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Kozacy kontra Karmazyni
zestaw dla przygodę z Vetem rozpoczynających

Czołem Waszmości!
Miło nam jest niezmiernie powitać Waćpana na królewskiej elekcyji! Imaginuj sobie Waszmość, że w tej karczmie zatrzymał się onegdaj sam Stefan
Batory z pocztem swoim, chwilę po tym, jak na króla obranym został! Nie
patrz się tak podejrzliwie Waćpan – prawdę mówię, jako Bóg na niebie.
A i tyle Ci powiem, mój panie, że i tym razem nowy król do nas zawita – sam
zobaczysz! Ha, Tyś z dalekiego poselstwa wrócił, he? To Ty nawet nie wiesz
brateńku, jaki tu się galimatias uczynił.
No, bo tak: masz li króla-nieboszczyka brata – Jana Kazimierza – takoż
Wazę. Za nim całe senatorstwo gnuśne stoi, wszyscy niemal wojewodowie
i karmazyni. Siła jego ogromna, choć dalibóg czemu tak jest, to nie wiem.
Ale wśród szlachty miru on nie ma. My, czyli sól tejże ziemi, inszych mamy
faworytów, ale po kolei. Naprzeciw niemu, po knowaniach nieudanych, stanęli książęta Radziwiłłowie – tfu, zaraza! Aleć my wonczas za szable porwali
i rzekli – nasz tron będzie! I tak żeśmy możnowładnych pogonili, ha! Ale
prędko się okazało, że i wśród nas jedności nie ma, bo to połowa prostych
wojenników, a w szczególności Rusini, Jaremę na tronie widzi. Druga zaś,
ku koronie się obracając, na Lubomirskiego swe oczy odwraca. I tak się panie
za łby biorą, że ho, ho...I te osmańskie psubraty, ale o nich mniejsza...
A Ty Wasze – jaką frakcyję poprzesz? Hę?

Niniejsza instrukcja zawiera uproszczone zasady dla początkującego
gracza i w try miga pozwoli Ci z grą się zaznajomić.

Wstęp
Przed grą przeczytaj niniejszą instrukcję by poznać zasady gry.
Veto: Kozacy przeciw Karmazynom jest grą dla dwóch osób, opartą o szersze zasady kolekcjonerskiej gry SGK VETO.

Szlachecka Gra Karciana Veto
Zwana dalej Veto to kolekcjonerska gra karciana dla dwóch i więcej
osób. Każdy z graczy reprezentuje jedną z frakcji na sejmie elekcyjnym
XVII–wiecznej Rzeczpospolitej.
Wszystkie karty dostępne w niniejszej grze mogą być używane w grze
kolekcjonerskiej.
Zachęcamy do rozbudowy swojej kolekcji o nowe karty, które dadzą
Ci nowe możliwości grania i pokonywania przeciwników.
Przed pierwszą rozgrywką
Jeżeli jeszcze nie grałeś w Veto i właśnie otrzymałeś talię demonstracyjną, rozfoliuj ją.
Pierwsza karta, którą widzisz, zawiera informacje
o grze oraz ważne linki do stron internetowych gry
– ta karta nie będzie potrzebna w grze, więc odłóż
ją. Pozostałe karty należą do frakcji Awanturników
oraz Dworskich
– oznaczone są odpowiednimi herbami w prawym dolnym rogu karty.
Podziel otrzymane karty w połowie na dwie talie
osobne dla każdej frakcji i nie zmieniaj na razie
ich kolejności. W dalszej części instrukcji znajdują się podpowiedzi do gry, zgodnie z tą właśnie
początkową kolejnością kart – oznaczoną specjalnymi numerami w prawym górnym rogu karty.
Zapoznanie się z kartami
W grze występują różne rodzaje kart – każdy inaczej używany
w trakcie rozgrywki.

Karta frakcji
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Pierwszą kartą, którą odkryjesz
z wierzchu talii, będzie karta opatrzona herbem – to Twoja karta frakcji. Ty
i twój przeciwnik będziecie grać jedną
z dwóch dostępnych frakcji: Awanturnicy lub Dworscy.
Znajdziesz na niej następujące ważne
1
informacje:
2
1. Skarb: z taką liczbą dukatów zaczynasz grę;
2. Dochód: taką liczbę dukatów otrzymujesz bazowo co rundę.
3. Liczba dedykowana rozgrywce pokazowej (patrz Pierwsza rozgrywka).

Postaci
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Moderunki

1
6
Następny typ kart w grze to moderunki, a więc ekwipunek, jaki mogą posiadać i używać postaci: broń oraz inne
przydatne podczas gry przedmioty. Ich
3
karty będziecie dokładać wyłącznie do
postaci – nie funkcjonują one osobno:
4
1. Nazwa: nie wpływa na rozgrywkę;
2
2. Typ: określa typ moderunku, do
5
których należy Broń oraz Koń;
3. Modyfikator: określa, w jaki sposób moderunek zmienia cechę Szabla walczącej postaci;
4. Lafa: koszt, liczony w dukatach, który należy zapłacić wprowadzając moderunek do gry;
5. Zasada gry: dodatkowe działanie karty;
6. Liczba dedykowana rozgrywce pokazowej (patrz Pierwsza rozgrywka).

