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Stonemaier Games przedstawia

P R O J E K T  G R Y :  J A M E Y  S T E G M A I E R
O P R A C O W A N I E  A R T Y S T Y C Z N E 

I  P R O J E K T  Ś W I A T A :  J A K U B  R Ó Ż A L S K I

TŁO FABULARNE
Podczas gdy imperia powstają i upadają we Wschodniej Europii, reszta 
świata zaczyna się bacznie przyglądać tym terenom. Dwie odległe frakcje, 
Albion i Togawa, wysyłają swoich emisariuszy, aby zrobili rozeznanie  
w terenie, angażując przy tym charakterystyczne dla siebie style podboju. 

Ten dodatek do Scythe wprowadza 2 nowe frakcje do podstawowej gry, 
podnosząc maksymalną liczbę graczy w Scythe do 7.

NAJEŹDŹCY Z DALEKA
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Z I E L O N YFIOLETOWY

KOMPONENTY OGÓLNE
instrukcja

pudełko

wypraska z żetonami

plansze graczy

2 plastikowe woreczki 
1 specjalna plastikowa wypraska

KOMPONENTY FRAKCJI  

Plansza Frakcji

znacznik akcji

znacznik popularności

znacznik siły

znaczniki gwiazdek

znaczniki budowli

znaczniki rekrutów

figurki mechów

figurka postaci

robotnicy

kartonowe żetony

TOGAWA ALBION

6 x

2 x

4 x

4 x 4 x

4 x

6 x

8 x 8 x
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GRA NA 6 LUB 7 GRACZY
Ten dodatek pozwala grać w Scythe aż 7 graczom. Nie 
zachodzą żadne zmiany na mapie; tak jakby to było  
w prawdziwym świecie, na planszy jest po prostu bardziej 
tłoczno skoro więcej frakcji próbuje ją podbić. Dwie małe 
zmiany zachodzą w zasadach dla gry w 6-7 osób:

KRYM: Jedna ze zdolności mechów krymskich (Wędrówka) 
traci swoje zastosowanie w grach 6-7-osobowych.  
W rozgrywce na tylu graczy frakcja Krym powinna 
zastąpić zdolność Wędrówki następującą nową zdolnością 
(umieszczając odpowiedni żeton na swojej planszy 
frakcji): Możesz przemieścić się na dowolną, niezajętą 
farmę.

POLANIA: Pierwotna zdolność frakcji (Tułaczka) stanowi 
minimalną korzyść w grze na 6-7 graczy. W rozgrywce 
na tylu graczy frakcja Polania powinna zastąpić zdolność 
Tułaczki następującą nową zdolnością (umieszczając 
odpowiedni żeton na swojej planszy frakcji): Wybierz 
do dwóch opcji z każdej karty spotkania. Na koniec 
gry zyskaj $3 za każde terytorium z symbolem 
spotkania, które kontrolujesz.

Pomimo braku jakichkolwiek innych zmian w zasadach 
gry, warto wziąć pod uwagę następujące informacje 
przed dodaniem szóstego czy siódmego gracza do 
rozgrywki:

CZAS GRY: Rozgrywka w Scythe zazwyczaj trwa około 
25 minut na gracza, więc będzie trwała odpowiednio 
dłużej przy większej ilości graczy.

NOWI GRACZE: Zalecamy aby gracze, którzy grają w Scythe 
po raz pierwszy wybrali losowo którąś z podstawowych 
frakcji, zamiast Albionu czy frakcji Togawa.

JEDNOCZESNE TURY: Bez względu na liczbę graczy, można 
rozpocząć swoją turę w momencie, gdy gracz po Twojej 
prawej zaczyna wykonywać akcję z dolnego rzędu.

PIERWSZY GRACZ: Nowe plansze graczy – które od teraz są 
wymieszane z pozostałymi planszami z podstawowej gry 
Scythe, bez znaczenia na ilość graczy uczestniczących 
w rozgrywce – są ponumerowane jako 2a i 3a. Te 
liczby mają znaczenie tylko jeżeli ustalacie pierwszego 
gracza w oparciu o najniższy numer planszy gracza. 
Kolejność jest następująca: 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5.
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PRZYKŁAD: Na koniec gry 
kontrolujesz 1 las oraz  
1 tundrę. Tundra zawiera 
żeton flagi, więc całkowita 
liczba kontrolowanych 
przez Ciebie terytoriów 
wynosi 3 zamiast 2.

KLAN ALBIONU
ZDOLNOŚĆ FRAKCJI (WYWYŻSZENIE): Po zakończeniu 
ruchu swojej postaci (po walce i po spotkaniu), 
gracz reprezentujący Albion może umieścić żeton 
flagi ze swoich zasobów na terytorium postaci. 
Terytorium może zawierać tylko jeden żeton 
frakcji (1 flagę lub 1 pułapkę). Żetonów flagi nie 
można usuwać ani przemieszczać do końca gry.

