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Uplynula dlouhá léta od dob, kdy jste putovali na Západ, podél kolejnic, od stanice ke stanici 
a budovali své železniční podniky. Nyní stojíte v čele velkého průmyslového impéria a chystáte 
se investovat do nových technologií hluboko v kolébce Skalistých hor, kde na vás čeká hojnost 

vody, uhlí, železa, zlata a… světe div se… píšťal! 

cíl hry
Vaším cílem je získat co nejvíce vítězných bodů (VB) stavbou fantastických strojů, zlepšováním svého podniku a výcvikem pracovníků, 
to vše za využití surovin ze Skalistých hor. Musíte ale být opatrní… Jakmile vaše impérium doroste až vzhůru do hor, přispěje k tání 
ledu a sněhu. V tu chvíli začne voda v nádrži pod horami neúprosně stoupat stále výš a výš.
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place an airship in one of these 3 locations: 

ace pilot

Sestavte herní 
plán a umístěte jej 
doprostřed stolu.

4 ocenění typu 
„záchrana“ umístěte 

na nejnižší patro věže.

Sem umístěte 
3 náhodné malé stroje. 
Tvoří nabídku malých 

strojů. Ze zbytku malých 
strojů utvořte sloupek 

lícem dolů.

Ze surovin 
utvořte 

společnou 
zásobu.
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společná
zásoba

vír

věž

mřížka

Sem umístěte 
3 náhodné střední stroje. 
Tvoří nabídku středních 
strojů. Ze zbytku středních 

strojů utvořte sloupek 
lícem dolů.

nabídka
velkých
strojů

2 držáky hladin vody 
vsaďte do výřezů. Poté 

vyskládejte všech 8 hladin 
vody do sloupku pod 

první řádek mřížky plánu. 

nabídka
středních
strojů

8
Dílky lešení 

vyskládejte do sloupků 
na vyznačená místa.

nabídka
lešení

nabídka
ocenění

nabídka
vylepšení

Na každé další 
patro věže umístěte 

1 náhodné ocenění lícem 
vzhůru. Ze zbylých 

ocenění utvořte poblíž 
herního plánu

zásobu lícem dolů. 

Sem umístěte 
3 náhodná vylepšení. 

Tvoří nabídku vylepšení. 
Ze zbytku vylepšení 

utvořte sloupek 
lícem dolů. 

Žeton dvojníka umístěte 
poblíž herního plánu.

Zamíchejte karty a utvořte z nich 
dobírací balíček lícem dolů. 

Vytvořte hromádku 
hvězd s VB. 

Počínaje prvním 
hráčem a poté dál po 
směru hry (po směru 
hodinových ručiček) 
si každý hráč vezme 

2 lešení stejného tvaru. 
Jedno z nich umístí na 
herní plán tak, aby se 

alespoň 1 strana lešení 
dotýkala hladiny vody 
(žádné VB se v tomto 

případě neudělují). 
Druhé lešení si každý 
hráč ponechá ve své 

zásobě. 

Poslední hráč nyní 
vezme tolik počátečních 

schopností, kolik je 
hráčů +1. Vybere si 

1 z nich a předá zbylé 
schopnosti hráči po 
pravici (proti směru 

hry). Nakonec si tedy 
vybere první hráč. 

Jakmile má vybráno, 
vrátí zbylou schopnost 

do krabice. 

Umístěte 1 svého pracovníka na každé 
patro ubytovny. Poté umístěte 2 své 

pracovníky do víru.

Každý hráč obdrží 1 uhlí, 
1 železo, 1 zlato a 1 vodu. 

Druhý hráč získá 1 vodu navíc. 
Třetí hráč získá 1 píšťalu navíc. 

Čtvrtý hráč získá 1 píšťalu
a 1 vodu navíc.

Náhodně 
zvolte 

prvního 
hráče.

Vezměte si 
desku hráče 

a 3 vzducholodě 
ve své barvě.

Sem umístěte 
3 náhodné velké stroje. 
Tvoří nabídku velkých 
strojů. Ze zbytku velkých
strojů utvořte sloupek 

lícem dolů.
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í
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umísti vzducholoď na jedno z těchto 3 míst: 

nebo

herní materiál 

 pokud hrajete první partii 
Na několika kusech herního materiálu najdete symboly hvězdicových šroubů ( ). K tomuto materiálu se 
vážou o něco složitější pravidla než ke zbylému materiálu se symboly kulatých šroubů.
Aby byla první partie hry plynulejší, doporučujeme odstranit ze hry následující materiál s hvězdicovými šrouby: 
Střední stroje (3): dispečink, výtah, zdviž
Velké stroje (7):  uhelná šachta, stroj zkázy, laboratoř raketových batohů, útočiště, bleší trh,   

mýtná brána, past
Počáteční schopnosti (4): vzduchoplavec, architekt, kolos, vedoucí
Vylepšení (4): dvojník, přístavba, záchranný člun, pravidelná linka

příprava hry

příprava hráčů

1 herní plán (složený ze 4 částí)

16 kusů uhlí 16 kusů železa 16 kusů vody 16 kusů zlata 16 kusů píšťal

2 držáky vody4 desky hráčů

24 ocenění

8 hladin vody

17 počátečních schopností 24 vylepšení

1 žeton dvojníka

16 malých 
strojů

Hvězdičky vítězných bodů (VB):

40 karet

trh inovací

letecké eso
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42 lešení

20 středních 
strojů

18 velkých 
strojů

4 horkovzdušné 
balóny (1×1) 

(ve čtyřech barvách)

4 zepelíny (2×1) 
(ve čtyřech barvách)

4 létající kolosy (3×1)
(ve čtyřech barvách)40 hvězdiček 

hodnoty 1 VB
16 hvězdiček 
hodnoty 5 VB

23 hvězdiček 
hodnoty 10 VB

13 hvězdiček 
hodnoty 50 VB

36 pracovníků, 
ve čtyřech barvách, 

(9 pro každého hráče)
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průběh hry 
Hráči provádějí své tahy po směru hodinových ručiček, počínaje 
prvním hráčem. Ve svém tahu smíte provést jednu hlavní akci 
(buďto těžbu, nebo výrobu) a jednu či obě bonusové akce 
(pokud máte kartu nebo ocenění, které můžete použít).

hlavní akce: těžba
Vezměte z doku na své desce 1 vzducholoď a umístěte ji na 
herní plán. Při umístění máte 3 možnosti: umístit vzducholoď 
přímo na mřížku, nebo na stroj postavený na herním plánu, nebo 
do doku podél herního plánu. Pokud nemáte v doku na své desce 
ani jednu dostupnou vzducholoď, nesmíte tuto akci provést. 

umístění vzducholodě na mřížku nebo stroj
Umístěte vzducholoď tak, aby překryla 1, 2 nebo 3 sousedící 
prázdná pole mřížky (v závislosti na velikosti vzducholodě, 
pole spolu nesousedí šikmo), nebo tak, aby se celá vzducholoď 
nacházela na jedné destičce stroje. 
Okamžitě získejte suroviny vyobrazené na sousedících 
segmentech lešení (čtverec 1x1) nebo hladiny vody. Také 
smíte aktivovat sousedící stroje a/nebo stroj, na kterém je 
vzducholoď umístěna. Nezapomeňte, že pole spolu nesousedí 
šikmo, ani při zisku surovin, ani při aktivaci strojů. Suroviny  
a stroje smíte získat/aktivovat v libovolném pořadí. 

