


Česká pravidla
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V této době se stal Lancashire centrem bavlnářského průmyslu, mimo
jiné také díky vynálezům pana Cromptona, Arkwrighta a Watta. Byly
postaveny nové přádelny, ve kterých se parní síla spojila s novými stro-
ji, a doly se hloubily do větší hloubky, aby poskytly uhlí pro tyto ener-
geticky náročné vynálezy. Doprava uhlí vyžadovala průplavy, pak že-
leznice, a tak vynálezy a vylepšení spustily koloběh nových vynálezů
a vylepšení. 

"Brass" - mosaz - je můj pokus o vyprávění tohoto příběhu formou hry.
Název pochází z přísloví "kde je špína, tam je mosaz" (řečeno se silným 
Yorkshirským přízvukem), kde mosaz je místní termín pro peníze.

Tato hra obsahuje:
1 hrací plán
1 pravidla
4 archy destiček
8 dřevěných disků hráčů

66 karet
30 černých kostek uhlí
25 oranžových kostek železa
1 černý žeton

100 plastových mincí
7 sáčků na uskladnění

Každý hráč dostane:
12 destiček Přádelen
8 destiček Přístavů
7 destiček Uhelných dolů
6 destiček Loděnic
4 destiček Železáren

14 destiček průplavů/železnic
2 destičky vítězných bodů
2 dřevěné disky

Je zde také:
12 destiček Vzdálený trh

Předmluva
Vítejte v Lancashire 18.století. Svět se chystá změnit z takzvaného skoro středo-
věkého, na svět, který je dnes znám jako moderní. Tato změna se bude nazývat
"průmyslová revoluce" , i když to bude historikům ještě chvíli trvat, než tento 
název dostane.

Komponenty

Brass je hra pro tři až čtyři hráče a trvá něco kolem dvou hodin. Hra je
rozdělena na dvě období, Období růplavů a Období železnic. Každé
Období je rozděleno na určitý počet fází. Základem každého Období
je fáze akcí. V ruce budete mít karty, které použijete k vybudování
různých průmyslových odvětví a k vybudování dopravního spojení
mezi nimi. Vítězné body se získávají za průmyslová odvětví, která
přinesla užitek. Vítězí hráč, který získá nejvíce vítěných bodů.

Pravidla jsou uspořádána tak, abyste mohli hrát tuto hru, co možná
nejdříve. Hlavní pravidla byla co nejvíce zestručněna, zatímco Sou-
hrnná část vzadu přináší další detaily a příklady hry.
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Jestliže na destičce není symbol průplavu nebo železnice, pak může být postavena kdykoli.

Každá destička je oboustranná. Průmyslové destičky budou vždy hrány na hrací plán lícem
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Hrací plán
Hlavní mapa je v pravidlech označována jako Lancashire.
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Příprava hry
Každý hráč si vybere sadu destiček a dřevěné disky ve své barvě.

Každý hráč umístí jeden ze svých dřevěných disků na políčko Ł0
na Ukazateli Příjmu/VB.

Ukazatel Příjmu / VB s diskem na počátečním políčku

Svou destičku vítězných bodů (VB) zatím položte stranou, neboť jí
nebude potřeba, dokud neskončí první Období.

Své průmyslové destičky uspořádejte do hromádek stejného druhu.
V každé hromádce musí být destičky seřazeny podle Tech úrovně,
s nejnižší Tech úrovní nahoře a s nejvyšší Tech úrovní dole.

PŘÍKLAD: Při uspořádání svých přádelen musíte nejníže umístit
všechny přádelny s Tech úrovní 4, přádelny s úrovní 3 výše, poté
s úrovní 2 a přádelny s Tech úrovní 1 na vrchol hromádky.

Dejte jednu černou kostku uhlí a jednu oranžovou
kostku železa na každé příslušné políčko na Ukazateli
poptávky po uhlí či po železe. Zbylé kostky položte
vedle hracího plánu jako společnou zásobu.

Černý žeton umístěte na horní políčko na Ukazateli
poptávky po bavlně.

Zamíchejte destičky Vzdáleného trhu a
umístěte je lícem dolů na políčko ozna-
čené "Destičky Vzdáleného trhu".

Náhodně určete začínajícího hráče. V prvním kole
bude pořadí hráčů pokračovat podle hodinových
ručiček od začínajícího hráče. Znázorněte pořadí
hráčů ve hře druhým dřevěným diskem na Ukazateli 
pořadí hráčů.

Plastové žetony mincí umístěte do banku vedle hra-
cího plánu. Každá stříbrná mince má hodnotu Ł5,
zatímco každá měděná mince má hodnotu Ł1.

Každý hráč začíná hru s Ł30.

Nyní jste připraveni zahájit hru.

Průběh hry
Hra je rozdělena na dvě Období, Období průplavů a Období železnic.
Každé Období se skládá z následujících fází:

1. Karty
2. Akce hráčů
Příjem
Hraní karet podle pořadí hráčů
Určení pořadí hráčů pro následující kolo
Doplnění karet v ruce

3. Vítězné body
4. Nové Období
Hra končí na konci Období železnic.

Fáze 1. Karty
Všechny  karty společně zamíchejte. Každému hráči rozdejte osm karet.
Nyní odstraňte z balíčku následující počet karet:
     

Čtyři hráči - v Období průplavů odstraňte 6 karet, v Období železnic
odstraňte 2 karty.

Tři hráči - v Období průplavů odstraňte 9 karet, v Období železnic
odstraňte 6 karet.

Aniž byste si je prohlédli, umístěte tyto odstraněné karty bokem. Zbýva-
jící karty umístěte lícem dolů na vyznačený rámeček na hracím plánu.

Fáze 2. Akce hráčů
Fáze Akce hráčů se skládá z určitého počtu kol, který se mění podle
počtu hráčů. 
Při čtyřech hráčích bude v každém Období osm kol.
Při třech hráčích bude v každém Období deset kol.

Každé kolo se skládá z následujících kroků:
- Příjem
- Hraní karet podle pořadí hráčů
- Určení pořadí hráčů pro následující kolo
- Doplnění karet v ruce

Tato sekvence Kroků se opakuje tak dlouho, dokud všichni hráči
neodehrají všechny své karty.

KROK Příjem
Pozice vašeho dřevěného žetonu na Ukazateli příjmu/vítězných bodů
ukazuje kolik peněz si vezmete z banku. Jestliže je úroveň vašeho příjmu
záporná, pak musíte tuto částku do banku zaplatit vy. Jestliže nemáte dos-
tatek hotovosti na zaplacení, tak musíte odstranit jednu z vašich Průmyslo-
vých destiček (dle své volby) z hracího plánu. Za ni dostanete peněžní
obnos rovný polovině (zaokrouhleno dolů) stavebních nákladů na výstav-
bu této destičky. Tyto peníze poté ihned použijete k zaplacení své záporné
úrovně Příjmu. Můžete být donuceni odstranit i více než jednu Průmyslo-
vou destičku z hracího plánu. Hru začínáte s nulovým příjmem!

Úroveň příjmu Kdykoli otočíte Průmyslovou destičku na její rubovou
stranu, tak ihned pohněte svým příjmovým diskem o stejný počet políček
vzhůru na ukazateli příjmu, jako je hodnota ve zlatém kruhu. Kdy můžete
destičku otočit záleží na jejím druhu, což bude podrobněji vysvětleno
později. Úroveň vašeho Příjmu je snížena pokaždé, když si vezmete
Půjčku. Váš Příjem nemůže být nikdy vyšší než Ł30.

KROK Hraní karet
Každý hráč podle pořadí hráčů dokončí jednu sadu akcí. Každý hráč
dokončí svou sadu akcí před tím, než hra přejde k dalšímu hráči.
Jakmile každý hráč dokončil jednu sadu akcí, je tento krok kompletni.
     

Cauly

Cauly
Všechny

Cauly
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Jedna sada akcí se skládá ze zahrání jedné karty, pak provedení jedné
akce s touto kartou, potom zahrání druhé karty a provedení druhé akce
s touto kartou. Takto každý hráč během svého kola zahraje ze všech
svých karet dvě a provede dvě akce.

VÝJIMKA: V prvním kole v Období průplavů zahrajete pouze jednu
kartu. Mimoto můžete také slučovat dvě akce do jediné (viz níže).

Všechny zahrané karty se odkládají na odhazovací balíček.

Každá karta umožňuje provedení jedné akce. Na výběr jsou tyto akce:
• Výstavba průmyslu
• Výstavba průplavu nebo železnice
• Pokrok
• Prodej bavlny
• Půjčka

Můžete si také vybrat neprovedení žádné akce, ale stále musíte odho-
dit kartu, kterou zahrajete. Můžete opakovat i stejnou akci.

