
wariant solo

przygotowanie gry

przebieg gry

Niniejszy wariant jednoosobowy do gry Great Western Trail symuluje wirtualnego przeciwnika o imieniu Garth 
(prawdopodobnie jest to nawiązanie do Gartha Brooksa – amerykańskiego autora piosenek country). Do tego celu 
używa talii kart, które określają jego ruchy. Garth będzie się specjalizował w jednym z trzech typów pomocników, co 
może się dynamicznie zmieniać w trakcie rozgrywki. Wariant został zaprojektowany tak, by jego obsługa była jak na-
jmniej uciążliwa. Fragmenty zaznaczone kolorem czerwonym mają zastosowanie w rozgrywce z dodatkiem Kolej na 
północ. Zignoruj je, jeśli grasz bez niego.

1. Przygotuj grę jak do standardowej dwuosobowej rozgrywki. Dowolnie wybierz stronę dla każdego swojego 
  budynku, której chcesz używać podczas rozgrywki.
2. Twój przeciwnik Garth potrzebuje swojej talii automy, jak również pionek ranczera, lokomotywę, znacznik
  certyfikatów (do oznaczania swojej specjalizacji), budynki na stronie B, kartę celu początkowego, planszetkę     
  gracza (do wykładania na niej żetonów pomocników), dyski oraz oddziały. Dyski i oddziały nie muszą być     
  wyłożone na planszetce, a Garth nie potrzebuje pieniędzy, kart krów, ani żetonów wymiany.
3.3. Wylosuj jeden żeton z numerem 2, po czym zwróć go do puli. Wylosowany rodzaj pomocnika określa, w czym   
  Garth będzie się specjalizował. Zaznacz to znacznikiem certyfikatu na jego planszetce gracza przy odpowiednim  
  rzędzie pomocników.
4. Wybierz poziom trudności:
  a. Łatwy: pierwsza dostawa Gartha odbywa się do Wichity/Chicago.
  b. Średni: Garth zaczyna z 1 żetonem pomocnika (pula z numerem 2) wedle swojej specjalizacji, a jego pierwsza  
  dostawa odbywa się do Colorado Springs/Chicago (i pomija Detroit).
   c. Trudny: Garth zaczyna z dwoma różnymi losowymi żetonami pomocników, a jego pierwsza dostawa odbywa  
  się do Albuquerque/Cleveland.
  d. Bardzo trudny: Garth zaczyna z 1 żetonem pomocnika każdego typu oraz jednym dodatkowym, wybranym  
  losowo (razem 4), a jego pierwsza dostawa odbywa się do Albuquerque/Cleveland.
5. Jesteś pierwszym graczem (rozpoczynasz z $6) i możesz zacząć w dowolnym miejscu mapy. Garth startuje od    
  początku trasy.

DodatDodatkowo automa może być użyta by imitować 3 i 4 gracza oraz w rozgrywce na więcej osób. Używa się wtedy zmo-
dyfikowanych wartości ruchu (informacja w dalszej części instrukcji).

Twoja tura przebiega tak samo jak w standardowej grze, z poniższymi wyjątkami:
 • Jeśli zatrzymujesz się lub przechodzisz przez budynek Gartha z czarną lub zieloną dłonią, przekaż opłatę do    
    banku.
 • Po dostawie do Kansas City, przesuń pozostałe żetony rozwoju na górne pole (jeśli zajdzie taka potrzeba), zanim  
  uzupełnisz puste pola na obszarze rozwoju.
  • Gdy dobierzesz kartę celu, przesuń pozostałe karty w dół, zanim uzupełnisz ich pulę. Nową kartę dołóż na samej  
  górze.

W turze Gartha, dobierz wierzchnią kartę z jego talii automy. Na karcie znajduje się informacja o ile kroków poruszy 
się jego pionek ranczera, oraz jaką wykona akcję. Wykonaj ruch po najkrótszej możliwej ścieżce. Jeśli Garth zatrzymu-
je się lub przechodzi przez twój budynek z czarną lub zieloną dłonią, weź odpowiednią liczbę monet z banku. Gdy 
talia automy się wyczerpie, przetasuj ją i kontynuuj rozgrywkę.



Gdy Garth dotrze do Kansas City, najpierw dokończ akcje z karty automy. Następnie Garth odpowiednio umieszcza 
wszystkie 3 górne żetony z obszaru rozwoju, przesuwając pozostałe dolne w górę przed uzupełnieniem. Chociaż 
Garth nie używa kart bydła, automatycznie wykonuje dostawę według zasad opisanych poniżej. Jeśli wyłożenie dysku 
aktywuje premię, która pozwala dobrać kartę celu, Garth bierze kartę najbardziej oddaloną od talii, a następnie przesu-
wa pozostałe w dół. Nową kartę dokłada się na samej górze.

