Instrukcja dodatku
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Miasto ze Stali

ZDOLNOŚĆ SPECJALNA
Twoi ufortyfikowani hoplici otrzymuj¹
dodatkowe +1 do si³y armii.

1 PLANSZA TROI

HEKTOR
POLOWANIE

UZURPACJA

Wylecz
1 obra¿enie
_____________
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=2

=

Dobierz
kartê wydarzenia
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15 ŻETONÓW KONTROLI,
1 ŻETON CHWAŁY,
1 KOLOROWA PODSTAWKA
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3 KARTY ZADAŃ
I 3 ŻETONY ZADAŃ

EN
dodatek MIASTO ZE STALI

POTĘGA
TYNDAREOSA 3
1

1 PLANSZA BOHATERA
(HEKTORA)

\\

Nagroda2
Odrzuæ 1
Przejmij kontrolê nad dowolnym
neutralnym regionem o sile populacji
3 lub mniej i zwerbuj tam
3 2 hoplitów.
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Nagroda

Odrzuæ 1

AW

ZDOLNOŚĆ SPECJALNA

Odrzuæ 1

Nagroda

POLOWANIE

=

WERBUNEK
=2
=4

MARSZ

KONIEC TURY

Wszyscy gracze usuwaj¹
¿etony wykorzystanych
akcji
_____________
Rzuæ koœci¹ potworów
dla ka¿dego potwora
na mapie
_____________
Dobierz
kartê wydarzenia

2 POTWORY
(SATYR, ARACHNE)

AK

AKCJE SPECJALNE

=

Wszyscy gracze usuwaj¹
kap³anów
z monumentów
_____________

Dodaj kolejny poziom
do wybranego
monumentu
_____________

Otrzymujesz kap³ana za ka¿d¹
œwi¹tyniê, któr¹ kontrolujesz

AW

2 KARTY ŚWIĄTYŃ

BUDOWA
ŚWIĄTYNI

BUDOWA MONUMENTU

SZYBKOŚĆ

Dobierz
kartê walki
_____________

1 MURY TROI

UZURPACJA

3 ŻETONY CECH

Wylecz
1 obra¿enie
_____________

Zwerbuj 1 hoplitê
(w regionie z twoim
bohaterem)

SIŁA

WYBIERZ 2 DOWOLNE:

PRZYWÓDZTWO

PRZYGOTOWANIE

EN

POTÊGA TYNDAREOSA

PORWANIE BRYZEJDY

PREMIA STARTOWA
Hektor zaczyna z Przywództwem
o wartoœci 2.
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HEKTOR
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PLANSZA BOHATERA

Twoi ufortyfikowani hoplici otrzymuj¹
dodatkowe +1 do si³y armii.

Przejmij kontrolê na Lakoni¹. Wszyscy hoplici
przeciwników musz¹ siê wycofaæ z tego regionu.

NA RATUNEK
ANDROMEDZIE

EN

Zachowaj tê kartê. Odrzuæ tê karê w trakcie walki,
¿eby dodaæ 3 do si³y armii, je¿eli w tym
regionie znajduje siê twój bohater.
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KAPŁANI
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¯eton
chwa³y
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LAKONIA
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dodatek MIASTO ZE STALI

LESBOS

PORWANIE
BRYZEJDY

¯eton
chwa³y

S
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1 BOHATER (HEKTOR)

NA RATUNEK
ANDROMEDZIE

¯eton
chwa³y

KONIEC TURY

Wszyscy gracze usuwaj¹
¿etony wykorzystanych
_____________ akcji
Rzuæ koœci¹ potworów
dla ka¿dego potwora
na mapie
_____________
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dodatek MIASTO ZE STALI

TROJA

Wszyscy gracze usuwaj¹
kap³anów
z monumentów
_____________

Dodaj kolejny poziom
do wybranego
monumentu
_____________
Otrzymujesz kap³ana za ka¿d¹
œwi¹tyniê, któr¹ kontrolujesz