Posesje
1

Koleny typ kart to posesje. Ich głównym celem jest zwiększanie Twojego
dochodu. Mogą mieć czasami inne
zastosowanie:
1. Nazwa: nie wpływa na rozgrywke;
2. Lafa: koszt, liczony w dukatach,
który należy zapłacić wprowadzając
posesję do gry;
3. Dochód: poprzedzona plusem, oznacza dodatkowy dochód, jaki otrzymamy z posesji co rundę;
4. Zasada gry: dodatkowe działanie karty;
5. Liczba dedykowana rozgrywce pokazowej
(patrz Pierwsza rozgrywka).

Sztychy

Kolejny typ kart to sztychy, które wpływają na pojedynki, pomagają też przy zdobywaniu głosów na sejmie, czyli agitacji:
1. Nazwa: nie wpływa na rozgrywke;
2. Zasada gry: większość sztychów
posiada specjalne umiejętności.
Wszystkie bez wyjątku są zagrywane wyłącznie w pojedynku i dodają
swój modyfikator do Szabli walczącej postaci;
3. Liczba dedykowana rozgrywce pokazowej (patrz Pierwsza rozgrywka).

Efekty
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Utworzenie talii
Podziel karty tak jak w ramce Przed pierwszą rozgrywką i weź dla
siebie jedną z talii, a drugą daj przeciwnikowi.
Odkryjcie po pierwszej karcie z wierzchu – będzie to karta frakcji
Awanturników 1 i Dworskich 1 i połóżcie przed sobą.
Pozostałe karty każdego z was zwane są kredensami.

Dobranie kart przed grą
Dobierzcie po 7 kart ze swoich kredensów. Każdy z was powinien
mieć teraz nastepujące karty na ręku – nazywane w grze we dworze:

Awanturnicy

Dworscy

2 Latyfundium

2 Latyfundium

3 Dymitr Burłaj

3 Janusz Tyszkiewicz

4 Nadziak

4 Hucuł

5 Cięcie krzyżowe

5 Zaskoczenie

6 Cięcie zamachowe

6 Stanisław Żółkiewski

7 Erazm Czarnota

7 Vivat!

8 Precz

8 Precz

Rozgrywka
Jako pierwszy przy głosie jest gracz kontrolujący frakcję Awanturników
gdyż posiada mniejszy początkowy Skarb. Gdy wyczerpie
swoje możliwości gry, przekaże głos do gracz konfrolującego frakcję
Dworskich .

Awanturnicy: w ramach czynu wystaw postać, czyli zagraj kartę
Dymitr Burłaj 3 zapłać jego lafę i odłóż 4 dukaty, połóż kartę
przed sobą i dobierz jedną kreskę z puli wspólnej do swojej puli.
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Pierwsza rozgrywka
Ten fragment instrukcji przeznaczony jest dla graczy, którzy
grają po raz pierwszy.

Kiedy jesteś przy głosie, możesz wykonać jedną akcję zwaną czynem i dowolną liczbę akcji zwanych drobiazgami.

2
3

2

Jako drobiazg zagraj i wystaw Latyfundium 2 płacąc jego lafę –
czyli odłóż 3 dukaty, a następnie połóż kartę przed sobą. Teraz jako
drobiazg zagraj Nadziak 4 zapłać jego lafę 1 dukat i dołącz do
Dymitra Burłaja, czyli połóż ten moderunek pod postacią, tak by
wystawał jego fragment.

Resztę kart pozostaw na razie we dworze. Zakończ swoje działania
i oddaj głos Dworskim, mówiąc „Bene”.
3
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Ostatni typ kart w grze to efekty. Ten
rodzaj kart w najróżniejszy sposób
wpływa na rozgrywkę:
1. Nazwa: nie wpływa na rozgrywke;
2. Zasada gry: opisuje działanie karty;
3. Liczba dedykowana rozgrywce pokazowej (patrz Pierwsza rozgrywka).

Dworscy: w ramach czynu zagraj kartę Janusz Tyszkiewicz 3 ,
zapłać jego lafę 4 dukaty, połóż kartę przed sobą i dobierz jedną
kreskę z puli wspólnej do swojej puli.
Jako drobiazg zagraj i wystaw Latyfundium 2 płacąc jego lafę 3
dukaty i połóż kartę przed sobą. Następnie zagraj Hucuła 4 zapłać
jego lafę 1 dukat i dołącz do Janusza Tyszkiewicza.
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Znaczniki
Przed rozpoczęciem gry należy zadbać o znaczniki. Wspólnie z gotowym do gry rywalem, przygotujcie 15 odpowiadających kreskom
(np. zapałki) oraz około 30 innych, które będą Waszymi dukatami.
Kreski połóżcie na środku pomiędzy Wami.
Następnie niech każdy z Was położy na leżącej obok karcie frakcji tyle znaczników dukatów, ile wynosi cecha Skarb Waszej frakcji
(odpowiednio 14 dla Awanturników i 16 dla Dworskich). Pozostałe
utworzą wspólną pulę dukatów.
Uwaga! W sklepie internetowym: http://www.kuzniagier.pl/sklep
można – co pewien czas – nabyć specjalne zestawy znaczników służących jako kreski i dukaty.