Typ karty, kterou zahrajete, má na vaši volbu vliv pouze, když si vy- 
berete Výstavbu průmyslu.

AKCE   Výstavba průmyslu
Aby mohla být vybudována průmyslová destička na určité Lokaci, musíte:

a) zahrát kartu, která vám v Lokaci umožní stavět,

b) mít shodný symbol na políčku jako na Průmyslové destičce, kterou
máte v úmyslu postavit,

c) být schopni dopravit do příslušné Lokace uhlí, pokud je to potřeba,

d) vzít si kostku železa, pokud je to potřeba,

e) být schopni zaplatit kompletní cenu za destičku, která může zahrnovat
dodatečné náklady za odebrané kostky z Ukazatele poptávky.

Zahrání správné karty Ve hře jsou dva typy karet, karty Lokací a
karty Průmyslu.

Lokační karty vám umožňují stavět v dané Lokaci.

Průmyslové karty vám umožňují stavět zobrazený druh průmyslu, ALE
pouze v Lokacích, ke kterým máte spojení. V Období průplavů můžete
stavět v jakékoli Lokaci, která je spojena s vaším průplavem.
V Období železnic můžete stavět v jakékoli Lokaci, která je spojena
s vaší železnicí, nebo kde již máte svou Průmyslovou destičku. Pokud 
zahrajete Průmyslovou kartu jako svou úplně první kartu "výstavby"
průmyslu, můžete stavět na jakémkoli políčku se shodným symbolem.

POZOR: Existuje "virtuální" spojení mezi Lokacemi Liverpool a Bir-
kenhead, což funguje stejně jako vlastní průplav/železnice kohokoli.
Avšak nemůže být použito pro dopravu uhlí nebo pro prodej bavlny.

Porovnání symbolu Každá Lokace je tvořena několika políčky. Každé
políčko obsahuje jeden či dva průmyslové symboly. Ve všech přípa-
dech musí být destička, kterou stavíte, stejná jako jeden ze symbolů
na políčku, na které chcete stavět.

Doprava uhlí pro výstavbu průmyslové destičky Jestliže je na Prů-
myslové destičce, kterou chcete postavit, zobrazena černá kostka, pak
musíte být schopni dopravit kostku uhlí do Lokace, kde chcete stavět.
Existují dva zdroje uhlí; Uhelné doly a Ukazatel poptávky po uhlí.
Pokud je to možné, musíte si vždy vzít kostku z Uhelného dolu v Lan-
cashiru, který může patřit jakémukoli hráči. Pokud nejsou žádné kost-
ky uhlí, které byste mohli podle pravidel získat v Lancashire, pak si je
můžete vzít z Ukazatele poptávky po uhlí. Existují dva případy, kdy si 
nemusíte brát uhlí z Lancashire; když nejste spojeni se zdrojem průpla-
vem/železnicí, nebo pokud se na žádné Lokaci v Lancashiru nenachází
žádné uhlí. Pokud si můžete vzít uhlí z Lancashire, pak si musíte vzít
uhlí z nejbližšího zdroje, vzdálenost se počítá podle počtu postavených
průplavů/železnic ke každému možnému zdroji. V případě stejně vzdá- 
lených zdrojů si hráč sám vybere, ze kterého z nich si uhlí vezme.

Uhlí musí být dopraveno přes jakýkoli postavený průplav/železnici do
Lokace, kde chcete stavět. Takto můžete dopravovat uhlí i přes Vnější

lokace. Jakmile jste uhlí dopravili do cílové Lokace, odstraňte jej
z hracího plánu a umístěte zpět do zásoby.

Jestliže není možné dopravit uhlí z Lancashire, pak si jej můžete vzít
z Ukazatele poptávky po uhlí. Abyste to mohli provést, musí být Lo-
kace, kde chcete stavět, spojena s postaveným Přístavem tratí z prů-
plavů/železnic. Za kostku uhlí musíte navíc zaplatit částku znázorně-
nou vedle Ukazatele poptávky. Pokud na Ukazateli poptávky žádné
uhlí není, pak si můžete vzít ze zásoby jedno za cenu Ł5. Toto je
považováno jako braní z Ukazatele poptávky po uhlí.

Když odeberete poslední kostku z Uhelného dolu, tak poté otočte des-
tičku Dolu na rubovou stranu. Vlastník Dolu ihned posune svůj příj-
mový disk o tolik políček na Ukazateli příjmu dopředu, jaká hodnota
je zobrazena ve zlatém kruhu na rubu destičky Uhelného dolu.

Nikdy neplatíte jiným hráčům, když si berete uhlí z jejich Dolu.
Uhlí můžete dopravovat přes průplavy/železnice kohokoli. Za dopravu
neplatíte nic, i když je dopravováno přes trať jiného hráče.

Braní železa na výstavbu Pokud Průmyslová destička k postavení vy-
žaduje oranžovou kostku, pak musíte odněkud odebrat kostku železa.
Pokud to lze, tak musíte nejprve vzít železo z Železáren v Lancashire,
které může patřit i jinému hráči. Nemusíte být se zdrojem spojeni prů-
plavem/železnicí. Nemusíte si vzít železo z nejbližšího zdroje. Pokud
v Lancashire žádné železo není, pak si můžete vzít kostku z Ukazate-
le poptávky po železe. Za to navíc zaplatíte zobrazenou částku. Pokud
na Ukazateli poptávky po železe nejsou žádné kostky, pak si můžete
vzít ze zásoby jednu za cenu Ł5. Odebranou kostku vždy odložte
zpět do zásoby.

Pokud odeberete poslední kostku z Železáren, tak poté otočte destičku
Železáren na její rubovou stranu. Vlastník destičky ihned posune svůj
příjmový disk o tolik políček na Ukazateli příjmu dopředu, jaká hodno-
ta je zobrazena ve zlatém kruhu na rubu destičky Železáren.

Nikdy neplatíte jinému hráči, když si vezmete železo z jeho destičky.

Placení za Průmyslovou destičku Musíte zaplatit celou cenu destič-
ky plus každou cenu navíc za uhlí a železo, jak je vysvětleno níže.
Celá částka musí být položena do vašeho boxu "Utracená částka".

Další omezení výstavby Existují i další omezení na to, co můžete
stavět a kam můžete stavět.

Vždy musíte stavět vrchní Průmyslovou destičku ležící na jedné
z vašich pěti hromádek Průmyslových destiček.

Nemůžete budovat průmysl s Tech úrovní 0. Každá destička se symbo-
lem průplavu může být postavena pouze v Období průplavů, tzn. nelze
stavět destičky s Tech úrovní 1 v Období železnic. Každá destička se
symbolem kolejí může být postavena pouze v Období železnic.
Každé políčko v Lokaci může obsahovat pouze jednu destičku. 
V Období průplavů může mít každý hráč v jedné Lokaci pouze jednu
Průmyslovou destičku. V Období železnic je počet vlastních destiček
v Lokaci omezen pouze počtem vhodných políček k dispozici.

Když postavíte destičku, tak ji vždy pokládáte lícovou stranou nahoru.

Přádelny Přádelny vyrábějí bavlnu, kterou můžete prodat přes Přístav.
Prodej bavlny je akce a má za následek otočení destičky na její rubo-
vou stranu.

Přístavy Přístavy umožňují Přádelnám prodat jejich produkci. Když je
Přístav použit při prodeji bavlny, tak je otočen na svou rubovou stranu.
Přes Přístav můžete také brát uhlí z Ukazatele poptávky po uhlí.

Uhelné doly Uhelné doly jsou zdrojem kostek uhlí. Po postavení Uhel-
ného dolu na něj položte tolik kostek uhlí, kolik je uvedeno na destičce.
Uhelný důl je otočen na svou rubovou stranu tehdy, když jsou z něj
odstraněny všechny kostky uhlí.

POZOR: Jestliže ve chvíli, kdy postavíte svůj Důl, je tento připojen
k postavenému Přístavu, pak z něj MUSÍTE ihned přesunout kostky
uhlí a doplnit každé prázdné políčko na Ukazateli poptávky po uhlí.
Za každé doplněné políčko si z banku vezmete obnos rovný zobrazené
částce nalevo vedle políčka. Ukazatel se plní odspodu nahoru. Tuto
hotovost obdržíte až poté, co zaplatíte za výstavbu Dolu, nemůže být
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tudíž použita na zaplacení Dolu. Všimněte si, že pokud váš Důl není
v době výstavby připojen k postavenému Přístavu, ale bude připojen
až později, tak uhlí z tohoto Dolu na políčka NEPŘESUNUJETE.

