


Witaj!

Będziesz potrzebować:
- długopis lub ołówek
- wydrukowany arkusz gracza
- 5 kości z gry Na skrzydłach (jeśli nie posiadasz gry Na skrzydłach,
możesz użyć zwykłych kości K6 – szczegóły na końcu instrukcji).

Zanim zaczniesz:
1. Losowo wybierz kolejność celów na koniec rundy.
2. Rzuć pięcioma kośćmi.
3. Wybierz dwie z nich i zaznacz zdobyte pożywienie w swoich zasobach.
4. Zagraj jednego ptaka z dowolnego rzędu w pierwszej kolumnie.
     Ważne: pomiń jego koszt.
5. Wybierz jeden bonus na koniec gry (prawy dolny róg arkusza).5. Wybierz jeden bonus na koniec gry (prawy dolny róg arkusza).

Różnice między Na skrzydłach, a wersją wykreślaną:
1. Aktywacja mokradeł zamiast dobrania karty pozwala na schwytanie ptaka.
    Dla uproszczenia nie mają one żadnych specjalnych zdolności.
2. Jaja nie wracają. Raz wydane zmniejsza limit jaj danego ptaka do końca gry.

Kości:
Wszelkie zasady dotyczące kości są tożsame z grą Na skrzydłach, czyli:
1. Jeśli wszystkie kości wskazują ten sam symbol lub gdy pozostała tylko 1 kość,
     możesz przerzucić wszystkie pięć kości.
2. Z kości pokazującej bezkręgowca i ziarno, wybierz jedno pożywienie.
3. Po użyciu kości, staje się ona niedostępna, aż do kolejnego przerzutu.

Jeśli korzystasz ze zwykłych kości K6, możesz przypisać poniższe rodzajeJeśli korzystasz ze zwykłych kości K6, możesz przypisać poniższe rodzaje
pożywienia do otrzymywanych wartości.



Rozgrywka toczy się przez 4 rundy. Runda trwa do momentu, aż wykorzystasz swoje
kostki akcji na daną rundę (lewy górny róg arkusza). 

Tura gracza:
Skreśl jedną kostkę akcji aktualnej rundy, a następnie wykonaj 1 z 4 dostępnych akcji.
• Zagraj kartę ptaka.
• Zdobądź pożywienie i aktywuj zdolności ptaków leśnych.
• Złóż jaja i aktywuj zdolności ptaków łąkowych.
• Schwytaj ptaki i aktywuj zdolności ptaków mokradłowych.

Zagraj kartę ptaka:
1. Zapłać jego koszt (w lewym górnym rogu karty).
2. Skreśl pożywienie ze swoich zasobów, by zaznaczyć, że zostało użyte.
3. Obrysuj kontury ptaka na karcie, by zaznaczyć, że został zagrany.
4. Jeśli ptak posiada dwie zdolności, wybierz jedną z nich.

Zdobądź pożywienie, złóż jaja lub schwytaj ptaki:
Wykonując jedną z tych trzech akcji weź pod uwagę ikony nad pierwszym
niezagranym ptakiem od lewej. Następnie aktywuj zdolności zagranych wcześniej
ptaków od prawej do lewej. Pamiętaj, że jaja możesz dodać do karty jedynie, jeśli
została wcześniej zagrana.

Znaczenie ikon:

Wybierz jedną kość
i dodaj pożywienie
do swoich zasobów

Dodaj dwa jaja do dowolnych
zagranych kart. Musisz mieć
ptaki z dostępnymi jajami.



Wydaj 1 jajo, a następnie 
wybierz jedną kość i dodaj
pożywienie do swoich zasobów

Schwytaj jednego ptaka. Zaznacz
to w swoich zasobach. Na koniec
gry zapewni ci to punkty zwycięstwa

W kolumnach 2 i 4 dostępne są
opcjonalne akcje wymian. Zostały
opisane na dole arkusza gracza. 

Zdobądź 1 jajo
Zdobądź
wskazane
pożywienie

Zagraj kolejnego (dowolnego) ptaka. Opłać jego
normalny koszt.

Zdobądź kość ze wskazanym rodzajem
pożywienia, jeśli jest dostępna.Z



Koniec rundy:
Przydziel punkty za cel obowiązujący w danej rundzie. Zastosuj się do zasad
niebieskiej strony planszy celów z gry Na skrzydłach, czyli policz elementy, które
wskazuje cel. Otrzymujesz 1 punkt za każdą sztukę, ale maksymalnie 5 punktów.

Koniec gry:
Rozgrywka kończy się po 4 rundach. Po przydzieleniu punktów za ostatni cel
obowiązujący w rundzie, policz punkty:
• Nadrukowane na zagranych kartach ptaków.
• Wybraną kartę bonusową.
• Cele na koniec rund.
• 1 punkt za każde niewykorzystane jajo i za każdego schwytanego ptaka.• 1 punkt za każde niewykorzystane jajo i za każdego schwytanego ptaka.
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PTAKI, KTÓRE JEDZĄ

PTAKI Z KOSZTEM 
WYNOSZĄCYM 3 POŻYWIENIA

2-4 PTAKI: 3 PZ, 5+ PTAKÓW: 7 PZ
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