak
už jen staí, abyste ho udrželi v naší
asoprostorové dimenzi.

Drako domácí

Floraín obecný

ervo obrovský

Drako vás pimje zmnit názor na
draky. Jak vám jeho kamarádi potvrdí,
je pátelský, spolehlivý a má otevenou
povahu. A jeho slabost pro sušenky
princeznovitého tvaru? S tím si nedlejte starosti.

Tohle je opravdu nenároná kvtinka.
Staí, když ji jednou za týden zalijete
a obden jí zahrajete divadlo. Pak sledujte ty divy.

Pvodem z písitých oblastí, ervo si
velmi rychle zamiloval naše krásné zelené pastviny. Má však svou trávu rád
hodn ostrou. Jeho heslem je „koení
musí proudit“.

Kobrokoka
angorská

Poletucha magická

Jeftr velkohubý

Co mají spoleného hadi a koky? Rádi
se vyhívají na sluníku. V pípad
kobroky angorské se tato záliba stala
pímo vášní.

Když Matka Magie stvoila poletuchu,
nejspíš si zamumlala nco jako „Bude
to lítat, tak by to mlo mít nco jako
kídla, ne?“ Proto když se poletucha
vznáší nad kvtinkou a vysává její magickou esenci, mávne tu a tam kidélky,
aby nekazila dojem.

Fkufte ftrávit vt nu vota f njakou
dobrotou v pufe a pochopíte, prof fe
jeftr pofád tváfí tak blafen.

Golemík menší

Cthulík noní

tuákovec podzemní

Možná by bylo snazší sestrojit rovnou
golema normální velikosti, ale impové
mají rádi ve vcech systém. Když mohou chovat ostatní potvory od mládte, pro ne golema? Prost jen as od
asu musí navštívit jeho klec s brašnou
náadí.

Jen jednou se impové pokusili vyvolat
„Prastarou noní mru nevýslovné
hrzy“. Když se zjevil cthulík, chvíli
nadšen poskakoval, olizoval jim oblieje, a nakonec udlal hromádku v rohu
pentagramu, pochopili, že nevýslovná
hrza nebude nikdy jejich parketa.

Tuákovec musí vzít zavdk jakoukoliv
potravou, kterou najde, protože chytat
ryby poblíž jižního magického pólu je
dsná fuška. Polovina jich je neviditelná,
druhá polovina se brání ohnivými koulemi
a tetí polovina jsou ve skutenosti chapadla njaké píšery z jiné dimenze. A dokonce ani matematika tam poádn nefunguje!

Bublík lenivý

Pitbulík potmšilý

Vílenka ohnivá

Bublík tráví prakticky veškerý as ve
svém akváriu. Opouští jej, jen když se
mu chce na velkou. Nebo když mu zaukáte na akvárium. To prost nesnáší.
Divili byste se, jak velkou rychlost dokáže na souši vyvinout, až se za vámi
požene.

Vydrží celé hodiny sedt v koutku své
klece, vrtt ocáskem, tenounce kuet
a upírat žalostné psí oi na kolemjdoucí, protože ví, že je jen otázkou asu,
než nkdo prostrí ruku míží, aby si
ho pohladil.

Jelikož je tohle neposedné stvoení
svou podstatou irý plamen a magie,
není vbec snadné se o n starat. Každý má ale rád víly. Cože? Samozejm,
že takhle vypadají víly, co jste ekali?
A to jste ješt nevidli vílenku bahenní...

Mecháek pítula

Stegotur velký

Grálík šavlozubý

Ano, má osm nohou, ale nedlejte
unáhlené závry, jakého je živoišného
druhu. Vykiknete-li „Fj, pavouk!“,
mecháek patrn vypískne „Kde?!“
a skoí vám do nárue.

Je to klidný, lín psobící pežvýkavec.
Neukazujte mu však nic erveného.
Nebo modrého. Ani žlutého. Vlastn
pro jistotu mu neukazujte nic, co má
jakoukoliv barvu. Nemá rád, když se
mu pipomíná, že je barvoslepý.