Železárny Železárny jsou zdrojem železných kostek. Po postavení
Železáren na ně položte tolik kostek železa, kolik je uvedeno na des-
tičce. Železárny jsou otočeny na svou rubovou stranu tehdy, když
jsou z nich odstraněny všechny kostky železa.

POZOR: Ve chvíli, kdy své Železárny postavíte, MUSÍTE z nich ihned 
přesunout kostky železa a doplnit každé prázdné políčko na Ukazateli
poptávky po železe. Abyste to mohli provést, tak nemusíte být připojeni
k Přístavu. Z banku si vezmete obnos za každou kostku, kterou na Uka-
zatel poptávky doplníte, stejně jako u uhlí.

Loděnice Loděnice nemají žádnou specíální funkci. Je to prostě spole-
hlivý způsob, jak získat vítězné body. Jakmile postavíte Loděnici, ihned
ji otočte na rubovou stranu. Všimněte si, že v Období průplavů budete
schopni postavit Loděnice pouze v Liverpoolu, protože Birkenhead i 
Barrow-in-Furness mohou být zásobovány pouze po železnici.

Přestavba Průmyslových destiček Vždy můžete přestavět políčko již
obsahující jednu z vašich destiček, pokud je nová destička stejného dru-
hu a má vyšší Technologickou úroveň. Stará destička je odstraněna zá-
roveň se všemi na ní ležícími kostkami.

Můžete přestavět Uhelný důl jiného hráče svým Dolem pouze tehdy,
když nejsou žádné kostky uhlí ani v Lancashire, ani na Ukazateli po-
ptávky po uhlí. Váš Uhelný důl musí mít vyšší Technologickou úro-
veň než Důl, který je nahrazován.

Výše uvedené pravidlo platí i pro cizí Železárny; můžete je nahradit,
když v Lancashire, ani na Ukazateli nejsou žádné kostky železa.

Úroveň příjmů není nikdy kvůli přestavění Průmyslové destičky
snížena.

Slučování akcí Můžete spojit své dvě akce do akce jediné. V této 
jedné sloučené akci můžete stavět na jakékoli dostupné políčko
v Lancashire. Stále se musíte řídit všemi praidly pro výstavbu Prů-
myslových destiček. Stále musíte zahrát dvě karty.

AKCE    Výstavba průplavu/železnice
Příslušná karta, kterou jste zahráli před výběrem této akce, nemá žádný
vliv na místo, kam můžete průplav/železnici postavit.

Průplav/železnici můžete postavit jeho položením na jakoukoli nazna-
čenou trať, která je spojena s vaší vlastní Průmyslovou destičkou nebo
je spojena s Lokací, kam již vede váš průplav/železnice.

Průplavy mohou být postaveny pouze na naznačené průplavy. V Obdo-
bí průplavů jsou průplavy jediným spojením, které můžete stavět. 

Železnice mohou být postaveny pouze na naznačené železnice. V Ob-
dobí železnic jsou železnice jediným spojením, které můžete stavět.
Každá železnice vyžaduje jednu kostku uhlí, která musí být dopravena
do jedné ze dvou Lokací, mezi kterými bude tato železnice postavena.
Jako u výstavby Průmyslových destiček, musí být toto uhlí přesunuto
po železnici až do cílové Lokace, a pokud lze, musí být nejprve vzato
z Lancashire.

Průplav/železnici můžete stavět i z Vnější lokace, ke které máte spojení.

Můžete stavět dvě železnice během jediné akce, což stojí Ł15. Pořád je
ovšem potřeba jedna kostka uhlí na výstavbu každé železnice.
Během jediné akce nemůžete nikdy stavět dva průplavy.

AKCE   Rozvoj
Příslušná karta, kterou jste zahráli před výběrem této akce, nemá žádný
vliv na to, jaký Rozvoj můžete provést.

Jako jednu akci můžete odstranit jednu či dvě horní Průmyslové destičky
ze svých hromádek. Destičky mohou být ze stejné nebo i z různých hro-
mádek. Za každou destičku, kterou odstraníte, musíte také z hracího plá-
nu odebrat jednu kostku železa. (Viz Braní železa výše, kde je popsáno,
odkud můžete kostky vzít.) Odstraněné destičky nemůžete nikdy vrátit.

AKCE   Prodej bavlny
Příslušná karta, kterou jste zahráli před výběrem této akce, nemá žádný
vliv na vaši schopnost prodeje bavlny.

Můžete prodat bavlnu z jakéhokoli počtu svých lícem nahoru ležících
Přádelen. Každá Přádelna musí prodávat přes lícem nahoru ležící Přístav
nebo přes Vzdálený trh. Prodej provádíte s každou Přádelnou samostatně.

Při prodeji přes lícem nahoru ležící Přístav    s ním musí být vaše Přádel-
na spojena. Tento prodej bavlny otočí obě destičky, Přádelnu i Přístav.
Svou bavlnu můžete prodat i přes Přístav jiného hráče, ten jeho použití
nemůže zabránit. Nemusíte prodávat přes nejbližší použitelný Přístav a
cestou do Přístavu, přes který chcete prodávat, můžete projet i přes jiný
lícem nahoru ležící Přístav.

Při prodeji na Vzdálený trh   musí být vaše Přádelna spojena s jakým-
koli postaveným Přístavem. Každý jednotlivý prodej vyžaduje otočení
horní destičky z hromádky Vzdáleného trhu a posun žetonu Poptávky
po bavlně dolů o tolik políček, kolik je uvedeno na destičce. Pokud
žeton nedosáhl spodního políčka, pak můžete svou Přádelnu otočit.
Tehdy získáte navíc Příjem vyznačený vedle políčka. Destičku Trhu
otáčíte pokaždé, když prodáváte na Trh. Otočenou destičku Trhu poté
dejte dospodu hromádky. Pokud žeton dosáhne spodního políčka, pak
svou Přádelnu neotočíte, a žádná další bavlna již nemůže být na Vzdále-
ný trh v tomto Období prodána ŽÁDNÝM hráčem. Všechny destičky
Vzdáleného trhu se odloží.

AKCE   Půjčka
Příslušná karta, kterou jste zahráli před výběrem této akce, nemá žáden
vliv na to, kolik peněz si můžete půjčit.

Z banku si můžete půjčit násobky Ł10, až do maxima Ł30. Za každých
Ł10, které si půjčíte, musíte přesunout svůj dřevěný disk o jednu příjmo-
vou skupinu níže na Ukazateli příjmu. Není možné se přesunout níže
než Příjem na -Ł10.

Nemůžete si vzít Půjčku jakmile je dobrán balíček karet v Období
železnic.

KROK Pořadí ve hře
Pořadí ve hře je upravováno shodně podle výše peněžní částky, kterou
každý hráč v daném kole utratil. Hráč s nejmenší utracenou částkou hraje
první a s nejvyšší utracenou částkou hraje poslední. Utracená částka se
určuje porovnáním peněz v boxech Utracené částky.

V případě shody hraje dříve ten hráč, který hrál dříve podle starého po-
řadí.

Po porovnání odstraňte z boxů Utracené částky všechny peníze a vraťte
je zpět do banku.

KROK Doplnění karet na ruce
Každý hráč doplní karty na ruce do celkového počtu osmi karet. Pokud
je balíček dobrán, tak se již žádné karty nedobírají. Avšak stále pokra-
čujete vykládáním zbývajících karet ze své ruky. Jakmile všichni hráči
odehráli všechny své karty, končí Období a přecházíte do další fáze.

Fáze 3. Vítězné body (VB)
Každý průplav/železnice má hodnotu VB stejnou, jako je počet
zlatých kruhů v obou Lokacích, které přímo spojuje. Každá Průmy-
slová destička má jeden zlatý kruh na své rubové straně. Každá
Vnější lokace má dva zlaté kruhy. Dva zlaté kruhy jsou navíc také 
v Lokacích Blackpool, Southport a Northwich.

Každá Průmyslová destička má hodotu VB stejnou, jako je číslice
v šestiúhelníku. Pouze destičky, které byly otočeny, přinášejí VB.

Jestliže je konec Období železnic, pak hráči rovněž získávají 
1 VB za každých Ł10, které mají v hotovosti.
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Všichni hráči označí svůj celkový počet vítězných bodů na Ukazateli
příjmu/VB použitím své destičky Vítězný bod. Pokud počet vítězných
bodů přesáhne 100, tak se použije i druhá destička.

Fáze 4. Konec Období
Pokud jste právě ukončili Období průplavů, pak z hracího plánu
odstraňte všechny průplavy a Průmyslové destičky Tech úrovně 1,
se všemi na nich ležícími kostkami. Průplavy jsou navráceny hrá-
čům. Odstraněné Průmyslové destičky jsou vyřazeny ze hry.
Za odstraněné destičky si nesnižujete úroveň svého Příjmu.