Garth swoją pierwszą dostawę wykonuje według wytycznych poziomu trudności (tabelka poniżej), a kolejne do nas-
tępnego w kolejności miasta. W rozszerzeniu Kolej na północ, oddziały umożliwiają dodatkowe lokalizacje dostaw. 
Garth zawsze będzie najpierw dostarczać do dużego miasta z oddziałem o najwyższej możliwej wartości. Jeśli nie ma 
dostępnych dużych miast z oddziałami, kontynuuje dostawy do jednego z miast na pasku miast.

Garth powtarza dostawy do San Francisco, gdy do niego dotrze. W rozszerzeniu Kolej na północ, jeśli Garth dotrze 
do Nowego Jorku, usuń losowy żeton zawiadowcy. Następnie, jeśli żadne duże miasto z oddziałem nie jest już 
dostępne, Garth dostarczy wielokrotnie do San Francisco, nawet bez oddziału, za 6 pkt. za dysk.

Działania Gartha są generalnie proste, a ewentualne niejasności rozstrzyga się na korzyść gracza, gdyż nie wpłyną one 
znacząco na rozgrywkę.

Garth zaczyna ze standardowo nadrukowanymi pomocnikami (po jednym każ-
dego typu) oraz, bazując na poziomie trudności, może rozpocząć z dodatkow-
ymi. Poza tym rozpoczyna grę ze specjalizacją w jednym rodzaju pomocnika. W 
trakcie gry ten typ pomocników będzie traktowany priorytetowo podczas akcji 
zatrudniania, oraz pozwoli podjąć działania właściwe dla tej strategii.
6 kart talii automy pozwala wykonać główną akcję jedynie w przypadku specjal-
izacji w konkretnym typie pomocnika. Zostało to oznaczone złotą gwiazdą z 
ilustracją odpowiedniego pomocnika. Jeśli Garth specjalizuje się w innym rodza-
ju, wykona jedynie ruch, bez akcji głównej.
Jeśli Garth w dowolnym momencie gry zatrudni więcej pracowników innego 
rodzaju niż jego specjalizacja, przesuń jego znacznik na nowy typ. Od teraz to 
będzie jego nowa specjalizacja i na jej podstawie będzie wykonywał akcje główne 
na kartach automy.

RUCH: Wszystkie karty Gartha pozwalają mu wykonać ruch, co zostało poka-
zane w lewych górnych rogach. Wartość ta może być różna podczas wykorzysta-
nia niniejszego wariantu dla większej liczby osób (3-4) lub jeśli limit kroków 
Gartha został odpowiednio rozwinięty (np. gdy jego ruch jest zależny od liczby 
budynków lub zatrudnionych pomocników konkretnego rodzaju). Gdy Garth 
dotrze do Kansas City, jego ruch się kończy, nawet jeśli zostały jakieś kroki. 
Wykonaj pozostałe akcje na karcie automy, dostawę i przenieś jego ranczera na 
początek trasy.

Garth buduje, jeśli jego
specjalizacją jest rzemieślnik

Ruch o 1 pole
(3 pola dla gry na 3-4 graczy)
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ZATRUDNIANIE: Garth posiada w swojej talii 2 karty pozwalające na zatrud-
nianie pomocników. Jedna z nich dotyczy dowolnego typu pomocnika, którego 
Garth ma w danym momencie najwięcej i specjalizuje się w nim, jeśli to możliwe 
(lub następny w kolejności typ, jeśli nie). Jeśli dostępne jest kilka opcji, Garth wy-
bierze najtańszego pasującego pomocnika. Dalsze remisy rozstrzygane są po-
przez wybranie lewego pomocnika w najwyższym pasującym rzędzie.

Druga karta z akcją zatrudniania mówi o wzięciu pomocnika, który aktualnie jest 
najtańszy na rynku. Jeśli dostępne jest kilka opcji, Garth wybierze typ, w którym 
się specjalizuje, jeśli jest dostępny. Dalsze remisy rozstrzygane są poprzez wybra-
nie lewego pomocnika w najwyższym pasującym rzędzie.

ZAKUP BYDŁA: Gdy Garth odwiedza targ bydła, posiada 8 dolarów na zakup 
najbardziej opłacalnej punktowo opcji zależnie od liczby jego kowbojów (biorąc 
pod uwagę opcje zawierające dwie karty krów). Jedna z kart bazujących na spec-
jalizacji w ranczerach, pozwala mu użyć jednego kowboja aby najpierw dodać 2 
krowy na targu.

