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O dodatku
Dodatek „IT Startup – Brudne
Przetargi” rozbudowuje grę
„IT Startup – Gra Karciana”
o 32 nowe karty. Zawartość
pudełka jest samodzielnie
grywalna dla 2 graczy.
Po połączeniu dodatku
z podstawką (połączenie kart,
znaczników i żetonów) większa
się maksymalna liczba graczy
z 4 do 6. Teoretycznie może
grać nawet więcej osób,
ale wtedy może zabraknąć
elementów gry.
Wprowadza nowe mechaniki
(m. in. wybieranie jednego
z dwóch efektów karty),
więcej negatywnej
interakcji oraz nowy
tryb gry – budowanie
własnej talii!

Wolisz instrukcję w formie wideo?
Wejdź na: itStartup.pl/instrukcja
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Zawartość pudełka
•• 32 karty,
•• 16 żetonów (wizualizacja
zasobów),
•• 16 czerwonych kosteczek
(wizualizacja wypalenia
pracowników),
•• 1 kostka do gry (k6),
•• instrukcja.
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Nie grałeś nigdy w „IT Startup”?
Dodatek to Twój pierwszy kontakt z grą? Koniecznie
zapoznaj się z instrukcją podstawki gry. Wyjaśnia ona
podstawowe mechaniki, reguły i cel gry.
Jeśli nie posiadasz wersji fizycznej „IT Startup – Gra
Karciana”, to zapraszamy do pobrania instrukcji w wersji
elektronicznej: itStartup.pl/instrukcja.
Oprócz wersji elektronicznej instrukcji znajdziesz tam
również instrukcję w formie wideo, która w intuicyjny
sposób tłumaczy grę (sporo osób preferuje instrukcję
wideo).
Osoby, które lubią częściej wygrywać (gra zawiera
elementy losowe, ale statystycznie lepszy gracz
częściej wygrywa) zapraszamy do sprawdzenia naszego
poradnika gry: itStartup.pl/poradnik.
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Budowanie talii – nowy tryb gry
Wraz z dodatkiem „IT Startup
– Brudne Przetargi” wprowadzony
zostaje nowy tryb gry – budowanie
talii. W tym trybie nie gramy
wspólną talią: każdy gracz
buduje własną talię składającą
się z minimum 32 kart.
Jeśli chcemy grać w ten sposób,
każdy gracz musi posiadać
własny egzemplarz podstawki
i dodatku gry, by mieć dostęp
do wszystkich kart.
Sugerowane 2 reguły budowania własnej talii:
•• Talia musi posiadać minimum 32 karty (maksimum
to aktualnie 96 kart, czyli wszystkie karty
podstawki i dodatku),
•• Możesz posiadać w talii tyle kopii danej karty,
ile było jej w danej edycji. Czyli jeśli w podstawce
karta występowała 2 razy, to możesz posiadać
2 kopie tej karty w talii, jeśli karta występowała
4 razy (np. karta podstawki „Inwestor”), to 4 etc.
W dodatku „Brudne Przetargi” każda karta
występuje dokładnie raz, więc w talii możesz
posiadać dokładnie 1 kartę z tego dodatku.
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To sugerowane reguły budowania własnej talii (by
każdy mógł zbudować talię posiadając po jednym
egzemplarzu podstawki i dodatku – bez faworyzowania
graczy z grubszym portfelem). Jeśli macie ochotę,
możecie ustalić własne reguły np. maksymalnie 2 kopie
każdej karty (wtedy dla każdego gracza będą potrzebne
2 egzemplarze podstawki i dodatku gry), czy 4 kopie
karty z większą minimalną liczbą kart w talii (np. 64).
Ważne, by każdy gracz zbudował swoją talię według
tych samych reguł.
Możliwe, że w przyszłości powstaną różne formaty
związane z tym trybem gry. Najnowsze reguły
znajdziecie zawsze pod itStartup.pl/instrukcja.
Jak działa w tym trybie wracanie kart do talii?
Zagrane (lub zablokowane)
karty akcji zamiast do wspólnej
talii wracają na spód talii
właściciela karty. Wypalony
pracownik zawsze wraca
do talii właściciela karty
(nawet gdy został przejęty
przez innego gracza).
Warto posiadać różne kolory
koszulek kart, by łatwiej
śledzić kto jest właścicielem
danej karty.
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FAQ – najczęściej zadawane pytania
Jak działa blokowanie kart akcji?
Po tym jak gracz zapłaci i zadeklaruje zagranie karty
akcji, możesz ją zablokować. Aktualnie w grze występują
2 sposoby na zablokowanie karty akcji:
•• Karta „Security Engineer”.
Security Enginee
r
1 2 32
Gdy jest na stole możesz
zapłacić 2 zasoby,
by zablokować kartę akcji
przeciwnika.
•• Jeśli karta akcji informuje
Pracownik - DEV
o sposobie na jej
3
Gdy jest na stole
:
zablokowanie. Np. karta
możesz zapłacić (2),
by zablokować wybr
aną kartę
akcji przeciwnika.
podstawki „Head Hunter”
zawiera tekst „Przeciwnik
może zapłacić Ci (5), by
zablokować tę kartę”.
„System wydawał
się solidny. Nie powst
rzymywał jednak
pracowników przed
przyklejaniem haseł
do monitora.”