Zamíchejte všechny destičky Vzdáleného trhu a vytvořte novou
hromádku. Umístěte ji na určenou pozici. Žeton poptávky po ba-
vlně přesuňte na horní políčko na Ukazateli poptávky po bavlně.

Nyní začíná Období železnic. Všimněte si, že v prvním kole Období
železnic hrajete dvě karty. Nezapomeňte odstranit karty z balíčku.

Pokud jste právě ukončili Období železnic, pak hra končí.

Konec hry
Hra končí po ukončení Období železnic. Hráč s nejvyšším celkovým
počtem vítězných bodů je vítěz. V případě shody vítězí hráč s nejvyš-
ší úrovní Příjmu. Pokud je stále shoda, pak vítězí hráč s větší hoto-
vostí na ruce. Jestliže je stále shoda, tak rozhoduje pořadí ve hře
pro následující kolo. Hráč, který by přišel na řadu dříve, vítězí.
      

PŘÍKLAD: Chcete postavit Přádel-
nu. Hrajete Lokační kartu Oldham.
Přádelna potřebuje pro výstavbu 
jedno uhlí. V Oldhamu můžete sta-
vět, neboť zahraná karta odpovídá
Lokaci A ZÁROVEŇ můžete do Lo-
kace dopravit jednu kostku uhlí 
z Dolu červeného hráče. Všimněte si,
že si nemůžete vzít uhlí z vlastního
Dolu, protože leží dále. Uhlí můžete
dopravovat přes průplav jakéhokoli 
hráče.

Pokud byste neměli kartu Oldham,
ale Průmyslovou kartu Přádelna,
pak byste mohli stavět pouze v Man-
chesteru, protože do této Lokace ve-
de váš průplav. Nemohli byste stavět
v Bury, neboť je Období průplavů
a tudíž můžete mít v každé Lokaci
pouze jednu svou destičku. Nemohli
byste stavět ani v Oldhamu, neboť
nevlastníte průplav vedoucí do této
Lokace. Stejně tak byste nemohli stavět v Colne, pokud vyložíte Lokační
kartu Colne, neboť do této Lokace nemůžete dopravit uhlí.
Za výstavbu této destičky zaplatíte Ł14.

pro prodej bavlny. Stavět zde můžete pouze v Období železnic.

Birkenhead V Birkenhead můžete postavit Loděnici pouze tehdy, když
je sem postavena železnice, abyste mohli dopravovat uhlí. Je zde také
"virtuální" spojení mezi Birkenhead a Liverpoolem. To znázorňuje již
postavený průplav/železnici, ale pouze pro použití Průmyslové karty
na výstavbu Loděnice. "Virtuální" spojení může být využito každým
hráčem. Toto spojení nemůžete nikdy použít pro dopravu uhlí nebo

PŘÍKLAD: Hrajete Průmyslovou kartu Loděnice.
To vám umožňuje stavět v Birkenheadu, i když ne-
máte vlastní železnici vedoucí do této Lokace, pro-
tože můžete použít spojení přímo z Liverpoolu do
Birkenheadu. Ovšem stále musíte být schopni do-
pravit do Birkenheadu uhlí, což znamená, že musí
být postavena železnice mezi Birkenheadem a
Ellesmere Portem.
     

Průplavy Některé Lokace jsou spojeny naznačeným průplavem. V Obdo-
bí průplavů můžete stavět pouze průplavy. Cena výstavby průplavu je Ł3.
Průplav můžete postavit pouze tehdy, když jej připojíte k vlastní Průmy-
slové destičce nebo k jinému svému průplavu. Průplavy slouží k dopravě
uhlí, poskytují připojení, aby bylo možno zahrát Průmyslové karty, a
na konci Období průplavů přinášejí vítězné body.

PŘÍKLAD: Příklad vpravo uka-
zuje, kde můžete postavit průpla-
vy, jestliže byla vaše první Průmy-
slová destička postavena v Liver-
poolu. Později můžete průplavy
postavit i z Lokací, ke kterým jste
již připojeni svým průplavem, i 
když tam nemáte svou Průmyslo-
vou destičku.

Období průplavů Během období
průplavů musí být stavěny pouze
tratě tvořené průplavy. Nemůžete
stavět Loděnice Tech úrovně 2. Můžete mít pouze jednu Průmyslovou
destičku v každé Lokaci.
Na konci tohoto období jsou z hracího plánu odstraněny všechny průpla-
vy a destičky Tech úrovně 1. To znamená, že průplavy zmizí, což zná-
zorňuje, že pracují na plný výkon a je tudíž potřeba i železničního spo-
jení, aby se zvládala další doprava navíc.

Souhrnná část
Akce Když přijdete na řadu, musíte zahrát dvě karty (jedinou výjim-
kou je úplně první kolo hry, kdy hrajete pouze jednu kartu). Každá
karta vám umožňuje provést jednu akci. Karta, kterou na provedení
akce použijete, bude mít na akci vliv pouze tehdy, když se rozhodnete
pro Výstavbu průmyslu. Pokud použijete kartu k provedení jiné akce,
můžete odložit jakoukoli kartu. Dostupné akce jsou: Výstavba průmy-
slu, Výstavba průplavu či železnice, Rozvoj, Prodej bavlny, Půjčka.

Boxy Utracené částky VŠECHNY peníze, které během svého kola
utratíte, musíte umístit do svého boxu Utracené částky. Peníze utrá-
cíte za výstavbu Průmyslových destiček, za výstavbu tratí nebo za
kostky, které si berete z Ukazatele poptávky po uhlí či železe.

Barrow-in-Furness V Barrow-in-Furness můžete stavět Loděnice nebo
Železárny pouze tehdy, když je sem postaveno železniční spojení pro
dopravu uhlí. To znamená, že zde můžete stavět až v Období železnic.

Výstavba Abyste mohli postavit nějakou Průmyslovou destičku, musí-
te zahrát kartu, která vám umožní stavět na požadované Lokaci a musí-
te být schopni podle potřeby dopravit do Lokace uhlí a/nebo si vzít že-
lezo. Musíte být také schopni zaplatit celkovou cenu za destičku.
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Uhlí  Uhlí představují černé kostky a je produkováno
v Uhelných dolech.

Používá se při výstavbě železnic a určitých druhů Průmyslových
destiček. Ve všech případech musí být uhlí dopravováno přes posta-
vené průplavy/železnice. V rámci stejné Lokace může být uhlí do-
pravováno bez potřeby průplavu/železnice.  Když potřebujete uhlí,
tak si musíte vzít nejbližší dostupnou kostku v Lancashire, délka je
měřena podle počtu postavených tratí. Je-li více zdrojů stejně vzdá-
lených, tak si můžete vybrat, ze kterého z nich si uhlí vezmete. Uhlí
může být dopravováno i přes Vnější lokace. Pokud v Lancashire
není k dispozici žádné uhlí, nebo nejste ke zdroji připojeni, pak si
můžete vzít uhlí z Ukazatele poptávky po uhlí, ale musíte být při-
pojeni k postavenému Přístavu a musíte být schopni zaplatit cenu
navíc. Za uhlí neplatíte, pokud si je vezmete z Dolu jiného hráče.

Uhelné doly Uhelné doly můžete postavit pouze na políč-
ku, které obsahuje symbol uhelného dolu. Když nějaký
Uhelný důl postavíte, tak na něj umístěte tolik kostek uhlí,
kolik znázorňuje číslice v černém čtverci. Jakmile jsou
všechny tyto kostky odstraněny, tak Uhelný důl otočte.
Vyspělejší Uhelné doly potřebují železo, což znázorňuje
použití parních čerpadel a hlubších Dolů.

Slučování akcí  Můžete spojit své dvě standardní akce do jediné
akce. Touto akcí můžete stavět v jakékoli Lokaci na hracím plánu.
Vpodstatě použijete jednu z akcí na změnu jedné své karty na Lo-
kační kartu s Lokací dle svého výběru. Stále tedy musíte zahrát dvě
karty jako obyčejně. Všechna ostatní pravidla pro výstavbu platí. 

PŘÍKLAD: Chcete stavět v Colne, ale nemáte správnou Lokační
kartu, ani Průmyslovou kartu Přádelny (nebo pokud nemáte své
spojení do Colne). Zahrajete Lokační kartu Manchester a Průmy-
slovou kartu Uhelný důl. Ohlásíte, že chcete sloučit dvě akce a že
budete stavět v Colne Přádelnu. Pokud Přádelna vyžaduje uhlí,
tak musíte být stále schopni dopravit uhlí do Colne přes postavené
průplavy/železnice.