Cel gry

Celem gry jest uzyskanie poparcia dla kandydata swojej frakcji do
tronu na sejmie elekcyjnym, poprzez zebranie odpowiedniej ilości
głosów – kresek.
Jesteście gotowi do rozgrywki, więc elekcję czas zacząć.

Najważniejsze karty, które masz w swojej talii, to postaci.
Każda z nich ma swój opis, cechy oraz
unikalną zasadę specjalną:
1. Imię i nazwisko: nie ma wpływu
na rozgrywkę;
2. Szabla: siła i umiejętności szermiercze postaci. Używana w pojedynkach
(patrz Wyzwanie na pojedynek);
3. Kreski: liczba popleczników na
sejmie elekcyjnym, którzy oddadzą
swe głosy zgodnie z wolą postaci. W
momencie wprowadzenia postaci

5.
6.
7.

do gry bierzemy ze wspólnej puli kresek tyle, ile wynosi jej cecha
Kreski (patrz Wystawienie Postaci);
Lafa: koszt, liczony w dukatach, który należy zapłacić, aby wprowadzić postać do gry;
Zasada gry: niektóre postaci posiadają specjalne umiejętności;
Cytat: Nie ma on wpływu na rozgrywkę;
Liczba dedykowana rozgrywce pokazowej (patrz Pierwsza rozgrywka).

Gra dzieli się na kolejne rundy, które będziecie rozgrywać, aż do
spełnienia warunków zwycięstwa (patrz Zakończenie gry).
Jako pierwszy grać będzie gracz Awanturników, ponieważ ma niższy
Skarb – znaczy to, iż jest on przy głosie.

Złota zasada
kolekcjonerskich gier karcianych
Jeśli tekst gry na karcie stoi w sprzeczności z ogólnymi zasadami
gry, zawsze stosuje się zasadę szczegółową, a więc tę,
która znajduje się na karcie.

Resztę kart pozostaw na razie we dworze. Zakończ swoje działania
i oddaj głos Awanturnikom, mówiąc „Bene”.
Awanturnicy: postaci wystawione na stole
mogą się pojedynkować, by zdobywać kreski
od przeciwnika. Jako czyn wyzwij Dymitrem
Burłajem na pojedynek Janusza Tyszkiewicza zaznaczając jako koszt tej akcji postać wyzywającą
(patrz ramka strona 3, Zaznaczanie kart). Teraz gracz Dworski musi
odpowiedzieć na wyzwanie.
Dworscy: masz do wyboru dwie możliwości – przyjąć wyzwanie
i przejść do Pojedynku, lub odmówić wyzwaniu – musisz wówczas
zaznaczyć postać odmawiającą oraz odrzucić jedną kreskę z puli własnej do puli wspólnej. Przyjmij wyzwanie.

Pojedynek
Szlachecka Gra Karciana VETO

Teraz
porównywać
Szablę gra karciana
pojedynkujących
Zwanabędziecie
dalej VETO
to kolekcjonerska
dla dwóchsięi
postaci.
Dymitr
Burłaj
ma reprezentuje
6 = 5 (bazowa)
+ 1 (dołączony
więcej osób.
Każdy
z graczy
jedną z frakcji
na sejmie
Nadziak),
Tyszkiewicz
6 = 5 (bazowa) + 1 (dołączony
elekcyjnyma Janusz
XVII–wiecznej
Rzeczpospolitej.
Hucuł). Począwszy od gracza wyzywającego na pojedynek, możeWszystkie karty dostępne w niniejszej grze mogą być używane w
cie na zmianę używać replik (zasad posiadających literę R) kart
grze kolekcjonerskiej.
lub zagrywać naraz po jednej karcie sztychu na swoją postać, aby
Zachęcamypodnieść
do rozbudowy
swojej
o nowe
karty, które
dazazwyczaj
jej
i dać kolekcji
przewagę
w pojedynku
(patrz
dzą ci nowe możliwości
grania i pokonywania przeciwników.
szczegółowo
str. 3 Pojedynek).
Awanturnicy: zagraj Cięcie krzyżowe
Dymitra Burłaja do 7.
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które podnosi

Dworscy: zagraj Zaskoczenie 5 które zgodnie z zasadą karty
podnosi
Janusza Tyszkiewicza do 9.
Awanturnicy: zagraj Cięcie zamachowe 6 i podnieś

do 9.
1
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Awanturnicy: po pojedynku jesteś nadal przy głosie, lecz nie możesz już wykonać czynu, a nie masz możliwości wykonania drobiazgów. Oddaj głos przeciwnikowi, mówiąc „Bene”.
Dworscy: w ramach czynu wystaw postać Stanisław Żółkiewski 6
– pamiętaj o zapłaceniu lafy i dobraniu 1 kreski. Jako drobiazg zagraj
i dołącz do Stanisława Żółkiewskiego kartę Vivat! 7 Oddaj głos
przeciwnikowi, mówiąc „Bene”.