Možná se jeho pedkové píliš cpali
tylístky. Pln vzrostlý grálík má dost
síly, aby složil stegotura, a má dostatený výskok, aby lapil pln naloženou
vlaštovku.
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Compendium magnum artefakt
vzácných HODNOTY NEDOZÍRNÉ
Knihy
Kupte jeden z tchto cenných svazk a budete se divit, co to s vašimi zamstnanci udlá. Vaši impové se budou zlepšovat s otoením
každé stránky, jak bude rst jejich sebedvra ve schopnost pekonat jakoukoliv krizi. A co teprve, až se nauí íst!

stejné klece nebo rzných (i plných), a to i v rzných okamžicích
vyhodnocování.
Postavte volného impa doprosted své desky plánu expozic, aby
bylo zejmé, že dostal funkci lopatáe. Kostiky trusu odstranné
pomocí lopatky položte na tento artefakt, abyste omylem nepoužili
tuto funkci astji než dvakrát. Po návratu imp z ní kostiky odstrate – lopatku lze využít v každém kole znovu.

Ochranný odv
Divoké
žranice

Kouzlo
zloby

Hrátky
s jídlem

Magie
hrou

Knihy vám umožní mít v ruce více karet. Každá kniha má dv barvy.
Získáte-li knihu, musíte si jednu z tchto barev vybrat.
vybrat Položte žeton vybranou barvou nahoru do komory na artefakty ve svém
doupti a ihned si doberte jednu kartu téže barvy. Až do konce hry
budete mít vždy v ruce o jednu kartu této barvy navíc. Vybírejte
peliv, pozdji není možné toto rozhodnutí zmnit.

Kiš álová koule
Tato vcika umožuje impm vidt do budoucnosti. Možná tak úpln nechápou, co vidí, ale mají
rádi ty duhové barviky.
Tsn pedtím, než si ve Fázi 3 doberete karty poteb, mžete až ti libovolné karty odhodit a vzít si místo
nich z píslušných doplovacích balík nové
nové.

Lopatka s dlouhou násadou
Ten, koho napadlo na lopatku nasadit dlouhou násadu, musel být naprostý génius. V prbhu
Fáze 4 – Pedvádní píšerek a úast na
soutžích mže jeden imp odstranit až dv
kostiky trusu, a to i z obsazených klecí. Tuto schopnost
mžete využít v jakémkoliv okamžiku v prbhu této fáze. Napíklad ji lze využít po vyhodnocení karet vymšování, ale ped vyhodnocením karet se symbolem nemoci, a samozejm také ped vyhodnocením soutží. Mžete odstranit až dv kostiky trusu ze
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Je to vlastn takový skafandr vyrobený z antimagické pny. Je bezpený. Je pohodlný. A vypadáte
v nm jako njaký vytunný robot! Kupte jeden,
druhý dostanete zdarma!
V každém kole hry jsou až dva vaši impové chránni ochranným
odvem. Nebude nutné je poslat do nemocnice, když budou honit
prchající píšeru. Jejich brnní také dokáže absorbovat pebytenou magickou energii, aby nedošlo k mutaci píšerky.
Ochranný odv použijete, když ve Fázi 4 vyhodnocujete pevnost
i antimagickou tsnost klece. Postavte volného impa na ervené nebo fialové íslo libovolné klece,
klece bude psobit jako
bonus + 1 k tomuto parametru.
parametru Takto mžete využít až dva
volné impy v každém kole
kole. Mohou vyztužit tutéž klec nebo
dv rzné klece, oba tentýž parametr nebo každý jiný. Ochranný
odv zajistí, že impové pežijí bez úhony a není nutné je poslat do
nemocnice.