Spojení (propojení)  Dvě Lokace jsou spojené, pokud je mezi nimi
nepřerušená série tratí z postavených průplavů/železnic.
Uvnitř Lokace jsou všechna políčka navzájem spojená.

Postavené Přístavy Postaveným Přístavem je jakákoli destička Pří-
stavu v Lancashire. Vnější lokace jsou také považovány za postavené
Přístavy. Nezáleží na tom, která strana je na destičce Přístavu vidět.
Políčko se symbolem přístavu bez destičky NENÍ postavený Přístav
a nemůže být použito pro dopravu uhlí či pro prodej bavlny.

Přádelny Přádelnu můžete postavit pouze na políčku,
které obsahuje symbol Přádelny. Přádelnu můžete otočit,
když si vyberete akci Prodej bavlny a jste také schopni
otočit spojený, ješte neotočený Přístav. Alternativou je
prodej na Vzdálený trh.
Ranné Přádelny nepotřebují uhlí, neboť pracují na principu
vodních mlýnů. Později se začínají používat parní stroje, což
znamená požadavek uhlí, a nejpokročilejší Přádelny vyžadují
také železo.

Rozvoj Jako jednu akci můžete odstranit až dvě horní Průmyslové
destičky ze svých hromádek. Můžete odstranit destičky i z různých
hromádek. Každá destička, kterou odstraníte, vyžaduje odebrání
jedné kostky železa z hracího plánu. Rozvoj vám umožňuje rychlej-
ší dostupnost destiček s vyšší Technologickou úrovní. Příklad níže
zobrazuje hromádky destiček před a po Rovoji. Všimněte si, že
v tomto příkladu jsou již postaveny dvě Přádelny. Jednou odstraně-
né destičky již nemůžete nikdy použít.

Vzdálený trh  Jako náhradu za otočení přístavu při Pro-
deji bavlny můžete použít destičku Vzdáleného trhu.
Vaše Přádelna musí být spojena s postaveným Přísta-
vem, kterým může být i Vnější lokace. Vezmete a oto-
číte horní destičku Trhu. Na ní je vyznačena hodnota
0 - 4. Posuňte žeton poptávky po bavlně o uvedený
počet políček dolů na Ukazateli poptávky po bavlně,
např. pokud by byla destička označena -2, pak byste
žeton posunuli o dvě políčka dolů na Ukazateli. Pak se
destička umístí dospodu balíčku. Pokud je žeton nad
nejspodnějším políčkem, tak svou bavlnu prodáte. Zí-
skáváte navíc Příjem znázorněný vedle políčka. Pokud
se žeton dostane až na nejspodnější políčko, pak svou
Přádelnu neotočíte. Vaše akce Prodej bavlny tímto neúspěchem ihned
končí. Po zbytek tohoto Období už bavlna nemůže být prodávána přes
destičky Vzdáleného trhu žádným hráčem. Všechny destičky Vzdále-
ného trhu se odloží bokem. V pozdějších akcích se bavlna stále může
prodávat přes neotočené Přístavy v Lancashire.

Ukazatel poptávky Ukazatel poptávky po uhlí a
po železe je alternativním zdrojem těchto kostek,
když v Lancashiru nejsou žádné dostupné. Pokud
si vezmete kostku z Ukazatele, musíte zaplatit
částku uvedenou nalevo. K tomu, aby mohlo být
uhlí z Ukazatele odebráno, musí být stavba, která
je potřebuje, spojena s postaveným Přístavem
postavenou tratí z průplavů/železnic. Pokud již
na Ukazateli nejsou žádné kostky uhlí či železa,
pak si můžete brát kostku ze zásoby, ale její cena
je Ł5. I v tomto případě musíte být při nákupu
spojeni s Přístavem. 
Když postavíte Uhelný důl, musíte dopravit uhlí
na doplnění prázdných políček na Ukazateli po-
ptávky po uhlí, pokud to lze provést (spojení
s Přístavem). To samé platí i pro železo, které 
musí být na Ukazatel poptávky po železe dodáno
vždy (není potřeba spojení s Přístavem). Když nějaké políčko na těchto
Ukazatelích doplníte, tak dostanete z banku peněžní částku jakou udává
číslice nalevo. Tu ovšem dostanete až po zaplacení postavené destičky.

Uhlí i železo je tímto způsobem na Ukazatel poptávky doplňováno pouze
ve chvíli postavení příslušné Průmyslové destičky. Prázdná políčka ni-
kdy nezaplňujete kostkami z již dříve postavených destiček.

Obrázek výše říká, že kostka uhlí, kterou si odtud vezmete, vás bude
stát Ł2, zatímco kostka železa vás bude stát Ł3. Pokud postavíte Uhelný
důl, který bude spojen s postaveným Přístavem, pak z něj budete muset
dopravit tři kostky uhlí na doplnění tří prázdných políček na Ukazateli
poptávky po uhlí. Z banku byste dostali Ł4.

Líc

Rub
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PŘÍKLAD: Zahráli 
jste Průmyslovou kartu
Přádelny. Již máte Pří-
stav v Prestonu a něko-
lik průplavů. Svou Přá-
delnu můžete postavit
v Lancasteru nebo ve
Warrington/Runcornu,
protože to jsou jediné
dvě Lokace spojené
s vaším Přístavem prů-
plavy, do kterých může-
te podle pravidel stavět
Přádelnu.
Nemůžete stavět ve Wi-
ganu, protože zde na 
žádném políčku není 
symbol Přádelny.
Nemůžete stavět v Pres-
tonu, protože během  
Období průplavů může-
te mít v každé Lokaci
pouze jednu destičku.
Nemůžete stavět v Black-
burnu, protože nemáte 
průplav spojený s touto
Lokací, ačkoli jiný hráč tam spojení svým průplavem má.
     

Železo Železo, představované oranžovou kostkou, je produko- 
váno Železárnami. Používá se při stavbě určitých druhů Průmy-
slových destiček a umožňuje hráčům Rozvoj svých destiček. 
Železo nemusí být dopravováno přes průplavy/železnice.

Železárny Železárny můžete postavit pouze na políčku,
které obsahuje symbol železáren. Když Železárny postaví-
te, tak na ně položte tolik kostek železa, kolik udává čísli-
ce v oranžovém čtverci. Jakmile jsou všechny tyto kostky
odstraněny, tak Železárny otočte.
Železárny neprodukují surové železo, ale představují výrobu
parních strojů, nástrojů, stavebních materiálů, atd. Proto jsou
kostky spojeny s akcí Rozvoj. Použití železných zařízení je
v této době vrcholem technologie.
     

Lancaster Pokud stavíte Přístav v Lancasteru,
pak musíte nejdříve využít políčko na levé
straně, pokud je prázdné. Nemůžete úmyslně
obsadit pravé políčko, aby nikdo jiný neměl
možnost zde postavit Přádelnu.

Půjčky Jako akci si můžete vzít Půjčku. Můžete si vzít buď Ł10, Ł20 či
Ł30. Za každých Ł10 musíte posunout svůj dřevěný disk o jednu skupinu
níže na Ukazateli příjmu. Půjčky zpět nevracíte. Na příkladu níže jste si
právě vzali půjčku Ł30, což vás posunulo zpět o tři skupiny, jak je znázor-
něno. Vždy se přesunete zpět na nejvyšší očíslované políčko ve skupině.
Půjčku si nemůžete vzít, jakmile byl dobrán balíček karet v Období že-
leznic.

Vnější lokace Jsou zde tři Vnější lokace: Yorkshire, Mid-
lands a Scotland. Ty fungují jako postavené Přístavy a zvy-
šují hodnotu k nim připojených průplavů/železnic. Můžete
budovat připojení i přes Vnější lokace, např. pokud jste
postavili průplav mezi Colne a Yorkshire, pak si můžete
postavit i průplav z Yorkshire do Rochdale.
Přes Vnější lokace můžete také dopravovat uhlí.  
Vnější lokace nejsou považovány za součást Lancashire.
     

Otočení Průmyslové destičky Je důležité, aby byly vaše
destičky otočeny na svou rubovou stranu, neboť tato strana
vám zvyšuje Příjem a získává VB. Přádelny se otáčí, když
prodáte bavlnu. Přístavy se otáčí, když je nějaký hráč pou-
žije při prodeji své bavlny. Tento hráč nemusí být vlastní-
kem Přístavu, pouze jej při prodeji bavlny použije. Uhelné
doly a Železárny se otáčí, když jsou z nich odebrány všech-
ny kostky. Loděnice se otáčí ihned, jakmile jsou na Lokaci
postaveny.

Otočené destičky zvyšují svému majiteli úroveň Příjmu. Ten posune
vzhůru svůj příjmový disk o tolik políček na Ukazateli příjmu, kolik
udává číslice ve zlatém kruhu.

