
MAUTOMA SOLO

1. WPROWADZENIE
Wariant solo do gry Brass: Birmingham, wprowadza wirtualnego przeci-
wnika Automę, który wykonuje akcje na podstawie specjalnej talii kart.

2. KOMPONENTY
• Podstawowa gra Brass: Birmingham
• Talia Automy: 22 dwustronne karty. Opis akcji oraz ikon znajduje się   
 w sekcji 7.

3. OGOLNE ZALOZENIA
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Automa stosuje się do kilku zasad, aby uprościć zarządzanie:
• Automa jest zawsze drugim graczem. Kolejność tur jest stała.
• Automa nie używa pieniędzy. Zakładamy, że zawsze stać ją na
 wykonanie akcji.
• Automa nie bierze pożyczek ani jokerów.
• Automa stosuje pozostałe zasady jak w normalnej grze.
 W szczególności: W szczególności:
 - Aby użyć węgiel, musi mieć połączenie z jego źródłem.
 - Aby wykorzystać twoje piwo, musi mieć połączenie z twoim
   browarem.
 - Żetony połączeń muszą sąsiadować z miastem będącym częścią jej   
   sieci.
 - W Erze Kanałowej może mieć tylko 1 swój żeton przedsiębiorstwa    - W Erze Kanałowej może mieć tylko 1 swój żeton przedsiębiorstwa   
   w danym mieście.
 - Podczas akcji BUDOWY nie wydaje pieniędzy, jednak wykorzystuje   
   węgiel i żelazo w normalny sposób.
 - W Erze Kolejowej zużywa 1 węgiel za każde wystawiane połączenie   
   kolejowe. Gdy wystawia podwójne połączenie zużywa także 1 piwo.
 - Podczas akcji SPRZEDAŻY jej żeton wymaga połączenia
   z odpowiednim żetonem kupca oraz piwa, jeśli jest wymagane.   z odpowiednim żetonem kupca oraz piwa, jeśli jest wymagane.

4. TALIA AUTOMY
Talia Automy zawiera 22 dwustronne karty. W turze Automy dobierz 
jedną kartę. Awers zawiera od 2 do 3 pól akcji. Automa wybiera pierwsze 
dające się zastosować pole.
Automa zawsze wykonuje 1 lub 2 akcje w swojej turze. Nigdy nie pasuje 
bez wykonania przynajmniej 1 akcji.
Awers dobranej karty określa pierwszą akcję, a rewers kolejnej drugą.
W niektórych przypadkach obie akcje mogą pochodzić z awersu,
w takim wypadku należy zignorować rewers kolejnej karty, ponieważ w takim wypadku należy zignorować rewers kolejnej karty, ponieważ 
Automa wykonała już swoje dwie akcje.
Jeśli na dobranej karcie nie występuje możliwa do wykonania akcja, 
należy ją odrzucić i dobrać kolejną.

5. PRZYGOTOWANIE
• Przygotuj grę dla dwóch graczy. Automa nie potrzebuje pieniędzy ani   
 znacznika przychodu.
• Wybierz poziom trudności. Ułóż żetony przedsiębiorstw na       
 planszetce Automy według schematów z sekcji 5.1.
• Potasuj 40 kart miast i przedsiębiorstw. Połóż na polu dobierania 19
 z nich. Resztę odłóż na bok – nie będą brały udziału w Erze       
 Kanałowej. Zauważ, że nie musisz dobierać 1 karty na start, aby
 utworzyć stos kart odrzuconych – jest ona już zawarta w tych       utworzyć stos kart odrzuconych – jest ona już zawarta w tych      
 odłożonych na bok.
• Przygotuj talię Automy (sekcja 5.2).

5.1. Określ poziom trudności

5.2. Przygotowanie talii Automy

Łatwy:

Średni:

Trudny:

Na czerwono zaznaczono zmiany względem standardowego
rozmieszczenia żetonów.
Są to jedynie propozycje, możesz dostosować poziom trudności
poprzez modyfikację liczby żetonów na planszetce Automy.