Przykład: Garth odwiedza targ bydła mając zatrudnionych 3 ranczerów. Ma do wydania jedy-
nie 8 dolarów, nie może więc dobrać krowy Texas Longhorn. Może wybrać pomiędzy jedną 
West Highland lub każdą opcją związaną z krowami o wartości hodowlanej 3. Najwyżej 
punktowana aktualnie West Highland posiada 4 punkty, ale na rynku są też 2 krowy Ayr-
shire o wartościach 3 punktów. Garth bierze więc 2 Ayrshire o łącznej wartości 6 punktów.

RUCH LOKOMOTYWY: Garth porusza swoją lokomotywą według standar-
dowych zasad, omijając pole zajęte przez lokomotywę gracza i zatrzymuje się na 
stacjach, do których dociera. Gdy zatrzymuje się na stacjach, kładzie tam swój 
dysk i zabiera żeton zawiadowcy, jeśli jeszcze jest dostępny (nie oddaje za to swo-
jego pomocnika i nie zdobywa punktów zwycięstwa). Gdy jego lokomotywa 
dotrze do końca trasy i istnieją jakieś nierozbudowane przez niego stacje, wróci 
do najwcześniejszej takiej stacji i umieści tam swój dysk.

BUDYNKI: Garth buduje i ulepsza swoje budynki w zależności od rzemieśl-
ników, których posiada. Kiedy buduje nowy budynek, stawia go na pierwszym 
wolnym możliwym polu przed pionkiem ranczera gracza. Garth zawsze używa 
strony B budynków według poniższych kryteriów:
1. Garth zawsze próbuje użyć największą możliwą liczbę rzemieślników.
2. Garth preferuje budowę nowych budynków, niż ulepszanie istniejących, jeśli  
  liczba jego rzemieślników daje mu wybór.
3. Jeśli ulepsza, zaczyna od najwyżej punktowanych budynków.
4. Jeśli nadal istnieje wiele opcji, Garth będzie próbował zmaksymalizować     
  opłaty pobierane przez jego budynki.

Garth porusza się o 1 pole
za każdego zatrudnionego ranczera

Garth porusza się o 1 pole
za każdego zatrudnionego pomocnika,

w którym się specjalizuje

Garth porusza się o 1 pole za każdy
budynek na trasie postawiony
przez gracza, który zbudował
ich najwięcej (włącznie z Garthem)



Przykład: Garth posiada 5 rzemieślników i zbudował już budynki 1b, 2b, 7b i 11b. Ponieważ nie posiada już dostępnych do budowy 
budynków wymagających 5 rzemieślników, będzie dokonywać ulepszenia. Nie ma budynków, do których wymagane jest 10 rzemieśl-
ników, więc nie będzie ulepszać 7b i 11b. Jednakże 1b i 2b (oba za 1 rzemieślnika) mogą być ulepszone do 8b i 9b (oba 6 rzemieślników) 
używając 5 rzemieślników. W tym wypadku ulepszenie 2b pozwoli zmaksymalizować opłaty (1b posiada symbol ręki).

KARTY CELÓW: Garth zawsze bierze kartę celu, która jest najdalej od stosu, a następnie przesuwa w dół pozostałe 
i uzupełnia górną. Pobrana karta jest odkładana obok jego planszetki i na koniec gry zapunktuje jakby jej warunek był 
spełniony.

HANDEL Z INDIANAMI: Garth zawsze bierze żeton tipi o najwyższej wartości.

ŻETONY NIEBEZPIECZEŃSTWA: Garth bierze żeton niebezpieczeństwa z obszaru z ich największą liczbą i 
wybiera taki, który daje nawięcej punktów zwycięstwa. Żeton jest odkładany obok jego planszetki i zapunktuje w stan-
dardowy sposób.

ODDZIAŁY: Cztery spośród kart automy pozwalają Garhtowi umieścić jeden oddział, co pokazuje 
ikona w prawym górnym rogu. Oddziały zostaną umieszczone, aby osiągnąć 4 cele: lewe miasto 
dworcowe (A), prawe miasto dworcowe (B), Minneapolis (C) i Montreal (D). 

Zaczyna od umieszczenia oddziałów prowadzących do lewego miasta dworcowego. Kolejne zostaną umieszczone w 
kierunku pozostałych 3 miejsc docelowych w pomarańczowej strefie, w kolejności określonej przez poziom trudnoś-
ci. Na łatwym i średnim poziomie Garth zacznie od Chicago i będzie podążał do miejsc docelowych od lewej do 
prawej lub na trudnym i bardzo trudnym poziomie od Cleveland od prawej do lewej.

Garth zawsze wybierze najkrótszą drogę do następnego miejsca docelowego i umieści oddział na najlepszym możli-
wym miejscu w danym mieście (nie otrzymując nagrody, bo go nie dotyczy). Kiedy dotrze do miasta dworcowego, 
umieści w nim dysk, aby rozbudować stację i zabrać żeton zawiadowcy (jeśli jest dostępny). Nie musi jednak zostawiać 
tam pomocnika i nie otrzymuje punktów. Kiedy dotrze do dużego miasta, może od teraz dokonać do niego dostawę 
po dotarciu do Kansas City.
Jeśli Garth umieścił już oddziały po drodze do każdego z 4 miejsc docelowych, lub nie jest w stanie umieścić oddziału 
w kierunku jakiegokolwiek miejsca docelowego (np. przed pierwszą dostawą do miasta na pasku miast), nic nie robi.

