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JÁTÉKELEMEK
4 cserekártya az Automa paklihoz
2 Automa segédlet kártya (az Albion és a Togawa frakciók 

specifikus szabályaival)

ELŐKÉSZÜLETEK
Amikor első alkalommal készülsz a kiegészítővel játszani, 
vedd ki az 5, 8, 18 és 19 kártyákat az eredeti Automa pakliból, 
és tedd be a helyükre a kiegészítő négy új kártyáját. A kivett 
kártyákra többé nem lesz szükség.
Ha az Automa az Albion vagy a Togawa frakcióval játszik, 
akkor a négy Zászló vagy Csapda jelzőt (válaszd a megfelelőt) 
helyezd az Automa frakciótáblájára. Fordítsd képpel lefelé és 
keverd meg a Csapdajelzőket. Készen állsz a játékra.

JÁTÉKMENET
Az eredeti Scythe Automa szabálykönyv valamennyi szabálya 
változatlanul érvényben marad, kivéve azokat, amelyeket ez a 
szabálykönyv kimondottan megváltoztat. Ezek a módosítások 
kizárólag az Albion és a Togawa frakciókkal kapcsolatosak.
Az Automa által lehelyezett Csapda, illetve Zászló jelzők 
nincsenek hatással az Automa mozgására, kivéve akkor, ha egy 
Automa által irányított Togawa karakter időnként egy hatástalan 
csapdához mozog. Az általad lehelyezett Csapdák 
befolyásolhatják a mozgását.
Mivel az Automa megkapja a Csapdák, illetve Zászlók által 
biztosított extra pontokat, ezért az új frakciók elleni játék 
nagyobb kihívást jelent. A győzelem megszerzése körültekintő 
odafigyelést igényel.

ALBION ÉS TOGAWA MOZGATÁSI MEGKÖTÉSEK
Az eredeti szabályok szerint ameddig a Csillagsáv jelző egy olyan 
mezőn áll, amelyiken         szimbólum található, az Automa nem 
használhatja a tavakat és nem kelhet át folyókon. Amikor az 
Automa az Albion vagy a Togawa frakcióval játszik, akkor az 
Automa egységekre egy további megkötés is vonatkozik: Nem
mozoghatnak alagutas tartományra addig, amíg a Csillagsáv

jelző egy        mezőn áll.

INVADERS FROM AFAR
KIEGÉSZÍTŐJÉHEZ

AUTOMA A



AZ AUTOMA AZ ALBION FRAKCIÓVAL JÁTSZIK
ZÁSZLÓK LEHELYEZÉSE: Az Albion Automa megkapja a Scythe: Invaders

from Afar kiegészítőben bevezetett Zászlók lehelyezésének
képességét. A játék végén ezekért a Zászlókért a kiegészítő
szabályaiban ismertetett pontok járnak. Zászló lehelyezése akkor
történik, amikor a Találkozás/Gyár akció (       ) végrehajtása véget
ér. Az Automa a mozgásának befejeztével, amennyiben az
Automának maradtak Zászlói, helyezz rá közülük egyet a karaktere
tartományára.

AZ AUTOMA AZ ALBION FRAKCIÓ ELLEN JÁTSZIK
Amikor te vagy az Albion frakcióval, akkor nincs változás.

AZ AUTOMA A TOGAWA FRAKCIÓVAL JÁTSZIK
CSAPDÁK LEHELYEZÉSE: A Togawa Automa megkapja a Scythe: Invaders
from Afar kiegészítőben bevezetett Csapdák lehelyezésének
képességét. A játék végén ezekért a Csapdákért a kiegészítő
szabályaiban ismertetett pontok járnak. Csapda lehelyezés akkor
történik, amikor a Találkozás/Gyár akció (      ) végrehajtása véget
ér. Az Automa a mozgásának befejeztével, amennyiben az
Automának maradtak Csapdái, akkor helyezz rá egy
véletlenszerűen választott élesített jelzőt a karaktere
tartományára. Nem nézheted meg, hogy melyik Csapda került
kiválasztásra, hacsak a játék során ki nem oldod azt.

MEGMARADT CSAPDÁK: Ha a kikalkulált Találkozás/Gyár akció (      ) nem
mutat érvényes mozgást, és vannak hatástalan Csapdák a
játéktáblán, akkor a karakter egy hatástalan Csapdát tartalmazó
tartományra mozog, és beélesíti azt.

Ez az akció a Találkozás/Gyár akció (      ) szokásos szabályai szerint
történik, azzal a különbséggel, hogy az érvényes mozgáshoz a
hatástalan Csapdát tartalmazó tartománynak nem szükséges
bármelyik Automa egység szomszédságában lennie. Az Automa
karaktere ráléphet bármelyik hatástalan Csapdát tartalmazó
tartományra, amikor a Találkozás/Gyár akciót (      ) hajtja végre.

Ha több hatástalan Csapda is van, akkor válaszd azt, amelyik a
legkisebb távolságra van egy ellenséges egységtől. Egyenlőség
esetén a normál olvasási irány dönt.

AZ AUTOMA A TOGAWA FRAKCIÓ ELLEN JÁTSZIK
Az Automa ugyanúgy kioldja a Csapdákat és elszenvedi a
hátrányokat, mint a többfős játékban egy játékos, kivéve a
népszerűségvesztés Csapdát, amelyet az Automa ugyan kivált, de a
hátrányát nem szenvedi el.

Annak érdekében, hogy az Automa minél aktívabban váltsa ki a
Csapdákat, bekerült a „Tartomány élesített Csapdával” az
egyenlőség eldöntésének feltételei közé (a „Normál olvasási
irány” elé) a Togawa frakció ellen történő valamennyi mozgás
akcióhoz. Tehát cél tartomány választásakor kettő helyett három
dolog dönti el az egyenlőséget.

1. EGYENLŐSÉG ESETÉN: A Gyárhoz legközelebbi tartomány.

2. EGYENLŐSÉG ESETÉN: Tartomány élesített Csapdával.

3. EGYENLŐSÉG ESETÉN: Normál olvasási irány.
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