BP 01/32

Zablokowana karta akcji nie ma żadnego efektu (chociaż
przeciwnik zapłacił jej koszt zagrania) i trafia na spód talii.
Czy wydajność pracownika może być ujemna?
Nie. Istnieją karty, które obniżają wydajność
pracowników (np. „Spaghetti Code Developer”),
ale wydajność pracownika nie może spaść poniżej 0.
Minimalna wydajność pracownika to 0.
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Co się dzieje z kartami gracza, który się poddaje lub
z innego powodu wcześniej odpada z gry?
Coś takiego może stać się np.
przy zagraniu „Mrocznego
Programisty PHP”. Wszystkie
karty gracza (z ręki i na
stole) wracają do talii.
Jeśli posiadał pracownika
przejętego tymczasowo
przez kartę „Outsourcing”,
to taki pracownik wraca do
pierwotnego gracza.

Mroczny Program
ista

PHP 1 2 3
42

Pracownik - DEV
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Gdy wchodzi do
gry:
sprawdzasz nastę
pną kartę w talii i
ujawniasz ją
pozostałym gracz
om (nie dobierasz
jej).
Jeśli ujawniona karta
to karta akcji: prze
grywasz grę.
„Jeśli
jesteś w czymś dobry
, nigdy nie rób tego

za darmo.”
BP 08/32

Czy „zerkanie na następną kartę w talii” i „dobieranie
karty” to to samo?
12

Stażystka
Niskopoziomowa

Pracownik - DEV
gry:
Gdy wchodzi do
(wybierz jedno)

1

wiedz
sz zagrać jedną kartę
-> w tej turze może
pnie dobierz kartę.
-> odrzuć kartę, nastę
ną w
dobrą rzeczą napisa
„Ostatnią naprawdę
Schuberta.”
dziewiąta symfonia

y za (1) mniej,

C była

Nie. Zerkanie na kartę dostarcza
tylko graczowi informacji
o następnej karcie w talii.
Jeśli tekst na karcie o tym
informuje, to należy ujawnić
sprawdzaną kartę pozostałym
graczom. Dobieramy kartę
tylko jeśli karta zawiera tekst
„dobierz kartę”.

BP 11/32

7

Czy efekt „na koniec swojej tury” aktywuje się na
koniec każdej mojej tury?
Tak.
Jaką wydajność pracownika należy brać pod uwagę
przy zagrywaniu „Technicznego Rekrutera”?
Należy brać pod uwagę
wszystkie aktywne efekty
na stole. Modyfikacje
wydajności przez karty wiedzy,
pracowników typu „Agile
Coach” (dodają oni wydajność
pracownikom na stole),
pracowników typu „PM”, czy
negatywne efekty kart typu
„Spaghetti Code Developer”
etc.
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Pracownik - HR
Gdy wchodzi do
gry:
przejmujesz wybr
anego
punktów wypalenia developera, którego suma
i wydajności jest równ
Na koniec swojej tury:
a (5).
dobierz kartę.