Awanturnicy: w ramach czynu wystaw postać Erazm Czarnota
7 – pamiętaj o zapłaceniu lafy i dobraniu 1 kreski. Oddaj głos
przeciwnikowi, mówiąc „Bene”.

Każdy z was powinien mieć w swoim dworze następujące karty:

Awanturnicy
9 Ne puero gladium

Dworscy
8 Precz

10 Biesiada sarmacka

9 Tyzenhauz

11 Las

10 Szabla polska

12 Jurko Bohun

11 Żur

13 Cięcie wręczne

12 Pokorny mówca

14 Cięcie zamachowe

13 Cięcie krzyżowe

15 Zaskoczenie

14 Cięcie zamachowe

Każdą turę zaczynacie na zmianę, zatem tym razem jako pierwsi
przy głosie są Dworscy.
Dworscy: wystaw postać Tyzenhauz 9 (pamiętaj o zapłaceniu
lafy i dobraniu 1 kreski z wspólnej puli) – to Twój czyn. Jako drobiazg dołącz do Tyzenhauza: Szablę polską 10 Oddaj głos przeciwnikowi.

Dworscy: Zagraj i dołącz Żur 11 do Tyzenhauza, użyj zasady
karty Żuru i odznacz Tyzenhauza. Zagraj kartę Pokorny mówca 12
i dołącz ją do Jurka Bohuna 12 Wszystkie te akcje były drobiazgami.
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Awanturnicy: zagraj Cięcie zamachowe 14 które podnosi
zgodnie z zasadą
do 10.

Odznaczcie wszystkie swoje zaznaczone karty.
Przykładowe
odznaczanie kart
u Awanturników
Zanim będziecie mogli rozpocząć swoje akcje, musicie dobrać nowe
karty z kredensów, tak aby mieć ich w swoim dworze 7.
Awanturnicy: dobierz więc 7 kart (na koniec poprzedniej tury
nie miałeś już żadnej we dworze).
Dworscy: dobierz 6 kart (na koniec poprzedniej tury pozostała
ci 1 karta).
Następnym krokiem jest dobranie dochodu do skarbu. Dochód
zapewnia niezależnie od wszystkich innych okoliczności karta
frakcji, a także posesje.
Awanturnicy: na koniec poprzedniej tury miałeś w skarbie
2 dukaty. Twój
wynosi 6 = 3 (karta frakcji) + 3 (Latyfundium), zatem Twój skarb wynosi 8 = 2 (dukaty z poprzedniej tury)
+ 6 (dochód).
Dworscy: tę turę rozpocząłeś z 4 dukatami w skarbie. Twój
wynosi 6 = 3 (karta frakcji) + 3 (Latyfundium), zatem Twój skarb
wynosi 10 = 4 (dukaty z poprzedniej tury) + 6 (dochód).

Teraz weźcie dochód:
Awanturnicy: na koniec poprzedniej tury miałeś w skarbie
2 dukaty. Twój
wynosi 7 = 3 (karta frakcji) + 3 (Latyfundium)
+ 1 (Las), zatem Twój skarb wynosi 9.
Dworscy: tę turę rozpoczenasz z 1 dukatem w skarbie. Twój
wynosi 6 = 3 (karta frakcji) + 3 (Latyfundium), zatem Twój skarb
wynosi 7.
Każdy z Was powinien mieć w swoim dworze następujące karty:

Awanturnicy
16 Verbum nobile

Dworscy
15 Rdzą przeżarty

17 Iwan Handża

16 Andrzej Kmicic

18 Nadziak

17 Nadziak

19 Cięcie krzyżowe

18 Las

20 Maksym Krzywonos

19 Cięcie wręczne

21 Szkoła fechtunku

20 Cięcie zamachowe

22 Krzywonos młodszy

21 Kawaler de Lagardere

Awanturnicy: zagraj Zaskoczenie 14 które podnosi zgodnie
z zasadą
do 12.

Teraz już znacie podstawy gry i możecie dalej grać sami.

Obaj gracze spasowali, zatem pojedynek kończy się.

Obaj gracze spasowali, czyli rozpoczyna się nowa tura.

Odznaczcie wszystkie swoje zaznaczone karty.

Pamiętajcie, iż każdą turę zaczynacie na zmianę, zatem tym
razem jako pierwsi przy głosie są Awanturnicy.

Awanturnicy: nie masz więcej możliwości by podnieść
Powiedz „Pas”.

Awanturnicy: tak samo jak przeciwnik, powiedz „Pas“.

Dworscy: powiedz „Pas“.

Dworscy: zagraj Cięcie zamachowe 14 które podnosi zgodnie
z zasadą
do 11.

Dworscy: nie masz więcej możliwości by podnieść
Powiedz „Pas”.

Dworscy: bez wykonywania żadnych akcji powiedz „Pas“
- co znaczy, iż czekasz na nową turę.

Awanturnicy: czekasz na nową turę, więc bez wykonywania żadnych akcji powiedz „Pas“.

Dobierzcie nowe karty z kredensów, tak by każdy z Was miał 7 kart
w swoim dworze.

Dworscy: zagraj Cięcie krzyżowe
Tyzenhauza do 9.

