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Amikor nincs időd, lehetőséged vagy kedved ahhoz, hogy 
összehozz egy játékos csoportot, akkor sem kell aggódnod. 
Mi tudunk rá megoldást. Ez a szabálykönyv bemutat egy 
mesterséges ellenfelet, melynek neve Automa, és vele képes 
leszel egyedül is játszani a Scythe játékot.

JÁTÉKELEMEK
19 Automakártya 4 Automa csillagsáv

kártya
8 Automa segédlet 

kártya

AZ AUTOMA
Játékosként ugyanazokat a szabályokat használod, mint 
amelyeket más élő játékosokkal szemben is használsz. Az 
Automa azonban egy egyszerűsített szabályrendszert követ, 
hogy ne legyen túlságosan bonyolult a kezelése.

Az Automa:

Nincsenek újoncai, épületei, fejlesztései és 
célkártyái.

A népszerűsége sohasem változik.

Nem termel erőforrásokat.

Az akcióiért nem fizeti meg a költségeket.

Nem használ alagutakat.

Nem használja a frakciótáblája frakció és mech képességeit.

Nincs játékostáblája

A tavakat normál tartományokként használja, és a játék egy 
bizonyos pontjának elérése után átkelhet bármelyik folyón.

A harci egységei a frakciótáblájára vonulnak vissza.

Másképpen helyezi le a csillagokat.

Ezeket a különbségeket nem kell megjegyezned; a szabálykönyv 
megfelelő részein majd megismételjük őket.

A TERVEZŐ MEGJEGYZÉSE: Ennek a szóló játékváltozatnak 
a gyökerei a premodern Olaszországban játszódó
Viticulture játék Tuscany kiegészítő csomagjáig 
vezethető vissza. Amikor azt a játékváltozatot 
készítettük, akkor szerettünk volna egy találó
nevet adni a mesterséges ellenfélnek. Az 
„Automa” - amely az „automaton” szó olasz 
megfelelője - tökéletesnek tűnt, és megmaradt a 
Scythe játéknál is.

A TERVEZŐ MEGJEGYZÉSE: Tetszőleges számú és 
összetételű ember és Automa játékos által 
játszott játék kísérleti szabályi végett látogass el 
ide:
http://www.boardgamegeek.com/thread/1469589



ELŐKÉSZÜLETEK
Számodra a szokásos módon történnek az előkészületek. A játéktáblát és a kártyákat 2 fős játékhoz kell előkészíteni (3
Gyárkártya szükséges). Az Automa esetén a következő a teendő:

Az Automa számára egy olyan tetszőleges frakciótáblát 
adj, amilyen játékélményre vágysz. Azt javasoljuk, hogy az 
első játék alkalmával olyan frakciót válassz, amelyiknek a 
saját bázisa messze esik a te saját bázisodtól.

Add oda az Automának a tábláján jelzett számú hatalmat 
és harckártyát (ezeket megnézés nélkül, képpel lefelé 
helyezd az asztalra).

Adj 5 pénzt az Automának.

Az Automa népszerűségjelzőjét helyezd a népszerűségsáv 
10-es mezőjére. A jelző sohasem mozdul el erről a mezőről.

Helyezz 2 munkást, valamint a karaktert a táblára, 
ugyanúgy, mint egy ember játékos esetén.

A mecheket, csillagokat és a megmaradt munkásokat 
helyezd a frakciótáblájára.

A nehézség beállításához válaszd ki a négy csillagsáv 
kártya egyikét az Automa számára. Az egyik techkockát 
helyezd a csillagsáv „I” mezőjére. Nyomatékosan 
javasoljuk, hogy mindaddig az „Autometta” csillagsávot 
válaszd, amíg legalább egyszer le nem győzöd az Automát 
ezen a szinten. (Megjegyzés: a csillagsávon az ellenfeleid 
különböző neveket kaptak, de ez a szabálykönyv minden 
nehézségi fokozat tekintetében, általánosan „az Automa” 
terminust használja.)
Keverd meg a 19 Automakártyát, és képpel lefelé fordítva 
helyezd le úgy, hogy mindkét oldalán maradjon hely az 
eldobott kártyáknak (az eldobott fő és a harckártyák 
paklijainak). Rendezd át úgy a kártyákat, hogy mindegyik 
azonos irányban álljon, a tetején az „I” jellel.



AUTOMA FORDULÓK
Te hajtod végre az első fordulót, majd az Automa következik. Felváltva hajtod végre a fordulóitokat mindaddig, amíg 
valamelyikőtök le nem helyezi a hatodik csillagját. Az Automa minden egyes fordulóját egy-egy Automakártya 
határozza meg.

AUTOMAKÁRTYÁK

SÉMASZÁM

HARCTÁBLÁZAT

ERŐFORRÁSABLAK

INAKTÍV SÉMASZÁM

AUTOMAKÁRTYA MAGYARÁZAT

1.  MOZGÁS  AKCIÓ  SOR

2.  AUTOMA  BEVÉTEL  SOR

3.  JÁTÉKOS  TOBORZÁS  BÓNUSZ  
SOR

ELŐRELÉPÉS  A  CSILLAGSÁVON

3.  JÁTÉKOS  TOBORZÁS  BÓNUSZ  
SOR

2.  AUTOMA  BEVÉTEL  SOR

1.  MOZGÁS  AKCIÓ  SOR
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A kártya zöld területét I. Sémának nevezzük, és ezt a sémát a játék elején kell használni. Egy bizonyos esemény 
bekövetkezte után a paklit el kell forgatni 180 fokkal, és innentől, egészen a játék végéig az Automa a II. Séma nevű
vörös területet fogja használni (ezt a fordulópontot részletesen „A Csillagok és a Sémaváltás” részben tárgyaljuk.)
Mindig a felül lévő séma az aktív séma, és ez határozza meg, hogy az Automa miként cselekszik az aktuális fordulóban.