Výše uvedený příklad zobrazuje lícovou stranu Přádelny. Pro její oto-
čení by musela být provedena akce Prodej bavlny a otočena destička
Přístavu. Po otočení destičky si ihned posunete příjmový disk o čtyři
políčka na Ukazateli příjmu. Za destičku také získáte na konci Období
5 vítězných bodů.

Ukazatel Příjmu/VB  Ukazatel Příjmu/VB se používá pro zazname-
návání vaší úrovně Příjmu a počtu VB, které jste získali. Každé políč-
ko obsahuje dvě čísla, číslo pro vítězné body a číslo pro Příjem. Po-
líčka jsou na Ukazateli členěná do skupin se stejnou hodnotou Příjmu.
Po Půjčce posunujete svůj Příjmový disk zpět po skupinách. Při zvy-
šování Příjmu posunujete disk o příslušný počet políček dopředu.

Zvyšování úrovně Úroveň svých příjmů si zvýšíte vždy, když je jedna
z vašich Průmyslových destiček otočena na svou rubovou stranu. Posuň-
te svůj dřevěný disk na Ukazateli příjmu o tolik políček, jaká je hodnota
zlatého kruhu.V příkladu níže jste právě otočili Průmyslovou destičku
s hodnotou 5 ve zlatém kruhu. Poté posunete svůj dřevěný disk  nahoru
o pět políček na Ukazateli příjmu, jak je znázorněno.

Průmyslová karta Na Průmyslové kartě je 
zobrazen nějaký průmyslový symbol. Pokud 
použijete takovouto kartu k budování průmyslu,
pak musíte stavět druh zobrazený na kartě.
Během Období průplavů musíte stavět v Lokaci, 
kam máte spojení svým průplavem a kde ještě 
nemáte žádnou Průmyslovou destičku.
V Období železnic můžete stavět v Lokaci, kde
již máte nějakou Průmyslovou destičku nebo
v Lokaci, kam máte spojení svou železnicí.
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Lokace Na hracím plánu je devatenáct pojmenovaných Lokací v Lan-
cashire, kde můžete stavět. Každá Lokace je tvořena jedním až čtyřmi
políčky. Na každém políčku jsou jeden či dva průmyslové symboly,
které určují, jaký druh průmyslu zde může být vybudován.

PŘÍKLAD: Na příkladu vpravo je Manchester. Tři po-
líčka zde umožňují postavit buď Přádelnu nebo Uhelný
důl. Na čtvrtém políčku mohou být postaveny pouze
Železárny.

Lokační karty Lokační karty mají na sobě název jedné
z Lokací v Lancashire. Pokud používáte Lokační kartu
k postavení Průmyslové destičky, pak musíte stavět 
v Lokaci uvedené na kartě.

Pokud byste zahráli Lokační kartu vpravo, tak musíte 
stavět v Manchesteru. Můžete postavit buď Přádelnu,
Uhelný důl nebo Železárny, podle toho, které políčko je
k dispozici. Všimněte si, že nemusíte být spojeni s některým svým 
průplavem/železnicí, abyste mohli tuto kartu použít. Avšak stále musíte
být schopni dopravit do Lokace uhlí, pokud je ho potřeba.
    

Mersey Všimněte si, že jsou po-
dél Mersey naznačena dvě spoje-
ní průplavem. Možná se divíte,
jak může být postaven průplav
na vodě. Tímto je znázorněna
výstavba přístavišť a pobřežních
lodí, které zde byly používány
pro dopravu zboží.

vybudovat Přádelnu.

Pořadí ve hře Na konci každého kola musíte určit nové pořadí hráčů
ve hře. To se provádí porovnáním utracené hotovosti každého hráče
během kola. Pro zapamatování umístěte všechnu hotovost, kterou jste
během kola utratili, na box Utracené částky ve své barvě. Nové pořadí
ve hře bude začínat hráčem, který utratil nejmenší hotovost, postupně
až k tomu, který utratil nejvíce. V případě shody hráčů si tito zachova-
jí dosavadní vzájemnou pozici pořadí ve hře.

PŘÍKLAD: Červený utratil Ł23, fialový Ł6,
zelený Ł6 a žlutý Ł12. Pořadí ve hře bude 
změněno tak, jak je zobrazeno na obrázku
zcela vpravo. Protože fialový i zelený mají shodu, tak jejich vzájemná
pozice zůstává nezměněna.

Preston  Pokud budujete Přístav v Prestonu, pak musíte nejprve použít
horní políčko, pokud je prázdné. Nemůžete úmyslně vybudovat Přístav
nejprve na dolním levém políčku, abyste jinému hráči odepřeli možnost

Přístavy  Destička Přístavu může být postavena pouze
na políčku se symbolem přístavu. Přístav se otočí tehdy,
když jej hráč použije při Prodeji bavlny.

Železnice  Některé Lokace jsou spojeny naznačeným železničním spo-
jením. V Období železnic mohou hráči stavět pouze železnice. Výstavba
železnice stojí Ł5 nebo za cenu Ł15 lze postavit dvě železnice za jedinou
akci. Tyto dvě železnice nemusí  být navzájem spojeny. Železnici můžete
postavit pouze tehdy, když ji připojíte k některé své Průmyslové destičce
nebo k jiné své železnici. Každá železnice potřebuje ke stavbě jednu kost-
ku uhlí. Ta musí být dopravena do jedné ze dvou Lokací, mezi kterými

budete stavět. Vy se také rozhodnete, do které Lokace chcete uhlí dopra-
vit. Všimněte si, že můžete postavit železnici do Vnější lokace a potom
si vzít potřebné uhlí Ukazatele poptávky po uhlí.

PŘÍKLAD: V příkladu vpra-
vo staví červený hráč železni-
ci připojenou k Manchesteru.
Může si vzít uhlí z Ukazatele
poptávky po uhlí, protože
bude spojen s již postaveným
Přístavem.

Období železnic  Během Období železnic musí být stavěny pouze trarě
tvořené železnicí. Nemůžete stavět Průmyslové destičky s technologic-
kou úrovní 1. Všechny takové destičky ale zůstávají na vašich hromád-
kách tak dlouho, dokud je neodstraníte použitím akce Rozvoj.

Prodej bavlny Prodej bavlny je akce. V jedné akci můžete prodat libo-
volné množství bavlny. Prodávat můžete pouze bavlnu z vlastních Přáde-
len. Akce Prodej bavlny vám umožní otočit destičku Přádelny na její ru-
bovou stranu. Pro otočení jedné Přádelny musíte vždy otočit ještě jeden
neotočený Přístav na jeho rubovou stranu. Přádelna s ním musí být záro-
veň spojena postavenými průplavy/železnicemi. Nemusí to být vlastní
průplavy/železnice. Můžete otočit destičku Přístavu patřící jinému hráči.
Bavlnu můžete také Prodat na Vzdálený trh, který je vysvětlen jinde.
Můžete si vybrat pořadí Přádelen, ze kterých prodáváte, např.si můžete
vybrat prodej z jedné Přádelny přes Přístav a potom prodej další Přádelny
na Vzdálený trh. Pořadí, ve kterém Prodej provádíte je důležité, neboť
pokud byste nejprve prodávali na Vzdálený trh a po bavlně již nebude
poptávka, pak vaše akce Prodej ihned končí.

Loděnice  Loděnice můžete stavět pouze na políčka se
symbolem loděnice. Jakmile postavíte Loděnici, ihned
ji otočte na její rubovou stranu. Na začátku hry máte
Loděnice s Tech úrovní 0. Dříve než budete moci posta-
vit Loděnice s Tech úrovní 1, je budete muset vyvinout
(viz pravidla Rozvoj). V Období průplavů mohou být postaveny pouze
Loděnice s Tech úrovní 1. V Období železnic mohou být postaveny pouze
Loděnice s Tech úrovní 2. Během Období průplavů tedy budete schopni
stavět Loděnice pouze v Liverpoolu. V Období železnic budete schopni
stavět také v Barrow-in-Furness a Birkenheadu, ale pouze pokud budou
tyto Lokace připojeny k železnici, po které je do nich možno dopravit uhlí.

Tisková chyba: Všimněte si, že nešťastnou náhodou chybí na destičkách
Loděnic s Tech úrovní 1 symbol průplavu.

Technologická (Tech) úroveň  Každá Průmyslová destička má Tech úro-
veň 0 - 4. Úroveň určuje, v jakém pořadí musí být ve svých hromádkách
uspořádány (od nejnižší nahoře po nejvyšší dole). Vyšší Tech úroveň zna-
mená lepší strojní zařízení ve vašem průmyslu. Destičky s Tech úrovní 0
se nesmí stavět, což znamená, že je musíte nejprve odstranit zvolením při
akci Rozvoj, abyste se dostali k lepší Tech úrovni. Jediný způsob, jak od-
stranit destičku z hromádky, je její výstavba či odstranění pomocí Rozvoje.

