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solo
Baron Samedi zapomniał wspomnieć, że czeka Cię jeszcze jeden test przed zajęciem jego miejs-
ca, gdy inni Loa są już wyeliminowani!
Ten test to ostatni pojedynek z samym Baronem, by miał pewność, że jesteś godzien dzierżenia 
kluczy do jego królestwa…
Jako dobry przełożony, z dumy lub po prostu dla prowokacji, Baron Samedi ujawni Ci wszyst-
kie dusze, które pragnie schwytać. Od Ciebie zależy, czy wykorzystasz tę wiedzę, bo w końcu 
jego moc jest nieograniczona w jego królestwie…

Scena jest Twoja, czy dasz radę stanąć na wysokości zadania?

Powinieneś znać standardowe zasady gry Baron Voodoo.
1. Wybierz i umieść przed sobą planszę Loa, nieaktywny znacznik ochrony, 3 znaczniki
  ofiarowania i kostkę punktacji ustawioną na 0.
2. Weź jedną z pozostałych plansz Loa i połóż ją obok swojej. Zakryj Loa znacznikiem Barona  
  Samedi. Weź nieaktywny znacznik ochrony, 3 znaczniki ofiarowania i kostkę punktacji
  ustawioną na 3 (nie zero, Baron ma swoje przywileje!).
3.3. Połóż planszę główną powyżej obu plansz Loa.

5. To, jakie kości będzie zdobywał Baron Samedi, będzie określane na podstawie linii
  priorytetu. Aby ją ustalić, weź 4 kości w różnych kolorach, rzuć nimi i umieść nad lewym   
  górnym rogiem planszy głównej, w kolejności zależnej od wybranego Loa (rysunek poniżej –  
  jest to poziom 1, informacja na temat wyższych poziomów trudności na stronie 5).

4. Rzuć 6 Kośćmi Dusz w każdym kolorze oraz  
  5 białymi, a następnie umieść je w
  standardowy sposób na planszy w miejscach  
  oznaczonych odpowiednimi kolorami, z     
  poniższymi wyjątkami:
  a. Zewnętrzny pierścień pozostaje pusty i nie  
   będzie używany również w trakcie gry (nie  
   będzie zatem możliwości umieszczania    
   tam kości podczas gry).
 b. Połóż 4 kości na innych, w odpowiednich   
   miejscach, tak jak pokazano na rysunku    
   obok.
  c. Połóż białą kość na centralnym czarnym   
   polu (D).
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BARON VOODOO SOLO

Przykład: Jeśli grasz jako Papa Legba, Baron Samedi zacznie od zdobycia kombinacji 4 
żółtych kości. Gdy tego dokona przejdzie do kompletowania fioletowego zestawu, następnie 
turkusowego, a na końcu czerwonego.

Uwaga - ten wariant solo korzysta z dwóch zasad wariantu drużynowego:
1. Nie otrzymujesz znacznika Barona Samedi, gdy masz większość białych kości w swoich  
   Zaświatach
2. Na koniec gry, gracz z największą liczbą białych Kości Dusz w swoich Zaświatach
  otrzymuje 3 punkty. W przypadku remisu obaj gracze otrzymują po 1 punkcie.

6. Zbuduj kolumnę złożoną z 4 kości po lewej   
  stronie planszy głównej (najpierw nimi rzuć),  
  w kolejności zależnej od linii priorytetu, tak   
  by pierwszy z lewej kolor był na samym dole.  
  Kolumna ta będzie używana przy okazji akcji  
  zamiany w trakcie gry.
7. Nie wszystkie kości wezmą udział w
  rozgrywce – odłóż je do pudełka. Nie będą     rozgrywce – odłóż je do pudełka. Nie będą   
  już więcej potrzebne.

• Zawsze jesteś pierwszym graczem i grasz według standardowych zasad.
• Niezależnie od tego, czy dokładasz kości do swojej Strefy Złapanych Dusz czy do Zaświatów,  
 układaj je w linii, w kolejności dodawania od lewej do prawej.
• BS nigdy nie używa mocy Loa.
• BS zyskuje znacznik ofiarowania za każdym razem, gdy zdobywa białą kość.
• BS od razu, gdy tylko może, wydaje 2 znaczniki ofiarowania, by rozegrać kolejną turę (z
 zachowaniem limitu raz na rundę). zachowaniem limitu raz na rundę).
• By zdobyć kość, BS zawsze startuje z miejsca, w którym zakończył swój poprzedni ruch     
 (możesz wykorzystać nieużywaną kostkę punktacji, aby na bieżąco to zaznaczać, jeśli
 obawiasz się, że zapomnisz).

PRZEBIEG GRY
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BARON VOODOO SOLO

Przykład: W swojej pierwszej turze BS bierze 
czerwoną kość z linii priorytetu (A). BS posia-
da 3 znaczniki ofiarowania od początku gry, 
zatem wydaje 2, by rozegrać od razu kolejną 
turę. Zaczynając od górnej linii przeszukuje 
planszę od lewej do prawej, by znaleźć kole-
jną czerwoną kość z inną ikoną. Znajduje ją i 

W następnej turze BS zacznie poszukiwania 
kolejnej czerwonej kości z nową ikoną od 
miejsca, z którego zabrał kość. W 1 linii nie 
ma już czerwonych kości, przejdzie zatem do 
2 linii i z niej przechwyci kość (C).
W 3 linii pierwsza czerwona kość (D) nie jest W 3 linii pierwsza czerwona kość (D) nie jest 
dostępna, ponieważ leży pod inną kością, 
więc BS prawdopodobnie w kolejnej turze 
weźmie kość z końca tej linii (E).