A vörössel áthúzott szürke csillag a kártya közepén azt jelenti, hogy nem lehet léptetni a jelzőt a csillagsáv 
kártyán.

Ha az oldalára forgatod a kártyát, akkor a bal alsó részen található Harctáblázatot használd a harc rendezéséhez.

Az alsó rész bal oldalán lévő Erőforrásablak határozza meg a tartományra lehelyezendő erőforrások számát, 
amennyiben elhódítod a területet az Automától.

A Harctáblázat és az Erőforrásablak használata független attól, hogy éppen melyik Séma az aktív, és ezek háttérszíne is 
lényegtelen.

Ha bármikor bekövetkezik az, hogy kártyát húznál, de az Automa pakli üres, akkor keverd újra a 19 Autmakártyát a két 
dobópakliból, majd utána húzz egy kártyát.



AZ  AUTOMA FORDULÓJÁNAK  LÉPÉSEI
Egy Automa forduló az alábbi lépésekből áll:

1. HÚZZ  EGY AUTOMAKÁRTYÁT, majd képpel felfelé fordítva, és 
az aktív sémával a felső részén helyezd a fő dobópakli 
tetejére. Ha az Autometta nehézségi fokozattal játszol,
és         szimbólum látható az aktív séma első sorában, 
akkor hagyd ki az Automa fordulóját.

2. KÖVESD AZ  AKTÍV SÉMÁT, fentről lefelé haladva:

A. Hajts végre egyetlen Automa Mozgás akciót.

B. Az Automa dolgokat kap.

C. Kaphatsz egy toborzás bónuszt.

3. FRISSÍTSD A CSILLAGSÁVOT, amennyiben olyan jelzés látható, 
hogy az Automa előre lép a következő csillag felé.

MOZGÁS AKCIÓK VÉGREHAJTÁSA (2A. LÉPÉS)
A séma első sorának szimbólumai mondják meg, hogy milyen 
lehetséges Mozgás akciók történhetnek (de legfeljebb egy mozgás 
történhet). A következőket kell tenned:

A bal szélén lévő szimbólumtól indulva állapítsd meg, hogy a 
szimbólum érvényes Mozgás akcióra utasítja-e az Automát. Ha a 
Mozgás akció érvénytelen volna, akkor térj át a sor következő 
szimbólumára.

MEGJEGYZÉS: Megengedett egy egység „mozgásának” engedélyezése 
ugyanarra a tartományra, amelyiken jelenleg is tartózkodik.

Amint megtörtént egy érvényes mozgás, akkor ebből a sorból már 
nem hajthatsz végre több akciót.

Ha az első sorban nincs olyan szimbólum, amelyik érvényes Mozgás 
akciót eredményezne, akkor az Automa nem hajt végre Mozgás 
akciót ebben a fordulóban.

A zárójelbe tett frakció szimbólumos akciókat csak akkor kell 
figyelembe venni, ha az Automa azzal a frakcióval játszik.

Amikor a jelző a csillagsávon túlhalad egy         szimbólumon (lásd „A 
Csillagsáv Kártya Frissítése” részt), akkor minden Automa egység 
(beleértve a munkásokat is), úgy tekintheti a tó tartományokat, mintha 
azok normál tartományok volnának, valamint onnantól fogva 
átkelhetnek bármilyen folyón. Ameddig ez nem következik be, addig az 
Automa figyelembe veszi a frakciója megkötéseit.

Amikor az Automa kiválasztja a mozgatandó egységét, akkor 
mindig a saját bázisához legközelebb tartózkodót választja. Amikor 
egységet helyez le, és több tartomány is egyaránt megfelel a 
feltételeknek, akkor az Automa a Gyárhoz legközelebb lévő 
tartományt választja: az Automa távolodni akar a saját bázisától, és 
az egységeit a Gyár köré koncentrálja.

Az olyan esetekben, amikor a saját bázis, illetve a Gyár távolságok 
megállapításánál egyenlőség áll fent, akkor válaszd ki azt az 
egységet vagy tartományt, amelyik a normál angol olvasási 
irányban haladva a leghamarabb következne. Ez az irány a 
legfelső sor bal szélső tartományától indul, jobbra halad, majd az 
alatta lévő sor következik, stb. (erre a szabályra példát a „Munkás 
Mozgatása” részben láthatsz.)

Minden egyes Mozgás akció ugyanazt az ötlépéses eljárást követi, 
és magában foglal egy szomszédságok nevű elvet.

MEGJEGYZÉS: A Scythe játékban a támadás akciók Mozgás 
akcióknak minősülnek.

MEGJEGYZÉS: A mozgás akciót még a dolgok kapása akciók előtt 
kell végrehajtani, és ezért az újonnan szerzett egységek nem 
képesek ugyanabban a fordulóban mozogni is.