Awanturnicy: w ramach czynu zaagituj Erazmem Czarnotą, zaznacz
go i dobierz 1 kreskę. Oddaj głos przeciwnikowi, mówiąc „Bene”.

Dworscy: po pojedynku jesteś nadal przy głosie, lecz oddaj głos
przeciwnikowi.

Na koniec tury, jako czyn, wystaw postać Jurko Bohun 12 (pamiętaj o zapłaceniu lafy i dobraniu 1 kreski). Oddaj głos przeciwnikowi.

Pojedynek
Szlachecka Gra Karciana VETO

Dworscy: w ramach czynu zaagituj Januszem Tyszkiewiczem,
pamiętając o zaznaczeniu jego karty i dobraniu 1 kreski. Oddaj głos
przeciwnikowi, mówiąc „Bene”.

Żółkiewski ma wyższą
o 1, zatem jego przeciwnik jest ranny, a Dworscy wygrywają pojedynek. Awanturnicy muszą oddać 1 kreskę Dworskim i odrzucić zranionego Erazma Czarnotę
do lazaretu.

Obaj gracze spasowali, czyli rozpoczyna się nowa tura.

Awanturnicy: przyjmij pojedynek.

Awanturnicy: w ramach drobiazgu zagraj kartę efektu Precz 8
na kartę Vivat! Odrzuć kartę Precz po zagraniu do swojego lazaretu.
Przeciwnik, w wyniku Twojego zagrania, odrzuca Vivat! do swojego
lazaretu. Oddaj głos przeciwnikowi, mówiąc „Bene”.
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Awanturnicy: zagraj najpierw trzy drobiazgi po kolei: dołącz
kartę Ne puero gladium 9 do Erazma Czarnoty, zagraj Biesiadę
sarmacką 10 na Tyzenhauza i zaznacz go. Wystaw Las 11

Jako czyn Tyzenhauz wyzywa (zaznacz go) na pojedynek Dymitra
Burłaja.

Dworscy: innym niż pojedynek sposobem zdobywania kresek
jest agitacja. W ramach czynu zaagituj Stanisławem Żółkiewskim 6
zaznaczając jako koszt tej akcji jego kartę i dobierz z puli wspólnej
jedną kreskę do swojej puli. Oddaj głos przeciwnikowi, mówiąc
„Bene”.

Pojedynek
Szlachecka Gra Karciana VETO

Dymitr Burłaj ma wyższą
o 1, zatem jego przeciwnik jest ranny,
a Awanturnicy wygrywają pojedynek. Dworscy wskutek przegranej oddają Awanturnikom tyle kresek, ile wynosi cecha
przegranej postaci, czyli w tym przypadku 1.

Gra zakończy się, kiedy jeden z graczy zdobędzie wszystkie kreski
lub... (patrz str. 3 Zakończenie gry)
Pamiętajcie, iż po pojedynku przegrany oddaje kreski bezpośrednio zwycięzcy, a agitujecie z puli wspólnej do własnej puli.
Jeżeli w puli wspólnej nie będzie kresek, to przy wystawianiu postaci
nie dobieracie kresek, a podczas agitacji przenosicie kreskę z puli
przeciwnika do wspólnej.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości, przeczytaj dokładnie
o poszczególnych zasadach poniżej (patrz Przebieg gry).

Ranny Tyzenhauz jest odrzucany do lazaretu wraz z dołączoną kartą.

Przebieg gry

Na koniec odrzućcie wszystkie karty sztychów do odp. lazaretów.

Utworzenie talii

Dworscy: po pojedynku jesteś nadal przy głosie, lecz oddaj głos
przeciwnikowi.
Awanturnicy: w ramach czynu zaagituj Jurkiem Bohunem,
pamiętając o zaznaczeniu jego karty. Dobierasz 2 kreski, ponieważ do postaci jest dołączony efekt Pokorny mówca. Oddaj głos przeciwnikowi.
Dworscy: bez wykonywania żadnych akcji powiedz „Pas“ - jeżeli
przeciwnik też powie „Pas”, nastąpi koniec tury.
Awanturnicy: nie chcesz jeszcze kończyć tury, więc w ramach
czynu zaagituj Dymitrem Burłajem, pamiętając o zaznaczeniu jego
karty i dobraniu 1 kreski. Oddaj głos przeciwnikowi.
Dworscy: powiedzenie „Pas” nie zabrania ci wrócić do głosu,
zatem jako drobiazg zagraj Precz 8 na kartę Ne puero gladium
i odrzuć ją do lazaretu Awanturników. Teraz Erazm Czarnota
może być wyzwany na pojedynek, więc wykonaj czyn i wyzwij
go Januszem Tyszkiewiczem (pamiętaj o zaznaczeniu wyzywającej
postaci).
Awanturnicy: odmów pojedynku. Jako koszt odmowy musisz
zaznaczyć wyzywaną postać i odrzucić 1 kreskę do puli wspólnej.
Dworscy: jesteś nadal przy głosie, ale na razie nie możesz wykonać kolejnego czynu, więc oddaj głos przeciwnikowi.
Awanturnicy: czekasz na nową turę, więc bez wykonywania żadnych akcji powiedz „Pas“.
Dworscy: znowu jesteś przy głosie i możesz wykonać czyn.
Wyzwij Erazma Czarnotę na pojedynek Stanisławem Żółkiewskim
(zaznacz go). Postać wyzywana jest zaznaczona, więc nie może
odmówić pojedynku.