Takto by měly vaše hromádky vypadat na začátku hry.

Pozice před akcí Prodej bavlny
     

Pozice po akci Prodej bavlny
     

Cauly

Cauly
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Jakmile už destičku na hracím plánu máte, tak je dobré si od ní vybudo-
vat průplavy. Průplavy vám umožní větší pružnost v používání vašich 
Průmyslových karet. Průplavy mohou také přinést zajímavé množství
vítězných bodů.

Jakmile jste vybudovali průmysl, který nepotřebuje uhlí, pak můžete začít
budovat takový, který uhlí potřebuje. Opět musíte pečlivě plánovat, abyste
měli jistotu, že jste připojeni ke zdroji uhlí. Ideální by bylo, kdyby to byl
váš vlastní zdroj, ale není to podstatné. Být blízko Přístavu či Vnější lokace
je vždy výhodné, protože vám to dává možnost nákupu uhlí z Ukazatele
poptávky po uhlí.

U Přádelen sledujte, abyste byli časem připojeni k Přístavu jakéhokoli dru-
hu. Nejlepší je, být připojen k vlastní destičce Přístavu, protože při prodeji 
své bavlny můžete prodávat přes svůj vlastní Přístav. Je lepší prodávat
v jedné akci více bavlny, protože je to velice účelné využití vašeho ome-
zeného počtu akcí. Avšak pozor, pokud s prodejem budete otálet moc
dlouho může se stát, že již nebude po vaší bavlně žádná poptávka. Prodej
také může velmi brzy zvednout váš Příjem, což vám to umožňuje vzít si
Půjčku, aniž byste museli jít do záporného Příjmu.

Přádelny jsou jistě výnosnější než Přístavy. Výhodou Přístavů je, že jsou
levné na výstavbu a nikdy nevyžadují uhlí či železo. Měly by patřit do va-
šeho průmyslového portfolia, ale nemyslím si, že jsou nejdůležitější.

Jakmile budete mít otočených několik Přádelen a Přístavů, můžete zvážit
příchod železa. Výhodné je stavět Železárny tehdy, když už bylo odebráno
několik kostek z Ukazatele poptávky po železe. Tímto dostanete část vý-
dajů na výstavbu zpět a budete také blíže k otočení svých Železáren na
rubovou stranu. 

V Období průplavů není po uhlí velká poptávka. Avšak, když začne Obdo-
bí železnice, tak se stává velmi důležitou komoditou. Pokuste se Období 
průplavů ukončit s alespoň jedním Uhelným dolem s kostkami uhlí na něm
(ale ne s takovým, který se na konci tohoto Období odstraní). Takový Důl
může  působit jako centrum vašeho rozmachu železniční sítě v Období
železnic.

Loděnice nabízejí příslib mnoha vítězných bodů, ale jsou drahé kvůli pe-
nězům a potřebě akce Rozvoj. I když se je rozhodnete ignorovat, můžete
mít dobrou šanci na vítězství. Avšak, pokud i ostatní hráči Loděnice igno-
rují, pak se mohou náhle stát dobrou investicí, neboť nebudete mít žádnou
konkurenci při získávání políček k výstavbě.

Během hry budete muset provést několik akcí Rozvoj. Pohlídejte si, abyste
Období železnic začínali bez přílišného omezení, co můžete stavět. Je do-
bré mít na hracím plánu v Období průplavů několik Průmyslových destiček
s Technologickou úrovní 2, protože mohou působit jako centrum pro vaši
expanzi v Období železnic. Pamatujte si, že v Období železnic můžete mít
více než jednu destičku v Lokaci. Největší problém při výstavbě  ale budete
mít s dopravou uhlí. Je výhodné stavět u nějaké Vnější lokace nebo u Přísta-
vu, neboť si pak můžete brát uhlí z Ukazatele poptávky po uhlí.

Protože karty mají vliv pouze na jednu z možných akcí, kterou můžete pro-
vést, tak se možná podivujete, proč jsou vůbec ve hře. Na to neexistuje je-
dnoduchá odpověď. Já jen zjistil, že hra lépe funguje s kartami než bez nich.
Karty vás omezují v tom, kde můžete stavět, ale s pečlivým plánováním mů-
žete překonat každé větší omezení. Stačí abyste si pečlivě prohlédli karty na
ruce již na začátku hry a podívali se, zda nemáte skupinku Lokací, které jsou
navzájem blízko sebe. Mít destičky blízko sebe je všeobecně dobrá věc, pro-
tože to pro vás znamená snadnější výstavbu účinné sítě průplavů/železnic.
Využijte karty, které dostanete, k naplánování své strategie. Dávejte si pozor
při používání karet na ostatní akce, ujistěte se, že jsou to opravdu pro vás
opravdu "zbytečné" karty.

Brass je závod na dlouhou trať. Neznepokojujte se, pokud jste na konci Ob-
dobí průplavů ve stavu vítězných bodů poslední. V Období železnic je k dis-
pozici více bodů, a tak je běžné, že vedoucí hráč v druhém Období trochu
zaostane.

     
(Pozn.překl: v pavidlech dále je souhrn "Objasnění", která jsou vypsána
na stránkách vydavatele "www.warfroggames.com".
Většina těchto objasnění je již zahrnuta do pravidel)

Vítězné body (VB)  Na konci každého Období získáváte vítězné body.
Vítězné body dostáváte za průplavy/železnice a za otočené Průmyslové
destičky. Každý průplav/železnice přináší tolik VB, kolik zlatých kruhů
oběma konci spojuje. Hodnota ve zlatých kruzích nemá žádný význam.
Počet VB každé Průmyslové destičky je zobrazen v jejím šestiúhelníku.

PŘÍKLAD: Jako žlutý hráč byste získali 9 VB za svou síť průplavů (kaž-
dý jednotlivý zisk VB je naznačen vedle spojení). Vaše dvě Přádelny, Že- 
lezárny a Uhelný důl by vynesly celkem 15 VB.

Červený hráč by získal 3 VB za své průplavy a 2 VB za své
Průmyslové destičky, všimněte si, že neoboduje svou Přádelnu,
protože není otočená.

3 VB

2 VB

1 VB

3 VB

3 VB

Průvodce hrou
Ve hře je nejtěžší porozumět tomu, jaký průmysl budovat a kde jej bu-
dovat. Jakmile zvládnete tuto část hry, je zbytek relativně jednoduchý.
Chtěl jsem vytvořit pravidla ještě jednodušší, abyste jim lépe porozu-
měli, ale nepřišel jsem na to jak. Velkým problémem je, že při výstavbě
musíte mít na zřeteli mnoho faktorů. Potřebujete, aby vám karta, kterou
zahrajete, umožnila stavět v zamýšlené Lokaci. To znamená, že se mu-
síte ujistit, aby symboly na kartě, destičce i na políčku byly všechny
stejné. Průmyslové karty jsou při použití komplikovanější než Lokační
karty, protože pro ně potřebujete mít připojen vlastní průplav/železnici
z některé své destičky do Lokace, kde chcete stavět. Ještě větší zmatek
dělá skutečnost, že pro výstavbu někdy potřebujete uhlí a někdy ne. 
Uhlí musí být dopravováno přes průplavy/železnice, což znamená pečli-
vé plánování. Na začátek má smysl začít stavět průmysl, který nepotře-
buje uhlí, jen abyste si zvykli na herní mechanismy. S potřebou železa
na výstavbu si nedělejte starosti, neboť tato komodita nevyžaduje prů-
plavy či železnice, aby byla dopravena do cílové Lokace.

Když s hrou začínáte, nesnažte se být příliš ambiciózní, držte se jedno-
duchosti. Vaší první akcí by mělo být budování Přádelny nebo Přístavu.
Jestliže postavíte Přádelnu, pak ji zkuste vybudovat co nejblíže k Man-
chesteru. Jestliže stavíte Přístav, pak je Liverpool nebo Preston dobrou
volbou na začátek. Pro postavení Přádelny, si nachystejte Lokační kar-
tu, díky které ji v této Lokaci bez problémů postavíte, nebo Průmyslo-
vou kartu. Jestliže použijete Průmyslovou kartu, tak můžete stavět
v jakékoli Lokaci se symbolem přádelny, protože ještě nemáte na hra-
cím plánu žádnou jinou destičku.



Železárny

Loděnice

Uhelný důl

Přístav
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Výčet Průmyslových destiček

• Odstranili jste na začátku Období
správné množství karet z balíčku?