Podziel karty na grupy według liter w prawym górnym rogu (A, B lub 
C). Potasuj każdą grupę.
Weź 4 karty z grupy A, 3 karty z grupy B i 3 karty z grupy C. Pota-
suj je razem formując początek talii.
Weź po 1 karcie z każdej grupy. Potasuj je i połóż na górze przed chwilą 
uformowanej talii.
Potasuj pozostałe 9 kart razem i umieść je także na górze talii. Odwróć 
talię, tak by rewersy były na górze. Talia Automy jest gotowa!



6. PRZEBIEG GRY
Rozegraj swoją turę jak w standardowej grze, po czym rozegraj turę 
Automy według schematu:
1. Dobierz wierzchnią kartę z talii Automy.
2. Sprawdzając od góry, znajdź pierwsze pole z możliwą do wykonania   
 akcją. Automa ją wykonuje.
3. Jeśli żadna akcja nie jest możliwa do wykonania, odrzuć dobraną kartę   
 i dobierz kolejną, po czym wróć do punktu 2.
4. Jeśli Automa wykona dwie akcje, jej tura się kończy. Jeśli tylko jedną,   4. Jeśli Automa wykona dwie akcje, jej tura się kończy. Jeśli tylko jedną,   
 sprawdź rewers kolejnej karty. Ponownie znajdź pierwsze od góry pole  
 z możliwą do wykonania akcją. Jeśli żadna nie jest możliwa do
 wykonania, Automa pasuje, otrzymuje 5 punktów zwycięstwa, a jej    
 tura dobiega końca.

awers rewers

7. OPIS AKCJI I IKON NA KARTACH AUTOMY
Awers karty automy zawiera zazwyczaj od 2 do 3 pól akcji (oddzielone 
wstęgami z nazwami miast), a każde z nich może przedstawiać 1 lub 2 
akcje.
Rewers jest listą standardowych akcji z warunkami okreslającymi możli-
wość ich wykonania.

Pole akcji z ikoną konkretnego przedsiębiorstwa (np. Przędzalni) i nazwą 
miasta na wstążce oznacza, że Automa buduje to przedsiębiorstwo
w tym mieście.
UWAGI:
• Jeśli wstążka zawiera więcej niż jedno miasto, Automa wybiera
 pierwsze, w którym budowa jest możliwa. Karta powyżej mówi, że     pierwsze, w którym budowa jest możliwa. Karta powyżej mówi, że    
 Automa najpierw spróbuje budować w Redditch, a jeśli to okaże się    
 niemożliwe, to za kolejny cel obierze Coalbrookedale.
• Kostka żelaza z ceną oznacza, że Automa będzie budować tylko, jeśli   
 cena żelaza na rynku jest równa lub wyższa od podanej. Jeśli jest     
 niższa, przejdź do kolejnego pola.
• Ikona połączenia w nawiasie oznacza, że Automa może umieścić     • Ikona połączenia w nawiasie oznacza, że Automa może umieścić     
 żeton połączenia przed budową, aby dotrzeć do źródła węgla. Jeśli tak  
 się stanie, to tura Automy dobiegnie końca, gdyż wykona w taki     
 sposób 2 akcje.
• Jeśli na polu akcji znajduje się ikona kopalni węgla, a po niej ikony    • Jeśli na polu akcji znajduje się ikona kopalni węgla, a po niej ikony    
 połączenia, Automa najpierw buduje kopalnię, a następnie umieszcza   
 żeton połączenia (do dwóch w Erze Kolejowej). To również kończy   
 turę Automy, gdyż w taki sposób wykona 2 akcje.
• Automa przestrzega standardowych zasad umieszczania budynków
 i połączeń: musi zużywać węgiel, żelazo i piwo jak gracz. Jeśli istnieje    i połączeń: musi zużywać węgiel, żelazo i piwo jak gracz. Jeśli istnieje   
 więcej niż jeden sposób umieszczenia połączenia, postępuj zgodnie z   
 zasadami rozstrzygania w ramce na stronie 3. Pamiętaj, że połączenia   
 muszą wychodzić z lokalizacji będącej częścią sieci Automy.
• Istnieje karta, która mówi, że Automa buduje wiejski browar
 (South/North Farm Brewery). Podobnie jak w przypadku gracza,     (South/North Farm Brewery). Podobnie jak w przypadku gracza,    
 Automa musi najpierw zbudować połączenie do tego browaru.     
 Może to wykonać z ikony w nawiasie na tym samym polu akcji. Jeśli to  
 zrobi, jej tura się zakończy.

