LIVRO DE REGRAS

AVISO: As cartas de Memória Parcial e Memória Nítida são reveladas somente

durante o jogo. Nós não podemos impedi-lo de olhar as cartas antecipadamente, mas
fazer isso pode diminuir o impacto das descobertas, o que é a essência do Holding On.
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Segurá-la pela primeira vez...
Ela era tão perfeita.

CENÁRIO 1

72 CARTAS DE NARRATIVA
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Estas regras abrangem jogos para três jogadores. Para jogos com dois ou
quatro jogadores, é preciso fazer alguns poucos ajustes. Essas alterações
podem ser encontradas na página 11.
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VISÃO GERAL
Holding On: A Conturbada Vida de Billy Kerr é um jogo cooperativo em
que jogadores trabalham como uma Equipe de Enfermagem encarregada
de prestar cuidados para doentes terminais. O seu último paciente foi
levado às pressas para o hospital após sofrer um ataque cardíaco em um
voo de Sydney para Londres. No início do jogo, todos os jogadores sabem
apenas o seguinte: o nome dele é Billy Kerr, ele tem 60 anos e apenas
alguns dias de vida. Os jogadores devem trabalhar juntos para prestarem
ao Billy os cuidados adequados e, enquanto atendem as emergências
médicas, ganharem a confiança dele. Ao longo de dez Cenários interligados
e totalmente rejogáveis, você terá que reconstituir uma vida inteira de
memórias enquanto é atraído cada vez mais para seu passado conturbado.
Ao conhecer mais o Billy, será que você conseguirá ajudá-lo a tomar coragem
para confrontar os três arrependimentos que o impedem de partir?

PRANCHETA DO SUPERVISOR
DE TURNO

ESTE LIVRO DE REGRAS

I

Tem sido uma longa noite para você e o
resto da Equipe de Cuidados Paliativos.
O sol já está nascendo quando a
Enfermeira Chefe chama você em um
dos quartos. "Este aqui é forte", diz ela
quando você entra. "Tome" – e entrega a
você um prontuário. O nome do paciente
é Billy Kerr, ele tem 60 anos e estava
num voo de Sydney para Londres quando
sofreu um ataque cardíaco. "Um homem
mais fraco já teria morrido. Temos que
nos preparar para o pior. Quero que
você e sua equipe façam de tudo para
que os últimos dias dele sejam os mais
confortáveis possíveis."

35 CARTAS DE MEMÓRIA NÍTIDA
(incluindo 5 Cartas de Evento)

35 CARTAS DE MEMÓRIA PARCIAL
(incluindo 5 Cartas de Evento)

PEÇA DE TELEFONEMA

PREPARAÇÃO
2
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Coloque o Peão do Billy no espaço 28 da Trilha de Condição Médica [6]. Cada
jogador escolhe um Peão de Enfermeiro para representá-lo. Coloque esses peões
junto com dois Peões de Assistente na área da Sala de Descanso [7]. Coloque os
dois Peões de Assistente de Plantão em suas posições determinadas [8] ao lado
do espaço De Licença [9].
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MEMÓRIAS COLETADAS DO BILLY: Um aspecto fundamental em Holding
On envolve descobrir momentos importantes pertencentes a cinco períodos
significativos da vida do Billy. Cada período é chamado de Linha do Tempo.
Essas Linhas do Tempo são organizadas em uma grade imaginária 5x6,
nas quais as Cartas de Memória interligadas serão inseridas para formarem as
Memórias Coletadas do Billy. Muito raramente você completará a grade inteira
em um jogo. Os jogadores devem usá-la como um guia aproximado ao adicionar e
interligar quaisquer Cartas de Memória Parcial e Memória Nítida que obtiverem.

13

Coloque o Tabuleiro [1] na mesa deixando um espaço abaixo dele para as Memórias
do Billy, as quais serão recebidas e adicionadas ao longo do jogo. Pegue as três
cartas do topo do Cenário 1 do Baralho de Narrativas e coloque-as acima do
tabuleiro [2]. Certifique-se de que nenhuma carta seja acidentalmente revelada.
As cartas neste baralho estão numa ordem pré-determinada, por isso, não as
embaralhe. Pegue o Baralho do Paciente, embaralhe suas cartas e coloque-o
no espaço destinado a ele no tabuleiro [3]. Separe o Baralho de Memórias Parciais
[4] e o Baralho de Memórias Nítidas [5] e coloque-os próximos do tabuleiro.
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Coloque as Fichas de Assistência [10], as Argolas de Estresse [11] e as Fichas
de Advertência [12] em três montes separados ao lado do tabuleiro. Cada jogador
começa o jogo com uma Ficha de Assistência.
As Fichas de Acompanhamento não são necessárias para jogar. Elas são
disponibilizadas no caso de você querer manter o controle de Cartas de Memória
específicas que estejam em jogo. Devolva a Peça de Telefonema para a caixa. Ela
não será necessária no primeiro Cenário.
Selecione aleatoriamente um jogador para iniciar o jogo e entregue para ele a
Prancheta do Supervisor de Turno [13]. É responsabilidade do Supervisor de Turno
preparar o Cenário.
Para preparar o primeiro Cenário, compre do Baralho de Narrativas a primeira
carta, intitulada Particular - Cenário 1. Vire a carta e leia em voz alta a
Introdução 1. Quando terminar, coloque a carta no espaço de Preparação no

tabuleiro [14]. Pegue a próxima carta e leia a Introdução 2.
Após terminar a leitura, vire a carta para o lado que está escrito Preparação
e Regras. Este lado inclui quaisquer mudanças específicas no Cenário que o
Supervisor de Turno deverá seguir na preparação do jogo, e/ou regras adicionais
que os jogadores deverão seguir. Coloque as cartas de Preparação e Regras sobre
a carta de Introdução 1 [14].
Compre a próxima carta do Baralho de Narrativa. Esta é a Carta de Objetivo.
Leia o objetivo e certifique-se de que todos os jogadores entendam o que é preciso
para completar o Cenário com êxito. Coloque esta carta no espaço de Objetivo do
tabuleiro [15]. Não leia o outro lado até o Objetivo ser completado.
Os cenários posteriores utilizarão a área indicada no tabuleiro

[16].

Agora você está pronto para jogar.
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VISÃO
GERAL

CENÁRIOS

A EQUIPE DE ATENDIMENTO

Holding On é jogado ao longo de 10 Cenários interligados. Os Cenários são
jogados em ordem, e cada um é construído a partir do anterior.

Preparação e Regras

Para jogar um novo Cenário, siga as QUEM É BILLY KER
R? PRE PAR AÇÃ O E REG
RAS
instruções de Preparação na página 3.
Alguns Cenários introduzirão
componentes ou cartas adicionais.
Siga as instruções específicas
descritas nas Cartas de Preparação
e Regras e consulte este livro de
regras para explicações detalhadas
de quaisquer palavras-chave que encontrar.
MUDANÇAS NA PREPA

Não há mudanças na

RAÇÃO:

preparação deste Cenári
o.