Nikdy nesmíte vzducholoď umístit tak, aby překrývala jinou 
vzducholoď, jakýkoli segment lešení (který není překrytý strojem), 
či více než 1 stroj. Nesmíte aktivovat stroj, který někdo umístí až 
poté, co byla vaše vzducholoď umístěna na plán. 

umístění vzducholodi do doku
Umístěte svoji vzducholoď do neobsazeného  
doku (výřezu) podél okraje herního plánu.  
Okamžitě musíte provést akci spojenou s tímto dokem. 
Pokud nemůžete provést akci spojenou s dokem, 
nesmíte tam svoji vzducholoď umístit.  
Během umísťování do doku nehraje velikost 
vzducholodi žádnou roli.
Suroviny použité k zaplacení akce berte ze své zásoby  
a vraťte je do společné zásoby. Získaná lešení, stroje, 
karty a ocenění umisťujte poblíž své desky hráče.
Některé schopnosti vám umožní „odstrčit“ vzducholoď, 
která je umístěná na některém doku. Pokud takto 
odstrčíte nějakou vzducholoď, vrátí se ke svému majiteli, 
který ji umístí do volného doku na své desce hráče. 

suroviny: 
Během hry budete získávat a platit suroviny. Suroviny jsou: 
uhlí, železo, voda, zlato a píšťaly. 
Získané suroviny berete ze společné zásoby a uchováváte 
je v osobní zásobě na své desce hráče. Na konci tahu smíte 
mít v osobní zásobě maximálně 4 kusy od každé suroviny. 
Pokud máte na konci tahu některé suroviny víc, vraťte 
přebytečné suroviny zpět do společné zásoby. 
Pokud platíte suroviny, vezměte je ze své osobní zásoby  
a vraťte je do společné zásoby. 
Píšťaly jsou „žolíci“: pokud máte zaplatit některou surovinu, 
můžete ji vždy nahradit píšťalou. Pokud ovšem nějaká 
akce vyžaduje zaplacení píšťaly, musíte skutečně zaplatit 
píšťalu, nelze ji nahradit jinou surovinou (pokud vám to 
neumožňuje nějaká schopnost).

omezení: 4
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Karty, které vlastníte, jsou tajné a neukazujete je ostatním hráčům. Ovšem 
počet vašich karet je veřejná informace a nesmíte jej tajit. Odhozené karty 
umísťujete lícem vzhůru na společnou odkládací hromádku. Pokud si 
máte dobrat kartu, ale dobírací balíček je prázdný, zamíchejte odkládací 
hromádku a utvořte z ní nový dobírací balíček lícem dolů. 
Všechny ostatní předměty, které vlastníte, jsou viditelné ostatním 
hráčům a nesmíte je před nimi tajit.
Nikdy nesmíte mít víc než 6 vylepšení. 
Počet karet, ocenění, strojů a lešení ve vaší zásobě není nijak omezen, 
ovšem je možné, že jejich společná zásoba během hry dojde (to samé 
platí pro vylepšení). Odhozená lešení umísťujte dospod patřičného 
sloupečku lešení.

příklad umístění vzducholodi na mřížku
Žlutý by chtěl umístit 
vzducholoď na 
mřížku, a získat tak 
nějaké suroviny. 
Žlutý má v doku 
na své desce hráče 
horkovzdušný balón 
(1x1) a kolos (3x1). 
Pokud umístí kolos 
na pole označená  
zeleně, aktivuje  
3 stroje (automat, 
uhlo-bodovku 
a dvojitou uhelnu), navíc tak získá 3 vody z hladiny vody. 
Rozhodne se tam kolos umístit. Získá tedy 3 vody (z lišty 
pod kolosem), 3 uhlí (z dvojité uhelny a uhlo-bodovky), 1 VB 
 z uhlo-bodovky a navíc může postavit lešení, pokud zaplatí 
železo (díky stroji automat). Žlutý získá VB a suroviny, ale stroj 
automat neaktivuje, protože nemá železo. 

příklad umístění vzducholodi na stroj
Na tahu je červená 
a také by chtěla 
vytěžit nějaké 
suroviny z mřížky. 
V doku na desce  
už má pouze 
zepelín (2x1).
Pokud umístí 
zepelín na pole 
označená zeleně, 
aktivuje 3 stroje 
(automat,  
uhlo-bodovku  
a demontážní linku), navíc získá 1 zlato ze segmentu lešení 
napravo. Červená se rozhodně sem zepelín umístit. Získá 
tedy 1 zlato (z lešení), 1 uhlí (z uhlo-bodovky), 1 VB (z uhlo-
bodovky). Poté zaplatí 1 železo, aby umístila lešení ve tvaru 
„S“ nalevo od stroje automat, na pole vyznačená růžově.  
Za to získá 4 VB (pravidla pro stavbu lešení a následný zisk 
VB najdete na str. 6 v kapitole „Stavba lešení“). 

antique stor

e4

1

lifeboat
5

0game
end

shuttle
3

turn
end

black iron

4

wet iron

6

black pointer

7

1

metal pointer

5

1

double coal

5

hoist

8

alpha site

12

printing press

12

forge

12

automation

8

disc
ard

exec archives

disc
ard

10

trophy room

10

disassembler

remove
from
market

upgrade cost

10

factory

10

scramble

 

dok malých 
strojů 1

dok malých 
strojů 2

dok středních 
strojů

dok velkých 
strojů

dok karet dok vylepšení

doky lešení

Zaplaťte 2 uhlí 
a získejte 

1 malý stroj.

Zaplaťte 3 uhlí 
a získejte 

1 malý stroj.

Zaplaťte 3 železa 
a získejte 

1 střední stroj. 

Zaplaťte 3 železa 
a 2 uhlí a získejte 

1 velký stroj. 

Získané stroje vždy 
nahraďte novým 
strojem patřičné 

velikosti z odpovída-
jícího sloupečku. 

