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Toto rozšíření pro deskovou hru Frostpunk přináší do hry dodatečnou rozmanitost  
díky novým událostem, zákonům a technologiím.  

Rovněž skýtá novou výzvu pro ty nejzkušenější hráče  
díky 6 novým kartám společnosti, které představují ještě vyšší úroveň obtížnosti (přeživší).

Součástí balení jsou rovněž různé dřevěné komponenty,  
které nahrazují ty ze základní hry.

Poznámka: Karty v tomto rozšíření mají ikonu rozšíření Zoceleni mrazem ,  
abyste je mohli odlišit od karet ze základní hry.

Rozšíření
Zoceleni mrazem



Přehled komponent

Kdykoliv použiješ Pilu nebo Stěnový vrták,
získáš 1 dřevo navíc.

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

6

T10 TECHNOLOGIE 8 karet technologií
Tyto karty zamíchejte společně s kartami technologií ze základní hry.

Když budete hrát scénář „Archy“,  
odeberte ze hry nejen kartu technologie „Lovecké taktiky“,  

ale také karty technologií „Stopovací technika“ a „Pokročilí roboti“.
Když budete hrát scénář „Ruiny Teslova města“, odeberte ze hry  

nejen karty technologií „Parní uzel“ a „Lehčí saně průzkumníků“,  
ale také kartu technologie „Pokročilí roboti“.

Dřevěné komponenty
Nahraďte kartonové protějšky 

těmito dřevěnými komponentami:

1

Mezi dělníky a techniky došlo ke kon��iktu. 
Obě strany si myslí, že se s nimi zachází nespravedlivě. 
Už došlo k několika rvačkám. 
Co bychom měli udělat?

Postav se na stranu techniků 
a dopřej jim odpočinek.

Přesuň 1 žeton vyčerpaného technika do zásob.
Přidej #S061 do balíčku soumraku.
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3

Postav se na stranu dělníků 
a dopřej jim odpočinek.

Přesuň 1 žeton vyčerpaného dělníka do zásob.
Přidej #S062 do balíčku soumraku.

Ať si ten spor vyřeší sami.

Přidej #S063 do balíčku soumraku.

NEROVNÉ 
ZACHÁZENÍ

Pokud nemáš postavenou bojovou arénu:
Získáš 1 nemocného dělníka a 1 nemocného technika.

RÁNO

R
033

S061

Jedna z frakcí zuří kvůli nerovnosti 
ve společnosti. Říkají, že nebudou 
pracovat, dokud jim nezajistíš rovné 
pracovní podmínky.

Přistup na jejich podmínky.

Pouze pokud vyčerpáš spravedlnost.

STÁVKA DĚLNÍKŮ

Donuť je pracovat.

+2 nespokojenost.
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2

Nech je odpočinout.

-1 nespokojenost.
Přesuň 1 žeton vyčerpaného dělníka do zásob. 
Za každý aktivní hněv přesuň 1 žeton vyčerpaného 
dělníka do zásob.
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SOUMRAK

   Z17 A

Pokud máš aktivní apatii:
Přesuň 2 žetony vyčerpaných
dělníků/techniků do zásob.

Jinak:
Přesuň 1 žeton vyčerpaného 
dělníka/technika do zásob.

LIDSKÉ LIMITY

Naši lidé jsou kvůli delším směnám 
tak vyčerpaní, že už nemohou pracovat. 
Někteří omdleli; jiní prostě odmítají vstát 
z postele. Byli dohnáni na pokraj vyčerpání... 
kvůli našemu rozhodnutí.

SOUMRAK ZÁKON

Z17

Občas se musíme soustředit 
na aktuální úkol na úkor všeho ostatního.

FÁZE AKCE:
Jednou za kolo můžeš vrátit 

až 2 žetony vyčerpaných obyvatel ze zásob do banku.
Pokud to uděláš, +1 apatie.

Všechny fi gurky obyvatel 
na žetonech vyčerpaných obyvatel vrácených do banku 

můžeš během tohoto kola použít znovu.

Po vyhlášení tohoto zákona můžeš vrátit 
až 2 žetony vyčerpaných obyvatel ze zásob do banku.

MIMOŘÁDNÁ SMĚNA

SPOLEČNOST I

Cestou Ledozemí jsme narazili na rodinu uprchlíků. 
Jelikož jsme měli na paměti, 

jak vznikla naše skupina, ujali jsme se jich. 
Za svou laskavost jsme však draze zaplatili. 

Pochod byl pomalejší a naše zásoby se tenčily. 
Ne každý z naší skupiny z toho měl radost. 

Blížíme se ke generátoru a máme mezi sebou 
nemocné obyvatele a minimální zdroje.

SPOLEČNOST

ZÁSOBY

4 23 0
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PŘEŽIVŠÍ

30 karet událostí

8 karet rána
Tyto karty 

zamíchejte společně 
s kartami rána  

ze základní hry.

4 karty zákonů
Tyto karty  

zamíchejte společně 
s kartami zákonů  
s čísly Z09–Z16  
ze základní hry.

Když budete hrát  
scénář „Archy“,  
odeberte ze hry  

nejen karty zákonů 
„Nový řád“ (Z07) 

a „Nová víra“ (Z08), 
ale také kartu zákona 

„Sdílené znalosti“ (Z18).

6 karet společnosti
Úroveň obtížnosti 

„přeživší“  
je určena  

pouze pro ty 
nejzkušenější hráče,  

kteří chtějí ještě  
větší výzvu.  

Tyto karty byste měli 
použít pouze poté, 

co odehrajete 
(a vyhrajete!)  

pár her na vysoké  
úrovni obtížnosti.

22 karet soumraku
14 normálních 

Tyto karty vložte do krabice  
s ostatními kartami soumraku.

8 karet následků zákonů 
Tyto karty vložte do krabice  

s ostatními kartami následků zákonů.

1 značka 
hladu

1 značka 
jídla

9 žetonů 
nespokojenosti

9 žetonů 
naděje 3 ukazatele tepelné škály

1 značka 
tepla

1 značka 
chladu

1 značka 
bouře

1 značka 
kola

3 značky obyvatel 
(dělník, technik, dítě)

3 značky nemoci 
(dělník, technik, dítě)