MEGJEGYZÉS: Csakúgy, mint a többfős játékban, a játék azonnal 
véget ér, ha valaki lehelyezi a hatodik csillagját. Ezért tehát, 
ha egy Automakártya akciójának eredményeként 
lehelyezésre kerül a hatodik csillag, akkor a kártyán lévő 
további akciókat már nem kell végrehajtani.

és         szimbólum látható az akt

Amikor a jelző a csillagsávon túlhalad egy         szimbólumon (lásd 

Példa egy Automakártyára két lehetséges Mozgás 
akcióval. A bal szélső szimbólum azt jelenti, hogy 
az Automa fordulója kimarad, amennyiben az 
Autometta szinttel játszol.

1.LEHETŐSÉG   2.LEHETŐSÉG

A TERVEZŐ MEGJEGYZÉSE: A mozgás rendszer tanulást igényel 
az első játékod alkalmával, kell egy kis idő az 
elsajátításához. Amint szert teszel némi 
tapasztalatra, az eljárás jelentősen felgyorsul, ahogy 
elkezded átlátni, hogy nem szükséges végigmenni az 
összes lehetséges variáción. Megtanulod észrevenni, 
hogy melyik tartományokkal érdemes foglalkozni. Pl. 
a Mozgás akciónál csak azokra területekre 
összpontosítasz, ahol az Automának sok egysége van, 
a mech/karakter mozgatásnál pedig csak azokat a 
tartományokat vizsgálod, ahol a játékos harci 
egységei a közelben vannak. Az esetek többségében 1-4 
releváns tartományt nézel meg, a többivel pedig nem 
foglalkozol.



SZOMSZÉDSÁG
Egy egység szomszédsága az a tartomány, amelyiken jelenleg 
tartózkodik, valamint azok a tartományok, amelyeket képes 
elérni egy tartomány távolságú mozgással. Kevés kivétellel, 
ez egyszerűen azt a hat tartományt jelenti, amelyik 
körülveszi az egység aktuális tartományát.

A saját bázison tartózkodó egységeknek nincs szomszédsága. 
Az Automa saját bázisának van szomszédsága; ez az a két 
tartomány, amelyekkel saját bázisának a félszigete 
érintkezik.

AZ 1. PÉLDA ÁBRÁJA: A Crimean játékos egyik 
mechjének szomszédsága.

A 2. PÉLDA ÁBRÁJA: Egy Automa egység szomszédsága, miután 
az megkapta a vízen történő átmozgás képességét.

1. PÉLDA: A fenti ábra azt mutatja, hogy egy 
Crimean mech szomszédságát a játékos tartja a 
fennhatósága alatt, aki az Átkelés képességgel 
telepítette a mechet (a Crimean frakció 
átkelhet a folyókon farmokra (     ) és tundrákra 
(     ). Íme, a magyarázat, hogy az egyes 
tartományok részét képezik-e, vagy sem a 
szomszédságának.

A: Közvetlenül csatlakozik szárazfölddel.

B: Az egység jelenlegi tartománya a szomszédság 
része.

C: A Crimean frakciót irányító játékos egységei 
nem mozoghatnak rá tavakra.

D: Ezek a tartományok folyóval vannak 
elválasztva, amelyen a Crimean frakció nem 
képes átkelni.

E: A Crimean frakció átkelhet a folyókon 
tundrára (     ).

(     ). Íme, a magyarázat, hogy az egyes 

telepítette a mechet (a Crimean frakció 
átkelhet a folyókon farmokra (     ) és tundrákra átkelhet a folyókon farmokra (     ) és tundrákra 
(     ). Íme, a magyarázat, hogy az egyes 
átkelhet a folyókon farmokra (     ) és tundrákra 

tundrára (     ).

2. PÉLDA: Ha az előző példából ugyanaz az egység 
egy Automa mech lenne, és ha az Automa már 
megkapta volna a vízen történő átmozgás 
képességét (lásd „A Csillagsáv Kártya 
Frissítése” részt), akkor a szomszédságát a 
jelenlegi tartománya, plusz az azt körülvevő
hat tartomány alkotná.

AUTOMA TELEPORTÁLÁS
Idézet az Automa Enciklopédiából: Köztudott tény, hogy 
valamennyi Automába bele van építve egy berendezés, amit a 
tudósok rendszerint úgy neveznek, hogy Automa Teleport Átjáró, 
és amelyik lehetővé teszi minden Automa számára, hogy egy 
szempillantás alatt átteleportáljon egy másik Automa egység 
helyszínére, aminek utána az egység a konvencionális módon 
folytathatja tovább a mozgását. Hogy ezt miként képesek 
megtenni, az máig heves vitákat vált ki. A magyarázatok között 
szerepelnek kvantumcsatornák, féregjáratok és a térgörbítés is.

A játékban ez azt jelenti, hogy az egyetlen Mozgás akciójával 
minden Automa képes átmozogni egy másik Automa egység 
szomszédságába.



A MOZGÁS AKCIÓ SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA
Ez a rész bemutatja a Mozgás akció szimbólumokat.

Ne feledd, hogy a zárójelben lévő frakció szimbólumos akciókat csak akkor kell figyelembe venni, ha az Automa azzal a 
frakcióval játszik. Pl. a                       szimbólum akkor mozgathatná a munkást, ha az Automa a Nordic frakcióval játszana. Ha az 
Automa más frakciót irányít, akkor ezt az akciót figyelmen kívül kell hagyni.