„By przejść ten etap
rekrutacji, musisz nam
pokazać,
że potrafisz wyjść z
Vima.”

BP 17/32

Jakie punkty bierzemy pod uwagę przy efektach
aktywowanych parzystą/nieparzystą liczbą punktów?
Chodzi o sumę punktów projektu, którą aktualnie
zdobyłeś w grze – czyli Twój wynik. Możesz w trakcie
trwania tury zmodyfikować wynik zagrywając kartę,
która natychmiast dodaje punkty (np. „Ekspres do
kawy”, czy „DevOps Engineer”). Warunek aktywowania
efektu parzystości/nieparzystości sprawdzany jest
w momencie zagrywania karty (jeśli to efekt
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PM
Spanikowany

1

Pracownik - PM

2

3

wchodzenia do gry lub
karta akcji), aktywowania
umiejętności (przez płacenie
za nią) lub bezpośrednio przed
dodawaniem punktów za
wydajność pracowników (np.
w przypadku podwajania
wydajności przez
„Spanikowanego PM-a”).
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x2

:
Gdy jest na stole
ktu,
liczbę punktów proje o
aneg
jeżeli masz parzystą
ójne punkty za wybr
to otrzymujesz podw
developera.
le!”
„As ASAP as possib

BP 21/32
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Czy zwrot na karcie „wszyscy pracownicy” dotyczy
również moich pracowników?
Tak. Dotyczy wszystkich
pracowników na stole. Karta
zawsze precyzuje czy efekt
dotyczy Twoich pracowników,
pracowników przeciwników, czy
wszystkich.
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Karta akcji
(Wybierz jedno)
Wszyscy pracownic
y na stole:
-> tracą (1) punk
t wypalenia,
-> otrzymują (1)
punkt wypalenia.

„Jutro założę szalik,

to sobie włączycie!”
BP 28/32
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Co dzieje się z zakrytymi kartami akcji, które zostały
ujawnione przez „Open Source Developera”?
Oprócz tego, że zostają odkryte,
by każdy gracz mógł je zobaczyć
– nic. Dalej są zaplanowane /
zakryte i mogą zostać zagrane
według standardowych reguł
planowania kart akcji.

Open Source Dev
eloper

Pracownik - DEV
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2
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Gdy wchodzi do
gry:
wszyscy gracze musz
ą ujawnić swoje zakry
(zaplanowane) karty
te
akcji. Otrzymujesz
(1) punkt
do projektu za każd
ą ujawnioną w ten
sposób kartę.
„Linux jest
darmowy, jeśli Twój
czas jest

nic niewarty.”

BP 05/32

Czy zagrywając „Programistę 17k” mogę wtasować do
talii (zwolnić) pracownika, którego mam tymczasowo
na 1 turę przez kartę „Outsourcing”.
Programista 17k
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Pracownik - DEV

Nie. Możesz zwolnić tylko
swojego pracownika lub
pracownika przejętego na stałe.
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gry:
Gdy wchodzi do
go pracownika.
ować do talii) swoje
musisz zwolnić (wtas
masz na stole
ć tej karty, jeśli nie
Nie możesz zagra
pracowników.

i kodu jest jak
programowania liniam cą ciężaru.” 03/32
BP
„Mierzenie postępu
za pomo
budowy samolotu
mierzenie postępu
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Masz więcej pytań?
Jeśli masz dodatkowe pytania związane z grą, to
najprawdopodobniej odpowiedź znajdziesz w naszym
FAQ na itStartup.pl/FAQ.
Jest na bieżąco uzupełniane o pytania
zadawane przez graczy.
Jeśli będziesz miał pytanie, którego
tam jeszcze nie ma, to
chętnie odpowiemy na nie na
itStartup.pl/kontakt
i później dorzucimy do FAQ,
by ułatwić życie pozostałym
fanom gry.
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