Poznámka! Toto rozšíření není samostatně hratelné.
Potřebujete k němu i základní hru Settlers: Zrod impéria.

OBSAH ROZŠÍŘENÍ
110 karet (63 × 88 mm), z toho:
× 60 amazonských (AMA001–AMA060),
× 10 barbarských (BAR081–BAR090),
× 10 egyptských (EGY081–EGY090),
× 10 japonských (JAP081–JAP090),
× 10 římských (ROM081–ROM090),
× 10 běžných (COM151–COM160).

Sestavování frakčního balíčku
Za každou kartu z rozšíření, kterou se rozhodnete přidat do svého
balíčku, z něj musíte odstranit kartu ze základní hry o stejném počtu
kopií. Váš balíček by se měl skládat z přesně 30 karet takto: 3 karty
ve třech kopiích každá (tedy 9 trojčetných karet), 6 karet ve dvou kopiích každá (tedy 12 dvojčetných karet) a 9 unikátních karet. Ikony
v pravém spodním rohu ilustrace naznačují, kolik kopií dané karty
musíte ve svém balíčku mít.

Dále 1 deska frakce a 1 ukazatel frakce.

1 kopie:

Při sestavování frakčního balíčku (viz dále) považujte 30 amazonských karet za základní (klasické) frakční karty, zatímco amazonské
karty s jinými ikonkami za karty z předchozích rozšíření hry Settlers:
Zrod impéria. Příslušnost karty je znázorněna v pravém spodním
rohu takto:

2 kopie:

: základní amazonská karta,
: karta patřící k rozšíření Proč se nepřátelit,
: karta patřící k rozšíření Síla trojice,
: karta patřící k rozšíření My jsme si nezačali.
,
a tedy používají stejné herní mechaniky,
Karty označené
jaké ostatní frakce obdržely v příslušných rozšířeních.

rozšíření „Amazonky“ přináší

×
×
×

nový typ dohody, která produkuje základy,
novou vlastnost na desce frakce,
karty se schopností manipulovat frakčním balíčkem.

FORMÁTY HRY
Následující text popisuje dva formáty pro sestavování balíčku.

OTEVŘENÁ HRA
Zamíchejte jakékoli běžné a frakční karty z kteréhokoli rozšíření dohromady s patřičnými balíčky ze základní hry. Královsky se bavte,
ale mějte na paměti, že hra se tak může stát poněkud nevyváženou.

STANDARDNÍ HRA
Na turnajích je povolen jen tento formát.
Můžete smíchat běžné a frakční karty ze základní hry Settlers: Zrod
impéria s patřičnými balíčky pouze z jednoho rozšíření.
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3 kopie:
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, muChcete-li tedy přidat kartu z rozšíření se symbolem:
síte přidat všechny tři její kopie a odstranit všechny tři kopie některé
trojčetné karty ze základní hry.

AMAZONKY
Toto rozšíření přináší novou frakci – Amazonky s jejich vlastními
frakčními komponenty: 1 deskou frakce, 1 ukazatelem frakce a frakčními kartami. Amazonky jsou tedy další frakcí, za niž můžete Settlery
hrát. Stále však platí, že nedoporučujeme hru ve více než 4 hráčích.

NOVÁ PRAVIDLA
V tomto rozšíření je nový typ dohody – ZÁKLADY – a nová trvalá
vlastnost na frakční desce Amazonek (bližší popis níže). Díky schopnostem karet v tomto rozšíření také hraje důležitou
roli fakt, že každá FRAKCE má krom vlastního
dobíracího balíčku i vlastní odhazovací
hromádku frakčních karet.

DOHODA PRODUKUJÍCÍ ZÁKLADY
Když vyprodukujete základy, doberte jednu kartu z balíčku běžných karet a položte
ji do svého impéria lícem dolů. Nezískáváte 1 dřevo (protože nejde o základy vzniklé
zbořením lokace). Tyto základy můžete
použít k postavení frakční lokace nebo
k zaplacení akce na některých akčních
kartách (v tom případě prostě kartu základů odhoďte a vhodným žetonem ze
společné zásoby označte, že akční karta
již byla použita).
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PODROBNĚJŠÍ VYSVĚTLENÍ

NOVÁ VLASTNOST AMAZONSKÉ FRAKCE
Amazonky mají jednu speciální schopnost – kdykoli odhazují frakční
v rámci nákladů za postavení jiné frakční , kartu odhazovaneodhodí, nýbrž zamíchají zpět do svého frakčního balíčku.
né

DARY BOHŮM

AMZ016

Produkce: –
BONUS ZA POSTAVENÍ: 3 FRAKČNÍ
.
Libovolný počet z nich odhoď, a získej
tak 2 za každou odhozenou .
Zbytek zamíchej zpět do balíčku.

příklad 1: Bára hraje za Amazonky a chce postavit frakční lokaci Dary bohům. Odhodí 1 a vezme ze svého impéria Bájný strom – jednu z frakčních lokací, kterou již dříve postavila. Zamíchá
Bájný strom zpět do svého frakčního balíčku,
položí kartu Dary bohům lícem vzhůru do svého
impéria a získá její bonus za postavení.