     
• Ujistěte se, že je v prvním kole Obdo-

bí průplavů hrána pouze jedna karta.
• Pamatujte si, že na konci Období prů-

plavů budou z hracího plánu odstraně-
ny všechny Průmyslové destičky Tech
úrovně 1 se všemi kostkami na nich.

• Ověřte si, zda může být Průmyslová
destička postavena v Období, kdy ji
chcete postavit.

• Když postavíte Uhelný důl nebo Žele-
zárny, zkontrolujte, zda nemusíte pře-
místit kostky na příslušné Ukazatele
poptávky.

• Za každou destičku, kterou během
Rozvoje odstraníte, musíte odněkud
vzít železnou kostku.

• Ujistěte se, že všechny peníze, které
utratíte, jsou v boxu Utracené částky.
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Fáze v Období
1. Karty
2. Akce hráčů
3. Vítězné body
4. Nové Období

Cena Cena výstavby destičky
Příjem O kolik Příjem vzroste,
když je destička otočena.
VB Zisk vítězných bodů
uhlí? Potřebujete uhlí na výstavbu
destičky?
železo? Potřebujete železo na vý-
stavbu destičky?
Kostky Počet kostek uhlí či železa
umístěných na destičku.
Období Ve kterém Období může být
Průmyslová destička postavena?
počet Množství vašich destiček toho-
to druhu ve hře.

Dostupné akce
Výstavba průmyslu
Výstavba průplavu/železnice
Pokrok
Prodej bavlny
Půjčka

• Během Období průplavů může mít
každý hráč v Lokaci pouze jednu
ze svých Průmyslových destiček.

• Můžete přestavět své vlastní Průmy-
slové destičky.

• Můžete přestavět Uhelné doly a
Železárny jiného hráče v závislosti
na dostupném množství uhlí či že-
leza.     

• Můžete sloučit své dvě akce do je-
diné, abyste mohli stavět v jakékoli
Lokaci.

• Jakmile bude během Období průpla-
vů dobrán balíček karet, tak si již
nemůžete vzít Půjčku.

• Když je žeton poptávky na spodním
políčku Ukazatele poptávky po bavl-
ně, tak již v tomto Období nemůže
nikdo prodat bavlnu na Vzdálený trh.

Krátké připomenutí pravidel

Přádelna

Pomocná karta hráče

Kroky ve fázi
akce hráčů
1. Příjem
2. Hraní karet
3. Určení pořadí
4. Dobrání karet

Požadavky při Výstavbě průmyslu
1. Umožňuje vám tato karta stavět

v požadované Lokaci?
2. Je symbol na políčku stejný jako

symbol na destičce?
3. Pokud potřebujete uhlí, můžete

je dopravit do Lokace?
4. Odkud si vezmete železo, pokud je

ho potřeba?
5. Můžete zaplatit celou cenu destičky

plus každý výdaj navíc?

Tech   Cena    Příjem     VB     uhlí?   železo?      pouze       počet
úroveň                                                                      v Období

1         £6           3            2          ne         ne         průplavů        2
2         £7           3            4          ne         ne             --               2
3         £8           4            6          ne         ne             --               2
4         £9           4            9          ne         ne             --               2

Tech    Cena    Příjem     VB     uhlí?   železo?      pouze       počet
úroveň                                                                       v Období   

1        £12          5            3         ne          ne         průplavů       3
2        £14          4            5        ano         ne              --              3
3        £16          3            9        ano        ano             --              3
4        £18          2           12       ano        ano             --              3

Tech   Cena    Příjem     VB     uhlí?   železo?   kostky     pouze       počet
úroveň                                                                                     v Období

1         £5           4            1          ne         ne           2          průplavů      1
2         £7           7            2          ne         ne           3               --             2
3         £8           6            3          ne        ano          4               --             2
4        £10          5            4          ne        ano          5               --             2

Tech   Cena    Příjem     VB     uhlí?   železo?   kostky       pouze      počet
úroveň                                                                                      v Období

1          £5          3            3         ano         ne          4          průplavů       1
2          £7          3            5         ano         ne          4               --              1
3          £9          2            7         ano         ne          5               --              1
4         £12         1            9         ano         ne          6               --              1

Tech    Cena    Příjem    VB      uhlí?   železo?    pouze         počet
úroveň                                                                      v Období

0          --           --           --          --           --           nikdy          2
1         £16         2           10       ano        ano         průplavů      2
2         £25         1           18       ano        ano         železnic       2



Objasnění pravidel 
(Převzato z http://www.warfroggames.com/brassfaq.html) 
 
• Průplavy - výstavba jednoho průplavu stojí Ł3. Na 

naznačeném spojení může být pouze jeden průplav. 
• Železnice - výstavba jedné železnice stojí Ł5 nebo za Ł15 

postavíte dvě železnice v jediné akci. Na vyobrazeném 
spojení na hracím plánu může být pouze jeden průplav. 

• Vzdálené trhy - Pokud prodáváte na Vzdálený trh, pak je 
příjem navíc, který znázorněn na Ukazateli poptávky po 
bavlně, přidán k vaší úrovni příjmů (počet políček), toto není 
bráno jako hotovost.  

• Směsice destiček je omezená. 
• Jeden přístav umožňuje prodej bavlny z jedné Přádelny. 

Avšak přístav může být použit i vícekrát za účelem prodeje na 
Vzdálený trh. Neexistuje žádný horní limit na to, kolikrát 
může být přístav použit pro prodej na Vzdálený trh. 

• Když získáte Příjem, tak postupujete o takový počet políček 
nahoru, o kolik se příjem zvyšuje, např. když získáte Ł5, tak 
postoupíte vzhůru o pět políček. Všimněte si, že to 
neodpovídá vzrůstu o Ł5 ve skutečném příjmu, protože ten 
závisí na příjmové skupině, kde se nacházíte. Pokud si 
vezmete půjčku, pak se posunujete dolů po příjmových 
skupinách. To znamená, že za každých půjčených Ł10 ztratíte 
Ł1 z aktuální částky při Příjmu. 

• Loděnice technologické úrovně 1 mohou být postaveny pouze 
v Období průplavů. 

• Nemůžete stavět Loděnice technologické úrovně 0. 
• V Období průplavů budete moci postavit Loděnice pouze 

v Liverpoolu. 
• Virtuální spojení mezi Liverpoolem a Birkenheadem může 

být použito pouze proto, aby hráčům bylo umožněno použít 
Průmyslovou karu k výstavbě v Birkenheadu. Nemůže být 
použito pro vybudování železničního spojení mezi 
Birkenheadem a Ellesmere Portem. 

• Všimněte si, že pokud postavíte jakoukoli Průmyslovou 
destičku technologické úrovně 2 v Období průplavů a ta 
vydrží až do konce Období železnic, pak ji ve skutečnosti 
obodujete dvakrát, jednou na konci Období průplavů a znovu 
na konci Období železnic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varianta pro 2 hráče 

 
Změny na hrací ploše 
• Hráči nemohou budovat průmysl nebo tratě do 

následujících Lokací (tyto Lokace jsou na hrací ploše 
nedostupné): 
Birkenhead, Ellesmere Port, Stockport, 
Macclesfield, Oldham a Rochdale. 

• S Vnější Lokací Scotland může být postaveno i spojení 
průplavem, právě tak jako spojení železnicí. 

• Vynechejte část za Ł1 na Ukazateli poptávky po uhlí a 
železe. První zdroj na obou Ukazatelích poptávky stojí 
Ł2. První políčka nebudou nikdy použita. 

 
 
Změny v balíčku karet 
• Odstraňte z balíčku následující Lokační karty: 

Birkenhead, Ellesmere Port, Stockport, 
Macclesfield, Oldham a Rochdale. 

• Odstraňte z balíčku po jedné z následujících Lokačních 
karet: Manchester, Wigan, Liverpool, Lancaster, 
Preston. 

• Odstraňte z balíčku následující Průmyslové karty: 
o 3 Průmyslové karty Přádelna 
o 3 Průmyslové karty Přístav 
o 2 Průmyslové karty Loděnice 
o 1 Průmyslovou kartu Uhelný důl 
o 1 Průmyslovou kartu Železárny 

 
Po odstranění výše uvedených karet by měl balíček 
karet mít 40 karet. 
 
 

Změny při hraní hry 
• Hráči začínají s Ł25 místo s Ł30. 
• Odstraňte jednu -1, -3 a obě 0 destičky Vzdáleného 

trhu z balíčku destiček Vzdáleného trhu. Při hře 2 hráčů 
se nepoužijí.  

• Na začátku Období průplavů odstraňte z balíčku karet 
náhodně 2 karty. Na začátku Období železnice se 
neodstraňují žádné karty. 

 
Dále hra pokračuje jako obyčejná hra 3 – 4 hráčů. 
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