
Omin Dran 4 plansze postaciJim Darkmagic Viari Môrgæn

Drużyna zarządu - w składzie:

4 talie startowe
(po 10 kart w każdej talii)

Przygotowanie rozgrywki
Niniejszy dodatek można łączyć zarówno z grą Brzdęk! Nie drażnij smoka, jak i z Brzdęk! Legacy: Acquisitions 
Incorporated. Przygotowanie rozgrywki przebiega zgodnie z zasadami ww. gier z następującymi zmianami.

• Każdy z graczy wybiera jedną z postaci i tym samym reprezentującą ją figurkę, planszę gracza oraz 
10-kartową talię startową. 

• Umieśćcie figurki na polu startowym zgodnie z normalnymi zasadami.

• Umieśćcie przed sobą plansze postaci. Połóżcie na nich po 30 kostek Brzdęk! w wybranych kolorach graczy.

• Odłóżcie do pudełka karty startowe z podstawowej wersji gry. Zostają one zastąpione przez talie startowe  
z niniejszego dodatku.

Zwróćcie uwagę, że talie startowe, które otrzymujecie w tym dodatku są potężniejsze niż analogiczne talie  
z podstawowych wersji gier. Tym samym powinni z nich korzystać wszyscy gracze. Chyba że jest pośród was 
taka osoba, która wciąż wygrywa i uważacie, że zasługuje na „drobne” utrudnienie. Bez przeszkód możecie 
jednak mieszać postacie z tego dodatku z postaciami pochodzącymi z Drużyny „C”.



Wykorzystanie wraz  
z BRZDĘK! Nie drażnij smoka

Każda z postaci posiada karty będące 
odpowiednikiem karty Włam:

• Omin Dran: Modły

• Jim Darkmagic: Przywołanie

• Viari: Łup

• Môrgæn: Łowy

Ilekroć jakiś efekt odnosi się do karty Włam, zastosuj 
go wobec odpowiedniej karty swojej postaci.

Przykład: Karta Mistrz złodziei mówi: „Usuń 
kartę Włam ze swojego obszaru gry lub stosu 
kart odrzuconych”. Jeżeli twoją postacią jest 
Viari, zastosuj ten efekt wobec karty Łup.

Wykorzystanie wraz  
z BRZDĘK! Legacy: Acquisitions Incorporated
Zarząd zwykł odwiedzać siedziby poszczególnych 
franczyzobiorców dopiero wtedy, gdy ci zdążyli się 
już wykazać. Ale hej! To ty jesteś zarządem, czyli 
szefem i możesz decydować, czy chcesz dokądś 
pojechać, czy nie.

Mimo wszystko zalecamy, aby nie korzystać  
z niniejszego dodatku przed ukończeniem kampanii. 
Użycie go w trakcie może spowodować pewne 
niekonsekwencje w fabule. Zatem przed użyciem 
skonsultuj się ze swoim szamanem lub alchemikiem.

Kiedy przydzielasz rolę postaci z tego dodatku, 
zastąp jedną z kart będącą odpowiednikiem karty 
Włam (ich lista znajduje się obok, po lewej stronie).

Skład talii
Talie poszczególnych postaci składają się z następujących kart:

• Omin Dran: 5x Modły, 2x Potknięcie, 1x Kontrakt, 1x Ręce, które leczą, 1x Abraskałabra
• Jim Darkmagic: 5x Przywołanie, 2x Potknięcie, 1x Identyfikacja , 1x Performens, 1x Księga czarów
• Viari: 5x Łup, 2x Potknięcie, 1x Akrobacje, 1x Robinsonada, 1x Perswazja
• Môrgæn: 5x Łowy, 2x Potknięcie, 1x Łowczyni, 1x Zlecenie, 1x Śledzenie

Masz jakieś pytania dotyczące zasad? Zajrzyj do pliku FAQ na naszej stronie: 
www.lucrumgames.pl/gry/brzdek-druzyna-zarzadu
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