Získejte zdarma 1 kartu z balíčku. Smíte zaplatit 1 libovolnou 
surovinu a získat namísto toho 2 karty z balíčku. Případně smíte 

zaplatit 2 libovolné suroviny a získat 3 karty z balíčku. 

Zaplaťte cenu vyobrazenou na některém 
vylepšení, které je lícem vzhůru v nabídce. 

Okamžitě získejte toto vylepšení 
a aktivujte jej, tzn. umístěte jej do

1 z dostupných výřezů na vaší desce 
hráče (maximálně smíte mít 6 vylepšení). 
Vylepšení zůstane aktivní na vaší desce 
hráče až do konce hry. VB za vylepšení 
získáte na konci hry. Získané vylepšení 
vždy nahraďte novým vylepšením ze 

sloupečku. 

Získejte zdarma 1 vrchní lešení 
z libovolného sloupečku. Smíte zaplatit 

1 píšťalu a získat namísto toho 
2 vrchní lešení z libovolné kombinace 

sloupečků. Případně smíte zaplatit 
2 píšťaly a získat 3 vrchní lešení 

z libovolné kombinace sloupečků.
Jakmile ze sloupečku zvednete nějaké 

lešení, musíte si jej ponechat. Lešení, 
které odkryjete je dostupné a smíte si 

jej vzít (pokud na něj máte nárok).

dok záchrany
Zachraň 1 pracovníka z víru 

a umísti jej na volné pole na lešení 
nad hladinou vody. 
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hlavní akce: výroba
Pokud provedete akci výroba, vraťte všechny své vzducholodě  
z herního plánu zpět do doků na své desce hráče. Akci výroba smíte 
provést i ve chvíli, kdy je jedna či více vašich vzducholodí stále v doku  
na desce hráče (i pokud jsou v docích všechny).
Poté smíte provést až 4 „práce“ v libovolném pořadí. Až 3 z těchto prací 
mohou být stavby. Jedna z těchto prací může být buďto přesun, nebo 
záchrana. 

práce: stavba  (až třikrát) 
Díky stavbě budete přispívat k rostoucí konstrukci uprostřed 
kaňonu.  Za každou stavbu smíte umístit 1 lešení nebo 1 stroj  
ze své osobní zásoby na herní plán. Pokaždé když provedete 
akci výroba, smíte provést až 3 stavby.
První stavba je zdarma. Každá další stavba vás bude stát 1 vodu. 
Je možné, že vám některá karta, ocenění nebo stroj umožní také provést 
stavbu. Takto provedené stavby jsou nad rámec 3 staveb,  
které získáte díky akci výroba.

jak postavit lešení
Vezměte 1 lešení ze své osobní zásoby a umístěte jej na herní plán, na volná pole mřížky, která jsou nad vodní 
hladinou. Každé lešení je rozděleno na segmenty (čtverce) a alespoň 1 segment nově umístěného lešení se musí 
okrajem dotýkat viditelného, dříve umístěného lešení nebo destičky stroje. Při umísťování musíte respektovat 
mřížku herního plánu, ale umísťované lešení smíte libovolně otočit nebo převrátit. Jakmile lešení umístíte, 
získáte VB: 1 VB za každý okraj segmentu, kterým se nové lešení dotýká jiného lešení nebo stroje. 

práce: přesun , nebo záchrana  (jednou)
Díky přesunu můžete poslat jednoho ze svých pracovníků 
pracovat. Pomocí záchrany můžete zachránit 1 pracovníka 
z víru pod horou (a rovnou ho poslat pracovat). 
Pokud provedete tuto práci, můžete přesunout 1 svého 
pracovníka z ubytovny nebo lešení na prázdný segment 
lešení, nebo můžete zachránit 1 svého pracovníka z víru  
a přesunout jej na prázdný segment lešení. Segment 
lešení, na který pracovníka umístíte, musí být zcela 
prázdný (tzn. nesmí na něm být symbol suroviny,  
destička stroje, hladina vody nebo jiný pracovník). 
Přesun pracovníka stojí 1 zlato.  
Záchrana pracovníka stojí 2 zlata. 
Je možné, že některá karta, ocenění, stroj, vylepšení  
nebo schopnost vám umožní také provést přesun či 
záchranu. Takto provedené přesuny/záchrany jsou nad 
rámec 1 přesunu/záchrany, který získáte díky akci výroba.

uhlo�bodovka
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1

1 VB 

(Nové lešení 
se pouze 
1 okrajem 
jednoho 

segmentu 
dotýká jiného 

lešení.)

5 VB 

(Nové lešení 
se 5 okraji 
segmentů 

dotýká jiných 
lešení.)

6 VB 
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jiných lešení
 a 1 okrajem 
segmentu 
se dotýká 

stroje.) 

4 VB 

(Nové lešení 
se 3 okraji 
segmentů 

dotýká jiných 
lešení 

a 1 okrajem 
segmentu 
se dotýká 

destičky stroje.) 
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pryč
z nabídky

cena vylepšení

10

příklad přesunu
Černý zaplatil 1 zlato 

a přesunul 1 pracovníka 
z ubytovny na prázdný 

segment lešení. 
Poté použil kartu úprk 
(a zaplatil další zlato), 
aby přesunul dalšího 

pracovníka z lešení na 
jiný segment lešení.

příklad záchrany 
Červená zaplatila 

2 zlata, aby zachránila 
1 pracovníka z víru 
a přesunula jej na 
prázdný segment 

lešení. 

pryč
z nabídky

pryč
z nabídky

pryč
z nabídky

cena vylepšenícena vylepšení

cena vylepšení

pracovníci: 
Hru začínáte s 9 pracovníky. Sedm jich čeká na 
ubytovně, zatímco 2 spadli do víru pod horou. 
Během hry budete posílat pracovníky stavět stroje, 
načež je povýšíte na post na věži. Za povýšené 
pracovníky získáte VB na konci hry. 
Pracovníci, které v ubytovně nebo na lešení zastihne 
stoupající hladina, okamžitě spadnou do víru.  
Tyto pracovníky můžete zachránit a přesunout na 
vyšší části lešení pomocí doku záchrany nebo jiných 
schopností. Za každého pracovníka, který je na  
konci hry ve víru, ztratíte 5 VB.
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jak postavit stroj (kroky 1 & 2)