Ten fragment instrukcji przeznaczony jest dla graczy, którzy mają
już za sobą pierwszą rozgrywkę.
Wyjmij z każdej talii kartę frakcji, a pozostałe karty potasuj osobno dla każdej talii i pomiń szczegółowe podpowiedzi z rozdziału
Pierwsza gra, gdyż będziesz grać z losowym ułożeniem kart.
Na potrzeby obecnej gry w jednej talii nie mieszaj kart między
kredensami.

Dobranie kart przed grą
Dobierzcie po 7 kart ze swoich kredensów. Karty, które macie
na rękach – nazywane są w grze we dworze.
Ważne, abyście mieli w swoim dworze przynajmniej jedną kartę postaci oraz jedną kartę posesji. Jeśli nie macie żadnej, lub z innych
powodów uważacie, że pierwszy dwór Wam nie odpowiada, możecie
wtasować go z powrotem w kredens i dobrać nowy – ten musicie
już zaakceptować.

Rozgrywka
Jako pierwszy przy głosie jest gracz kontrolujący frakcję Awanturników
gdyż posiada mniejszy początkowy Skarb.
Kiedy jesteś przy głosie, możesz wykonać jedną akcję zwaną
czynem i dowolną liczbę akcji zwanych drobiazgami w dowolnej
kolejności, po czym przekażesz głos przeciwnikowi. Gdy on skończy swoje czyny i drobiazgi, znowu Ty będziesz przy głosie itd. aż
do momentu, gdy obaj spasujecie, czyli będziecie chcieli przejść
do następnej tury.
Kiedy Twój przeciwnik jest przy głosie, nie możesz wykonywać
żadnych czynów, ani drobiazgów.
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Ważne oznaczenia na kartach
Część kart posiada zasady, oznaczone następującymi literami:
D (żółty) to drobiazg,
R (zielony) to replika – jest to odpowiedź na konkretne zdarzenie
mające miejsce w grze, np. zagranie efektu, użycie zdolności,

Pojedynek
Jeżeli przeciwnik przyjął wyzwanie, wówczas dochodzi do walki
między tymi dwiema postaciami, która przebiega następująco:
1. wybór broni
2. repliki
3. zakończenie

Z (czerwony) oznacza, iż w celu użycia zasady należy zaznaczyć kartę.
Jeżeli karta jest już zaznaczona, wówczas nie można użyć tej zasady.

Wybór broni

Czynem jest:
• wystawienie postaci,
• agitacja,
• wyzwanie na pojedynek.
Drobiazgiem jest:
• wystawienie posesji,
• dołączenie moderunku do postaci,
• dołączenie sztychu pod postać,
• zagranie karty efektu oznaczonej symbolem D,
• użycie zasady karty oznaczonej symbolem D.
Specjalnym rodzajem działania jest replika, która może być użyta
na każde działanie – niezależnie od tego, czy jesteś przy głosie
czy nie. Każda replika jest oznaczona literą R.

Jeżeli postać posiada więcej dołączonych takich kart, gracz musi
wybrać, która broń jest używana.

Możesz replikować działania swoje lub przeciwnika, ale pamiętaj, iż na jedno działanie możesz zastosować tylko jedną replikę
(Twój przeciwnik też tylko jedną).
Każde zagranie karty jest albo czynem, albo drobiazgiem,
albo repliką.

Zaznaczanie i odznaczanie kart
Jeżeli w trakcie gry będziesz musiał zaznaczyć
kartę, wówczas obróć ją o 90 stopni w prawo
– taka karta jest zaznaczona i zazwyczaj nie można już korzystać z jej zasad, aż do odznaczenia.

Wystawienie postaci (czyn)
Dzięki postaciom wystawionym do gry możesz zdobywać kreski,
a w konsekwencji wygrać grę.
Jeżeli masz we dworze kartę postaci, możesz ją zagrać i wystawić
do gry. Jako koszt działania musisz zapłacić jej lafę oddając odp.
liczbę dukatów ze swojego skarbu. Jeżeli nie masz tylu dukatów,
nie możesz zagrać takiej karty.
Po wystawieniu Postaci, weź ze wspólnej puli tyle kresek,
ile wynosi cecha
wystawianej postaci.
Jeżeli we wspólnej puli nie ma już kresek, wówczas nie otrzymujesz
żadnych. Jeżeli są, lecz jest ich mniej, niż wynosi cecha
twojej
postaci, to bierzesz wszystkie pozostałe.
Postaci, które wystawiłeś, tworzą Twoją kompanię i są dla siebie
towarzyszami.