7.1. Pole akcji na awersie: BUDOWA

Automa umieszcza 1 lub 2 żetony połączeń, zaczynając od miasta wska-
zanego na wstążce. To miasto musi być częścią jej sieci.
W Erze Kanałowej Automa umieszcza 1 żeton połączenia wychodzący 
ze wskazanego miasta. 
W Erze Kolejowej Automa próbuje umieścić do dwóch żetonów 
połączeń. Pierwszy wychodzi ze wskazanego miasta, a drugi z miasta, do 
którego prowadził pierwszy. Automa musi w standardowy sposób zuży-
wać węgiel i piwo.
Jeśli istnieje więcej niż 1 sposób umieszczenia żetonu połączenia, 
postępuj zgodnie z zasadami rozstrzygania w ramce na stronie 3.

7.2. Pole akcji na awersie: POŁĄCZENIE

Jeśli Automa ma przynajmniej jeden budynek połączony z odpowiednim 
kupcem i dostęp do beczek z piwem, wykonuje akcję SPRZEDAŻY.
• Automa odwraca wszystkie możliwe żetony przedsiębiorstw i zużywa   
 wszystkie wymagane beczki piwa.
• Automa zużywa najpierw piwo kupieckie, następnie swoje piwo, na    
 końcu piwo gracza (jeśli ma z nim połączenie). Ta kolejność jest     
 przedstawiona na karcie w ramach przypomnienia.
• Jeśli istnieje więcej niż jeden budynek gotowy na sprzedaż, ale nie     • Jeśli istnieje więcej niż jeden budynek gotowy na sprzedaż, ale nie     
 wszystkie z nich mogą być odwrócone, postępuj zgodnie z zasadami   
 rozstrzygania w ramce na stronie 3.
• Automa otrzymuje bonus kupiecki tylko, jeśli są to punkty zwycięstwa
• Po tym tura Automy dobiega końca.
Jeśli Automa nie posiada budynków gotowych na sprzedaż, sprawdź Jeśli Automa nie posiada budynków gotowych na sprzedaż, sprawdź 
poniższe warunki dla wszystkich budynków, w razie potrzeby stosując się 
do zasad rozstrzygania:
a.  Jeśli budynek jest połączony z kupcem, ale Automa nie ma dostępu   
 do beczek z piwem, buduje browar w mieście określonym pod ikoną
 browaru na tym polu akcji. Po tym tura Automy się kończy.
b.  b.  Jeśli budynek nie jest połączony z kupcem, ale brakuje tylko 1 żetonu   
 połączenia, to Automa umieszcza ten żeton. Po tym tura Automy się   
 kończy.

7.3. Pole akcji na rewersie: SPRZEDAŻ (SELL)

Automa wykonuje akcję rozwoju tylko, jeśli cena żelaza jest taka sama 
lub niższa niż ta wskazana na karcie.
Automa zużywa dwie kostki żelaza, jeśli to możliwe. Jeśli jest dostępna 
tylko jedna kostka żelaza w danej cenie, zużywa tylko jedną. Automa 
nigdy nie usuwa żetonów ze swojej planszetki podczas tej akcji. Zamiast 
tego zdobywa 3 punkty zwycięstwa.

7.4. Pole akcji na rewersie: ROZWÓJ (DEVELOP)

Automa umieszcza 1 żeton połączenia w Erze Kanałowej lub do dwóch 
w Erze Kolejowej, zaczynając od miasta, w którym ostatnio
podejmowała akcję. W Erze Kolejowej Automa, jeśli to możliwe,
umieszcza drugi żeton połączenia w mieście, do którego dotarła pier-
wszym (pamiętając, że każde połączenie wymaga węgla, a podwójne 
piwa).
Jeśli jest więcej niż jedna możliwość umieszczenia żetonu połączenia , 
postępuj zgodnie z zasadami rozstrzygania w ramce na stronie 3.

