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PATIENT CARDS

/

Pogorszenie     
stanu zdrowia  

Stan zdrowia Billy’ego 
pogarsza się o 1.

Stan stabilny 
Stan zdrowia Billy’ego się nie 

zmienia.

Dobierzcie kartę 
mglistego wspomnienia 
Dobierzcie 1 kartę ze spodu 
talii mglistych wspomnień.

Żeton opieki 
Weźcie z zasobów 1 żeton 

opieki. 

Dobierzcie kartę             
mglistego wspomnienia 
albo weźcie żeton opieki 
Weźcie z zasobów 1 żeton 
opieki ALBO dobierzcie 
1 kartę ze spodu talii 

mglistych wspomnień.

Wypytywanie 
 Przydzielony lekarz może 

wykonać akcję wypytywania. 
Z tej akcji może korzystać 

wielu lekarzy dowolną liczbę 
razy.

KARTY WYDARZEN

Zignorujcie  
Dobierajcie karty dalej. Ta karta nie wlicza 

się do liczby dobranych kart.  

Chwila zadumy 
Billy nie ma nic do powiedzenia. Ta karta 

wlicza się do liczby dobranych kart. 

Dobierzcie kartę wspomnienia  
Dobierzcie 1 kartę ze spodu tej talii 

wspomnień.

Dobierzcie kartę wspomnienia, 
ignorując karty wydarzeń  

Dobierzcie 1 kartę ze spodu tej talii 
wspomnień. Zignorujcie wszystkie dobrane 

karty wydarzeń.

Zmiana tematu  
Dobierzcie kolejną kartę, ignorując karty ze 

wskazanego okresu.

EVENTS VERSION

Wykorzystajcie zaufanie,  
aby poprawić stan Billy’ego  

Zużyjcie 1 żeton opieki, aby poprawić stan 
zdrowia Billy’ego o 1.

Wykorzystajcie zaufanie,  
aby zdobyć kartę wspomnienia  
Zużyjcie 1 żeton opieki, aby dobrać  

1 kartę ze spodu tej talii wspomnień.

Poprawa stanu zdrowia 
Stan zdrowia Billy’ego poprawia się o 1.

Koniec rozmowy  
Billy nie chce dłużej rozmawiać. 

Natychmiast przestańcie dobierać karty.

Usuńcie 
Po rozpatrzeniu tej karty wydarzenia 

usuńcie ją z gry.

INNE SYMBOLE

Symbol plusa 
Miłe wspomnienie dla Billy’ego.

Symbol minusa 
Niemiłe wspomnienie dla 

Billy’ego.

Urlop 
Moment w ciągu dnia, w którym 
kierownik zmiany może wysłać 

nieprzydzielonych członków 
personelu na urlop.

Sprawdzenie ostrzeżeń  
Moment w ciągu dnia,  

w którym kierownik zmiany 
sprawdza, czy zespół otrzymał 

ostrzeżenie od dyrektora 
szpitala.

RULES VERSION

Poranna/popołudniowa/     
nocna zmiana  

Trzy zmiany, które składają się na 
dzień pracy szpitala.

Telefonowanie 
 Przydzielony lekarz może 

wykonać akcję „Telefonowanie”. 
Możliwe tylko raz w ciągu 1 

zmiany.