Elekci
Kandydat do tronu.
Dwie postaci w grze - Bohdan Chmielnicki
oraz Jan Kazimierz
Waza
- mają słowo kluczowe Elekt. Zgodnie z zasadą tego słowa
kluczowego, możesz szybciej osiągnąć zwycięstwo (patrz Zakończenie gry), ale też łatwiej przegrać – kiedy Twój Elekt zostanie zabity
w pojedynku (patrz kolumna obok Pojedynek), przegrywasz grę.
Jeżeli będzie ranny, nic się nie dzieje.

Agitacja (czyn)
Ważnym czynem, który może wykonać postać, jest zdobycie kreski, czyli
głosu poparcia na sejmie elekcyjnym.
Kiedy chcesz zaagitować, wskaż niezaznaczoną postać ze swojej
kompanii i zadeklaruj, że agitujesz. Jako koszt działania musisz
zaznaczyć agitującą postać.
Wskutek agitacji weź kreskę ze wspólnej puli.
Jeżeli nie ma kreski we wspólnej puli, wówczas agitujesz przeciwko
przeciwnikowi i przenosisz kreskę z puli przeciwnika do wspólnej.
Kiedy agitujesz, możesz odrzucić 1 sztych – z dworu lub dołączony do agitującej postaci – aby zwiększyć skuteczność tego czynu.
Dobierz 1 kreskę więcej. Nie możesz odrzucić więcej niż 1 sztychu.

Postać może używać w pojedynku tylko jednego moderunku
o słowie kluczowym Broń.

Przykład: Jurko Bohun, który wyzwał Tyzenhauza na pojedynek, ma
dołączone dwie bronie: Nadziak oraz Szablę polską. Decyduje się użyć
Szabli polskiej. Modyfikator do
Nadziaka nie jest brany pod uwagę
w tym pojedynku.

Sztychy i repliki
Począwszy od gracza wyzywającego na pojedynek, możecie na zmianę używać replik (zasad posiadających literę R) kart lub zagrywać
naraz po jednej karcie sztychu na swoją postać, aby zazwyczaj podnieść jej
i dać przewagę w pojedynku.
Możesz zagrać sztych tylko taki, który jest dołączony do pojedynkującej się postaci lub sztych z dworu.
Jeżeli nie chcesz już zagrywać sztychów ani replik, powiedz „Pas”.
Jeżeli po Twoim „Pasie” przeciwnik zagra w taki sposób, że chcesz
się znowu włączyć do pojedynku, wówczas zastosuj odpowiednią
replikę lub zagraj sztych – pojedynek toczy się dalej.

Zakończenie
Gdy obaj gracze – jeden po drugim – „spasują”, pojedynek kończy się.
Porównywana jest cecha
obu pojedynkujących się postaci,
zmodyfikowana o użyte moderunki, zagrane sztychy i repliki.
Postać, która ma wyższą zmodyfikowaną

wygrywa pojedynek.

Gracz, którego postać została pokonana, oddaje ze swojej puli tyle
kresek, ile wynosi cecha
przegranego.
Przegrana postać jest ranna – należy odrzucić jej kartę do lazaretu
(jeżeli miała dołączone do siebie inne karty, one też są odrzucane).
Jeżeli różnica
wyniosła 3 lub więcej, przegrana postać jest nie
jest ranna, lecz zabita – zamiast odrzucać, należy usunąć jej kartę
poza grę (patrz ramka Odrzucanie i usuwanie kart).
Jeżeli
obu postaci jest równa, pojedynek kończy się remisem i nic
się nie dzieje – nikt nie jest odrzucany, ani nie traci/zyskuje kresek.
Uwaga! Wszystkie karty sztychów zagrane w pojedynku są odrzucane do odp. lazaretów.
Przykład – patrz Pierwsza rozgrywka str. 1.

Wystawienie posesji (drobiazg)
Dzięki posesjom zarabiasz więcej dukatów dla swojej frakcji i masz
większe możliwości działania.
Jeżeli masz we dworze kartę posesji, możesz ją zagrać i wystawić do gry.
Jako koszt działania musisz zapłacić jej lafę.

Dołączenie efektu do postaci (drobiazg)
Efekty zmieniają warunki gry.
Jeżeli masz we dworze kartę efektu, której
zasada brzmi „dołącz do postaci”, możesz
ją dołączyć do postaci zgodnie z tą zasadą.
Połóż taki efekt pod kartę postaci, tak by
fragment tej karty był zawsze widoczny.
Uwaga! Postacie nie mogą wymieniać się
między sobą dołączonymi efektami!

Dołączenie moderunku do postaci (drobiazg)
Moderunki, czyli ekwipunek postaci, pomagają im zazwyczaj w walce
z przeciwnikami.

Karty odrzucone w trakcie gry należy odkładać na stos kart odrzuconych zwany lazaretem. Każdy gracz ma swój lazaret. Jeżeli
w kredensie skończą się karty, należy przetasować karty z lazaretu
i utworzyć z nich nowy kredens.
Karty usuwane należy odłożyć poza pole gry – nie będą już używane
w tej rozgrywce.

Przeszukiwanie kredensu
Niektóre karty pozwalają Ci po użyciu wyszukać w kredensie konkretną kartę.
Po znalezieniu tej karty i wzięciu jej do dworu, przetasuj kredens i daj
do przełożenia przeciwnikowi.