• Gracz liczy punkty jak w normalnej grze.
• Garth liczy punkty prawie jak w normalnej grze. Nie punktuje za pieniądze, punkty odkryte na planszetce, ani 
żetony zawiadowcy. Punktuje wszystkie wzięte karty celu jakby ich warunek był spełniony. W grze z rozszerzeniem, 
jeśli Garth jest zmuszony dostarczać do San Francisco ponieważ już dostarczył do Nowego Jorku i każdego dostępne-
go dużego miasta, zdobywa 6 punktów za każdy dysk tam umieszczony.

Automa bazuje na projekcie Wila Gerkena. Mechanizm specjalizacji i zasady wymyślił Steve Schlepphorst. 
Talia automy została dodatkowo zaktualizowana przez Davida Lavoie, który zaprojektował karty z 
ikonami autorstwa Andreasa Rescha.

Tłumaczenie i redakcja: Plansz Solo | www.planszsolo.pl
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1. Porusz ranczera o 1 pole (4 graczy: 3 pola).
  Zatrudnij najtańszego pomocnika dowolnego typu. 

2. Porusz ranczera o 1 pole i dołóż oddział.
  Porusz lokomotywę o tyle pól, ilu automa zatrudnia inżynierów.

3. Porusz ranczera o 1 pole i dołóż oddział.
  Weź kartę celu leżącą najdalej od stosu, po czym przesuń pozostałe w dół przed uzupełnieniem.

4.4. Porusz ranczera o 1 pole (3+ graczy: 3 pola).
  Weź żeton tipi o najwyższej wartości.

5. Porusz ranczera o 1 pole (3+ graczy: 3 pola).
  Weź żeton niebezpieczeństwa z sekcji z ich największą liczbą, dający najwięcej punktów.

6. Porusz ranczera o 1 pole (4 graczy: 3 pola).
  Zatrudnij pomocnika, w którym automa się specjalizuje lub następnego w kolejności pod względem liczebności  
  na planszetce automy.

7.7. Porusz ranczera o 2 pola i dołóż oddział.
  Porusz lokomotywę o tyle pól, ilu automa zatrudnia inżynierów.

8. Porusz ranczera o 2 pola.
  Biorąc pod uwagę zatrudnionych ranczerów automy i mając do wydania 8 dolarów, wybierz najbardziej opłacalną  
  opcję pod względem punktów zwycięstwa z targu bydła.

9. Porusz ranczera o 2 pola i dołóż oddział.
  Zbuduj budynek używając największej liczby zatrudnionych przez automę rzemieślników.

10.10. Porusz ranczera o tyle pól, ile budynków ma zbudowane gracz, który zbudował ich najwięcej (min. 1).
  Jeśli automa specjalizuje się w rzemieślnikach, zbuduj budynek.

11. Porusz ranczera o tyle pól, ile budynków ma zbudowane gracz, który zbudował ich najwięcej (min. 1).
  Jeśli automa specjalizuje się w inżynierach, zatrudnij inżyniera, jeśli jest dostępny. Porusz lokomotywę o tyle pól,  
  ilu automa zatrudnia inżynierów.

12. Porusz ranczera o tyle pól, ilu automa zatrudnia ranczerów.
   Jeśli automa specjalizuje się w ranczerach, użyj 1 ranczera by dodać 2 krowy na targu, następnie, biorąc pod uwagę  
  zatrudnionych ranczerów automy i mając do wydania 8 dolarów, wybierz najbardziej opłacalną opcję pod      
  względem punktów zwycięstwa z targu bydła.

13. Porusz ranczera o tyle pól, ilu automa zatrudnia ranczerów.
  Jeśli automa specjalizuje się w ranczerach, biorąc pod uwagę zatrudnionych ranczerów automy i mając do wydania  
   8 dolarów, wybierz najbardziej opłacalną opcję pod względem punktów zwycięstwa z targu bydła.

14. Porusz ranczera o tyle pół, ilu automa zatrudnia pomocników, w których się specjalizuje.
   Jeśli automa specjalizuje się w inżynierach, porusz lokomotywę o tyle pól, ilu automa zatrudnia inżynierów.

15. Porusz ranczera o tyle pół, ilu automa zatrudnia pomocników, w których się specjalizuje.
  Jeśli automa specjalizuje się w rzemieślnikach, zbuduj budynek.

Szczegółowy opis akcji automy:


