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Připrav hru podle obrázku vpravo. Postup je víceméně 
stejný jako v základní hře, s drobnými rozdíly:

1   Použij zobrazené části herního plánu. Sólová hra 
je vyvážená pro největší arénu.

2   Počítadlo killshotů překryj přídavným plánem 
otočeným na stranu Turret módu. Bude před-
stavovat umělou inteligenci.

3   Zamíchej akční karty a balíček polož lícem dolů 
na desku umělé inteligence. Hezky se vejde na 
plochu s lebkami.

4   Otoč 5 horních akčních karet a vylož je na pět polí 
na desce umělé inteligence. Pole sice mají ikony 
turretů, ale v sólo hře budou sloužit jako zásobník 
programů pro nepřátelskou umělou inteligenci.

5   Zbraně a munici připrav obvyklým způsobem.

6   V sólo hře budeš potřebovat asi 5 lebek. Můžeš je 
umístit tam, kde obvykle leží balíček akčních karet.

 Vítězné body nechej v krabici. Sólo hra 
se nehraje na body. Tvým úkolem je 
zabít každého nepřítele dříve, než tebe 
zabijí dvakrát.

PŘÍPRAVA HRY

SÓLO HRA DLC
Petr Čáslava

Něco je špatně. Hodně špatně.

Jsi zpátky v aréně. Hlava ti třeští, s námahou se sbíráš ze země. Oči se snaží přivyknout šeru. 
Spawnpoint, na němž ses objevil, už neosvětluje místnost příjemným tlumeným světlem. 

Teď zlověstně a jedovatě pableskuje.

Zaslechneš blížící se kroky. Jsou to tví staří přátelé, tví soupeři, připraveni na hru. Ale něco je jinak. 
Jak ses sem vlastně vůbec dostal?

Tři postavy vejdou do místnosti. Jako na povel stočí hlavy tvým směrem. Bezcitné oči se zalesknou 
v mihotavém světle spawnpointu. Tohle nebude jen další přátelský zápas. Všechny je ovládá nějaká 

nepřátelská inteligence. A tebe chce zabít.

Toto je sólová varianta deskové hry Adrenalin. Lze hrát i s rozšířením „Týmová hra DLC“. 
Pravidla se od základních nijak výrazně neliší, takže si zde vysvětlíme jen rozdíly.

1

NEWTON ZAMĚŘOVAČ ZNAČKOVACÍ GRANÁT NEWTON NEWTON

4

5

2 63



PŘÍPRAVA NEPŘÁTEL
Vyber si 3 figurky, které budou představovat tvé nepřátele. Budeme jim 
říkat modrý, žlutý a červený bot. Nejjednodušší bude, když za modrého 
bota vybereš Banshee, za žlutého :D-STR0J-3Ra a  za červeného, hm, 
třeba Violetu.

No dobře, ve skutečnosti je to jedno. Zvol si libovolné tři nepřátele. 
V každém případě ale jeden z nich bude žlutý bot, jeden modrý a jeden 
červený. Znázornit to můžeš tak, že na jejich desky položíš kostičku 
munice dané barvy.

Desky nepřátel vylož v náhodném pořadí vedle herního plánu. V tom-
to pořadí budou hrát, odshora dolů. Nepřátelé nepotřebují zbraně ani  
munici. Ale budou na tebe útočit, takže potřebuješ jejich žetony zranění. 

Pokud máš i rozšíření Týmová hra DLC, dej každému nepříteli jeho des-
tičku adrenalin rushe. (Nepřátelé ale nemohou využívat své speciální 
schopnosti ani zbraně.)
Nakonec rozmísti nepřátele podle barev na spawnpointy.

Žlutý botŽlutý bot

Modrý botModrý bot

Červený botČervený bot

Tvoje deskaTvoje deska

PŘÍPRAVA HRÁČE
Vyber ještě jednu figurku, za tu budeš hrát ty. Příprava probíhá stejně 
jako v běžné hře, dokonce si i lížeš akční karty. Pro tebe funguje balíček 
akčních karet jako obvykle. Ale zároveň představuje naprogramované 
akce nepřátel.
Máš-li i rozšíření Týmová hra DLC, můžeš si vzít jednu svou speciální 
zbraň a používat svou schopnost. (Pokud tedy nechceš hrát za Sproga. 
Sólová hra není na jeho jedovaté útoky připravená. Asi bude přece jen 
lepší udělat z něj nepřítele.)

V žádném případě!
Já bych tě nikdy nezradila!

Já tě klidně zradím.
Udělej ze mě červeného bota!

Hra probíhá v kolech. Každé kolo se skládá z následucích kroků:

1. Programování botů.

2. Tvůj tah.

3. Jejich tah.

PROGRAMOVÁNÍ BOTŮ
Boti se programují pomocí 5 akčních karet na desce umělé inteligence. Důležitá je barva akčních karet. Na začátku hry je všech pět karet lícem vzhůru. 
V průběhu hry je ale možné některé z karet otočit (viz dále). Otočené karty nemají žádnou barvu.
Na začátku každého kola přiřaď každému botovi jeden program:
Vezmi z nabídky první kartu zleva, která má shodnou barvu jako bot, a polož ji do jeho zásobníku munice.
Pokud v nabídce žádná shodná karta není, vezmi první kartu zleva, která je otočená lícem dolů, a polož ji do zásobníku bota.
Je možné, že v nabídce leží všechny karty lícem vzhůru, ale přitom nějaká barva chybí. V takovém případě nejdřív naprogramuj ty boty, u nichž je 
to možné. Nakonec vezmi první kartu zleva ze zbylých a lícem dolů ji polož do zásobníku bota, jemuž ještě program chybí.
Poté, co všem botům přiřadíš program (ať už lícem vzhůru, nebo dolů), sesuň všechny zbylé karty doleva a na prázdná místa vylož 3 nové. 
Pokud by balíček došel, zamíchej odhozené karty a vytvoř nový.

PRŮBĚH HRY

Žádný z programů není modrý. Červený bot dostane kartu 
Newtona. Žlutému botovi dej žlutý Zaměřovač. Červený Teleport 

otoč lícem dolů a přiřaď jej modrému botovi. Zbylé karty sesuň 
doleva a rozdej tři nové karty.
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Na začátku hry umísti svou figurku na vybraný spawnpoint podle obvyklých pravidel. Během svého tahu chceš rozdat co nejvíce zranění svým 
třem nepřátelům, takže když ti náhodou dojdou žetony zranění, použij žetony některé z nehrajících postav jako náhradu.
Kromě toho, že můžeš střílet do přátel, můžeš střílet i do spawnpointů:

POŠKOZENÍ SPAWNPOINTU
Spawnpoint lze obecně zaměřit stejně jako nepřítele. Zásah, který zraní všechny na poli nebo v místnosti zároveň poškodí i spawnpoint, který se 
tam nachází.
Za každé poškození, které způsobíš některému ze spawnpointů, otoč jednu kartu programu shodné barvy lícem dolů. Můžeš si vybrat libo-
volný stejně barevný program na pultu – nemusí jít popořadě. Nelze ale otočit program, který už má nějaký bot přiřazený.
Pokud poškodíš např. modrý spawnpoint, ale na pultu není žádný modrý program, který by se dal otočit, nic se nestane.
Spawspoint nelze označit. Pokud útokem rozdáváš značky, v případě spawnpointů je ignoruj.
Několik zbraní se spawnpointy interaguje odlišně:
Spawnpoint nelze posunout. To znamená, že Magnetron může poškodit jen takový spawnpoint, který vidíš. Chceš-li spawnpoint poškodit 
Vortexem, musíš zaměřit pole, na němž se spawnpoint nachází.
Spawnpoint uzemňuje výboj z T.H.O.R.a. To znamená, že výboj se ze spawnpointu nemůže šířit dál k dalšímu cíli.

Poté, co dokončíš svůj tah, vyhodnoť programy nepřátel v daném pořadí – odshora dolů. Karty vyhodnocených programů odlož na odhazovací hromádku.

x2 TELEPORT TELEPORT
1. Bot se teleportuje na tvé pole.

2. Bot ti způsobí 1 zranění. Pokud má odemčené obě adrenalinové akce, dá ti navíc 1 značku.

x2 ZAMĚŘOVAČ ZAMĚŘOVAČ
1. Bot se pohne o 1 pole blíže k tobě. (Více viz rámeček.)

2. Pokud tě z nového pole bot vidí, způsobí ti 2 zranění. Pokud má odemčené obě adrenalinové akce, dá ti navíc 1 značku.

x2 ZNAČKOVACÍ GRANÁT ZNAČKOVACÍ GRANÁT
1. Bot se pohne o 1 pole blíže k tobě. (Více viz rámeček.)
2.  Pokud tě z nového pole bot vidí, způsobí ti 1 zranění a dá ti 1 značku. Pokud má odemčené obě adrenalinové akce, bude to místo 

toho 1 zranění a 2 značky.

Poznámka: Stejně jako v základní hře se značky daného bota promění ve zranění, teprve až tě znovu zasáhne on sám. Pro každého 
bota tedy používej značky jeho barvy.

Vyhodnocení pohybu
Má-li se bot pohnout na základě programu Zaměřovače nebo Značkovacího granátu, postupuj podle těchto pravidel:
0. Jestliže se bot už nachází na stejném poli jako ty, nepohne se. Jinak se pohne o 1 pole blíže.
1. Pokud se bot může pohnout na pole, z nějž na tebe uvidí, pohne se na něj.
2.  Zůstává-li i tak více možností, pohne se bot na pole, které je nejblíže místnosti, která má stejnou barvu jako  

jeho program. („Blízkost“ se měří adrenalinovým způsobem – cesta může vést skrz dveře, ale ne skrze zdi.)
         3. Jestliže i poté zůstává více možností, můžeš si z nich vybrat.

TVŮJ TAH

JEJICH TAH



Tvým cílem je zabít každého bota dříve, než tebe zabijí dvakrát.
Pokud se ti povede zabít každého bota, vyhráváš poté, co boti dokončí svůj tah. Jestliže tě boti zabijí podruhé, vyhrávají ihned.

SMRT A RESPAWNOVÁNÍ
Když tě zabijí poprvé, vezmi si lebku. Okamžitě se respawnuj podle obvyklých pravidel. Pokud ještě zbývá vyhodnotit některé programy, 
pokračují hned boti dál.
Když tě zabijí podruhé, vezmi si druhou lebku. Už se nerespawnuješ a prohráváš.

Overkill
Značky pomsty fungují podle obvyklých pravidel. Botovi, jemuž se podařil overkill, dej značku pomsty. Obdobně dostaneš značku pomsty od bota, 
u kterého jsi zaznamenal overkill. Jinak v sólo hře za overkill není žádná odměna. Můžeš se ale pochválit za dobře vykonanou práci.

RESPAWNOVÁNÍ BOTŮ
Když zabiješ bota, dej mu červenou lebku. Pokud používáš destičky adrenalin rushe, nastav ji do startovní polohy. Z  botova plánu odstraň 
všechny žetony zranění, ale program mu nech. Na konci svého tahu bota náhodně respawnuj. (Lízni si akční kartu, umísti bota na spawnpoint 
shodné barvy a kartu odhoď.)
Podaří-li se ti bota zabít podruhé, znovu jej respawnuj, ale už mu nedávej druhou lebku. Neměl by ses soustředit jen na jeden cíl. Abys vyhrál, 
musíš zabít všechny.
I když už má každý bot červenou lebku, ještě stále nemáš vyhráno. Na konci svého tahu respawnuj poslední oběť. Pak mají boti ještě poslední 
tah, v němž se můžou pokusit tě zabít. Pokud během něj nedostaneš druhou lebku, vyhráváš!

Ve vítězné euforii skláníš zbraň. Konečně! Je po všem, zvítězil jsi.

Chodbou se rozlehnou kroky a do místnosti nakoukne Sprog.

„Kdepak vítězství. To by bylo moc snadný.“

Kývne směrem k poškozenému spawnpointu. „Myslíš, že to ovládá jen tuhle arénu? Už dávno ne. To AI už je rozlezlý všude.“

Jeho pohled, ovládaný umělou inteligencí, je prázdný. Ale někde hluboko pod ním něco probleskuje. Je to poznání…, nebo čirá hrůza?

KONEC HRY

x2 NEWTON NEWTON
1. Bot si tě přitáhne až o 2 pole blíže k sobě v jednom směru (sám se přitom nehýbe).
2. Pokud tě teď bot vidí, způsobí ti 1 zranění. Pokud má odemčené obě adrenalinové akce, dá ti navíc 1 značku.
Je-li to možné, přitáhne si tě bot o celá 2 pole. Zůstává-li více možností, zvolí tu, kdy skončíš na poli, které je blíže k místnosti, jež má 
stejnou barvu jako jeho program. Jestliže má i pak více možností, radši to zkontroluj – takových případů je jen málo. Ale pokud si jsi 
jistý, že má bot i tak více možností, je rozhodnutí na tobě.

x2 ZKRAT
Jestliže nebylo možné botovi přiřadit program v jeho barvě, dostal kartu s chybným kódem (lícem dolů). Takový bot se v tomto kole 
nehýbe ani neútočí. Naopak, poškodí sám sebe!
Zkrat mu způsobí 1 zranění. Pokud máš rozšíření Týmová hra DLC, naznačíš to tím, že posuneš jeho destičku adrenalin rushe. Tím mu 
zkrátíš počítadlo zásahů o jedno pole. Jestliže rozšíření nemáš, dej mu jeden z jeho vlastních žetonů zranění (ne svůj).
Pokud by měl zkrat způsobit killshot, nic se nestane – poslední zranění musíš botovi způsobit ty sám. Zkrat také nikdy neaktivuje 
přiřazené značky.

Adrenalinové akce
Pro tebe fungují adrenalinové akce jako obvykle. U botů se řídí obvyklými pravidly pro hru s botem. To znamená, že první adrena-
linová akce nedělá nic, ale jakmile se odemkne druhá, dává bot o 1 značku navíc. (Viz přehled na botí kartě.)
Pro lepší zapamatování můžeš na jeho kartu programu umístit jeden žeton zranění, jakmile si druhou adrenalinovou akci odemkne. 
Žeton tam nech i poté, co se program vyhodnotí – dokud bot nezemře a nepřijde o adrenalinové akce.