Zakończenie tury
Kiedy Ty i Twój przeciwnik powiecie „Pas” po sobie, tura kończy
się. Teraz należy:
• odznaczyć wszystkie zaznaczone karty,
• dobrać nowe karty do 7 we dworze,
• obliczyć dochód.

Odznaczanie kart

Każdy gracz odznacza wszystkie swoje karty, które były zaznaczone
w poprzedniej turze (patrz ramka Ważne oznaczenia na kartach).

Dobieranie kart
Każdy gracz może odrzucić 1 kartę z dworu, a następnie dobiera do
swojego Dworu tyle kart, by mieć na ręce 7.

Obliczenie dochodu
Oblicz dochód dla swojej frakcji, sumując liczbę dukatów otrzymy
wanych z karty frakcji oraz wystawionych posesji.
Czasami musisz też uwzględnić inne karty, które wpływają na twój
dochód (np. efekty).
Po obliczeniu dochodu dobierz odpowiednią liczbę dukatów
ze wspólnej puli.

Zakończenie gry
Gra może skończyć się w jednym z trzech przypadków:
• w momencie, gdy zdobędziesz wszystkie kreski, gra natychmiast
się kończy, a Ty jesteś jej zwycięzcą.
• jeżeli masz w grze postać o słowie kluczowym Elekt i zdobędziesz
10 kresek, ogłaszasz elekcję – czyli natychmiast wygrywasz grę.
• jeżeli Twój Elekt zostanie zabity w pojedynku, natychmiast
przegrywasz grę.
Teraz zagrajcie jeszcze raz, ale zmieńcie frakcje.

Rozwiń swoją talię
Gra Veto: Kozacy kontra Karmazyni to wersja demonstracyjna pełnej gry, która daje Ci jedynie przedsmak świata
Szlacheckiej Gry Karcianej Veto.
Jej świat to setki kart, dziesiątki nowych postaci, tysiące zagrań i znakomita zabawa. Aby delektować się pełnym wachlarzem możliwości
naszej gry, odwiedź naszą stronę internetową i forum, a także pytaj
w sklepach o zestawy startowe oraz dodatkowe Veto.

Znajdziesz tam informacje o innych graczach, turniejach, pokazach,
nowych dodatkach itd.

Sztychy to karty, które pozwalają na chwilowe
uzyskanie przewagi w pojedynku.

Uwaga! Zaznaczone postaci nie mogą odmawiać pojedynków.

Odrzucanie i usuwanie kart
W trakcie gry karty mogą być odrzucane lub usuwane z gry – wtedy
ich zasady przestają obowiązywać.

Moderunek nie może być wystawiany inaczej niż dołączany do postaci.

Wyzwanie na pojedynek (czyn)

Twój przeciwnik ma do wyboru dwie możliwości – przyjąć wyzwanie i przejść do Pojedynku, lub odmówić wyzwaniu – musi wówczas
zaznaczyć postać odmawiającą oraz odrzucić 1 kreskę z puli własnej
do puli wspólnej.

Jeżeli przeciwnik nie replikuje, wówczas wyjmij kartę z dworu i postępuj z nią według zasad.

Grając w Veto, możesz uczestniczyć w turniejach z atrakcyjnymi
nagrodami!

Uwaga! Postacie nie mogą wymieniać się między sobą dołączonymi
moderunkami!

Kiedy chcesz doprowadzić do pojedynku, wskaż niezaznaczoną postać
ze swojej kompanii i zadeklaruj, którą postać przeciwnika wyzywasz.
Jako koszt działania musisz zaznaczyć wyzywającą postać.

Zagrywanie kart
Jeżeli chcesz zagrać kartę, wówczas powinieneś powiadomić o tym
przeciwnika i poczekać na jego replikę, gdyż może chcieć wpłynąć
na twoje zagranie.

Jeżeli masz we dworze kartę moderunku,
możesz ją dołączyć do postaci ze swojej kompanii. Jako koszt działania musisz zapłacić
jej lafę. Połóż moderunek pod kartę postaci, tak by fragment moderunku był zawsze
widoczny.

Uwaga! Jeśli agitujesz za 2 kreski i tylko jedna jest we wspólnej puli, to bierzesz tylko jedną, a nie jedną ze wspólnej, a drugą
od przeciwnika na środek.
Podczas pojedynku możesz ranić postać przeciwnika, zmuszając
go do jej odrzucenia z gry i zdobyć dodatkowe kreski.

Jeżeli postać, do której jest dołączona karta, zostanie odrzucona
lub usunięta z gry, wszystkie dołączone do niej karty są odrzucane.

Dołączenie sztychu do postaci (drobiazg)
Jeżeli masz we dworze kartę sztychu, możesz
ją dołączyć do postaci ze swojej kompanii.
Połóż sztych pod kartę postaci - koszulką
do góry - tak by fragment karty sztychu był
zawsze widoczny.
Sztych nie może być wystawiany inaczej niż dołączany do postaci, albo zagrywany bezpośrednio w pojedynku.
Uwaga! Postacie nie mogą wymieniać się między sobą dołączonymi
sztychami!

Zapraszamy na oficjalną stronę internetową gry:

www.veto2ed.pl
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