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MEZI DVĚMA ZÁMKYNA KŘÍDLECHSCYTHE

CHARTERSTONE MY LITTLE SCYTHE VITICULTURE
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Použij a zapiš 1 kostku do políčka (zleva doprava) na 
libovolném řádku a zaškrtni a získej horní, nebo dolní bonus.

Použij 1 kostku k zaškrtnutí bonusu (ten získáš, # druhé 
kostky vepiš do bedny), NEBO všech beden se stejným # 

jako použitá kostka (získáš ).

Použij a zapiš 1 kostku do políčka (zleva doprava) 
libovolného ptáka. Z prvních 2 políček vždy získáš bonus.

Použij 1 kostku k zaškrtnutí políčka. Zíškáš dýni/srdce. Použij 1 kostku libovolné hodnoty k provedení akce. Pokud je 
druhá kostka 6, použij ji k zopakování akce v tomto kole.

Získáš 1/2/3  za 3+/6+/9+  získaných 
odkudkoliv v průběhu kola. Opakuj pro .

Použij 1 kostku k zakreslení tvaru (počet použití # není 
omezen). Pokud vyplníš čtvrť (čtverec 2x2), získáš bonus.

Zapiš 1 kostku do políčka; stejná # nemohou ortogonálně 
sousedit. Když vyplníš řádek/sloupec, získáš bonus.

Použij 1  nebo 2 kostky (v každém zámku 1) k vyplnění 
políček (zdola nahoru); # nad musí být nižší než # pod. 

Za vyplněný sloupec získáš bonus.

Použij 1 kostku k zaškrtnutí 1 #, nebo zaškrtnutí obou #, 
pokud padl pár. Poté získáš odměnu podle součtu 

zaškrtnutých # v oblasti.

Získáš 1 za vyplněný řádek (v obou zámcích jsou 3).

Získáš 1 za vyplněný VELKÝ řádek/sloupec (až 6). Získáš stejně hvězd jako za slabší z ostatních dvou říší.

Získáš 2 za vyplněného ptáka, jehož součet # se 
rovná počtu peří (7/12/16).Získáš 1/2/3 za vyplněný řádek se součtem 8+/16+/20+.

KOSTKOVÉ ŘÍŠE v6
hra Jameyho Stegmaiera

Pro jedno kolo vyberte 3 říše pro všechny hráče. V každém z 9 tahů  jednoho kola hoďte dvěma šestistěnnými kostkami, které budou 
používat všichni hráči zároveň. Obě kostky použijte v tahu jednou, každou v jiné říši (1 kostka na 1 říši, pokud není uvedeno jinak). Když 
získáte zdroj (dýně, srdce, mince), zakroužkujte jej ve spodní části listu, po zaplacení jej škrtněte. Získané hvězdy zaznamenávejte ve 
spodní části každé říše. Na konci hry zvítězí hráč s nejvíce hvězdami (každý získaný, ale nevyužitý zdroj má hodnotu 0,1 hvězdy).

Zaplať 2  a uprav 1 kostku o +/− 1.
Zaplať 3  a uprav 1 kostku o +/− 1, můžeš ji 
použít v říši, kterou jsi v tomto tahu již použil.
Zaplať 2  a použij znovu 1 kostku, pokud padl pár.
Zaplať 3  a použij znovu 1 kostku.
Zaplať 2  a použij znovu 1 kostku, je-li součet 7.
Zaplať X  a získej 1 kostku hodnoty X (1–6).
• Kostky nelze upravit na součet 7 či pár.
• Znovu použité kostky a # navíc nelze použít 

ve stejné říši jako jiné kostky v tomto tahu.
• Hodnoty znovu použitých kostek jsou stejné 

jako jejich původní hodnoty (nikoli upravené).
• Výhody lze koupit několikrát v jednom tahu 

a libovolně je kombinovat.Přeložil Daniel Knápek se svolením autora.

1–3:
4–8:
9+:

Vyplň 1 kuličku za každé # na kostce.

Škrtni 1 plnou sklenici a získej  a 2 .

Škrtni počet kuliček shodný s číslem níže, abys 
vyplnil sklenici a získal bonus


