
schopnosti hrácu
V pořadí si každý z hráčů vybere jednu z karet 
schopností hráče a umístí ji na obrázek postavy na své 
hráčské desce. Karta ukazuje schopnost, kterou hráč 
může použít během hry.

Autory příběhů postav jsou Randal Lloyd a Dylan D. Phillips.

karty úkolu
Zamíchej karty úkolů a dej každému hráči jednu 
kartu lícem dolů. Na svou kartu se můžeš podívat, 
ale neukazuj ji žádnému jinému hráči. V horní části 
karty jsou uvedeny dvě podmínky. Jakmile jednu 
z nich splníš, otoč kartu lícem nahoru a vyber si jednu 
ze třech schopností v dolní části karty a označ ji 
kostkou. To bude tvá nová schopnost po zbytek hry.

Pokud je to schopnost, 
kterou je možné využít 
pouze jednou za den, umísti 
žeton schopnosti vedle 
karty úkolu. Otočením 
žetonu na stranu s “X” se 
znázorní, že jsi v tomto dni 
schopnost již použil. Žeton 
se otočí zpět na začátku 
každého dne.
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THE BOSS
You start with 1 Gas Can. You treat all City tiles as if they had Helipads.

You only have 2 MP each turn.
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THE FIXER
You can refresh Fixer tiles as if they  

were Equipment tiles.Each time you do this, pay $1k plus  
the cost of the Fixer tile. 

KI
TT
Y GANG MEMBERYou begin the game in control of the Gangs  

from the starting City tile and $3k less.
You may not hire Gangs.

RU
BY HACKER

You can enter a closed Business without using a key.

Gain 2 Notoriety each time you do this.
OR

Receive income 
from 2 Businesses

Have 1 Locker tile and 1 Exit tile.

Receive an additional $5k during the Income Phase.
Once per day during  your turn you may take one Contact card.

Once per day,  avoid one SWAT  Police Officer.

Poznámka: Doporučujeme odehrát několik partií, než přidáte 
do hry schopnosti hráčů nebo karty úkolů. Není vhodné hrát 
se schopnostmi hráčů a kartami úkolů zároveň. Mohlo by to 
způsobit nevyváženost hry, protože s některými schopnostmi 
je plnění některých úkolů snazší.
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deska nabídky karet kontaktu
Na tuto desku se umístí balíček karet kontaktů a nabídka karet kontaktů.

karta 
kontaktu 
kanystr
Přidej ji 
do balíčku 
karet 
kontaktů.

desticky výhody
Přidej desičky pomůcek na hromádku 
pomůcek.

Figurky sandry 
a por. costy
Použij je v sólové hře a hře 
dvou hráčů.

hvezdy povesti, 
kovové klíce a 
plastové kostky
Použij je místo černých 
kostek pověsti, žetonů klíčů 
a dřevěných kostek příjmu.