Po stuleciach ograniczenia do swojej ziemi 
ojczystej, Klan Albionu pożąda kontroli 
nad nowymi terytoriami. Wyrażone 
jest to przez 4 żetony frakcyjne flagi,  
z których każdy liczy się jako dodatkowe 
terytorium do końcowej punktacji dla 
gracza frakcji Albion 
jeśli (a) kontroluje 
terytorium z żetonem 
flagi za pomocą postaci, 
mecha, robotnika lub 
niezajętego budynku 
ORAZ (b) żeton flagi 
nie znajduje się na 
terytorium sąsiadującym 
z bazą Albionu.

ZDOLNOŚCI MECHÓW I POSTACI
KRYJÓWKA: Twoja postać i / lub 
mechy mogą przechodzić przez 
rzeki do lub z sąsiadującego 
terytorium z symbolem tunelu. 
Terytorium zawierające Twoją 
kopalnię liczy się jako tunel, 
ale terytorium z kopalnią 
przeciwnika już nie. 

MIECZ: Jeżeli jesteś atakującym 
graczem, to przed rozpoczęciem walki obrońca traci 2 
punkty siły. Utrata siły jest odnotowywana na torze siły 
(gracze nie mogą mieć mniej niż 0 siły). Dzieje się to 
raz na walkę, a nie raz na jednostkę.

TARCZA: Zanim rozpoczniesz walkę jako obrońca, zyskaj 
2 punkty siły. Dodatkowa siła jest odnotowywana 
na torze siły. Dzieje się to raz na walkę, a nie raz na 
jednostkę.

ZBIÓRKA: Podczas akcji ruchu twoja postać i / lub mechy 
mogą przejść na dowolne terytorium, które zawiera co 
najmniej jednego z twoich robotników lub żeton flagi, 
bez względu na dystans.
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HISTORIA POSTACI
Connor jest góralem pochodzącym z południowych 
obszarów wyspy kontrolowanej przez Klan Albionu. 
Wśród jego przodków było wielu legendarnych 
wojowników, a on sam kontynuował rodzinne tradycje 
militarne podczas Wielkiej Wojny, kiedy to walczył 
okopując się daleko za linią wroga. Zawdzięcza życie 
swojemu wiernemu towarzyszowi, dzikowi o imieniu 
Max, który uratował go przed sforą wilków na pogórzu 
Saksonii.

Klan Albionu obawia się, że Fabryka może na stałe 
wpaść pod kontrolę jednej z silniejszych frakcji, 
która następnie mogłaby wtargnąć na ziemię ojczystą 
Albionu. Z Maxem u boku, Connorowi powierzono 
dowództwo nad oddziałem specjalnym w celu 
zbudowania silnej linii obrony przed innymi frakcjami 
oraz zburzenia Fabryki, zanim będzie za późno.
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PRZYKŁAD: Na koniec gry 
kontrolujesz 1 wioskę za 
pomocą swojej postaci, 
a 1 farma zawiera 
uzbrojoną pułapkę i zero 
jednostek. Na potrzeby 
końcowej punktacji 
kontrolujesz 2 terytoria.

SZOGUNAT TOGAWA
ZDOLNOŚĆ FRAKCJI (MAIFUKU): Po zakończeniu 
ruchu postaci (po spotkaniu i po walce), 
gracz Togawa może umieścić uzbrojony 
żeton pułapki, wybrany ze swoich 
zasobów, na terytorium postaci (nawet 
jeżeli na terytorium znajduje się budynek 
przeciwnika). Terytorium może zawierać 
tylko 1 żeton frakcji (1 flagę lub 1 pułapkę). 
Żetonów pułapek nie można usuwać ani 
przemieszczać do końca gry. 

Szogunat Togawa jest zjed-
noczony dzięki wspólnemu 
celowi: kontroli nad moż-
liwie największą częścią 
Wschodniej Europii… oraz 
powstrzymaniu pozostałych 
frakcji przed osiągnięciem 
tego samego. Togawa 
posiada do dyspozycji 
4 żetony pułapki, każdy 
ze stroną „uzbrojoną”  
i „nieuzbrojoną”. Pod-
czas końcowej punktacji,  
uzbrojony żeton pułapki 
przyznaje Szogunatowi 
Togawa kontrolę nad tery-
torium (żadne inne jednost-
ki nie są konieczne). Obec-
ność jednostek przeciwnika 
na terytorium z uzbrojoną pułapką jest niemożliwa.

URUCHOMIENIE PUŁAPKI: Jeśli przeciwnik przesunie jednostkę na 
terytorium z uzbrojoną pułapką to ruch tej jednostki się 
kończy. Następnie należy odwrócić żeton pułapki, żeby 
ujawnić karę, którą przeciwnik musi ponieść, w miarę 
możliwości (np. stracić 2 punkty popularności). Dzieje 
się to przed wszystkim innym, wliczając w to walkę 
czy spotkanie. Żeton pułapki pozostaje na terytorium 
– jest rozbrojony.