Ha a frakció akciót végre lehet hajtani, akkor a kártya többi Mozgás akciót nem lehet használni.

               MUNKÁS MOZGATÁSA
1. VÁLASZD KI AZ EGYSÉGET: Azt az Automa munkást, amelyik a 

legközelebb helyezkedik el az Automa saját bázisához.

EGYENLŐSÉG ESETÉN: A normál olvasási irány dönt.

2. HATÁROZD MEG A LEHETSÉGES TARTOMÁNYOKAT: Az összes Automa 
egység vagy a saját bázisának szomszédságában lévő 
minden olyan tartományt, amelyik nem tartalmaz 
ellenséges egységet, vagy az 1. lépésben kiválasztottól 
eltérő más Automa munkást.

3. EMELD FEL A KIVÁLASZTOTT MUNKÁST.

4. VÁLASZD KI A CÉL TARTOMÁNYT: Azt az érvényes tartományt, 
amelyik része a legtöbb Automa egység 
szomszédságának, és nincs az ellenséges harci 
egységek szomszédságában.

1. EGYENLŐSÉG ESETÉN: A Gyárhoz közelebbit válaszd.

2. EGYENLŐSÉG ESETÉN: A normál olvasási irány dönt.

5. HELYEZD LE A KIVÁLASZTOTT MUNKÁST a cél tartományra.

A 3. PÉLDA ÁBRÁJA: Munkás Mozgatása akció.

3. PÉLDA: A fenti ábra egy Munkás Mozgatás akciót mutat.
Az első lépés egy egység kiválasztása. Ennek az egységnek az 
Automa saját bázisához legközelebb lévő egységnek kell lennie, 
ám ebben az esetben két munkás egyforma közel van (a fenti 
ábrán be vannak keretezve).
Mivel két lehetséges egység is van, ezért az egyenlőség esetén a 
következő dönt: a normál angol olvasási irány. Tehát végig kell 
menni a tartományokon, és bal fentről indulva, balról jobbra 
haladva, egyesével végig kell „olvasni” azokat. Az ilyen formán 
elsőként megtalált munkás a zöld keretes, tehát ez lesz az 
akcióhoz kiválasztott egység.
A következő lépés, az érvényes tartományok meghatározása. A 
Munkás Mozgatása akció számára az érvényes tartományok azok 
az Automa egységek (beleértve a kiválasztott munkásokat is) 
szomszédságában lévő tartományok, amelyek nem tartalmaznak 
más Automa munkásokat, illetve ellenséges egységeket. Az ábrán 
az érvényes tartományok egy-egy számmal vannak jelölve.
Most felemeljük a kiválasztott munkást a játéktábláról (így érhető
el az, hogy a jelenléte még befolyásolja azt, hogy mely 
tartományok érvényesek, de már nem befolyásolja azt, hogy 
melyik tartomány lesz az, ahová lehelyezzük.)

A Munkás Mozgatása akció számára a cél kiválasztása 
az „Az érvényes tartomány, amelyik része a legtöbb 
Automa egység szomszédságának, és nincs az 
ellenséges harci egységek szomszédságában.”
Minden érvényes tartomány esetében
megszámoljuk, hogy mennyi más Automa egység 
lenne képes rámozogni egy-tartományos lépéssel 
(azaz hánynak van az érvényes tartomány a 
szomszédságában).
Az ábrán lévő számok az érvényes tartományokon 
jelzik minden egyes érvényes tartomány 
szomszédjainak számát.
Az öt a szomszédos egységek legnagyobb száma, 
ezért a kiválasztott munkást a nyíl által mutatott, 
zöld „5” számmal jelölt tartományra kell helyezni.
Megjegyzés: a *-gal jelölt tartományok nem 
választhatók, mert azok ellenséges harci egységek 
szomszédságában vannak.
Itt most azt feltételezzük, hogy a játékos már 
kifejlesztette az Átkelés képességet.



                                MECH VAGY KARAKTER
NEM-TÁMADÓ MOZGATÁSA

1. VÁLASZD KI AZ EGYSÉGET: A karaktert vagy mechet (azt, amelyik 
az Automakártyán fel van tüntetve), amelyik a 
legközelebb helyezkedik el az Automa saját bázisához.

EGYENLŐSÉG ESETÉN: A normál olvasási irány dönt.

2. HATÁROZD MEG A LEHETSÉGES TARTOMÁNYOKAT: Az összes Automa 
egység vagy a saját bázisának szomszédságában lévő
minden olyan tartományt, amelyik nem tartalmaz 
ellenséges egységet, vagy az 1. lépésben kiválasztottól 
eltérő más Automa harci egységet.

3. EMELD FEL A KIVÁLASZTOTT MECHET VAGY A KARAKTERT.

4. VÁLASZD KI A CÉL TARTOMÁNYT: Azt az érvényes tartományt, 
amelyik a legrövidebb távolságra van egy ellenséges 
harci egységtől (a saját bázisokon tartózkodó 
ellenséges harci egységeket figyelmen kívül kell 
hagyni, hacsak a nincs másik ellenséges harci egység a 
játéktáblán).