WERBUNEK

BUDOWA
ŚWIĄTYNI

BUDOWA MONUMENTU

SZYBKOŚĆ

AKCJE SPECJALNE
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Dobierz
kartê walki
_____________
Zwerbuj 1 hoplitê
(w regionie z twoim
bohaterem)

PRZYWÓDZTWO

WYBIERZ 2 DOWOLNE:

KAPŁANI

PLANSZA BOHATERA

PREMIA STARTOWA

Hektor zaczyna z Przywództwem
o wartoœci 2.

PRZYGOTOWANIE
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SELEKCJA

Wyrocznia
Delficka

2

SELEKCJA
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Dodaj 1 więcej kapłana
do puli kapłanów,
rozpocznij selekcję
błogosławieństw.

ŚWIĄTYNIE

2
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DLA GRY NA 6 GRACZY
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1 PLANSZA ARMII

2 PLANSZE POTWORÓW
(SATYRA, ARACHNE)

dodatek MIASTO ZE STALI

SATYR
ARACHNE

NAGRODA J
Fletnia Pana

MYZJA

ARACHNE

dodatek MIASTO ZE STALI

ETOLIA

SATYR

TROJA

ATAK SPECJALNY W

ARACHNE

Natychmiast zakoñcz polowanie.
Umieœæ bohatera na tym arkuszu.
Bohater przestaje braæ udzia³
w grze. Umieœæ tego bohatera
w tym regionie po nastêpnej akcji
specjalnej budowa monumentu.

ATAK NA REGION V

Zabij 1 hoplitê w ka¿dym
regionie tej krainy.

NAGRODA J

Ewolucja:

Niæ Arachne

RE
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Ewolucja:

Ewolucja:
Gracz wykonuj¹cy fazê potworów,
mo¿e w jej trakcie przemieœciæ
dowolnego bohatera zamiast Satyra.

Ta rana musi byæ
zadana jako ostatnia.
Ewolucja:
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NIÆ ARACHNE

AL

FLETNIA PANA

S

2 KARTY ARTEFAKTÓW POTWORÓW
(SATYRA, ARACHNE)

S

Wybierz bohatera w regionie
s¹siaduj¹cym z twoim
bohaterem. Przewróæ
figurkê tego bohatera.
W trakcie nastêpnej akcji
ruchu tego bohatera,
podnieœ j¹, zamiast
wykonywaæ nim ruch.

RE

Wykonaj akcjê ruchu
1 dowolnym bohaterem tak,
jakby jego Szybkoœæ
wynosi³a 1.

M

MIASTO ZE STALI
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DODATEK DLA 6 GRACZY
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PRZYGOTOWANIE DO GRY

S

Uwaga! Elementy tego dodatku są przeznaczone do rozgrywki sześcioosobowej i nie mogą być używane przy rozgrywce dla mniejszej liczby graczy
(jednak Hektor może zastąpić dowolnego bohatera z gry podstawowej).
Jako że większa liczba graczy powoduje dłuższe przestoje między turami,
dodatek ten lepiej nadaje się dla doświadczonych graczy.
Miasto ze stali wymaga korzystania z dodatków Atlantyda i Posejdon.
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Aby zagrać w dodatek Miasto ze stali, przygotuj najpierw dodatki Atlantyda i Posejdon.
Umieść dodatkową planszę Miasta ze stali po prawej stronie planszy podstawowej,
dokładnie nad planszą Atlantydy.

EN

W kroku 3 przygotowania do gry, wtasuj dodatkowe karty potworów i zadań do talii wydarzeń.