BS zawsze przechwytuje kości, by stworzyć zestaw 4 kości takiego samego koloru z 
różnymi ikonami. Podczas gry BS zbierze 4 zestawy odpowiadające 4 kolorom. BS nie zbiera 
kości jak gracz, przeskakując nad nimi. Jest w swoim królestwie i może tu robić co chce. By 
zdobyć kość, będzie przeszukiwał każdą linię od lewej do prawej zaczynając od górnej i ją po 
prostu zabierał.

Tura Barona Samedi
• Jeśli BS nie ma rozpoczętego zestawu, to w swojej turze weźmie pierwszą z lewej kość z linii  • Jeśli BS nie ma rozpoczętego zestawu, to w swojej turze weźmie pierwszą z lewej kość z linii  
  priorytetu. Zastosuj jej efekt, jeśli to możliwe. 
• Jeśli BS ma rozpoczęty zestaw, to w swojej turze będzie szukał kolejnej kości w tym kolorze,         
  ale z ikoną, której nie posiada. 

Gdy BS w swoich poszukiwaniach osiągnie koniec ostatniej linii na planszy, wróci znowu do 
lewego górnego rogu.
Na końcu tury, jeśli BS posiada zestaw 4 kości w tym samym kolorze z różnymi ikonami, prze-
niesie je do swoich zaświatów otrzymując 5 punktów zwycięstwa.

Specjalne przypadki
• Jeśli najbliższa kość, którą BS ma przechwycić, posiada ikonę już widniejącą w jego Strefie   
  Złapanych Dusz, pomija ją i kontynuuje poszukiwania.
• Jeśli BS nie może wziąć żadnej kości w kolorze, którego zestaw ma rozpoczęty (brak kości w                            
  tym kolorze na planszy, brak niepowtarzalnych ikon, kości zablokowane lub chronione     
  znacznikiem), przechwytuje białą kość (i zdobywa znacznik ofiarowania).
• Jeśli BS nie jest w stanie przechwycić żadnej kości w zbieranym lub białym kolorze, przenosi  
  kości już leżące w jego Strefie Złapanych Dusz do swoich Zaświatów, zdobywając
  odpowiednią liczbę punktów (1 pkt. za zestaw 2 kości, 3 pkt. za zestaw 3 kości).
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BARON VOODOO SOLO

Gra kończy się natychmiast w dwóch przypadkach:
1. BS przeniesie do Zaświatów swój 4 zestaw kości.
2. Gracz lub BS nie jest w stanie przechwycić żadnej kości na początku tury.
Dokończ turę i przejdź do końcowego podliczenia punktów za zgromadzone kości w każdym 
kolorze (także w białym!).

Dla gracza występuje 1 wyjątek od standardowych zasad dla efektów kości:

KONIEC GRY

EFEKTY KOSCI

`
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BS zawsze kradnie pierwszą od 
lewej kość z twoich Zaświatów
(dlatego istotne jest układanie ich
w linii).

BS zdobywa znacznik ofiarowania.

BS wymienia pierwszą od lewej kość 
z twojej Strefy Przechwyconych 
Dusz z górną kością z kolumny 
wymiany. Twoja kość ląduje na dole 
tej kolumny.

Pozostaw kość na tej ściance, jeśli 
ikona nie występuje w zbieranym 
zestawie. W przeciwnym wypadku 
rzucaj tą kością dopóki nie otrzy-
masz odpowiedniej nowej ikony.

BS zdobywa 1 punkt zwycięstwa.

Nie możesz kraść kości z Zaświatów BS przez 1 turę. Nie możesz przwchwytywać 
białych kości z planszy przez 1 turę.

Jeśli przechwycisz kość z tą ikoną, możesz zamienić swoją kość z wybraną kością w 
Strefie Przechwyconych Dusz BS lub z górną kością z kolumny wymiany. Możesz 
także wymienić kość BS z kością z kolumny.



BARON VOODOO SOLO

Poniżej pokazano 4 sposoby na dostosowanie poziomu trudności.

1. Loa
W tym wariancie poziom trudności zależy od wybranego Loa. Lista od najłatwiejszego do 
najtrudniejszego: Erzulie Freda, Papa Legba, Mamy Wata, Gran Bwa.

2. Punkty
BS standardowo startuje z 3 punktami zwycięstwa. W pierwszej grze możesz ustawić jego 
znacznik punktacji na 0. Gdy zagrasz już kilka partii możesz chcieć zmierzyć się z trudnie-
jszym przeciwnikiem. W tym celu możesz zwiększać startowe punkty BS o 1, 2, 3 lub 
więcej punktów.

3. Linia priorytetu
Zależnie od wybranego Loa i poziomu trudności, ustaw kolejność linii priorytetu według 
poniższej tabelki.

4. Gracz rozpoczynający
Ostatnią opcją do podniesienia poziomu trudności jest oddanie pierwszeństwa w grze 
Baronowi. W tym wypadku musisz bardzo uważać, by nie marnować czasu...

POZIOMY TRUDNOSCI
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