Pozor! Dojdou-li během hry karty v jakémkoli frakčním balíčku, daný
hráč nezakládá nový balíček zamícháním frakční odhazovací hromádky. Po zbytek partie nemůže dobírat frakční karty.

PRAVIDLA Z PŘEDEŠLÝCH ROZŠÍŘENÍ

Pokud cena „za postavení“ uvádí 2 , můžete odhodit základy, běžnou lokaci či frakční lokaci v libovolné kombinaci. Amazonky při
tom běžné lokace odhazují na běžnou odhazovací hromádku a své
frakční lokace míchají zpět do svého frakčního dobíracího balíčku.
Pokud máte z efektu karty získat základy, doberte horní kartu z běžného balíčku a položte ji lícem dolů do svého impéria. Pokud efekt
přímo neříká jinak, nezískáváte tímto aktem 1 .
Pokud akce předepisuje odhodit základy, nemůžete ji zaplatit odhozením postavené lokace – musí se jednat opravdu o základy. Jako
obvykle si poznačte použití této akční lokace tím, že na ni položíte
osadníka ze společné zásoby.
Pokud text karty předepisuje dobrání karty z vaší odhazovací hromádky, jedná se o frakční odhazovací hromádku. Můžete si hromádku probrat a zvolit si z ní kteroukoli kartu.
Pokud vám karta dovoluje dobírat karty z frakčního balíčku a v něm
již není dost karet, doberte, kolik můžete, a proveďte efekt karty v pořadí dobraných karet.

příklad 2: Soňa postavila lokaci Cvičiště. Dobrala
si jednu frakční kartu (protože je to poslední karta
jejího balíčku). Text na Cvičišti uvádí nejprve odhození, potom zamíchání zpět, takže dobranou
kartu odhodí a získá 1 .

Některé karty tohoto rozšíření používají pravidla, která v základní
hře neﬁgurovala a objevila se až v předchozích rozšířeních Settlerů.

Lokace s otevřenou produkcí se poprvé objevily v rozšíření Proč se
nepřátelit.

CVIČIŠT Ě

Vlastnost: –
:
BONUS ZA POSTAVENÍ
2 FRAKČNÍ . Jednu odhoď,
do
druhou zamíchej zpátky
.
jejího balíčku. Získáváš 1

AMZ014

OTEVŘENÁ PRODUKCE

Podívejte se na pravidla online: https://bit.ly/2MBDNcS.

Trojice byly zavedeny v rozšíření Síla
trojice.
Podívejte se na pravidla online:
https://bit.ly/2kSzaKs.

DOBÝVÁNÍ
Dobývání začalo v rozšíření My jsme
si nezačali.
Podívejte se na pravidla online:
https://bit.ly/2wutaxx.
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příklad 3: Hanka postavila lokaci Dary bohům.
Dobere si dvě frakční karty ( jsou to poslední karty jejího balíčku). Text karty
Dary bohům říká, že má odhodit libovolný počet z nich, a získat tak 2
za každou odhozenou. Hanka se rozhodne odhodit jen jednu kartu. Získá
2 a vrátí druhou kartu do frakčního
balíčku (který nyní obsahuje jedinou kartu).

DARY BOHŮM
Produkce: –
BONUS ZA POSTAVENÍ
: 3 FRAKČNÍ .
Libovolný počet z nich odhoď,
a získej
tak 2 za každou odhozenou
.
Zbytek zamíchej zpět do
balíčku.

AMZ016

TROJICE

Pokud hrajete s rozšířením My jsme si nezačali, hráč za
Amazonky může mít v impériu dobyté lokace jiných frakcí, které se rozhodne použít jako základy při stavbě své
nové frakční lokace. V tom případě kartu zamíchá zpět
do frakčního balíčku původního majitele.
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Učenci – Obracejte karty z jednoho
vybraného balíčku, dokud neuvidíte kartu, která je (alespoň zčásti)
šedá. Tu si nechte v ruce, předchozí
obrácené karty zamíchejte zpět do
původního balíčku.

POULI ČNÍ PRODE
JCE

Akce: Zaplať 1 a dober
3 FRAKČNÍ
. Jednu z nich odhoď,
a získej tak
3 prostředky odpovída
jící barvy.
Zbylé dvě zamíchej zpět
do balíčku.