7.5. Pole akcji na rewersie: POŁĄCZENIE
   (NETWORK)

Jeśli Automa nie wykonała drugiej akcji z rewersu karty, to pasuje otrzy-
mując natychmiast 5 punktów zwycięstwa.

7.5. Pole akcji na rewersie: PASOWANIE (PASS)



8. PIERWSZA TURA GRY
W pierwszej turze gracze wykonują tylko jedną akcję. 
Nie dobieraj karty dla Automy. Zamiast tego spójrz na lewy górny róg 
rewersu karty na górze talii.
Jeśli jest tam napisane ROZWÓJ (DEVELOP), po prostu usuń 2 kostki 
żelaza z rynku. Automa otrzymuje 3 punkty zwycięstwa. W kolejnej 
turze dobierz tę kartę i zastosuj jej pola akcji na awersie.
Jeśli jest tam napisane DOBIERZ (DRAW), to dobierz wierzchnią kartę Jeśli jest tam napisane DOBIERZ (DRAW), to dobierz wierzchnią kartę 
i wykonaj akcję budowy. Jeśli akcja nie jest możliwa, Automa umieszcza 
żeton połączenia zaczynając od miasta wskazanego na wstążce przy polu 
akcji połączenia, nawet jeśli to miasto nie jest jeszcze w jej sieci.

9. KONIEC ERY KANAŁOWEJ
Na koniec Ery Kanałowej, Automa zdobywa punkty zwycięstwa w stan-
dardowy sposób, a jej połączenia kanałowe i budynki 1 poziomu są
zdejmowane z planszy.

10. PRZYGOTOWANIE DO ERY KOLEJOWEJ
• Przygotuj talię Automy według sekcji 5.2
• Jeśli na planszetce Automy zostały żetony przedsiębiorstw, które nie   
 mogą być zbudowane w Erze Kolejowej, usuń je.
• Potasuj 40 kart miast i przedsiębiorstw. Połóż na polu dobierania 20
 z nich, a resztę odłóż do pudełka.

11. KONIEC ERY KOLEJOWEJ
Na koniec Ery Kolejowej, Automa zdobywa punkty zwycięstwa w stan-
dardowy sposób.

Jeśli Automa ma umieścić żeton połączenia zaczynając od wskazanego miasta i istnieje więcej niż jedno otwarte połączenie, zastosuj nas-
tępujące zasady:
1. Jeśli jest to drugie połączenie w Erze Kolejowej i brakuje dostępu do piwa, ale można nawiązać połączenie z browarem gracza, to     
 Automa w taki sposób się łączy.
2. Połącz się z miastem, które już jest w sieci Automy.
3. Połącz się z miastem z największą liczbą zbudowanych kafelków przedsiębiorstw (bez względu na to, kto jest ich właścicielem ani ile z   
 nich jest już odwróconych).
4. Połącz się z miastem z największą liczbą wolnych pól.
5. (Era Kolejowa) Połączenie spowoduje, że zostanie pobrany węgiel z jednej z kopalń Automy.
6. Jeśli żadna z powyższych zasad nie jest w stanie wyłonić unikalnego połączenia, zacznij od góry i zgodnie z ruchem wskazówek zegara,   
 zbuduj pierwsze możliwe połączenie.
UWAGA: Automa połączy się z polami kupców dopiero po zajęciu wszystkich innych połączeń lub na specjalne żądanie karty.

Zasady rozstrzygania dla połączeń

Jeśli istnieje więcej niż jeden budynek gotowy na sprzedaż lub więcej niż jeden browar, z którego można pobrać piwo, zastosuj następujące 
zasady:
1. Wybierz budynek, wokół którego różnica połączeń Automy i gracza jest największa na korzyść Automy.
2. W przypadku remisu, Automa sprzedaje z budynku w mieście według kolejności alfabetycznej.
3. Jeśli w tym samym mieście nadal znajduje się więcej niż jeden budynek, sprawdź ikonę rozstrzygania w prawym górnym rogu na rewersie  
 karty określającej akcję. Jeśli nie ma budynku na tym polu, wybierz kolejny w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara i tak    
 dalej.

Zasady rozstrzygania dla budynków
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