INTERAKCJA Z BUDYNKIEM: Przeciwnik może zbudować budynek 
na terytorium z pułapką. Jeśli na koniec gry jedynymi 
znacznikami graczy na tym terytorium są budynek  
i pułapka (nieważne czy uzbrojona, czy rozbrojona), to 
gracz z budynkiem kontroluje to terytorium.

LISTA KAR: Strata 2 punktów popularności; strata 3 punktów 
siły; strata $4; odrzucenie 2 losowych kart walki. 
Przeciwnicy powinni być zaznajomieni z możliwymi 
karami wynikającymi z uruchomienia pułapek przed 
rozpoczęciem rozgrywki.

ROZBROJONAUZBROJONA
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ZDOLNOŚCI MECHÓW I POSTACI
TOKA: Raz na turę, podczas ruchu, Twoja postać albo 
1 mech może przejść przez rzekę. Mech może 
wykorzystać tę zdolność podczas transportowania 
robotników. Postać lub mech nie mogą przekraczać 
wielokrotnie rzek podczas korzystania z akcji ruchu na 
karcie Fabryki.

SUITON: Twoja postać i mechy mogą przemieszczać 
się na pola z jeziorami. Jeżeli dochodzi do walki na 
jeziorze (niektóre frakcje posiadają zdolności związane 
z jeziorami), możesz zagrać 1 dodatkową kartę walki. 
Możesz to zrobić raz na walkę, a nie raz na jednostkę. 
Jeżeli mech transportuje robotników na jezioro albo 
jeżeli postać lub mech transportują zasoby na jezioro, 
to nie możesz zostawić tych robotników lub zasobów 
na jeziorze po ruszeniu się z niego, ani też robotnik nie 
może poruszyć się z jeziora bez pomocy mecha. Nie 
możesz budować budynków ani rozmieszczać mechów 
na jeziorze, ale możesz tam umieścić pułapkę.

RONIN: Przed walką, w której masz dokładnie jedną 
jednostkę (0 robotników i tylko postać albo 1 mecha), 
możesz zyskać 2 punkty siły na torze siły.

SHINOBI: Twoja postać i mechy mogą przemieszczać się na 
terytoria z żetonem pułapki, bez względu na dystans. 
Kiedy używasz zdolności Shinobi, jeśli Twoja postać 
lub mech kończą ruch na tym samym polu co żeton 
rozbrojonej pułapki (tj. nie w trakcie akcji ruchu z karty 
Fabryki), możesz zdecydować się uzbroić pułapkę. 
Jeśli użycie zdolności Shinobi powoduje walkę, to 
możesz uzbroić pułapkę tylko po wygranej walce.
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HISTORIA POSTACI
Od najmłodszych lat Akiko, siostrzenica szoguna, czytała 
historie o wojownikach i przygodach w odległych 
krainach. Była szczególnie zafascynowana pięknem  
i sztuką walki na miecze. Kiedy skończyła 16 lat ubłagała 
wujka, aby pozwolił jej trenować w najbardziej elitarnej 
akademii wojennej dla samurajów. Była wzorowym 
uczniem i ćwiczyła nieprzerwanie aż osiągnęła 
najwyższe wyniki w walce, strzelaniu, strategii i taktyce. 
Szogun, pękając z dumy, podarował Akiko specjalnie 
wytresowaną małpkę o imieniu Jiro.

Gdy Akiko zaczęła swój drugi rok szkolenia, jej brat, 
wybitny inżynier, zaginął podczas misji, której celem była 
tajemnicza Fabryka we Wschodniej Europii. Doradcy 
szoguna podejrzewali, że został schwytany przez 
agentów Związku Roswieckiego. Ufając samurajskim 
umiejętnościom swojej siostrzenicy, szogun upoważnił 
Akiko do poprowadzenia dużej wyprawy wojskowej  
w celu osłabienia Roswiecji, odbicia inżynierów Togawa 
i odkrycia prawdy na temat Fabryki.

CHCESZ OBEJRZEĆ FILM Z WYJAŚNIENIEM ROZGRYWKI?  
Zajrzyj na stronę stonemaiergames.com/games/scythe/video

CHCESZ OTRZYMAĆ INSTRUKCJĘ W INNYM JĘZYKU?  
Instrukcja i poradniki dostępne są w wielu językach na stronie  

stonemaiergames.com/scythe/rules-and-print-play

MASZ JAKIEŚ PYTANIE PODCZAS GRY?  
Wyślij tweeta na @stonemaiergames z hasztagiem #scythe

POTRZEBUJESZ ZAMIENNEGO ELEMENTU?  
Złóż zamówienie na stronie  

stonemaiergames.com/replacement-parts

CHCESZ WIEDZIEĆ, CO U NAS SŁYCHAĆ?  
Zapisz się do comiesięcznego biuletynu informacyjnego na stronie 

stonemaiergames.com/e-newsletter
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