1. EGYENLŐSÉG ESETÉN: A Gyárhoz közelebbit válaszd.

2. EGYENLŐSÉG ESETÉN: A normál olvasási irány dönt.

5. HELYEZD LE A KIVÁLASZTOTT MECHET VAGY A KARAKTERT a cél 
tartományra.

          TALÁLKOZÁS/GYÁR
1. VÁLASZD KI AZ EGYSÉGET: Az Automa karakterét.

2. HATÁROZD MEG A LEHETSÉGES TARTOMÁNYOKAT: Az összes Automa 
egység szomszédságában lévő minden olyan 
tartományt, amelyik tartalmazza a Gyárat 
(amennyiben az Automa nem rendelkezik 
Gyárkártyával) vagy egy találkozásjelzőt.

3. EMELD FEL A KARAKTERT.

4. VÁLASZD KI A CÉL TARTOMÁNYT: Azt az érvényes tartományt, 
amelyiken nincs ellenséges harci egység  vagy 
Automa mech.

1. EGYENLŐSÉG ESETÉN: A Gyárhoz közelebbit válaszd.

2. EGYENLŐSÉG ESETÉN: A normál olvasási irány dönt.

5. HELYEZD LE A KARAKTERT a cél tartományra.

Ha a karakter egy olyan tartományon fejezi be a 
mozgását, amelyik találkozásjelzőt tartalmaz (akár 
Találkozás/Gyár akciót hajt végre, akár nem), akkor 
vedd le a találkozásjelzőt. Ha a karakter a Gyár 
tartományán fejezi be a mozgását, és az Automa nem 
rendelkezik Gyárkártyával, akkor húzz egy véletlenszerű
Gyárkártyát, és képpel lefelé fordítva helyezd a 
frakciótáblája mellé.

4. PÉLDA: A fenti ábra egy nem-támadó Mech Mozgatás 
akciót mutat. A zöld keretes mechet kell választani, 
mert az helyezkedik el legközelebb az Automa saját 
bázisához.
Az érvényes tartományokon látható számok a 
legrövidebb távolságot mutatják egy ellenséges harci 
egységhez mérve. A zöld szám azt jelzi, hogy a Gyár 
kerül kiválasztásra. A játékos harci egységeihez mért 
minimális távolságú (1) tartományok közül a 
legközelebbi a Gyár (nos, ez van).

          

A 4. PÉLDA ÁBRÁJA: Nem-támadó Mech Mozgatása akció.



X                      TÁMADÓ MOZGATÁS HARCI EGYSÉG ELLEN
FELTÉTEL: Az Automa csak akkor támad, ha a hatalom értéke 
legalább X (a harc szimbólum mellett feltüntetett szám).

1. VÁLASZD KI AZ EGYSÉGET: Az Automa saját bázisához legközelebbi 
Automa harci egységet.

EGYENLŐSÉG ESETÉN: A normál olvasási irány dönt.

2. HATÁROZD MEG A LEHETSÉGES TARTOMÁNYOKAT: Az összes Automa egység 
vagy a saját bázisának szomszédságában lévő minden 
olyan tartományt, amelyik ellenséges harci egységet 
tartalmaz.

3. EMELD FEL A KIVÁLASZTOTT HARCI EGYSÉGET.

4. VÁLASZD KI A CÉL TARTOMÁNYT: Azt az érvényes tartományt, 
amelyiken a legkevesebb ellenséges harci egység 
tartózkodik.

1. EGYENLŐSÉG ESETÉN: A Gyárhoz közelebbit válaszd.

2. EGYENLŐSÉG ESETÉN: A normál olvasási irány dönt.

5. HELYEZD LE A KIVÁLASZTOTT EGYSÉGET a cél tartományra.

Az Automával történő harc lebonyolítása végett lásd a 
„Harc” részt (10. oldal).

AZ AUTOMA DOLGOKAT KAP (2B. LÉPÉS)
A Mozgás akció végrehajtása után, hajtsd végre a séma 
második sorát: Minden feltüntetett szimbólum után 
hajtsd végre az alábbi listában felsorolt szimbólum 
akcióját.

A zárójelben lévő frakció szimbólumos akciókat csak 
akkor kell figyelembe venni, ha az Automa azzal a 
frakcióval játszik. Pl. a                  szimbólum esetén az 
Automa egy extra mech/karakter telepítése akcióhoz jut, 
amennyiben a Rusviet frakciót irányítja.

Telepíts egy munkást az Automa frakciótáblájáról 
(ha van ott munkás) az Automa saját bázisára.
MEGJEGYZÉS: Nem a faluba kerül, mint a játékosok 
esetén.

Ha az Automa karaktere a frakciótábláján van, akkor 
telepítsd az Automa saját bázisára. Ha nincs ott, 
akkor egy mechet telepíts az Automa frakciótáblá-
járól (ha van ott mech) az Automa saját bázisára.

Adj egy pénzt az Automának.

Növeld eggyel az Automa hatalmát.

Adj egy képpel lefelé fordított harckártyát az 
Automának.
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                TÁMADÓ MOZGATÁS MUNKÁS ELLEN
1. VÁLASZD KI AZ EGYSÉGET: Az Automa saját bázisához legközelebbi 
Automa harci egységet.

EGYENLŐSÉG ESETÉN: A normál olvasási irány dönt.

2. HATÁROZD MEG A LEHETSÉGES TARTOMÁNYOKAT: Az összes Automa egység 
vagy a saját bázisának szomszédságában lévő minden olyan 
tartományt, amelyiken ellenséges munkás tartózkodik, de 
ellenséges harci egységet nem tartalmaz.

