Na Sibiři zuří občanská válka. Nejednotná Bílá armáda se snaží ukončit
vládu Rudých a obě strany jsou ochotny pro vítězství udělat cokoliv.
V chaosu se rozšířil banditismus i lokální povstání – a českoslovenští
legionáři se snaží tím vším prostřílet domů.
Hra vás přenese na malou vrchovinu kdesi na studené nehostinné Sibiři. Každá z frakcí se snaží urvat co nejvíce výhod pro sebe,
naverbovat ty nejlepší vojáky i civilisty a samozřejmě přežít. Je jen na
vás, jak povedete své postavy, aby zvládly přestřelky, pátrání i krize
morálky a povstání. Bude to tvrdá cesta – každý váš tah bude vyprávět
malý, ale důležitý příběh.
Legie: Sibiřská cesta je výjimečná tím, že při každé partii vypráví jiný
a unikátní příběh.
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Obsah balení
Herní plán
Karty Velitelů (8)
Karty Postav (138)
Karty Akcí (64)
Karty Lokací (22)
Karty Zápletek (158)
Zdroje v barvách jednotlivých frakcí 4x40
Vítězné body x 200
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Předherní příprava
Hráči si rozdělí frakce. Na každého hráče připadne právě jedna
frakce. Velitelé vedou jednotlivé frakce. Každý si zvolí, za kterého
Velitele bude hrát. Losem z karet Lokací se odhalí počáteční lokace.

Průběh hry
Velitelé
Každý hráč se ujme role Velitele jedné z frakcí, které se snaží přežít
cestu Sibiří a splnit po cestě své cíle.Velitelé nevystupují jako jednotlivé Postavy – Velitel je buď na štábu, v táboře nebo zpoza linie tahá
za nitky, ale nikdy nevstupuje přímo do akce. Každý Velitel má různé
schopnosti.

Frakce
Základ hry obsahuje čtyři frakce – Bílou armádu, Rudé, Československé legionáře a renegáty. Každá frakce má své zvláštní schopnosti.
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Postavy
Postavy jsou hlavním nástrojem Velitelů. Pomáhají jim projít zkouškami Sibiře.
Postavy jsou různí vojáci, civilisté, banditi a další osobnosti, které ve
hře můžete potkat. Každá Postava má své Číslo (N), které říká, jak
užitečná je při řešení Zápletek.
Některé Postavy mají zvláštní schopnosti. Seznam schopností s
jejich výkladem naleznete v přiloženém Slovníku. Každá Postava má
na kartě některé nebo všechny atributy BOJ/INTRIKY/CHARISMA.
Atributy určují talenty dané Postavy a řídí se jimi, kterých Zápletek se
může Postava zúčastnit.

boj
INTRIKY
CHARISMA
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V každém z pěti kol hry, počínaje prvním kolem, se určuje, který
hráč začíná. Prvním hráčem se stane ten, kdo má nejvíce Postav.
Pokud je počet nerozhodný, vyhodnocuje se, kdo má nejvíce
Zdrojů (na kartách značeno R), následně kdo má nejvíce bodů.
Pokud žádná z variant neurčí prvního hráče, hází se mincí.
Poté, co odehraje začínající hráč, pokračuje se po směru hodinových ručiček.
Herní kolo má fáze Aukce, Putování a Úklid.

ZDROJE (R)
Na Sibiři se obchoduje lecčím – penězi, cigaretami, homolemi cukru,
šperky či jinými vzácnostmi.

!
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Každý žeton Zdroje má stejnou hodnotu jako ostatní.
Zdroje jsou barevně rámované. Při aukci je tak stále vidět,
kterému hráči Zdroje náleží

Aukce
První fází každého kola je aukce, ve které se dražením pomocí Zdrojů
verbují Postavy do jednotlivých frakcí a získávají se Akční karty.
Nejprve si všichni hráči naberou své Zdroje (R). Počet Zdrojů určuje
karta Velitele a případně další speciální karty.
Na Tržiště se vyloží nové karty Postav. V prvním kole se vyloží počet
Postav odpovídající trojnásobku počtu hráčů. V dalších kolech půjde
pouze o jedenapůlnásobek počtu hráčů (zaokrouhleno dolů).
V každém kole se vyloží počet Akcí (jednorázových akčních karet)
shodných s počtem hráčů. Je také možné za 3R (Zdroje) líznout
náhodnou Akční kartu.
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V aukci může hráč:
1.
2.
3.