AK

SPECJALNE ZASADY REGIONU TROI

NOWE SZLAKI MORSKIE
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Gracz kontrolujący region Troję może posiadać do 5 kart walki na ręce (zamiast
standardowych 4).
Kiedy gracz kontrolujący Troję wykonuje specjalną akcję rekrutacji, może zrekrutować
1 hoplitę w każdym regionie Troady, który kontroluje (Troada to brązowa kraina na planszy
Miasta ze stali).
Każdy hoplita w Troi traktowany jest jako ufortyfikowany (w trakcie obrony otrzymuje
+1 siły armii).
Wszystkie zasady odnoszące się do miasta albo Sparty stosują się także do Troi.

Szlaki morskie wiodą z planszy Miasta ze stali do odpowiednich regionów na głównej planszy
i planszy Atlantydy. Te szlaki morskie działają w obie strony.
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ATAK NA REGION V

Zabij 1 hoplitê.
Usuñ ¿eton kontroli z tego regionu.

Zdolnoœæ pasywna:
Gracze nie mog¹ umieszczaæ ¿etonów
kontroli w regionie z Satyrem.

dodatek MIASTO ZE STALI

dodatek MIASTO ZE STALI

JONIA

S

ATAK SPECJALNY W
Natychmiast zakoñcz polowanie.
Gracz kontroluj¹cy Satyra mo¿e
umieœciæ poluj¹cego bohatera
w dowolnym regionie.
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4 KARTY WYDARZEŃ POTWORÓW
(2 SATYR, 2 ARACHNE)

3

6 PLANSZ ULEPSZEŃ ARMII
ULEPSZENIE ARMII

ULEPSZENIE ARMII

Zabij dodatkowego hoplitê przeciwnika
po zakoñczeniu bitwy.

Traktuj si³ê populacji wszystkich regionów,
jakby by³a o 1 ni¿sza.

Atak na region
dowolnego potwora
nie mo¿e zabiæ
twoich hoplitów.

Przeciwnik
nie mo¿e
Kiedy jesteœ
wycofaæ siêwz bitwie,
bitwy,
atakuj¹cym
wotrzymujesz
których bierzesz
+1
udzia³.
wygrasz,
do si³y Kiedy
armii za
ka¿dy
zabij wszystkich
s¹siaduj¹cy
region,
hoplitów
w
którym przeciwnika,
znajduj¹ siê
którzy
udzia³
twoibrali
hoplici.
w tej bitwie.

Kiedy przeciwnik wkracza
do regionu, w którym
nie masz hoplitów,
usuwa twój ¿eton kontroli,
jednak nie zastêpuje
go od razu swoim.
Region ten traktowany
jest jako neutralny.

Atak na region
dowolnego potwora
nie mo¿e zabiæ
twoich hoplitów.

ULEPSZENIE
ULEPSZENIE
ULEPSZENIEARMII
ARMII
ARMII

ULEPSZENIE
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ARMII
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Kiedy jesteœ
atakuj¹cym w bitwie,
otrzymujesz +1
do si³y armii za ka¿dy
s¹siaduj¹cy region,
w którym znajduj¹ siê
twoi hoplici.