Zamstnanec msíce
Když se impové dozvdli o této myšlence, okamžit se pro ni nadchli. Dlají to však trošku jinak,
než jsme zvyklí. Vždy prost namátkou vyberou
njakého impa, který pak musí celý msíc pracovat za dva.
Máte-li tento artefakt, má jeden z vašich imp dvojnásobný efekt pi ištní klecí, hraní si s píšerami nebo pi
chytání uprchlík.
uprchlík Prost oznamte, že používáte tento artefakt
a jakou innost bude zvolený imp provádt.
Ve Fázi 5 mže zamstnanec msíce odstranit až 4 kostky trusu, ale

vydlá jen 1 žeton zlata.
zlata Bohužel, že maká za dva, neznamená,
že mu taky za dva zaplatí.
Tento artefakt lze kombinovat s jinými artefakty. Zamstnanec msíce s dlouhou lopatou mže odstranit až 4 kostky trusu ve Fázi 4. Zamstnanec msíce ve skafandru zvýší vybraný parametr klece až o 2.

Bi poslušnosti
Tento bi je patrn nadán nadpirozenou mocí.
Každopádn držíte-li ho výhružn v ruce, porota
pi soutži nemá njak chu vynášet verdikty, které by se vám nelíbily.
S tímto artefaktem získáte navíc ½ bodu skóre pi každé
soutži v prbhu hry.
hry Posute pi vyhodnocování soutže
svého služebníka na výstavním stanu o pl pole dál, na áru mezi
píslušná políka. Artefakt vám tedy pomže v pípad shody skóre
se soupei a umožní vám úastnit se soutže, které byste se jinak
tsn zúastnit nemohli (tím, že zvýší vaše skóre z 0 na ½). Máte-li
však záporné skóre, nepomže vám ani bi.
Bi nemá žádný vliv na ob soutže závreného vyhodnocení. Dostanete za nj 1 bod jako za každý jiný artefakt, ale nedá
nocení
vám bonus ½ bodu.

Magická skíka
Nikdo neví, jak je tenhle pedmt vlastn starý, ale
zas tak moc to být nemže – mražený trilobit,
který byl uvnit, chutnal celkem obstojn.
Vlastníte-li tento artefakt, vezmte si jeden žeton žrádla libovolné barvy ze všeobecné zásoby a položte
ho na tuto destiku. Žeton žrádla mže být použit jako žrádlo libovolného druhu bez ohledu na to, jakou má barvu (je to prost
mražený kus ... neho). Tento kus žrádla se nekazí
nekazí.
Spotebujete-li toto žrádlo, mžete skíku použít znovu.
znovu
Pedtím, než vyhodíte zkažené žrádlo i posunete žrádlo z jedné
komory do druhé ve Fázi 6, mžete jeden žeton dát do kouzelné
skíky. Zmní se ve žrádlo libovolného typu. Abyste na tuto
možnost nezapomínali, má komora na artefakty výklenek akorát
pro tuhle skíku hned vedle skladišt jídla.

Testei: Kreten, Vítek, Filip, dilli, Marcela, Pe a, Lucka, Rumun, Mona, Yuyka, Bianco, Jéa, Nino, Aleš, Zuzka, Vláa, Vodka, Falco, Zeus,
Miloš, Petr, David, Hanka, Michal, Tomáš, Juraj, Majo, Fanda, Glee, Paul, Phil, Pepo, Indi, Jirka Bauma a mnoho dalších.
Podkování: klubu deskových her Brno a všem lidem poádajícím akce, kde byla hra testována, jako Pionek, IDEA 2011, Gathering of
Friends, GameCon, Festival Fantazie, Beskydské zimní hrátky, Herní víkend, Donovaly, Tathry a Czechgaming.
zvláštní podkování: Davidu Cochardovi za všechny ty roztomilé malé impy a píšerky, Paulu Groganovi za nadšení a prezentace, Marcele Chvátilové za podporu a technická ešení, našim dtem za inspiraci, Jasonu Holtovi za kreativní peklad, Filipu Murmakovi
za parádní vzhled pravidel, Petru Murmakovi za nekonené testování, Miloši Procházkovi za nesouvisející pravidlo... a vbec všem tm lidem,
kteí se zúastnili vývoje. Tentokrát to byla fakt zábava.
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