Um Cenário é concluído com êxito quando o Objetivo do
Cenário for cumprido. Após completar um Objetivo, você
será instruído a virar a Carta de Objetivo para revelar o
Desfecho do Cenário.
Cartas de Cenários concluídos podem ser mantidas no
espaço de armazenamento extra fornecido na caixa.
Você também pode ser orientado a reservar cartas
específicas para usá-las posteriormente.

REGRAS ADICIONAIS:

Não há regras adicion

ais para este Cenário.

CENÁRIO 1

Há três tipos diferentes de funcionários em Holding On: Enfermeiros,
Assistentes e Assistentes de Plantão. Cada jogador controla um
Enfermeiro, enquanto os Assistentes são controlados pelo Enfermeiro
que estiver atuando como Supervisor de Turno do dia (veja "Deveres do
Supervisor de Turno" na página 6). Os Assistentes de Plantão também
são controlados pelo Supervisor de Turno e estão ali para ajudarem em
momentos difíceis. No início de cada novo dia, o cargo de Supervisor de
Turno é atribuído ao jogador seguinte.
A tabela abaixo descreve as habilidades e ações disponíveis para cada tipo
de Funcionário.

#2B

Perdendo em um Cenário

Os jogadores perdem imediatamente em um Cenário se
o Billy morrer ou for transferido para outra ala.

Observação: Embora o Cenário 1 não tenha alterações na preparação básica e nas
regras encontradas neste livro de regras, uma carta de Preparação e Regras é
disponibilizada por uma questão de consistência.

O Billy morre se:

Objetivos do Cenário

Cada Cenário tem um Objetivo
QUE M É BILLY KER R? OBJ
ETIV O
Descubra algumas infor
mações básicas sobre
que deve ser cumprido antes dos
o seu novo paciente.
jogadores poderem progredir no jogo.
Os jogadores devem ter
pelo menos 1 Memória
Nítida em cada Linha
do Tempo (1-5) das
Embora cada objetivo seja único,
Memórias Coletadas do
Billy.
eles geralmente exigem que os
jogadores tenham Cartas específicas
de Memória Nítida presentes nas
Memórias Coletadas do Billy. Quando necessário,
a Carta de Objetivo apresentará as versões da Carta de Memória Parcial
dessas memórias para auxiliar os jogadores em sua busca. Alguns Objetivos
incluirão requisitos adicionais que os jogadores deverão cumprir.
COMPLETE O
OBJETIVO PARA
VIRAR ESTA
CARTA E REVEL
AR O DESFECHO
>

CENÁRIO 1

#3A

Os jogadores não podem progredir para o Cenário seguinte até terem
cumprido o Objetivo do Cenário atual. Se os jogadores fracassarem em um
Cenário, eles devem tentar novamente, quantas vezes forem necessárias,
até completá-lo com sucesso. Só então eles poderão prosseguir para o
próximo Cenário.
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Concluindo um Cenário
com êxito

⋅⋅O Peão do Billy chegar na última casa da Trilha
de Condição Médica.
⋅⋅O Baralho do Paciente estiver vazio no início de um
novo dia.
O Billy será transferido se:
⋅⋅Os jogadores não tiverem Enfermeiros, Assistentes
ou Assistentes de Plantão suficientes para cobrirem
um Turno (consulte "Distribuição de Pessoal" na
página 6).
⋅⋅Os jogadores receberem uma segunda Advertência
(consulte "Advertências do Hospital" na página 10).
REJOGAR CENÁRIOS ANTERIORES:
É possível rejogar os Cenários concluídos
anteriormente. Consulte "Rejogando um Cenário
Concluído", na página 11, para obter instruções
sobre como fazê-lo.

CONTROLADOS POR

ENFERMEIROS

ASSISTENTES

ASSISTENTES
DE PLANTÃO*

JOGADORES
INDIVIDUAIS

SUPERVISOR
DE TURNO

SUPERVISOR
DE TURNO

PRESTA
CUIDADOS
MÉDICOS
PRESTA
CUIDADOS
PALIATIVOS
PODE USAR A
SALA DE
DESCANSO
PODE SE
ESTRESSAR
PODE
PERGUNTAR
PODE USAR A AÇÃO
DE TELEFONEMA

*Os Assistentes de Plantão podem ser chamados para ajudar apenas durante
um único dia. Eles deixam o hospital e são deixados de lado durante as Atribuições
do Fim do Dia.

CONDIÇÃO DO BILLY
PIORA NA CONDIÇÃO

CARTAS DO PACIENTE
CONDIÇÃO ESTÁVEL

[CONDIÇÃO -1]

MELHORA DA CONDIÇÃO

[NENHUMA MUDANÇA]

Há três tipos de Cartas do Paciente em Holding On: Piora, Estável e Emergência. Uma Carta do Paciente será
comprada a cada Turno e deve ser resolvida antes dos jogadores poderem prosseguir.

[CONDIÇÃO +1]

PIORA

ESTÁVEL

EMERGÊNCIA

Em Holding On, a Condição do Billy mudará ao longo do jogo.
Todas as Cartas do Paciente e algumas Cartas de Evento apresentam estes símbolos.
A maneira como impactam o Billy dependerá de quais ícones, e quantos deles,
aparecem na carta.
COMECE AQUI
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[1] ESPAÇOS DA EQUIPE. Isso mostra quantos funcionários da Equipe são necessários para cobrir o Turno.
[2] SÍMBOLO DE CUIDADOS MÉDICOS. Os jogadores podem optar por prestarem Cuidados Médicos ao Billy
para melhorar a sua Condição ou retardar sua piora.
A Trilha de Condição Médica registra a piora da condição do Billy ao longo do jogo e é dividida em quatro fases de
cores diferentes. Essas cores são mencionadas na resolução das Cartas de Evento (consulte "Eventos" na página 8).

[3] SÍMBOLO DE CUIDADOS PALIATIVOS. Os Jogadores podem optar por prestarem Cuidados Paliativos ao
Billy. Eles passam um tempo com ele e recebem Memórias Parciais e/ou Fichas de Assistência.

O Peão do Billy é usado para registrar a condição dele e deve começar cada Cenário na posição 28 da Trilha de
Condição Médica. Apesar de poder melhorar temporariamente, o peão inevitavelmente se deslocará em direção ao
zero a cada dia que passa. Todas as Cartas de Paciente e algumas Cartas de Evento irão impactar a Condição do
Billy. A maneira como irá impactá-lo dependerá de quais ícones, e quantos deles, aparecem na carta.

