Ganges Automa mode
Autorzy gry: Inka Brand, Markus Brand
Autor wariantu solo: Mauro Gibertoni (maurogibertoni)
Tłumaczenie PL: Plansz Solo (www.planszsolo.pl)
Wariant ten opiera się na grze z wirtualnym przeciwnikiem – Automą, która łamie pewnie
zasady, aby łatwo było ją obsługiwać za pomocą specjalnej talii kart. Ty grasz według
standardowych zasad.
Przygotowanie:
Przygotuj grę standardowo dla dwóch graczy. Automa nie potrzebuje wszystkich elementów,
więc możesz odłożyć do pudełka następujące rzeczy:
•
•
•
•

Planszę prowincji
Znaczniki usprawnienia
Znacznik karmy
Planszetkę Kali (nie otrzymuje także startowych 4 kości)

W przypadku wariantu Navarantas weź 1 brązowy żeton, następnie usuń z gry po 2 żetony
każdego koloru.
Potasuj talię kart Automy i połóż ją obok planszy niebieską stroną do góry.
Wybierz losowo pierwszego gracza.
Rozłóż kafle prowincji w siatce 3 x 4.
Wybierz poziom trudności (łatwy, średni lub trudny). Będzie to określało działania na koniec
rundy.
Ogólnie o Automie:
Wykonujesz tury na zmianę z Automą, jak z normalnym przeciwnikiem. Kiedy przychodzi
kolej Automy, odsłaniasz kartę z jej talii tworząc parę kart z czerwonym i niebieskim tłem, po
czym wykonujesz opisane na nich akcje.
Automa umieszcza swoich pracowników na planszy, ale nie wydaje kostek ani pieniędzy.
Automa może zyskiwać nowych pracowników jak normalny gracz.
Znaczniki sławy i bogactwa Automy są przesuwane tylko raz na rundę, zaraz po tym jak
Automa postawi na planszy swojego ostatniego pracownika.
Opis akcji Automy:
Kiedy przychodzi kolej Automy, odsłoń kolejną kartę z jej talii i wykonaj akcję z czerwonej
strony w następujący sposób:

•

•
•

•

•

Akcja budowania: umieść pracownika Automy na pierwszym wolnym polu w
Kamieniołomie, a następnie spójrz na niebieską kartę obok. Usuń kafel prowincji ze
stosu zaznaczonego na niebieskiej karcie (nie dodawaj sławy Automie).
Akcja rynku: spójrz na niebieską kartę i umieść pracownika Automy na rynku
pokazanym na karcie (nie dodawaj pieniędzy Automie).
Akcja rzeki: umieść pracownika Automy na pierwszym wolnym polu portu, a
następnie przemieść łódź Automy o wskazaną na niebieskiej karcie liczbę pól
(Automa nie otrzymuje bonusu).
Akcje w pałacu: umieść pracownika Automy w pokoju pałacu wskazanym na
niebieskiej karcie (Automa nie otrzymuje bonusu). Specjalne przypadki:
o Pokój nr 5 (Mistrz budownictwa) – usuń kafel prowincji wskazany na karcie,
jak przy akcji budowania.
o Pokój nr 6 (Portugalczyk) – przemieść łódź Automy o 6 pól.
Akcje balkonów: umieść pracownika Automy na wskazanym na niebieskiej karcie
polu balkonu (Automa nie otrzymuje kości)

Uwaga: jeśli Automa nie jest w stanie wykonać akcji, gdyż pole, na którym masz umieścić jej
pracownika, jest już zajęte, dociągnij kolejną kartę. Powtarzaj do skutku.
Gdy talia Automy się wyczerpie - przetasuj ją.
Przykład:
Gdy widoczne są te dwie karty (para niebieska i czerwona):

Umieść pracownika Automy na rynku jedwabiu.

Koniec rundy:
Gdy ostatni pracownik Automy zostanie umieszczony na planszy spójrz na aktualnie odkrytą
czerwoną kartę, by dodać Automie sławy i bogactwa. Karta zawiera 3 wartości, dla każdego
poziomu trudności (łatwy – zielony, średni – pomarańczowy, trudny – czerwony), zastosuj
wybrany na początku gry.
Jeśli Automa zyska nowych pracowników podczas przesuwania znaczników sławy lub
bogactwa na koniec rundy, to są oni dostępni dopiero od kolejnej rundy.
Koniec gry:
Jeśli jesteś pierwszym, który wywołał koniec gry, dobierz kartę Automy i na jej podstawie
dodaj jej sławy i bogactwa ostatni raz według ustalonego poziomu trudności. Następnie
wyłoń zwycięzcę według standardowych zasad.
Jeśli to Automa wywoła koniec gry, a ty jesteś drugim graczem w kolejności rundy, możesz
umieścić jeszcze swojego ostatniego pracownika, po czym należy wyłonić zwycięzcę według
standardowych zasad.