ROM089

ROM082

UČENCI
Akce: Zaplať 1 a 1 a dobírej
ze svého FRAKČNÍHO či z BĚŽNÉHO
. Tu
balíčku, dokud nenajdeš 1 ŠEDOU
zpět.
si nech v ruce, zbytek zamíchej
:1 .
BONUS ZA POSTAVENÍ

Pouliční prodejce – Má-li odhazovaná karta více než jednu barvu, vyberte
si jen jednu z barev a získejte tři stejné odpovídající prostředky (například
zahodit Obchodní kolonii, vybrat si její
šedou barvu a získat 3 ).

Kradené umění – Tato akce se nepovažuje za boření.

bez barvy má vlevo
Zadní voj –
dole jen trávu. Jedná se například
o Ruiny ze základní hry nebo Opuštěnou zbrojnici z tohoto rozšíření.

BAR085

KR ADENÉ UMĚNÍ

Akce: Zaplať 1 a 1 a dober si
2 BĚŽNÉ . Získáváš prostředky
z jejich polí „zboř a získáš“.
Poté je odhoď.

kce
otevřená produ

AMZ030

ZADNÍ VOJ

Vlastnost: –
si
Í: Vyber
POSTAVEN
1 jeho
aň ze hry buď
soupeře a odstr jeho
bez barvy.
1
základy, nebo
BONUS ZA

Y
ZÁK LAD

CÍ POK LAD
PLOVOU
u a zamíchej
1 svoji dohod balíčku.
Akce: Vyber
FRAKČNÍHO
ji zpět do svého tak 3 .
Získáváš
: 2 prostředky
POSTAVENÍ
ZA
S
d.
BONU
i tvých doho
z kterýchkol

JAP081

Lapené múzy po použití
Prokletých stromů – Je-li
na egyptském balíčku jedna nebo více BĚŽNÝCH karet,
odložte je stranou, dokud si
nedoberete dvě FRAKČNÍ. Po
uplatnění efektu Lapených
múz zamíchejte odložené BĚŽNÉ karty zpět do FRAKČNÍHO
balíčku.

PROK

LETÉ
ST RO
MY
Akce: Za
pla
tak do sou ť 1 , a zam
íchej
peř
balíčku ova FRAKČNÍHO
2 BĚŽNÉ
.
ZÁ KL

ADY

MÚ ZY
LAPENÉ
si
1 a dober
ď,
Akce: Zaplať
. Jednu odho
2 FRAKČNÍ
2 . Druhou
a získej tak
do balíčku.
zamíchej zpět
.
AVENÍ: 1
BONUS ZA

BAR089

POSTAVENÍ

POST

EGY082

BONUS ZA

AMZ043

Otevřená produ v ruce, druhou odhoď.
.
Jednu si nech
: 1 FRAKČNÍ

AMZ039

AMZ052

ŘECKÝ ODK AZ
jako
Vlastnost: Nelze použít
.
FONTÁ NA
základy pro stavbu FRAKČNÍ
HARMÓNIE
Produkce: 1 základy.
Vlastnost:
POSTAVENÍ: 1/2 FRAKČNÍ Nelze použít jako
BONUS ZAY
základy pro stavbu FRAKČNÍ
NOT
ve tvém impériu.
.
ŘEC KÉ KLE
za 3/6 soupeřovy
Produkce:
1 za každou MODROU
použít jako
TROJICI ve tvém
Vlastnost: Nelze FRAKČNÍ .
impériu.
stavbu
BONUS ZA POSTAVEN
.
základy pro
Í: 1
FRAKČNÍY
.
ZÁKLAD
kce: Dober 2

Fontána Harmónie, Řecký
odkaz, Řecké klenoty – Jako
postavené lokace patří do řady
„Produkce“.

Plovoucí poklad – Pokud si vyberete dohodu uzavřenou efektem Obchodní stezky, zamíchejte
zpět do balíčku japonskou kartu
ležící pod soupeřovou frakční lokací.
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Skvěle hodnocená desková hra Settlers:
Zrod impéria (nominovaná na Golden
Geek Game of the Year 2014 a Strategy of
the Year 2014) vyšla ve 13 zemích a stala
se tak celosvětovým fenoménem. Čtyři
unikátní frakční balíčky, pohledné dřevěné komponenty a nostalgická graﬁka na
kartách zasáhly srdce tisíců hráčů a proměnily Settlery v nestárnoucí klasiku. Pro
deskovkáře jsou Settleři jedna z nejoblíbenějších her žánru „engine building“.

VYZKOUŠEJTE RŮZNÁ ROZŠÍŘENÍ
SETTLERŮ A KRÁLOVSKY SE BAVTE!
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