7

1 5

12

uhlo�bodovka

dvojitá uhelna

základní tábor

demontážní linka

pryč
z nabídky

cena vylepšení

10

10 511

1
1

1

1

wild wild wild wild

main action
(pick one) storage

co
ll
ec
t

in any order

th
en

or

fo
rg
e

and/0r

in a dock 

along the edge of the scaffolds

on a machine

place an airship in one of these 3 locations: 

letecké eso

archiv

disc
ard

disc
ard

12

uhlo�bodovka

7

1

dvojitá uhelna

5

základní tábor

12

demontážní linka

cena vylepšení

10

10 511

1
1

1

1

wild wild wild wild

main action
(pick one) storage

co
ll
ec
t

in any order

th
en

or

fo
rg
e

and/0r

bo
nu
s

ac
tio

ns
(at

 a
ny
 t
ime

)

or

in a dock 

along the edge of the scaffolds

on a machine

place an airship in one of these 3 locations: 

letecké eso

archiv

disc
ard

disc
ard

12

1) Najděte prostor pro stroj: Všechny segmenty (čtverce) 
destičky stroje musí ležet na segmentech lešení. Segmenty 
lešení, na které umístíte stroj, musí dohromady tvořit prostor, 
který je dostatečně velký, „stabilní“ (nejsou v něm žádné díry, 
kterými by byl vidět herní plán) a prázdný (nesmí být překrytý 
jinými stroji či lištami vody). Umístěný stroj může překrývat 
symboly surovin. Stroj smíte umístit vodorovně nebo svisle. 
Všichni pracovníci v tomto prostoru budou povýšeni. 

2) Povyšte pracovníky v tomto prostoru: Všichni pracovníci 
v prostoru, kam se chystáte umístit stroj, budou nyní „povýšeni“ na 
věž napravo. Počínaje hráčem, který je na tahu, a poté postupně po 
směru hodinových ručiček, posune každý hráč všechny své pracovníky 
z tohoto prostoru vodorovně doprava až na přilehlé patro věže 
(pracovníky posouvejte podél mřížky tak, aby dorazili na správné 
patro věže). Pokud je na některém patře věže umístěno ocenění, 
získá jej ten hráč, jehož pracovník se na toto patro posunul jako první 
(pokud je na některém patře více ocenění, získá každý pracovník 
1 ocenění, podle pořadí, v jakém se na patro posunuli). 
VB vyobrazené na patrech věže získáte na konci hry. 

Červená má v zásobě střední stroj archiv. Vešel by se na dva 
prostory na lešení. Ale protože červená má ve vyšším prostoru 
2 pracovníky, umístí stroj raději tam.

Protože červená je právě na tahu, jsou její pracovníci povýšení jako první. 
Výše postavený pracovník se posune na patro věže se 6 VB a navíc 
červené přinese ocenění s píšťalou. Níže postavený pracovník se posune 
na patro s 5 VB. Žlutý pak posune svého pracovníka na patro věže se 6 VB. 
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3) Umístěte stroj: Prostor je nyní bez pracovníků. Umístěte na 
prostor stroj ze své zásoby. Okamžitě získáte VB a odměny 
vyobrazené uprostřed horního okraje stroje. 

Na příkladu výše červená umístila archiv na lešení, a získala tak 12 VB. 

4) Zaplavte kaňon (pokud musíte). Povšimněte si, že na herním 
plánu je vyobrazený most. Pokud se jakákoli část nově umístěné-
ho stroje nachází nad mostem, začne tát sníh v horách a způsobí 
záplavy v údolí. Pokaždé když postavíte stroj, který se nachází nad 
mostem (celý nebo částečně) vezměte 1 hladinu vody ze sloupečku 
a umístěte ji nad aktuálně nejvyšší hladinu vody na herním plánu.

Pokud hladina vody překryje herní materiál, nastanou následující situace: 
• Každá vzducholoď, která je (třeba jen částečně) překryta hladinou
   vody, se vrátí do doku na desce svého majitele. 
• Dělníci na překrytém lešení nebo patře ubytovny spadnou do
   víru. Dělníci na věži jsou v bezpečí. 
• Každý stroj, který je (třeba jen částečně) překrytý hladinou vody,
   je zaplavený a nelze jej již nadále aktivovat. Vzducholodě, které
   se nachází na nepřekryté části zaplaveného stroje, zůstanou na
   svém místě (v budoucnu také smíte umístit vzducholoď na nepřekry-      
   tou část zaplaveného stroje). 
• Segmenty lešení, které jsou nad vodní hladinou, fungují zcela 
   normálně, i když jsou některé segmenty tohoto dílku pod vodou. 

Budeme pokračovat v předchozím příkladu: Červená umístila archiv 
tak, že se částečně nachází nad mostem, takže stoupne vodní hladina. 
Červená vezme horní hladinu ze sloupečku a umístí ji na herní plán. 
Kolos žlutého hráče se tady musí vrátit zpět do doku svého majitele 
a pracovník černého hráče na nejnižším patře ubytovny spadne do víru. 
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playtesteři: 
Děkujeme všem playtesterům za jejich odvahu, trpělivost  
a podnětné komentáře. Naši hru testovali: 
Gage Alspach, Toni Alspach, Dedan Anderson, Linda Anderson, 
Jennifer Bautista, Harrison Berry, Tim Berry Hart, Taylor Bogle, 
Jason Boles, Sally Boyington, Nick Brown, Thomas Brown, 
Dave Bruno, Dan Calhoun, Melissa Caputo, Terry Chay, Angela 
Chuang, Ryan Clapp, Jeff Cornelius, Glenn Cotter, Crystal, Randall 
Cummings, Wilson Dickerman, Francisco Diocares, Brandon 
Donahue, Michael Dunsmore, Yvonne Duran, Christian Duval, 
Colin Eason, Stephen Edwards, Good Elizabeth, Eric Farbman, 
Teale Fristoe, Ella Ruby Gal-On, Shay Gal-On, Shelley Ganshow, 
Doug Garrett, Sean Geraghty, Adrian Gilstrap, Don Gilstrap, 
Angela Godel, Trip Godel, Ally Gold, Tony Grappin, Dan Green, 
Jennifer Guindon Dickerman, Brian Hellevang, Alan Horne, 
Markus Iturriaga, Stephen Jelesnianski, Sue Jelesnianski, Tom 
Jolly, Melinda Keller, Benny Landon, Chris Landon, Shalise 
Landon, Maximus Laurie, Odessa Laurie, Jason Lentz, Jessica 
Luetjin, Chandra Martin, Nathan McKeehan, Andrew McLennan, 
Mike, Crystal Montgomery, Mike Montgomery, Ryan Moore, 
Ben Mora, Alexander Morrison, JT Mudge, Aaron Newman, Matt 
Nguyen, Jonnathan Pac Cantin, Bob Pony, Sue Pony, Mary Prasad, 
Ravindra Prasad, Mike Puga, Jeff Quick, Marvin Raab, Brandon 
Raasch, Mike Randolph, Jon Razo, TC Reynolds, Cliff Rowley, 
David Ruddy, Tonton Rue, Lindsay Schlesser, Greg Schloesser, 
Mark Shynert, Captain Mark Sliwoski, Mark Smith, Brett Stoia, 
Pete Storm, Jason Tamura, John Thompson, Stephen Thompson, 
Jay Vowles, Adam Vucelich, “Evil” Elizabeth Anne Weaver, Robert 
Weaver, Sean Welsh, Scotti Whitmire, a David Woodford

grafická úprava: taylor boglová
Taylor Boglová je grafická návrhářka sídlící v Knoxvillu 
v Tennessee. Její vášeň pro design se projevuje všelijak  
– od grafiky, přes ilustrace, animace, po návrhy obalů a mnohem víc. 
Zkrátka vždycky touží vyzkoušet něco nového.

ilustrace: mila harbarová
Mila Harbarová žije v Kyjevě na Ukrajině a deskové hry ilustruje 
už od raného dětství – ty první malovala jen pastelkami na 
papír. Od té doby už ilustrovala 15 her, včetně People and 
Dragons, Wigwam a The Tarot of the Gin.

vývoj: ted alspach
Ted Alspach pracoval jako vývojář na celé řadě her,  
včetně Whistle Stop, Favor of the Pharaoh a Ultimate Werewolf 
Inquisition. Ted je také autorem her a má na svém kontě  
tituly jako Suburbia, Ultimate Werewolf, Maglev Metro,  
Silver, Werewords, One Night Ultimate Werewolf  
a Zámky šíleného krále Ludvíka.

návrh hry: scott caputo a luke laurie
Scott Caputo miluje tvorbu her. Živí se vývojem mobilních her 
napodobujících hazardní automaty, ale ve volném čase tvoří 
deskové hry jako Whistle Stop, Sorcerer City a The One Hundred 
Torii. Scott žije v Newarku v Kalifornii s milovanou manželkou  
a dvěma syny.
Luke Laurie je středoškolský fyzikář působící v kalifornské 
Santa Marii. Je to ženatý otec dvou rozkošných dětí. Vytvořil 
například hry Dwellings of Eldervale a The Manhattan Project: 
Energy Empire. Kromě hraní a tvoření her má rád horská kola, 
kajaky, grilování a dobrou skotskou. 
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doplňkové akce
Ve svém tahu máte také k dispozici 2 doplňkové akce.  
Během tahu smíte provést obě tyto akce, ovšem každou  
z nich maximálně jednou.
Zahrát 1 kartu: Zahrajte kartu ze své zásoby, proveďte efekty 
vyobrazené na kartě a umístěte ji lícem vzhůru na odkládací 
hromádku.
Použít 1 ocenění: Proveďte efekty vyobrazené na 1 ocenění, 
které máte v zásobě, a odstraňte toto ocenění ze hry. 
Doplňkové akce smíte provést kdykoli během svého tahu: 
před, během nebo po hlavní akci. Pokud například provádíte 
akci výroba, váš tah by mohl vypadat takto: smíte postavit 
lešení, přesunout pracovníka, použít ocenění, kterým 
zachráníte pracovníka, postavit stroj a nakonec zahrát  
kartu, která vám přinese 2 píšťaly.  

konec tahu
Jakmile provedete 1 hlavní akci a případné doplňkové akce, 
váš tah končí. Získáte odměny na konci tahu (pokud na ně 
máte nárok) a následuje tah dalšího hráče v pořadí po směru 
hodinových ručiček.

konec hry 
a závěrečné bodování 
Jakmile jsou všechna patra ubytovny prázdná (protože hráči 
přesunuli pracovníky z ubytovny nebo protože pracovníci spadli 
do víru), aktivní hráč dokončí svůj tah. Všichni ostatní hráči poté 
odehrají 1 poslední tah a hra končí. 

závěrečné bodování
Během hry získáváte VB za stavbu strojů a lešení. Na konci hry získáte VB za kategorie, které najdete na své desce hráče:

1 VB za každý stroj

1 VB za každé ocenění

1 VB za každé 2 karty

1

1

1

1

1

5

vyle p šení
( )

věž

vylepšení

zásoba
Získáte VB za každého pracovníka 

na věži, v závislosti na tom, na 
kterém patře se nachází. 

 Ztratíte 5 VB za každého pracovníka, 
který je ve víru.

vír

Získáte VB za každé 
vylepšení.

1 VB za každé 2 lešení

1 VB za každé 4 suroviny 
(např. 2 vody, 1 zlato 
a 1 píšťala jsou 1 VB).

K VB získaným během závěrečného bodování přičtěte VB získané během hry a hráč s nejvyšším počtem VB se stává vítězem!
Pokud nastane shoda, vyhrává ten hráč, jehož pracovník se nachází na vyšším patře věže. Pokud shoda stále trvá, vyhrává 
ten hráč, který má v zásobě více předmětů (strojů, ocenění, lešení, karet a surovin). Pokud shoda i nadále trvá, musejí 
hráči, kterých se shoda týká, okamžitě odehrát další partii Vzhůru do hor!, a rozhodnout tak o vítězi první partie. 
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přehled malých strojů
po stavbě při aktivaci

dvojbodovka 8 2

dvojitá uhelna 5  

dvojitá železárna 3  

dvojitý zlatý důl 5  

parní píšťala 4

paro-bodovka 3  1

uhlo-bodovka 7  1

uhlo-železárna 4

vodo-bodovka 7  1

vodo-uhelna 6  

 vodo-zlatý důl 6  

vodo-železárna 6  

zlato-bodovka 7  1

zlato-uhelna 5  

zlato-železárna 4  

železo-bodovka 5  1

tipy a strategie 
Pokud chcete ve hře Vzhůru do hor! uspět, 
musíte včas zvolit strategii a v průběhu 
hry ji patřičně přizpůsobit okolnostem. 
Představíme vám pár tipů, které vám 
pomohou na cestě k vítězství:

• Zkus co nejvíce využít svoji počáteční 
schopnost a zvol takovou strategii, která 
dobře zhodnotí výhody této schopnosti.

• Pokud musíš provést akci výroba (protože  
ti došly vzducholodě), zkus zároveň provést 
co nejvíce ze čtyř prací, které máš k dispozici. 

• Do vylepšení investuj už na začátku hry. 
Čím dříve je pořídíš, tím víckrát budou 
jejich schopnosti a výhody využity.

• Karty jsou velice flexibilní a dá se s nimi 
dobře zlepšit akce výroba.

• Zkus si pořídit taková vylepšení, která 
dobře fungují dohromady a jejichž výhody 
se doplňují. 

• Pokud necháš pracovníky ve víru příliš 
dlouho a na konci hry je budeš zoufale 
zachraňovat, může se ti rozsypat celá 
strategie. 

• Když umísťuješ vzducholodě na herní 
plán, nejde jen o to, jaké suroviny získáš 
a které stroje aktivuješ. Zároveň tak 
blokuješ protihráče a bráníš jim získat to, 
co nezbytně potřebují. 

• Pokud je to možné, zkus během jednoho 
tahu nakoupit co nejvíce karet a vylepšení. 
Suroviny se vždycky dají sehnat později, 
ale pamatuj, že počet kol bude značně 
omezený. 

• Když kupuješ velký stroj, dobře zvaž 
jeho efekt a jakou roli bude hrát ve tvé 
strategii. Efekt stroje je mnohdy mnohem 
zásadnější než VB, které za něj získáš. 

přehled středních strojů
po stavbě při aktivaci

archiv 12 Dober 3 karty a 1 si ponech. Odhoď zbylé 2. 

automat 8 Zaplať 1 železo. Poté proveď 1 práci stavba. 

dispečink 12 Vrať jinou svoji vzducholoď zpět do doku na své desce hráče  
(nemůže to být vzducholoď, která aktivovala tento stroj).

jeřáb 10 Zaplať 1 píšťalu. Poté získej 2 lešení.

kladkostroj 8 Zaplať 1 zlato. Poté zachraň 1 pracovníka z víru.

knihovna 10 Zaplať 1 zlato. Poté získej 1 kartu.

mapa k pokladu 12 Získej 5 VB.

ovladací panel 8 Zaplať 1 vodu. Poté aktivuj jeden libovolný nezaplavený stroj na herním plánu  
(ne v nabídce).

provazový žebřík 8 Zaplať 1 uhlí. Poté zachraň 1 pracovníka z víru.

slévárna 12 Získej 3 železa.

svářečka 12 Zaplať 1 železo. Poté získej 1 lešení. 

tajná laboratoř 8 Zaplať 2 libovolné suroviny. Poté získej 1 vylepšení, které je lícem vzhůru v nabídce.

terasa 10 Zaplať 1 železo a 1 uhlí. Poté proveď 1 činnost stavba a získej lešení, v libovolném pořadí.

teslova cívka 10 Zaplať 1 železo. Poté získej 1 náhodné ocenění, které je lícem dolů v zásobě.

tiskařský lis 12 Získej 1 kartu.

trezor 10 Zaplať 1 libovolnou surovinu. Poté získej 2 píšťaly.

výtah 12
Zaplať 2 vody. Poté přesuň tento stroj. Vzducholodě, které jsou během přesunu na výtahu, se 
vrátí do doků svých majitelů. Pracovníci na prostoru, kam výtah umístíš, jsou povýšeni. Pokud 
zdvihnutím výtahu odhalíš suroviny, pak získáš ty, které nyní sousedí s tvojí právě umístěnou 

vzducholodí. Po přesunutí výtahu nezískáš 12 VB za stavbu výtahu a kaňon se nezaplaví. 

základní tábor 12 Zaplať 1 vodu a 1 zlato. Poté přesuň 1 pracovníka a proveď práci stavba, v libovolném pořadí. 

zdviž 12 Odhoď 1 kartu. Poté přesuň 1 svého pracovníka na věži o 1 patro výš nebo níž. 

zlepšovák 10 Zaplať 1 píšťalu. Poté získej 1 vylepšení, které je lícem vzhůru v nabídce. 
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přehled velkých strojů
po stavbě při aktivaci

bleší trh
16

Umísti na tento stroj libovolnou 
surovinu ze společné zásoby.

Vyměň surovinu na bleším trhu za jinou surovinu ze společné zásoby.

Všechny suroviny stejného druhu, jako je surovina na bleším trhu, se považují za „žolíky“ (suroviny libovolného druhu). 

laboratoř 
raketových 

batohů

10
Přesuň 1 pracovníka. 

Zaplať 1 železo. Poté získej 2 lešení.

Jakmile je laboratoř raketových batohů postavená na herním plánu, smíte přesunuté pracovníky umísťovat  
na řádek mřížky přímo nad okrajem některého ze stávajících lešení nebo strojů, i pokud na tomto řádku  
dosud není žádné lešení. Pokud na takto umístěné pracovníky někdo později umístí lešení, přesunou se  
tito pracovníci na nejbližší volný segment právě umístěného lešení, a to v pořadí hry, počínaje aktivním  

hráčem. Pokud již nejsou na umístěném lešení volné segmenty, přesune se pracovník na nejbližší volné pole  
nad právě umístěným lešením.

místnost  
na trofeje

10
Získej 2 náhodná ocenění  

(pokud je to možné).

Zaplať 1 zlato. Poté získej 1 náhodné ocenění. 

mýtná brána

14 Získej všechny suroviny na mýtné bráně.

Jakmile je mýtná brána postavena na herním plánu, platí pravidlo, že kdykoli jakýkoli hráč provede přesun 
nebo záchranu, musí na mýtnou bránu umístit 1 surovinu ze své zásoby (tento poplatek je nad rámec obvyklých 
poplatků za přesun/záchranu). Pokud je mýtná brána na herním plánu, může nastat situace, že dojdou suroviny 
ve společné zásobě. V takovém případě hráč nemůže danou surovinu získat, přestože by pro ni měl místo ve své 
zásobě. Pokud je jakákoli část mýtné brány kdykoli zaplavena, vraťte všechny suroviny z ní do společné zásoby. 

past

12
Všechny pracovníky, které past 

překryje a se kterými past přímo 
sousedí, umístěte na tento stroj. 

Žádný z nich není povýšen.

Zaplať 1 píšťalu. Poté přesuň 1 pracovníka z pasti na volný  
segment lešení. 

Pokud je jakákoli část pasti kdykoli zaplavena, všichni pracovníci z tohoto stroje spadnou do víru. Pokud jsou na 
pasti pracovníci, nelze na tento stroj umístit vzducholoď. 

reorganizátor
8

Získej 1 vylepšení, které je lícem 
vzhůru v nabídce.

Vyměň 1 své vylepšení s vylepšením, které je lícem vzhůru v nabídce.

rogalo 14 Zaplať 2 vody. Poté povyš 1 svého pracovníka, který stojí na lešení 
(jako vždy jej vodorovně přesuň na odpovídající patro věže). 

skládka 10 Zaplať 1 železo a 1 vodu. Poté si vezmi částečně zaplavený stroj 
z herního plánu do své zásoby.

po stavbě při aktivaci

stroj zkázy
12

Každý hráč přesune 1 svého 
pracovníka z ubytovny do víru.

Zaplať 1 železo. Poté zachraň 1 pracovníka z víru.

 strojovna
10

Aktivuj 2 libovolné různé stroje kdekoli 
na herním plánu (ne v nabídce).

Zaplať 1 vodu. Poté aktivuj 1 libovolný stroj kdekoli na herním plánu 
(ne v nabídce).

tlampač 16 Získej 1 píšťalu. Každý hráč poté získá 1 náhodné ocenění  
(pokud je to možné). 

továrna
10

Získej 1 malý stroj, který je  
lícem vzhůru v nabídce. 

Zaplať 1 uhlí. Poté získej 1 malý stroj, který je lícem vzhůru v nabídce.

transmutátor 14 Odhoď 1 kartu. Poté získej 1 píšťalu a 5 VB. 

účtárna 10
Získej 2 karty.

Dober 4 karty a 2 si ponech. Zbylé 2 odhoď. 

uhelná šachta
12

Všichni pracovníci v ubytovně 
okamžitě klesnou o 1 patro níž. 

Pracovníci, kteří klesnou na hladinu 
vody, spadnou do víru.

Zaplať 1 uhlí. Poté přesuň 1 pracovníka.

útočiště

10
Přesun všechny své pracovníky 

z ubytovny na tento stroj.

Zaplať 1 zlato. Poté proveď 1 přesun nebo záchranu, přičemž 
pracovníka umístíš na útočiště. 

Pokud je jakákoli část útočiště kdykoli zaplavena, všichni pracovníci z tohoto stroje spadnou do víru. 
Pracovníky lze z útočiště přesouvat na lešení pomocí práce přesun. Pokud jsou na útočišti pracovníci,  

nelze na tento stroj umístit vzducholoď. 

výprodej 
píšťal

16
Získej 2 libovolné suroviny.

Zaplať 1 píšťalu. Poté získej 2 libovolné suroviny.

Jakmile je výprodej píšťal postaven na herním plánu, píšťaly už nefungují jako žolík. Pokud je jakákoli část 
výprodeje píšťal kdykoli zaplavena, začnou píšťaly opět fungovat jako žolík.

přehled velkých strojů (pokračování)
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přehled vylepšení 
cena efekt vb na 

konci hry
antikvariát  

Smíš zaplatit píšťalu a získat za ni 1 VB  
(v každém svém tahu, neomezeně). 4

běžící pás  
Kdykoli aktivuješ stroj, získej 1 VB (neomezeně). 2

dvojník   

Smíš zaplatit 1 píšťalu a přesunout duplikační žeton na 
jakoukoli cizí počáteční schopnost.

Dokud je duplikační žeton na počáteční schopnosti, smíš 
tuto schopnost využívat.

6

extraktor   
Získej 1 surovinu z každého lešení, které postavíš. 6

hever  
Ve svém tahu smíš odhodit 1 lešení 

 a získat 1 práci stavba. 7
hydraulická 

plošina   
Jednou za tah smíš odhodit 1 lešení ze své zásoby   

a přesunout 1 pracovníka. 3

 inovátoři   
Jednou za tah smíš zaplatit 3 píšťaly a získat  
1 vylepšení, které je lícem vzhůru v nabídce. 8

 kovošrot  
Jednou za tah smíš zaplatit 1 píšťalu  

a získat 1 lešení. 5

kreslírna  
Kdykoli získáš jakýkoli stroj, získej kartu. 4

 ložisko rudy    
Železo smíš použít jako libovolnou surovinu, včetně píšťal. 2

ložisko uhlí    
Uhlí smíš použít jako libovolnou surovinu, včetně píšťal. 2

 ložisko zlata    
Zlato smíš použít jako libovolnou surovinu, včetně píšťal. 2

podpěra   
Vždy když stavíš lešení, získej 1 VB (neomezeně). 7

pravidelná linka   
Když umístíš horkovzdušný balón, smíš jej na konci stejného tahu 

vrátit zpět do doku na své desce hráče. 
3

 přístavba   
Když umístíš stroj, smíš povýšit 1 či více svých pracovníků, 

kteří přímo sousedí s tímto strojem. 8

 rejstřík  
Jednou za tah smíš odhodit 1 kartu a získat 2 uhlí. 6

rezervoár    
Vodu smíš použít jako libovolnou surovinu, včetně píšťal. 2

cena efekt vb na 
konci hry

skrýš  
Na konci hry získáš 2 VB za každé své vylepšení (včetně 

tohoto). 2

stabilizátor   
Když ve svém tahu postavíš 2 (a více) lešení, získáš 3 VB. 4

 stupně vítězů  
Vždy když povýšíš pracovníka,  

získej 1 náhodné ocenění. 3

vetešnictví   

Smíš zaplatit 2 libovolné suroviny a získat  
1 VB (v každém svém tahu, neomezeně).  

Nelze provést na konci hry. 
6

záchranný člun   
Na konci hry neztrácíš žádné VB za pracovníky ve víru. 5

zásobárna  
Na konci každého svého tahu získáš 2 VB, pokud máš 

v zásobě 8 a více surovin. 2

záznamník  
Jednou za tah smíš zaplatit 1 píšťalu  

a získat 1 kartu. 7

přehled vylepšení (pokračování)

ocěnení efekt

4 Získej  
4 VB.

6 Získej  
6 VB.

Aktivuj 
nezaplavený 

stroj.

Postav  
lešení nebo 

stroj.

ocěnení efekt

Získej  
1 kartu.

Přesuň  
1 pracovníka. 

Zachraň  
1 pracovníka 

z víru. 

Získej  
1 libovolné 

lešení.

ocěnení efekt

Získej  
1 malý stroj.

Získej  
1 vylepšení 

lícem vzhůru.

Získej  
1 píšťalu.  

přehled ocenění
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přehled počátečních schopností
efekt

admirál Vždy když postavíš stroj, smíš jej okamžitě aktivovat. 

architekt Vždy když postavíš lešení, za které získáš alespoň 2 VB, získáš 2 VB navíc. 

hlavní inženýr Vždy když postavíš střední nebo velký stroj, získej 1 vylepšení, které je lícem vzhůru v nabídce.

chmaták Když provedeš přesun (jako součást akce výroba nebo jiným efektem) získej 1 kartu. 

 jednatel Jedenkrát během svého tahu smíš buďto zahodit 1 kartu a získat 1 lešení,  
nebo zahodit 1 lešení a získat 1 kartu. 

kolos Smíš pomocí svého létajícího kolosu „odstrčit“ cizí vzducholoď (tzn. smíš kolos umístit na obsazené 
pole či dok). Odstrčená vzducholoď se vrátí do doku svého majitele. 

lešenář Pokud ve svém tahu získáš alespoň 1 lešení, získej 1 lešení.

letecké eso
Smíš své vzducholodě umísťovat přímo na lešení. Umístěná vzducholoď musí být celá na  

1 dílku lešení a nesmí přesahovat na další dílek ani přes okraj lešení. Získáš suroviny sousedící  
se vzducholodí a zároveň suroviny, které překrývá. Dokud je tvá vzducholoď na lešení, nelze 

umísťovat pracovníky na segmenty, na kterých tvá vzducholoď stojí.

 motivátor
Pokud na plán umísťuješ svůj horkovzdušný balón a aktivuješ jím stroje, aktivuješ tyto stroje dvakrát.  