3. EMELD FEL A KIVÁLASZTOTT HARCI EGYSÉGET.

4. VÁLASZD KI A CÉL TARTOMÁNYT: Azt az érvényes tartományt, amelyiken 
a legtöbb erőforrás található (nulla erőforrású tartomány is 
választható, amennyiben az érvényes tartományok egyikén 
sincs erőforrás).

1. EGYENLŐSÉG ESETÉN: A Gyárhoz közelebbit válaszd.

2. EGYENLŐSÉG ESETÉN: A normál olvasási irány dönt.

5. HELYEZD LE A KIVÁLASZTOTT EGYSÉGET a cél tartományra.

Vegyél le valamennyi erőforrást a cél tartományról, a 
munkásodat pedig küldd vissza a saját bázisodra.

                                  



TOBORZÁS BÓNUSZ (2C. LÉPÉS)
Miután végrehajtottad a séma első két sorát, térj rá a 
harmadikra - a toborzás bónuszra. Amikor a harmadik 
sorban az újonc szimbólum (    ) látható, akkor azt egy 
hatalom, pénz, népszerűség vagy harckártya szimbólum 
követi. Amikor a megfelelő Folyamatos Toborzás Bónusszal 
újoncot soroztál be, akkor megkapod a jelzett bónuszt (Pl. ha 
egy hatalom szimbólum van feltüntetve, és aktív a hatalom 
növelő Folyamatos Toborzás Bónuszod, akkor kapsz egy 
hatalmat.)

A toborzás bónusz nem biztosít előnyt az Automa számára, 
mivel nincsenek újoncai.

A CSILLAGSÁV FRISSÍTÉSE (3. LÉPÉS)
Ha az Automa fordulójának „Csillagsáv Frissítése” lépésekor
       szimbólum látható  a kártya közepén, akkor mozgasd 
eggyel jobbra a jelzőt a csillagsávon. Ha már eleve a jobb
szélen van, akkor tedd át az alatta lévő sor bal szélére.

Amennyiben         szimbólum látható, akkor ne mozgasd a 
jelzőt.

Ameddig a jelző egy       szimbólumon áll, az Automa egységek
nem használhatják a tavakat és nem kelhetnek át
folyókon. Amint a jelző elhagyta ezeket a mezőket, minden 
Automa egység meglapja az alábbi képességeket:

A tavakat normál tartományokként használhatják.

Bármelyik folyón átkelhetnek.

Ha csillagsávon a jelző egy olyan mezőre ér, amelyen teljes 
csillag látható (      ), akkor vegyél el egy csillagot az Automa 
frakciótáblájáról, és tedd a Diadalsáv mellé.

Az első olyan alkalommal, amikor az Automa ilyen módon
szerez csillagot (�  ), akkor következő két dolgot kell
tenned:

Keverd össze a paklit a dobópaklikkal és képezz belőlük 
egy új paklit. Forgasd el a paklit 180 fokkal, így az 
elkövetkezendő húzásoknál a II. Séma lesz felül.

A játék hátralévő részében az Automakártyák II. Séma 
részét használod.
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CSILLAGOK ÉS A SÉMAVÁLTÁS
Az Automa két másik módon is helyezhet le csillagot:

A megnyert harcokért legfeljebb két csillagot helyezhet rá 
a Diadalsávra.

MEGJEGYZÉS: Az Automa még abban az esetben is maximum két 
harci csillagot helyezhet le, ha a Saxony frakciót irányítja, 
mivel az Automa nem használja a frakció képességeket.

Az Automa lehelyez egy csillagot a Diadalsávra akkor, 
amikor első alkalommal eléri a hatalomsáv végét.

MEGJEGYZÉS: A harc és a hatalomsáv végének elérése miatt 
lehelyezett csillagok nem eredményezhetik a II. Sémába 
történő váltást.

Az Automa kizárólag a fent említett módokon helyezhet le 
csillagokat.A TERVEZŐ MEGJEGYZÉSE:  Az, hogy az Automa milyen, a játékos

által is lehelyezhető csillagokat helyezhet le, az attól függ,
hogy te, mint ember játékos képes vagy-e számottevően
befolyásolni azt, hogy az Automa meg tudja szerezni ezeket
a csillagokat. Az általad nem befolyásolható dolgok
beépítésre kerültek a csillagsávba, hogy az Automa kezelése 
a lehető legkisebb terhet jelentse.



HARC
5. Az Automa továbbá felhasznál még a paklijából a kártya 

harckártya szimbólumai által a harctáblázat jobb szélén 
mutatott számú (0-3) véletlenszerű harckártyát is. Ha a 
jelzettnél kevesebb harckártyája van, akkor felhasználja a 
teljes maradékot.

6. Ha az Automa elveszíti a harcot, akkor a harci egységét 
(karakter/mech) a saját bázisa helyett a frakciótáblájára 
teszi vissza.

A harc után győződj meg róla, hogy „Az Erőforrások 
Rendezése” részben ismertetett módon elvetted-e az 
erőforrásokat a kérdéses tartományról.

Minden egyéb, beleértve a győztes megállapítása, a hatalom 
lecsökkentése, munkások visszaküldése a saját bázisra, 
valamint a vesztesnek járó harckártya, a normál harci 
szabályoknak megfelelően történik.

A támadások a többfős játékhoz hasonlóan működnek, 
azzal egyetlen jelentős kivétellel, hogy az Automa miként 
dönti el az általa felhasználandó hatalmat és harckártyák 
számát. Minden olyan szabály érvényben marad, amelyet 
ez a rész kimondottan felül nem bírál.

Ha egy harci egységedet egy olyan tartományra mozgatod, 
amelyiken Automa munkás tartózkodik, akkor a munkást 
helyezd vissza az Automa saját bázisára, és a többfős 
játékhoz hasonlóan csökkentsd le a népszerűségedet. 
Ezután meg kell nézned, hogy elvehetsz-e bármilyen 
erőforrást arról a tartományról (lásd „Az Erőforrások 
Rendezése” részt a következő oldalon).

Amikor harci egységek között harc alakul ki, akkor az 
alábbi eljárást kövesd:

1. Válaszd ki a hatalmadat és a harckártyákat.

2. Húzz egy Automakártyát, és oldalára fordítva helyezd a 
harci dobópaklira. A kártyáról kizárólag harctáblázatot 
kell használni a bal alsó sarokban. Minden mást hagyj 
figyelmen kívül.

3. A felső sorban keresd meg azt a hatalom intervallumot, 
amelyikbe beleesik az Automa jelenlegi hatalom 
értéke.

4. Az Automa hatalom intervalluma alatta lévő szám 
mutatja azt, hogy mennyi hatalmat használ fel az 
Automa a harcban. Ha a jelzettnél kevesebb hatalma 
van, akkor felhasználja a teljes maradékot.

Az alábbi táblázat a 19 Automakártya megoszlását mutatja 
a felhasználandó harckártyák számának függvényében.

FELHASZNÁLANDÓ 
HARCKÁRTYÁK

AUTOMAKÁRTYÁK 
DARABSZÁMA

0 KÁRTYA

1 KÁRTYA

2 KÁRTYA

3 KÁRTYA

5. PÉLDA: Az Automa 12 hatalommal rendelkezik, és felhúz 
egy Automakártyát, melyen ez a harctáblázat látható:

Mivel az Automának 12 hatalma van, ezért 5 hatalmat és 
2 harckártyát használ fel.

Ha például csak 1 hatalommal rendelkezett volna, akkor 
1 hatalmat, valamint 2 harckártyát használt volna fel.

A TERVEZŐ MEGJEGYZÉSE:  A játékosok időnként elfelejtik, 
hogy léptek-e már a jelzővel a csillagsávon, vagy 
sem. Ha a harchoz használt Automakártyákat egy 
másik dobópakliba gyűjtöd, akkor úgy tudod
leellenőrizni, hogy a jelző a csillagsáv kártya 
megfelelő mezőjén van-e, hogy megszámolod a fő
dobópakli kártyáin található         szimbólumokat.

y me
ató      szimból



PONTOZÁS

Amennyiben új harckártya húzásakor a harckártyák 
újrakeverésére kényszerülsz, azt javasoljuk, hogy a keverés 
előtt készítsd ki a győzelem esetén lehelyezendő 
erőforrásokat, így nem felejted el, hogy hány erőforrásnak 
kellene az elnyert tartományra kerülnie.

Ha az Automa volt a támadó és győzött, vagy egy olyan 
tartományra mozgott, amelyen csak munkások vagy csak 
erőforrások találhatók, akkor az összes erőforrást vedd le a 
tartományról.

A te pontozásod megegyezik a többfős játékéval, kivéve, 
hogy tartományonként legfeljebb 6 erőforrással 
számolhatsz.

A győztest a szokásos módon kell megállapítani, azzal a 
kivétellel, hogy egyenlőség esetén az erőforrások száma nem 
dönt.

AZ ERŐFORRÁSOK RENDEZÉSE
Mivel az Automa nem használ erőforrásokat, a harc 
végeztével egy extra lépést kell végrehajtani, amely az 
Automa erőforrásait hivatott szimulálni.

Ha te voltál a támadó és győztél (vagy egy olyan 
tartományra mozogsz, amelyen csak egy Automa munkás 
tartózkodik), akkor vedd magad elé a nem harc 
eredményeként utoljára eldobott Automakártyát (azaz a fő 
dobópakli tetején lévő kártyát), és nézd meg az Erőforrás 
Ablakban jelzett erőforrások számát. Az elnyert 
tartományra helyezz le a jelzett erőforrások számával 
megegyező számú, a tartomány által termelt típusú 
erőforrást. Ha az elnyert tartomány egy tó, falu, vagy a 
Gyár, akkor nem kerülnek lehelyezésre erőforrások, 
mivel azok a tartományok nem termelnek erőforrásokat. 
Ha egy fordulón belül különböző tartományokon több 
harc is történt, akkor ugyanazt a kártyát kell használni az 
érintett tartományokra lehelyezendő erőforrások 
számának meghatározásához.

Az Automa ugyanúgy a pénzeit számolja össze, mint egy 
játékos:

4 pénz jár minden lehelyezett csillagért, azokért is, 
amelyek a nem a Diadalsávon vannak.

3 pénz jár minden fennhatósága alatt álló tartományért.

Mivel nem termel erőforrásokat és nem épít 
építményeket, ilyen úton nem szerez pénzt.

6. PÉLDA: Ha ez a kártya lenne a fő dobópakli 
tetején, akkor 1 erőforrást helyeznél a 
tartomány(ok)ra.



A kártyánkénti egyetlen Mozgás akció végrehajtása 
helyett hajtsd végre a séma összes Mozgás akcióját. 
Amikor ezzel a szabállyal játszol, akkor az Automa 
azonnal elveszi a találkozásjelzőket és a Gyárkártyát, 
amint a karaktere a tartományra lép, ahelyett, hogy ezt a 
fordulója végén tenné, és egy karakter mozgatása 
akcióval gyakran ismét el is hagyja a tartományt még 
ugyanabban a fordulóban.

Az ULTIMASZYNA egy különleges nehézségi fokozat, amelyik a 
legjobbak legjobbikainak készült:

Az Ultimaszyna egységeit sohasem akadályozza a víz, 
ezért azok már a játék elején elhagyhatják saját 
félszigetüket.

Az Ultimaszyna az első érvényes Mozgás akció helyett 
valamennyi érvényes Mozgás akciót végrehajtja az 
Automakártyáról. Minden egyes mozgást teljes 
mértékben hajtsd végre, mielőtt áttérsz a következőre. 
Amikor ezzel a szabállyal játszol, akkor az Automa 
azonnal elveszi a találkozásjelzőket és a Gyárkártyát, 
amint a karaktere a tartományra lép, ahelyett, hogy ezt a 
fordulója végén tenné, és egy karakter mozgatása 
akcióval gyakran ismét el is hagyja a tartományt még 
ugyanabban a fordulóban.

Egy harc elveszítése után az Ultimaszyna harci egységei az 
Frakciótábla helyett az Automa saját bázisára kerülnek.

Az Ultimaszyna egy pénzzel többet kap minden olyan 
alkalommal, amikor az Automakártya pénzt biztosít neki.

Az Ultimaszyna egy hatalommal többet kap minden 
olyan alkalommal, amikor az Automakártya hatalmat 
biztosít neki.

Az Automa úgy lett megalkotva, hogy a kellő mértékben 
agresszív legyen, de mi azt szerettük volna, ha többfél 
stílusban is képes lenne játszani, akárcsak a többfős 
játékokban az ellenfelek. Számos beállítási lehetőség 
létezik, amelyekkel a saját igényeidhez igazíthatod a 
játékát. Azt javasoljuk, hogy bátran kísérletezz, és találd 
meg a kedvenc játékbeállításokat.

A frakció bázisok közötti távolság hatással van a játékra, 
továbbá az is, hogy melyik csillagsáv kártyát választod. Ez 
utóbbi határozza meg az alap nehézségi szintet:

Az AUTOMETTA a kezdőknek való, valamint az olyan 
játékosoknak, akik sok időt szánnak arra, hogy kiépítsék a 
rendszerüket.

Az AUTOMA a normál nehézségi fokozat.

Az AUTOMASZYNA a haladó szint.

Az ULTIMASZYNA (a különleges szabályokat lásd lejjebb) az olyan 
játékosoknak készült, akik jobbak, mint az Automát 
megalkotó csapat.

Emellett, az alábbi szabályváltoztatásokkal még tovább 
finomíthatod az Automa nehézségét és viselkedését:

Az Autometta nehézségi szinthez hasonlóan hagyj ki 
Automa fordulókat az Automa, illetve az Automaszyna 
csillagsáv kártyákat használva.

Minden alkalommal, amikor az Automa pénzhez jut, 
akkor egy vagy két pénzzel kevesebbet, vagy pedig többet 
adj neki, mint amennyi az Automakártyán fel van 
tüntetve. Negatív pénzt sohasem kaphat.

Minden alkalommal, amikor az Automa hatalomhoz jut, 
akkor egy vagy két hatalommal kevesebbet, vagy pedig 
többet adj neki, mint amennyi az Automakártyán fel van 
tüntetve. A módosító eredményeként sohasem veszíthet 
hatalmat.

Minden alkalommal, amikor az Automa egy egységet 
mozgatna, akkor fedj fel egy harckártyát a pakliból. Ha 
az érték 4 vagy 5, akkor az Automa nem hajt végre 
Mozgás akciót abban a fordulóban a séma első sorából.

Minden alkalommal, amikor az Automa egy egységet 
telepítene, akkor fedj fel egy harckártyát a pakliból. Ha az 
érték 4 vagy 5, akkor az Automa nem telepíti az egységet.

A  NEHÉZSÉG &  AZ AUTOMA
VISELKEDÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A TERVEZŐ MEGJEGYZÉSE:  Ha érdekelnek a szóló 
játékok, akkor követheted a blogomat a 
www.automafactory.com oldalon.

A TERVEZŐ MEGJEGYZÉSE:  A Scythe egy olyan játék, amellyel 
különféle stílusban is lehet játszani. Ha a játékosok békésen 
szeretnék építgetni a rendszerüket, akkor azt megtehetik 
különösebb konfliktusok nélkül. Ha azonban azt szeretnék, 
hogy nagyobb legyen a konfrontáció, akkor az Automa képes 
akár úgy is játszani.

A TERVEZŐ MEGJEGYZÉSE:  Néhány játéktesztelő
nálunk is nagyobb tudásra tett szert, 
ezért számukra megalkottuk az 
Ultimaszynát.

Hungarian translation by Zsolt Farkas (fkif69@gmail.com) v.1.2