Kiedy jesteœ
broni¹cym siê w bitwie,
otrzymujesz +1
do si³y armii za ka¿dy
s¹siaduj¹cy region,
w którym znajduj¹ siê
twoi hoplici.
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ULEPSZENIA ARMII
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PRZYGOTOWANIE DO GRY
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Ten dodatek nie zmienia zasad w znaczący sposób. Dodaje jedynie nieco
różnorodności i może być wykorzystywany wraz z innymi dodatkami,
nawet oznaczonymi symbolem
.
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ULEPSZANIE ARMII
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Przed wyborem bohatera gracze wybierają kolor swoich armii. Wpłynie to na dostępne
ulepszenia armii w dalszej grze. Na przykład pewne ulepszenia bardziej nadają
się do przejmowania neutralnych regionów, a inne do pomocy w polowaniu na potwory.
Rozpoczynając od pierwszego gracza, gracze wybierają jedną z sześciu plansz ulepszeń
armii w kolejności przeciwnej do ruchu wskazówek zegara. Tym samym wybierają też kolor
swoich armii. Każdy z graczy otrzymuje 2 żetony ulepszeń armii.
Kiedy wszyscy gracze wybrali kolory swoich armii, wybierają bohaterów według standardowych zasad.
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Każda armia może zostać ulepszona dwukrotnie w ciągu jednej rozgrywki.
Armie mogą być ulepszane na dwa różne sposoby. Obydwa ulepszenia mogą być zdobyte
dwukrotnie w ten sam sposób.
1) W trakcie selekcji błogosławieństw: gracz może zdecydować się na ulepszenie armii
zamiast na wybór karty błogosławieństw. Umieszcza on żeton ulepszenia armii na wybranym polu ulepszenia.
2) Po wykonaniu akcji specjalnej budowa monumentu: po tym jak gracz wykonujący akcję
otrzymał kapłanów, gracze podliczają liczbę posiadanych miast (Sparta i Troja liczą się jako
2 miasta). Gracz kontrolujący najwięcej miast może ulepszyć swoją armię i umieścić żeton
ulepszenia na wybranym polu ulepszenia.
W przypadku remisu wszyscy gracze mający najwięcej miast mogą ulepszyć swoje armie.
Gdy gracz, który ma najwięcej miast ulepszył już swoją armię dwukrotnie, wtedy drugi
gracz mający najwięcej miast może ulepszyć swoją armię.
Po tym kroku należy rozpatrzyć fazy przebiegające po akcji specjalnej budowa monumentu.
Kiedy gracze ulepszają swoje armie, muszą zawsze wybrać górne ulepszenie jako pierwsze.
Drugie ulepszenie mogą wybrać spośród pozostałych dwóch opcji znajdujących się poniżej
na planszy ulepszeń.
Gracz nie może posiadać więcej niż 2 ulepszenia armii. Nie ma możliwości uzyskania
3 ulepszeń armii w jednej rozgrywce.
Po wybraniu ulepszenia gracze umieszczają żeton ulepszenia armii na wybranym polu
planszy ulepszeń armii.
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Mo¿esz
Kiedy jesteœ
zabiæ
broni¹cym
2 swoichsiê
hoplitów
w bitwie,
otrzymujesz
w regionie+1
do si³y
z potworem,
armii za ka¿dy
s¹siaduj¹cy
¿eby zadaæ
region,
w którym
temu potworowi
znajduj¹ siê
1 dowoln¹
twoi hoplici.
ranê.

ULEPSZENIE
ULEPSZENIE
ULEPSZENIEARMII
ARMII
ARMII
W trakcie bitwy mo¿esz wybraæ,
kto pierwszy zagrywa kartê walki.

12 ŻETONÓW ULEPSZEŃ ARMII
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Traktuj si³ê populacji wszystkich regionów,
jakby by³a o 1 ni¿sza.

S

Kiedy przeciwnik wkracza
do regionu, w którym
nie masz hoplitów,
usuwa twój ¿eton kontroli,
jednak nie zastêpuje
go od razu swoim.
Region ten traktowany
jest jako neutralny.

ULEPSZENIE ARMII

ULEPSZENIE ARMII
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Mo¿esz zabiæ
2 swoich hoplitów
w regionie
z potworem,
¿eby zadaæ
temu potworowi
1 dowoln¹ ranê.

ULEPSZENIE ARMII
Zabij
W trakcie
dodatkowego
bitwy mo¿esz
hoplitêwybraæ,
przeciwnika
kto pierwszy
po zakoñczeniu
zagrywa kartê
bitwy.
walki.
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Przeciwnik nie mo¿e
wycofaæ siê z bitwy,
w których bierzesz
dzia³. Kiedy wygrasz,
zabij wszystkich
oplitów przeciwnika,
którzy brali udzia³
w tej bitwie.
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ULEPSZENIE ARMII