přihodit 1 až nekonečno Zdrojů na kartu v aukci.Pokud jde o
kartu hráčovy vlastní frakce, přidá se na ni ještě jeden R z banku.
zahrát libovolné množství speciálních akcí
nedělat nic (tzv. pass). Pokud dá pass, nemůže už v této aukci
provádět žádné další akce.

Vyhodnocení aukce:
Aukce se vyhodnocuje poté, co všichni přihodí čtyřikrát, nebo dají
pass.Vydražené karty připadnou svému novému Veliteli. Karty, které
mají vyrovnaný počet přihozených Zdrojů, zůstávají do další aukce
včetně Zdrojů na herní desce. Karty bez příhozu se vrátí zpět do
balíčku.
Nesmiřitelní nepřátelé
Nepřátelství mezi Rudými a Legionáři je hluboké. Zatímco u
všech ostatních frakcí může z nouze nebo pod příslibem odměny
dojít k navázání spolupráce s Postavou náležející k jiné frakci,
legionářští Velitelé nemohou dražit Postavy Rudých a naopak.
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Putování
Pod Lokaci se odhalí počet Zápletek odpovídající jedenapůlnásobku
hráčů (zaokrouhleno dolů). Na začátku fáze putování jsou Postavy
vesměs v Nástupu. Postavy v Nástupu jsou připraveny k použití a mohou být poslány do akce či uplatnit své speciální schopnosti.

Fáze putování má následující části:
Příprava
Počínaje začínajícím hráčem mohou hráči zahrát různé zvláštní efekty – položit pasti apod. Zvláštní efekty jsou vyznačeny na konkrétních
kartách.
Řešení Zápletek. Hráč může:

1.

Poslat některou ze svých Postav na Zápletku. Ikony na kartě
Postavy však musí odpovídat ikonám Zápletky.
Pod každou Zápletkou jsou nachystané sloupce pro jednotlivé frakce. Hráč nemůže mít dvě svá družstva na jedné
Zápletce, ale může posílat své Postavy do dvou různých
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družstev na jednu Zápletku podle toho, jak se vyvíjí situace.
Poslání Postavy do cizího družstva může vyústit v zajímavou
spolupráci či budoucí příslib.

2.
3.
4.

Posílit již existující družstvo kteréhokoli hráče tím, že do něj
pošle jednu ze svých Postav na pomoc.
Vykonat speciální akci Postavy, a poslat ji tak do Rezervy.
Postava v Rezervě čeká na obnovení a nesmí být do konce
kola použita.
Dát tzv. pass. Pokud dá pass, v dané fázi během putování už
nehraje.

Hráči mohou body 1 až 3 provádět libovolněkrát, a to do okamžiku,
než se každý z nich rozhodne dát pass.
Vyhodnocení
Jakmile dají všichni hráči pass, dojde k vyhodnocení. Ve vyhodnocení
se na herním plánu postupně zleva doprava zhodnotí, kdo získal
jakou Zápletku. O tom je pojednáno podrobněji v oddílu Zápletka.
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Velitel, který získal nejvíc Zápletek, získá nadvládu v dané Lokaci. V
případě rovnosti získaných Zápletek rozhoduje počet získaných bodů
na Zápletkách. Pokud je stále rovno, rozhoduje to, kdo má Zápletku s
nejvyšším bodovým ohodnocením. Pokud je výsledek stále nerozhodný, rozhoduje hod mincí.