[4] BILLY ESTÁ PIORANDO. Se o Billy não receber Cuidados Médicos durante o turno em curso, sua Condição
irá cair um espaço por cada símbolo de Piora
mostrado.

Se a Condição do Billy chegar a zero na Trilha de Condição Médica, ele morre e os jogadores perdem o jogo
imediatamente. O Cenário em andamento deve ser jogado novamente para que o jogo possa avançar.
⋅⋅A condição do Billy irá piorar se ele não receber Cuidados Médicos quando uma Carta de Paciente mostrar
Piora .
⋅⋅Quando Billy estiver Estável , a Condição dele pode ser melhorada com Cuidados Médicos (veja "Cuidados
Médicos" na página 7).
⋅⋅Algumas Cartas de Evento podem resultar em uma melhora
ou piora
imediata na Condição do Billy.

[5] BILLY ESTÁ ESTÁVEL. Fornecer Cuidados Médicos irá melhorar a Condição do Billy (+1) na Trilha de
Condição Médica.
[6] FICHAS DE ASSISTÊNCIA E MEMÓRIAS PARCIAIS. Este é o número de Memórias Parciais e/ou Fichas de
Assistência que os jogadores receberão ao prestarem Cuidados Paliativos.
[7] Os jogadores podem usar a AÇÃO DE PERGUNTAR para saberem mais sobre as Memórias Parciais nas
Memórias Coletadas do Billy.
[8] Durante uma EMERGÊNCIA MÉDICA, os jogadores só podem prestar Cuidados Médicos, pois estão tentando
evitar uma piora significativa na Condição de Billy.
[9] A Equipe receberá uma única FICHA DE ASSISTÊNCIA se uma emergência for totalmente resolvida.
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UM DIA NO HOSPITAL
Cada rodada em Holding On representa um dia no hospital. Um dia é dividido em três
turnos separados - Manhã, Tarde e Noite, sendo que o dia sempre começa com o Turno
da Manhã, que é quando o Supervisor de Turno revela uma Carta do Paciente, a qual
vai indicar o que vai acontecer com o Billy ao longo daquele Turno. Então, a Equipe será
designada para o Turno. Ao serem designados, os membros da Equipe enfrentarão o
dilema sobre qual tipo de cuidado prestarão naquele momento. A decisão sobre o que
fazer em um Turno deve ser avaliada em relação ao nível de confiança que os jogadores
possuem com o Billy, à sua Condição atual e às Argolas de Estresse que a Equipe possa
estar carregando. Também é preciso encontrar tempo para descobrirem mais sobre o
passado do Billy e cumprirem o Objetivo do Cenário. Isto é repetido nos Turnos da Tarde
e da Noite. Cada dia no hospital é jogado da seguinte forma:
TRANSFERÊNCIA- Passe a Prancheta do Supervisor de Turno para o jogador
seguinte, que será o Supervisor do dia.
TURNO DA MANHÃ - O Supervisor de Turno revela uma Carta do Paciente e designa
a Equipe para o Turno (veja Deveres do Supervisor de Turno). A Equipe designada
decide a melhor forma de cuidar do Billy durante o turno (veja "Cuidando de Billy"
na página 7).
SAIR DE LICENÇA (opcional) - O Supervisor de Turno decide se vai deixar os
funcionários que não estiverem em serviço saírem de licença (veja "Estresse" na
página 10).
TURNO DA TARDE - A mesma coisa que o TURNO DA MANHÃ.
TURNO DA NOITE - A mesma coisa que o TURNO DA MANHÃ.
ATRIBUIÇÕES DO FIM DO DIA - Quando todos os três Turnos tiverem terminado:
⋅⋅Verifique se há Advertências do Hospital (página 10).
⋅⋅No final do dia, quaisquer Membros da Equipe que estiverem na Sala de Descanso
puderam construir uma relação de confiança com Billy ao terem passado tempo
com ele. Cada um recebe duas Fichas de Assistência.
REÚNA A EQUIPE DE ATENDIMENTO
⋅⋅Retire os Peões da Equipe de seus Turnos e coloque-os na Sala de Descanso.
⋅⋅Os Assistentes de Plantão que trabalharam no dia são removidos e não estão
mais disponíveis.
⋅⋅Os Membros da Equipe que estavam de Licença retornam à Sala de Descanso
livres de Estresse.
⋅⋅Quaisquer Membros da Equipe que estiverem Sobrecarregados (veja "Estresse"
na página 10) devem Sair de Licença.
⋅⋅Prepare-se para o dia seguinte - Descarte as Cartas do Paciente e devolva para o
estoque quaisquer Fichas de Assistência colocadas no tabuleiro durante o dia.
CONVERSANDO SOBRE O BILLY - Os jogadores compartilham o que descobriram
ao interagirem com o Billy ao longo do dia.
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TRANSFERÊNCIA
Durante a preparação do jogo, os jogadores escolhem quem será o Supervisor de Turno no primeiro dia. Nas rodadas subsequentes (durante a
Transferência), a responsabilidade passa para o jogador à esquerda do Supervisor de Turno atual. A Prancheta do Supervisor de Turno é passada
junto com quaisquer Fichas de Assistência recebidas pelos Assistentes e/ou Advertências do Hospital que os jogadores possam ter recebido.

DEVERES DO SUPERVISOR DE TURNO
Revelar a Carta do Paciente
Cada Turno começa com o Supervisor de Turno revelando uma Carta do Paciente e
colocando-a, virada para cima, no primeiro espaço de Turno disponível no tabuleiro.

Designar a Equipe
O Supervisor de Turno deve designar a Equipe. Cada Turno exigirá entre um e
três membros da Equipe. Qualquer combinação de Enfermeiros disponíveis,
Assistentes e Assistentes de Plantão pode ser designada para um Turno.
Para designar um membro da Equipe para um Turno, tire seu Peão da Sala de
Descanso e coloque-o sobre um espaço de Equipe que esteja disponível. O
primeiro jogador cujo Peão for colocado sobre uma Carta do Paciente será o
membro sênior da Equipe naquele Turno. Ele tomará a decisão final sobre qual
ação deve ter feita. Se apenas Assistentes forem usados, o Supervisor de Turno
tomará a decisão.

Cobrindo o Turno

Se não houver Membros da Equipe suficientes disponíveis para preencher
todos os espaços de um Turno, o Supervisor de Turno tem três opções:
⋅⋅designar um ou ambos Assistentes de Plantão, se estiverem disponíveis.
⋅⋅redesignar um Enfermeiro, Assistente ou Assistente de Plantão do Turno
anterior para cobrir o Turno em andamento. Após fazer isso, Enfermeiros e
Assistentes ficaram Estressados (página 10). Assistentes de Plantão não
ficam Estressados.
⋅⋅fazer com que qualquer Enfermeiro ou Assistente que esteja trabalhando
no Turno em andamento dê cobertura para até dois membros da Equipe.
Ao fazer isso, o Estresse do membro da Equipe aumentará por cada espaço
vazio. Os Assistentes de Plantão não podem ser usados dessa forma.
Veja "Estresse" (página 10) para saber mais sobre seu impacto na Equipe
de Atendimento.

A Equipe Designada deve resolver a Carta do Paciente do Turno em andamento
antes que o Supervisor de Turno possa revelar uma Carta do Paciente do
Turno seguinte.

Exemplo: O Supervisor de Turno move o Peão Assistente da Sala de Descanso para
o segundo espaço da Equipe. Com dois Membros da Equipe designados, o Turno está
coberto. O Enfermeiro (Peão Amarelo) é o membro sênior da Equipe e decidirá que tipo
de Cuidados Billy receberá.

Exemplo: O Assistente designado para o Turno da Manhã não pode ser redesignado
para o Turno da Noite, pois não estava trabalhando no Turno anterior. O Enfermeiro
do Turno da Tarde é redesignado para cobrir o Turno da Noite e recebe uma Argola de
Estresse. Ele recebe outra Argola de Estresse por estar dando cobertura adicional.
O Assistente de Plantão cobre o terceiro espaço da Equipe.

Se o Supervisor de Turno ainda não conseguir designar funcionários
suficientes para cobrir inteiramente um Turno, os jogadores receberão uma
Advertência do Hospital (veja a página 10).

O TURNO DA NOITE: Uma vez que todos os espaços da Equipe no Turno da Noite tiverem sido preenchidos e o Turno estiver coberto, uma Ficha
de Assistência é recebida imediatamente. Ela é dada a um único Membro da Equipe que esteja trabalhando e pode ser usado durante o Turno
em andamento. Esse bônus só é recebido durante os Turnos da Noite.

CUIDANDO DO BILLY

CUIDADOS MÉDICOS

CUIDADOS PALIATIVOS

Após ter sido designada para um Turno, a equipe deve decidir qual tipo de
assistência dará ao Billy. Manter um bom equilíbrio entre as assistências é
vital para que a equipe apoie Billy tanto física quanto mentalmente.

Fornecer Cuidados Médicos ajudará a manter Billy vivo por mais tempo,
mas, ao fazê-lo, você perderá a oportunidade de ganhar a confiança dele ou
descobrir mais sobre seu passado. A Equipe Designada pode gastar Fichas
de Assistência recebidas anteriormente para prestarem Cuidados Médicos.
Enfermeiros podem optar por usarem as Fichas de Assistência pertencentes
aos Assistentes que também estejam trabalhando no Turno em andamento.

Prestar Cuidados Paliativos permite que você ganhe a confiança do Billy e/
ou descubra mais sobre seu passado. Ao fazer isso, você opta por não prestar
Cuidados Médicos. Como resultado, se a condição dele estiver piorando, ela
imediatamente irá cair o mesmo número de símbolos
mostrados na Carta
do Paciente. Se a condição do Billy estiver Estável
, não há mudança
em seu estado.

Durante um Turno, a Equipe em serviço deve fornecer Cuidados
Médicos OU Paliativos, nunca ambos.
Os jogadores devem discutir as abordagens e chegarem a uma decisão
coletiva. Se não entrarem em consenso, a decisão final caberá ao funcionário
sênior da Equipe.
Os jogadores devem fornecer Cuidados Médicos ao Billy ao menos
uma vez por dia. Caso contrário, receberão uma Advertência
do Hospital.
Um Turno termina após os jogadores terem prestado Cuidados Médicos ou
Paliativos ao Billy. Em um dia que Billy estiver Estável, os jogadores também
poderão fazer Perguntas a ele (veja a página 9) antes do fim do Turno.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS
Durante o jogo, Billy terá Emergências Médicas, fazendo com que sua
Condição piore drasticamente. Durante uma emergência, os jogadores poderão
prestar apenas Cuidados Médicos. Se todos os símbolos estiverem cobertos,
então a emergência é evitada. Se uma emergência for evitada com êxito, a
Equipe ganha a confiança de Billy e recebe uma Ficha de Assistência. Ela é
imediatamente dada a um Enfermeiro ou Assistente que foi designado para
o Turno. Se os jogadores não cobrirem todos os símbolos
, isso significa
que não puderam evitar a emergência. Na Trilha de Condição Médica, avance
o Peão do Billy o mesmo número de espaços dos símbolos
que não foram
cobertos. Nenhuma Ficha de Assistência é recebida.
Exemplo: Ao cobrirem
todos os símbolos
na Carta do Paciente com
Fichas de Assistência,
a emergência é evitada.
Os jogadores ganham a
confiança de Billy e também
uma Ficha de Assistência.

Os Cuidados Médicos funcionam de uma das seguintes formas:
Para cada símbolo
na Carta do Paciente, a Equipe
designada pode usar uma Ficha de Assistência para
cobri-lo e, assim, anular o impacto negativo na
Condição do Billy. Apesar de não precisar cobrir todos
os espaços em uma Carta do Paciente com Fichas de
Assistência, isso manterá o Billy vivo por mais tempo.
Após os Cuidados Médicos terem sido prestados,
avance o Peão do Billy um espaço na Trilha de
Condição Médica para cada
deixado descoberto.

/
/

Exemplo: Ao usar duas Fichas de Assistência
para cobrir os símbolos
na Carta do Paciente, a Condição do Billy cairá apenas um espaço.

Quando a Condição do Billy estiver Estável, uma
única Ficha de Assistência pode ser usada para
cobrir o símbolo
. Isso melhorará a Condição
do Billy. Recue o Peão do Billy um espaço na Trilha
de Condição Médica.
Exemplo: Ao usar uma Ficha de Assistência
para cobrir o símbolo na Carta do Paciente,
a Condição dele melhorará um espaço.

Ao optar pelos Cuidados Paliativos, a Equipe designada recebe Fichas de
Assistência do estoque e/ou um número de cartas do Baralho de Memórias
Parciais (veja a página 8) equivalente ao valor indicado na Carta do Paciente.
Se for possível optar, o membro sênior da Equipe toma a decisão final.

GANHE 1 FICHA
DE ASSISTÊNCIA

COMPRE 1 CARTA DE
MEMÓRIA PARCIAL

GANHE 1 FICHA DE
ASSISTÊNCIA OU COMPRE
1 CARTA DE MEMÓRIA PARCIAL

FICHAS DE ASSISTÊNCIA
As Fichas de Assistência recebidas ao longo do jogo representam
o nível de confiança que o Billy tem na Equipe do Hospital. Fichas de
Assistência são usadas principalmente para providenciar Cuidados Médicos
e Perguntar sobre Memórias Nítidas (Veja "Ação de Perguntar" na página 9).
Elas também podem ser usadas na resolução de certas Cartas de Evento. Por
fim, as Fichas de Assistência podem ser usadas para ajudar na Concentração
do Billy como uma forma de encontrar Memórias Parciais específicas (veja
"Regras para o Cenário 2 em diante" na página 11).
As Fichas de Assistência no estoque dos Assistentes podem ser usadas para
fornecer Cuidados Médicos apenas quando um Assistente ou Assistente de
Plantão for designado para um Turno. Enfermeiros não podem usar as Fichas
de Assistência do estoque dos Assistentes quando fizerem Perguntas.

Ganhando Fichas de Assistência

Toda a Equipe pode ganhar Fichas de Assistência, que são conquistadas
principalmente através dos Cuidados Paliativos. Uma única Ficha de
Assistência é sempre recebida durante o Turno da Noite. Qualquer Membro
da Equipe que não tenha sido designado para o Turno e que esteja na Sala de
Descanso no fim do dia também recebe Fichas de Assistência.
Quaisquer Fichas de Assistência recebidas pelos Assistentes vão para um
estoque coletivo na Prancheta do Supervisor de Turno. Os Enfermeiros são
responsáveis pelas suas próprias Fichas de Assistência e podem ter um
máximo de seis Fichas.
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MEMÓRIAS PARCIAIS

EVENTOS

No início, Billy estará relutante em falar sobre seu passado. Ao fornecerem Cuidados Paliativos,
os jogadores ganharão a confiança dele. Como resultado, Billy compartilhará Memórias Parciais
de sua vida.

Cartas de Evento podem ser encontradas tanto no Baralho de Memórias Parciais como no de
Memórias Nítidas, e têm efeitos diferentes dependendo da Condição atual do Billy.

O verso da Carta de Memória Parcial mostra a qual das cinco Linhas do Tempo ela pertence.
Ela também possui uma citação do Billy, que representa seus pensamentos sobre o momento
representado na carta. A frente da carta mostra uma cena desfocada com o Billy. Isso
representa visualmente a relutância dele em revelar tudo nesse momento. As margens
de cada carta têm linhas que ajudam a encaixá-las nas Memórias Coletadas do Billy
(veja "Conversando Sobre o Billy" na página 9).

Ainda me lem
I st rebromdeem
nós dois
dançandoill
ber us
e cantan
and do Beatles.

both dancing
singing to th
e Beatles.

. first time…
z..at
imeira veth
-laolpedlainprg her
.
SeguráH
o perfeita so perfect.
Ela era tã

she was

Ganhando Memórias Parciais

Sempre que a Equipe decidir ganhar Memórias Parciais como resultado da prestação de
Cuidados Paliativos, ela primeiro deverá decidir quem falará com Billy. Entregue o Baralho de
Memórias Parciais a um jogador diferente e peça que ele o embaralhe. Essa pessoa agirá em
nome do Billy e compartilhará as memórias dele.
Para cada Memória Parcial que Billy compartilha:
⋅⋅O jogador agindo em nome de Billy compra uma carta virada para baixo DA PARTE DE BAIXO
do baralho.
⋅⋅Se um Evento for comprado, revele-o e resolva-o imediatamente (veja "Eventos" nesta página). As Cartas de Evento contam para
o número total de cartas compradas, a não ser que um "Ignore o Evento" seja ativado.
⋅⋅Se uma Memória for comprada, mantenha-a VIRADA PARA BAIXO enquanto lê a lembrança do Billy na parte de trás da carta.
⋅⋅Então, ainda mantendo-a virada para baixo, entregue a Memória Parcial para o membro da equipe designado para falar com o Billy.
As Cartas recebidas pelos Assistentes são colocadas na Prancheta do Supervisor de Turno.
⋅⋅Após ter sido comprada uma carta para cada
na Carta do Paciente, Billy para de falar. Devolva para o baralho de Memórias
Parciais quaisquer Cartas de Evento que você possa ter comprado.
Lembre-se: as Cartas de Memória compradas DEVEM PERMANECER VIRADAS PARA BAIXO ATÉ O FIM DA RODADA.

COMPRANDO CARTAS: Em vários momentos do jogo você deverá comprar
cartas, em nome do Billy, dos Baralhos de Memórias Parciais ou de Memórias
Nítidas. Lembre-se de SEMPRE comprá-las pela PARTE DE BAIXO dos baralhos.
Isso irá garantir que as cartas compradas permaneçam sendo uma surpresa.
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Quando uma Carta de Evento é comprada:
⋅⋅Revele-a imediatamente;
⋅⋅Verifique a posição do Billy na Trilha de Condição Médica. Ela determinará a gravidade do
Evento.
⋅⋅Resolva o Evento (Veja "Lista de Ícones" na página 12).
Lembre-se, Cartas de Evento ainda contam para o número total de cartas compradas,
a não ser que o símbolo de "Ignore o Evento" seja ativado.
Observação: Alguns eventos serão representados por vários símbolos.

Exemplo 1: Esta Carta de Evento aparece no Baralho de
Memórias Parciais. Se a Condição do Billy estiver nas fases
verde ou laranja da Trilha de Condição Médica, o evento é
um Momento Silencioso e Billy não compartilha uma memória.
Se a Condição do Billy estiver na vermelha, você ainda
pode encorajar o Billy a falar usando as Fichas de Assistência
para comprar uma Memória Parcial, ignorando os Eventos.
Se a Condição do Billy estiver na fase preta, ele se recusa a
continuar falando. Pare imediatamente de comprar cartas.
Exemplo 2: Esta Carta de Evento aparece no Baralho de
Memórias Nítidas. Se a Condição do Billy estiver na fase
verde da Trilha de Condição Médica, o evento é ignorado e a
próxima Carta de Memória Nítida é comprada. Se a Condição
do Billy estiver na fase laranja, ele muda de assunto (veja a
"Lista de Ícones" na página 12). Se a Condição do Billy estiver
na fase vermelha, ele muda de assunto e a carta é removida
do jogo. Se a Condição do Billy estiver na fase preta, ele se
recusa a continuar falando. Pare imediatamente de comprar cartas.
Em Cenários posteriores, certas Cartas de Evento podem ser removidas
ou outras novas podem ser introduzidas. Isso será indicado na Carta de Preparação
e Regras do Cenário em questão.

MEMÓRIAS NÍTIDAS
No final de um Turno em que Billy
esteja Estável, APÓS Cuidados Médicos
ou Paliativos terem sido prestados,
os Enfermeiros designados podem
fazer Perguntas sobre o passado de
Billy para tentarem compreender
mais sobre as Memórias Parciais
que estejam nas Memórias
Coletadas. Elas se tornarão Cartas
de Memória Nítida.
O verso de cada Carta de Memória
Nítida mostra a Linha do Tempo
em que ela aparece. A frente da
carta mostra a versão clara de uma
Memória Parcial correspondente.
Agora, o cenário em que Billy está
se torna mais nítido, pois ele
revela mais sobre esse momento
específico do seu passado.
As margens de cada carta têm as mesmas linhas das Memórias Parciais
correspondentes para auxiliar na colocação das cartas nas Memórias Coletadas
do Billy (veja "Conversando Sobre o Billy").

Ação de Perguntar

Perguntar é uma ação grátis que qualquer
Enfermeiro em serviço pode realizar
múltiplas vezes. Os assistentes não podem
realizar esta ação. Comece decidindo
quem vai falar com Billy. Entregue o Baralho de Memórias Nítidas a um jogador
diferente e peça para ele embaralhar. Essa pessoa vai agir em nome do Billy,
compartilhando memórias com mais detalhes do que antes.
Para cada Ação de Perguntar realizada:
⋅⋅O Enfermeiro que vai Perguntar coloca uma Ficha de Assistência sobre o
espaço de Ação de Perguntar da atual Carta do Paciente.
⋅⋅Então, ele escolhe uma Linha do Tempo [1-5] que já tenha uma Memória
Parcial em jogo.

CONVERSANDO SOBRE O BILLY
⋅⋅O jogador agindo em nome do Billy começa a comprar cartas viradas para
baixo da parte de baixo do baralho, uma por uma. Ele continua a comprar até
que um Evento ou uma Memória da Linha do Tempo escolhida seja comprada.
Ignore quaisquer Cartas de Memória compradas referentes a outras Linhas
do Tempo.
⋅⋅Se um Evento for comprado, revele-o e resolva-o imediatamente (veja
"Eventos" na página 8). As Cartas de Evento contam para o número total de
cartas compradas, a não ser que um "Ignore o Evento" seja ativado.
⋅⋅Se uma Memória da Linha do Tempo escolhida for comprada, mantenha a carta
VIRADA PARA BAIXO e entregue-a para o Enfermeiro que esteja Perguntando.
O Enfermeiro designado agora tem três opções. Continuar Perguntando sobre a
mesma linha do tempo, mudar de assunto e perguntar sobre uma linha do tempo
diferente, ou parar de Perguntar.
⋅⋅Para Perguntar sobre a mesma linha do tempo, realize a Ação de Perguntar
acima, escolhendo a mesma linha do tempo. O jogador que estiver agindo
em nome do Billy deverá começar a comprar as cartas sem devolver para o
baralho as cartas previamente compradas e sem embaralhá-las.
⋅⋅Para Perguntar sobre uma linha do tempo diferente, o jogador agindo em
nome do Billy deve devolver todas as cartas descartadas para o Baralho
de Memórias Nítidas e, antes de prosseguir, deve embaralhá-lo. Então,
o Enfermeiro designado utiliza uma Ficha de Assistência para realizar
novamente a Ação de Perguntar, e escolhe uma nova Linha do Tempo.
⋅⋅Quando o Enfermeiro optar por parar (ou não tiver mais Fichas de Assistência),
quaisquer cartas descartadas são devolvidas para o baralho, que estará
pronto para ser usado na próxima vez que alguém desejar utilizar a Ação
de Perguntar.
Não há limite para o número de vezes que um Enfermeiro em serviço pode
Perguntar, desde que tenha as Fichas de Assistência para fazê-lo.
Lembre-se: as Cartas de Memória compradas DEVEM PERMANECER
VIRADAS PARA BAIXO ATÉ O FIM DA RODADA.

Após o trabalho, a Equipe de Atendimento se reúne para compartilhar o
que descobriram sobre o Billy. Memórias Parciais e Memórias Nítidas serão
colocadas nas Memórias Coletadas de Billy, revelando momentos-chave
do seu passado. Os jogadores sempre adicionam primeiro as Cartas de
Memória Parcial às Memórias Coletadas do Billy, e depois verificam e
colocam as Cartas de Memória Nítida.

Adicionando Cartas
de Memória Parcial

Assim como um quebra-cabeças,
cada Memória Parcial tem uma
posição correta nas Memórias Coletadas
do Billy. As linhas nas quatro margens de cada carta irão auxiliar você a
posicioná-las junto às memórias adjacentes. As linhas também indicarão
a qual Linha do Tempo elas pertencem. Não se surpreenda se descobrir
que precisa reorganizar as cartas em uma Linha do Tempo quando novas
Memórias forem reveladas.

Verificando e Adicionando
Memórias Nítidas

Após adicionar as Memórias Parciais,
os jogadores secretamente verificam
as Memórias Nítidas que receberam
na rodada em curso, comparando-as
com as Memórias Parciais que já estão em jogo.
Ao procurar uma combinação, use como guia as
imagens do Billy e também as linhas. Billy aparecerá
exatamente do mesmo jeito em ambas as versões da memória.
Se uma Memória Nítida coincidir com uma Memória Parcial em jogo,
coloque-a sobre a carta correspondente. A Memória Parcial não é
removida. Quaisquer Memórias Nítidas sem combinações devem ser
devolvidas ao Baralho de Memórias Nítidas sem serem reveladas aos
outros jogadores. Isso ocorrerá mesmo se a carta for necessária para
concluir o Cenário em andamento.
Observação: Os jogadores podem colocar um Marcador sobre as Memórias
Nítidas como um lembrete de quais cartas foram descobertas.
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ESTRESSE
Trabalhar em um hospital é estressante. Ficar Estressado limita a
flexibilidade do Supervisor de Turno na Distribuição de Pessoal. Também
restringe a capacidade de um enfermeiro falar com o Billy. Enfermeiros
e Assistentes ficam Estressados se precisarem cobrir mais de um Turno
durante um mesmo dia (veja "Cobrindo o Turno" na página 6). Quando
um Enfermeiro ou um Assistente ficar Estressado, coloque uma Argola de
Estresse no Peão correspondente.

e ficará indisponível para o trabalho no dia seguinte. Ele voltará no dia
seguinte a esse, livre de Estresse.

Há três circunstâncias em que a Equipe pode receber uma
Advertência do Hospital:

Se o Enfermeiro previsto para ser o Supervisor de Turno no dia seguinte
estiver Sobrecarregado e de Licença, a Equipe de Atendimento recebe uma
Advertência do Hospital (Veja nesta página).

⋅⋅Enfermeiros podem carregar no máximo três Argolas.
⋅⋅Assistentes podem carregar no máximo duas Argolas.
⋅⋅Assistentes de Plantão nunca podem receber
Argolas de Estresse.

Entre os Turnos da Manhã e da Tarde de cada rodada, o Supervisor de Turno
pode escolher administrar os níveis de Estresse da Equipe ao dar Licença
para um ou mais membros. Um membro da Equipe que ainda esteja na Sala
de Descanso após o Turno da Manhã pode receber Licença naquele dia. Mova
o Peão que representa esse membro da Equipe para o espaço De Licença .
O membro da Equipe não estará disponível para trabalhar pelo resto do dia,
mas retornará livre de Estresse no início do dia seguinte. O Supervisor de
Turno não pode sair De Licença - ele precisa trabalhar!

⋅⋅Se a Equipe não prestar Cuidados Médicos ao Billy ao menos uma
vez por dia.
⋅⋅Se o Enfermeiro previsto para ser Supervisor de Turno no dia seguinte
estiver Sobrecarregado e De Licença.
⋅⋅Se o Supervisor de Turno não puder designar funcionários suficientes
para cobrir completamente um Turno.

O Preço do Estresse

O impacto do Estresse é sentido das seguintes maneiras:
⋅⋅Se um Enfermeiro ficar Estressado: ele deve imediatamente
selecionar uma Ficha de Assistência, uma Memória Parcial aleatória ou
uma Memória Nítida aleatória, a qual será devolvida para o estoque ou
Baralho correspondente.
⋅⋅Se um Assistente ficar Estressado: O Supervisor de Turno deve
imediatamente selecionar uma Ficha de Assistência ou uma Memória
Parcial aleatória para que ele perca, a qual será devolvida para o estoque
ou Baralho correspondente.
Se o Membro da Equipe que ficar Estressado não tiver nenhuma Ficha de
Assistência e nem Carta de Memória, ele não perde nada.
O Estresse também prejudica as habilidades de um Enfermeiro. Se um
Enfermeiro estiver carregando duas ou três Argolas de Estresse, ele não
poderá realizar as Ações de Perguntar ou Telefonema (Veja "Telefonema"
na página 11). Um Enfermeiro recupera a capacidade de realizar essas ações
somente após sair de Licença, o que removerá todo o Estresse.

Sobrecarga

Quando um Enfermeiro ou Assistente atingir o máximo de Estresse possível,
ele imediatamente ficará Sobrecarregado. Se isso ocorrer, ele completará
normalmente o Turno, porém, não poderá ser designado para um Turno
posterior no mesmo dia. No final do dia, ele será obrigado a sair de Licença
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ADVERTÊNCIAS DO HOSPITAL

Saindo De Licença

EXEMPLO: Antes de revelar a Carta de Paciente para o Turno da Tarde, o
Supervisor de Turno decide enviar o Enfermeiro Estressado (Peão Amarelo)
para casa De Licença (após discutir isso com o jogador em questão). O Peão é
movido para o espaço De Licença e fica lá pelo resto do dia. Ele retornará ao
trabalho no dia seguinte, livre de Estresse.

Caso os jogadores recebam uma Advertência, pegue uma Ficha de
Advertência e coloque-a sobre a Prancheta do Supervisor de Turno. Se
uma segunda Advertência for recebida durante o jogo, os jogadores
imediatamente perderão aquele Cenário.
AS REGRAS ACIMA ABRANGEM TUDO O QUE VOCÊ PRECISA PARA JOGAR
O CENÁRIO 1 DE HOLDING ON: A CONTURBADA VIDA DE BILLY KERR.
PARA VERDADEIROS INVESTIGADORES: Apesar do personagem
de Billy ser fictício, os momentos que ele viveu são muito reais. Há
referências a locais verdadeiros e eventos históricos pontuados nas
Cartas de Memória e no Baralho de Narrativas. Com um pouco de
investigação, é possível descobrir inúmeras informações sobre o
passado conturbado de Billy. Quando reunidas, fornecem uma linha
do tempo mais detalhada da vida dele. Embora este conhecimento
adicional não seja necessário para aproveitar o jogo, acreditamos
que ele enriquece a experiência de jogo e acentua a sua conexão
com o Billy.

REGRAS PARA O CENÁRIO 2 EM DIANTE
CONCENTRANDO A ATENÇÃO
DO BILLY

Em Cenários posteriores, você vai querer perguntar ao Billy sobre Memórias
de Linhas do Tempo específicas. Quando Enfermeiros em serviço recebem
Memórias Parciais por prestarem Cuidados Paliativos, eles podem, em vez de
comprar Cartas aleatórias de Memória Parcial, optar entre Conduzir a Conversa
OU Persistir (numa tentativa de conseguirem cartas específicas). As duas
opções não podem ser combinadas.

Conduzir a Conversa

Para Conduzir a Conversa, use uma Ficha de Assistência e escolha uma Linha
do Tempo. A Linha do Tempo já deve ter uma Memória Parcial em jogo. Então,
para cada carta recebida ao conversar com Billy:
⋅⋅O jogador agindo em nome do Billy começa a comprar cartas viradas para
baixo, uma por uma, da parte de baixo do baralho. Ele continua a comprar até
que um Evento ou uma Memória Parcial da Linha do Tempo escolhida seja
comprada. Ignore quaisquer Cartas de Memória Parcial compradas que forem
referentes a outras Linhas do Tempo.
⋅⋅Se um Evento for comprado, revele-o e resolva-o imediatamente (veja
"Eventos" na página 8). As Cartas de Evento contam para o número total de
cartas compradas, a não ser que um "Ignore o Evento" seja ativado.
⋅⋅Se uma Memória Parcial da Linha do Tempo escolhida for comprada,
mantenha-a virada para baixo. Entregue a carta para o Enfermeiro que
esteja Perguntando.

Persistir

Quando uma Carta de Memória Parcial é comprada, o Enfermeiro conversando
com Billy pode usar mais uma Ficha de Assistência para ignorar a carta
comprada. Ele deve aceitar a seguinte Carta de Memória Parcial comprada,
a não ser que use outra Ficha de Assistência para Persistir ainda mais.
Quando Billy terminar de falar, as cartas ignoradas são devolvidas ao Baralho
de Memórias Parciais.
OBSERVAÇÃO: Eventos não podem ser ignorados. Eles são imediatamente revelados
e resolvidos da forma normal.