Obě aktivace se vyhodnotí současně, takže druhou aktivaci vyhodnotíš i v případě,  
že by první aktivace způsobila zaplavení stroje. 

organizátor Vždy když získáš vylepšení, získej 1 malý stroj, který je lícem vzhůru v nabídce. 

pašerák Když provedeš přesun (jako součást akce výroba nebo jiným efektem) získej 1 surovinu,  
která sousedí s daným pracovníkem (po přesunu).

řemeslník Vždy když postavíš stroj, získáš 2 píšťaly. 

směnárník Jedenkrát během svého tahu smíš vyměnit 1 libovolnou surovinu za 1 píšťalu,  
nebo 1 píšťalu za 1 libovolnou surovinu. 

šílený vědátor Pokud ve svém tahu získáš alespoň 1 kartu, získej 1 kartu. 

technik Vždy když získáš vylepšení, smíš aktivovat libovolný stroj ve tvé zásobě nebo na herním plánu  
(ne v nabídce).

 vedoucí Vždy když umístíš pracovníka na segment lešení, získej 4 VB za každého pracovníka  
na sousedících segmentech (tvé i cizí). 

vzduchoplavec Pokud umísťuješ na plán svůj horkovzdušný balón, aktivuješ i šikmo sousedící políčka mřížky  
(získáš suroviny, aktivuješ stroje).

přehled karet
efekt

 beranidlo Pokud chceš umístit vzducholoď do doku, kde je už cizí vzducholoď, smíš pomocí této karty 
„odstrčit“ cizí vzducholoď zpět do doku na desce jejího majitele.

dálkové ovládání Aktivuj 1 libovolný stroj ve tvé zásobě nebo na herním plánu  
(ne v nabídce).

dispečer Vrať 1 svoji vzducholoď zpět do doku na své desce hráče.

 charita Získej ze společné zásoby 1 kus od každé suroviny,  
kterou aktuálně nemáš v zásobě.

jedinečná příležitost Dober si 3 karty a 1 si ponechej. Zbylé 2 odhoď. 

kumšt Zaplať 1 zlato. Poté postav 1 lešení nebo 1 stroj.

malý trh Zaplať 2 uhlí. Poté získej 1 střední stroj, který je lícem vzhůru v nabídce.

nákresy Dober 2 karty z balíčku.

propadlo Přesuň 1 libovolného pracovníkem na věži o 1 patro níž nebo výš.

recyklace
Získej obě suroviny, které jsou vyobrazeny na 1 vrchním lešení na libovolném sloupečku lešení.  

Poté vezmi toto lešení a umísti jej dospod odpovídajícího sloupečku. Pokud jde o poslední lešení 
v celém sloupečku, jednoduše oznam, že si bereš suroviny z tohoto lešení, získej je a lešení  

ponech na místě.

rýsovací prkno Zahoď libovolné množství karet. Poté si dober z balíčku stejné množství karet + 1 karu navíc.

střední trh Zaplať 3 železa. Poté získej 1 střední stroj, který je lícem vzhůru v nabídce.

trh inovací Zaplať 2 libovolné suroviny. Poté získej 1 vylepšení, které je lícem vzhůru v nabídce.

truhla s pokladem Získej 2 píšťaly. 

 úprk Zaplať 1 zlato a přesuň 1 pracovníka.

veletrh Zaplať 3 uhlí a 2 železa. Poté získej 1 velký stroj,  
který je lícem vzhůru v nabídce.

 velkovýroba Získej 1 vrchní lešení z libovolného sloupečku lešení. 

vichr z hor Vrať všechny vzducholodě všech hráčů do doků na deskách jejich majitelů.

 záhadný zlepšovák Zaplať 1 zlato. Poté získej vrchní vylepšení ze sloupečku vylepšení. 

záchranný kruh Zaplať 1 zlato a zachraň 1 pracovníka z víru. 
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symboly

odh
oď

wild

?

2+

vezmi
1

každý 
tah

konec 
hry

konec 
tahu

pryč 
z nabídky

směň 
s nabídkou

odstrč

vrať

každý 
tah

přesuň pracovníka 
na zcela prázdný 
segment lešení

přesuň pracovníka 
výš nebo níž na věži

povyš pracovníka z lešení 
vodorovně doprava na 
přilehlé patro věže

zachraň pracovníka z víru 
a přesuň jej na zcela 
prázdný segment lešení

přesuň nebo zachraň 
pracovníka

umísti pracovníka 
do víru

pracovníci na věži

pracovníci na ubytovně.

pracovníci na ubytovně 
klesnou o 1 patro

umísti pracovníka tak, 
aby sousedil s jiným 
pracovníkem

odhoď

ne

deska hráče

přesuň žeton dvojníka 
na jinou počáteční 
schopnost

umísti svoji vzducholoď na místo, 
kde stojí cizí vzducholoď cizí 
vzducholoď se vrátí majiteli

velký stroj

všichni pracovníci sousedící 
se strojem nebo přímo 
pod ním se přesunou 
na tento stroj

střední stroj

malý stroj

aktivuj libovolný 
stroj

získej částečně 
zaplavený stroj

postav stroj

postav lešení 
nebo stroj

postav lešení

postav lešení, 
za které získáš 
alespoň 2 vb

umísti loď přímo 
na lešení

libovolné lešení

dělník přímo nad 
okrajem lešení

když získáš 
tento předmět

vezmi si tento 
předmět z nabídky

toto smíš provést 
jedenkrát za kolo

toto získáš 
na konci hry

toto získáš na 
konci svého tahu

odstraň tento předmět 
z nabídky a nahraď jej 
odpovídajícím předmětem

vyměň předměty vlevo 
za předměty vpravo 
a naopak
zaplať předměty vlevo,
poté získej předměty 
vpravo

přesuň po směru šipky

vrať 1 nebo více vzducholodí 
zpět na desky majitelů

jedenkrát za tah smíš směnit 
tyto dva předměty

zaplať předměty nahoře, 
poté získej předměty dole

libovolná surovina

určitý počet 
libovolné suroviny
určitý počet 
libovolné suroviny

voda 
(surovina)

železo  
(surovina)

zlato  
(surovina)

uhlí   
(surovina)

píšťala   
(surovina/žolík)

vítězné body (vb)   
(* = počet)

tvoje vzducholoď

cizí vzducholoď 

s tvým balónem 
sousedí i pole 
šikmo od něho

balón aktivuje 
stroje dvakrát

vylepšení 
lícem vzhůru

vylepšení 
lícem dolů

karta 

ocenění 
lícem dolů