TELEFONEMA

Alguns Cenários exigirão que os jogadores entrem em contato com pessoas do
passado do Billy. A Carta de Preparação e Regras do Cenário dirá se a Peça de
Telefonema será utilizada. Ela também mostrará as regras para os Telefonemas.
Na preparação, coloque a Peça de Telefonema ao lado do tabuleiro, abaixo do
Baralho do Paciente.
Na Distribuição de Equipe em um Turno, o Supervisor de Turno pode designar
um Enfermeiro para fazer um Telefonema. Mova a Peça de Telefonema para
baixo do espaço do Turno em andamento e coloque o Peão no espaço livre de
Equipe na peça. Com planejamento criterioso, é possível realizar um Telefonema
mais de uma vez durante um dia.
Após a Carta do Paciente do Turno ter sido completamente resolvida, siga as
instruções para os Telefonemas descritas na Carta de Cenário.
Um Enfermeiro pode ser designado para dar um Telefonema desde que:
⋅⋅Os critérios descritos nas Regras de Cenário sejam atendidos.
⋅⋅O Espaço da Equipe na Peça de Telefonema esteja desocupado.
Um enfermeiro que tiver duas ou mais Argolas de Estresse não pode ser
designado para dar um Telefonema.
Um Enfermeiro designado para dar um Telefonema ainda está sujeito às regras
normais relativas ao Estresse e à cobertura dos Turnos.

MUDANÇAS DE REGRAS PARA DOIS
OU QUATRO JOGADORES
DOIS JOGADORES:

Em um jogo com dois jogadores, a Equipe de Atendimento será menor, portanto,
o Supervisor de Turno pode cobrir um Turno Adicional sem ficar Estressado. Ao
cobrir um Turno, o Supervisor não fica restrito a cobrir Turnos consecutivos. Caso
necessário, ele pode passar de um Turno da Manhã para um da Noite. Se tiver
sido designado apenas para um Turno durante o dia, o Supervisor de Turno pode
usar sua flexibilidade para retornar para a Sala de Descanso no final do dia e,
assim, receber duas Fichas de Assistência.

QUATRO JOGADORES:

Em um Jogo para quatro jogadores, a Equipe de Atendimento é maior. Como
resultado, o Supervisor de Turno não será necessário na Ala Médica. No início do
dia, durante a Transferência, o novo Supervisor de Turno deve pegar seu Peão e
colocá-lo sobre a Prancheta do Supervisor de Turno. Ele não pode ser designado
para nenhum Turno naquele dia, nem para Telefonar. No final do dia, depois de
redefinir o tabuleiro, mova o Peão do Supervisor para a área da Sala de Descanso.
Ele não recebe Fichas de Assistência e irá retornar para a Ala Médica no início
do dia seguinte.
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OBSERVAÇÃO: Algumas cartas são intencionalmente numeradas apenas em um
dos lados para fins de jogabilidade. Nesses casos, use o lado (B) como guia ao
ordenar as cartas.
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CRÉDITOS:

LISTA DE ÍCONES

DESIGN DO JOGO: Michael Fox e Rory O 'Connor

CARTAS DO PACIENTE

ILUSTRAÇÕES: Bryn G. Jones - elevencomics.com
HISTÓRIA: Rory O’Connor
ESCRITORES: Rory O’Connor e Glenn Patterson
DESENVOLVIMENTO ADICIONAL: Anita Murphy e Pedro Pereira

Piora na Condição
Condição do Billy -1.

Condição Estável
Nenhuma mudança
na Condição do Billy.

Compre uma Carta
de Memória Parcial
Compre uma carta
do Baralho de
Memórias Parciais.

Ficha de Assistência
Ganhe uma Ficha de
Assistência
do estoque.

Compre uma Carta de
Memória Parcial / Ganhe
uma Ficha de Assistência
Ganhe 1 Ficha de Assistência
OU compre 1 Carta de
Memória Parcial.

Perguntar
Um Enfermeiro em serviço
pode usar a Ação de Perguntar.
Pode ser realizada várias vezes
por diferentes Enfermeiros.

Momento Silencioso
Billy não tem nada a dizer. Ainda
conta como uma carta comprada.

Compre uma Carta
de Memória
Compre uma carta
do Baralho de Memórias.

Compre uma Carta de Memória
Ignorando os Eventos
Compre uma carta do Baralho de
Memórias ignorando qualquer Carta
de Evento comprada.

GERENCIAMENTO DE PROJETO: Emma Goudie
REGRAS: Michael Fox e Rory O 'Connor
TESTE DO JOGO: Rob Barratt, Steph Burrows Fox, Donna Docherty, Airk
Doehlman, Máire Geraghty, Lynne Hardy, Richard Hardy, Viv Keenan, Marnie Ann
Kennedy, Marco Lopez, Andrea Manca, Adam McNichol, Niamh Scullion, Niamh
O’Neill, Gonzalo Delgado Pando, Sara Pidcock, Ben Quant, Hannah Slättne,
Jeremy Sydik, Kezie Todd, Tina Trillitzsch, Tony Venn e Rain Watt, com elogios
especiais a Simon Willis e Paul O’Connor.

CARTAS DE EVENTO
Ignorar Evento
Continue a comprar cartas
normalmente. Não conta como uma
carta comprada.

DESIGN GRÁFICO: Winnie Shek

Mudança de Assunto
Pegue a próxima carta, ignorando
qualquer uma da Linha do
Tempo escolhida.

EVENTS VERSION

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS: Marty O 'Neill, Simon Lynch e todos os outros
que compartilharam suas experiências pessoais que ajudaram a moldar o jogo
e melhorar o nível de precisão histórica. Agradecemos também a todos que
acreditaram e apoiaram a nossa ideia de fazermos um jogo sobre uma pessoa
comum que viveu uma vida extraordinária.

GALÁPAGOS JOGOS
Use a confiança para melhorar a
Condição do Billy
Use uma Ficha de Assistência para
melhorar a Condição do Billy em +1.

Use a confiança para ganhar
uma Carta de Memória
Use uma Ficha de Assistência para
comprar uma carta deste Baralho
de Memórias.

Melhora na Condição
Condição do Billy +1.

Sem Mais Conversa
Billy se recusa a continuar
falando. Pare de comprar cartas
imediatamente.

OUTROS ÍCONES

Símbolo Positivo
Uma Memória positiva
para Billy.

Símbolo Negativo
Uma Memória negativa
para Billy.

Remover
Quando o evento for resolvido,
remova esta carta do jogo.

TRADUÇÃO: Juliana Gallo
REVISÃO: Kalinka Lopes, Kévila Cordas e Paula Pizauro
DIAGRAMAÇÃO BR: Danilo Sardinha e Felipe Godinho

RULES VERSION

Sair de Licença
Momento do dia em que o
Supervisor de Turno atual tem
a opção de mandar para casa
membros da Equipe que não
estejam trabalhando.

Verificação de
Advertências
Momento do dia
em que o Supervisor de Turno
atual deve checar se alguma
Advertência foi recebida
do Hospital.

Turno da Manhã /
Turno da Tarde /
Turno da Noite
Os três Turnos que compõem
um dia no hospital.

Telefonema
Um Enfermeiro em serviço
pode usar a Ação de Telefonar.
Só pode ser realizada uma
vez por Turno.

www.wearehubgames.com

www.GalapagosJogos.com.br
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