Zápletky
Zápletka představuje konkrétní situaci nebo problém. Jednotlivé
Zápletky jsou buď kompetitivní, nebo kooperativní.
Družstva
Postavy jednotlivých frakcí mohou při řešení Zápletek tvořit
družstva – dočasné skupinky Postav, které společně řeší konkrétní Zápletku. Postava může být vyslána do cizího družstva na
pomoc. Po splnění úkolu se vrací zpět k Veliteli, do své frakce.
V případě konfliktní Zápletky je potřeba na dané Lokaci získat
nejvyšší součet číslic všech Postav náležejících do družstva daného
hráče.
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Pokud se řeší Zápletka kooperativní, hráči spolupracují, aby společně
překonali Zápletkou nastolený problém. U každé kooperativní Zápletky je číslem stanovena obtížnost, kterou je nutné přebít.
Hlavní odměnou za řešení Zápletek jsou vítězné body.
U konfliktních Zápletek je odměněn vždy jen jeden Velitel, u kooperativních může být seřazeno více odměn (např. vítězné body 5/3/1).
To pak říká, jakou odměnu dostane Velitel nejsilnějšího, druhého
nejsilnějšího a třetího nejsilnějšího družstva.
Vyhodnocení Zápletky:
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1.

součet – kontrola, jestli je při kooperativní Zápletce dostatečně vysoký součet Čísel Postav poslaných vyřešit
Zápletku. Pokud ne, Zápletka okamžitě končí neúspěchem
a všechny Postavy se vrací do Rezervy. Postava poslaná do
Rezervy se zpravidla vrací do Nástupu a další akce až na
konci celého kola.

2.

U konfliktních Zápletek kontrola neprobíhá.
taktika – všechny Akční karty, speciální schopnosti a karty,
které mění Číslo Postav, musí být zahrány během fáze taktiky. Jakmile všichni hráči dají pass, pokračuje se bodem 3.

3.
4.

součet – určuje se, kdo zvítězil v kompetitivní Zápletce,
případně se dělí kořist kooperativní Zápletky.
manévry – postupně probíhají všechny efekty následující po
vyřešení Zápletky, typicky Zteč.

Příklad
Hru hraje Jan, Tereza, Michal a Pavlína.
Na stole je v fázi putování šest Zápletek. Pro zjednodušení rozebereme dvě konkrétní: kooperativní Dezertéry (Boj 15) a kompetitivní Mrtvou schránku (Intriky).
Nejprve se Pavlína rozhodne poslat jednu ze svých Postav na
Mrtvou schránku, zkontroluje, že má ikonku intrik a založí na
místě jednočlenné družstvo. K mrtvé schránce nepřišel nikdo
další. Pavlína má tudíž družstvo s nejvyšším součtem N a dostane vítězné body i případné další odměny.
S Dezertéry je situace komplikovanější. Jan se rozhodne vyslat
proti Dezertérům svého hrdého důstojníka Alexeje, a protože
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jde první, založí družstvo (každá Postava na Zápletce musí být v
družstvu, které patří nějakému hráči). Následně ale na zápletku
pošlou řadu svých Postav i Tereza a Michal. Zatímco Terezino
družstvo má celkem součet čísel Postav 9 a Michalovo 11, Janovo má pouze 4. Jan vidí, že i kdyby na Dezertéry poslal ještě svou
poslední Postavu, už nic nevyhraje. Domluví se proto s Terezou,
že mu v budoucnu vyklidí prostor na jiné Zápletce, a pošle svou
poslední Postavu na výpomoc do družstva Terezy. Terezino
družstvo získá díky Janově posile celkový součet 12.
Při vyhodnocování zápletky se nejprve ověří, že je na místě dost
Postav, aby součet jejich N překonal sílu Dezertérů o hodnotě
15. Jelikož nikdo ve fázi taktiky nezahraje žádné špinavé triky a
všichni dají pass, přistoupí se ke zhodnocení, kdo dostane jakou
odměnu. Tereza dostane celou odměnu pro nejsilnější družstvo.
Michal dostane odměnu za druhé místo a Jan krom budoucího
příslibu Terezy nedostane nic, protože zápletka odměňuje pouze
dvě nejsilnější družstva.
Všechny Postavy se vrátí do Rezervy a hra pokračuje dál.

14

Odměnou za Zápletky jsou většinou vítězné body, výjimečně i další
efekty. Kdo v dané fázi vyhraje nejvíc Zápletek, vyhraje navíc celou
lokaci a vezme si její kartu i s vítěznými body.

Zranění a smrt
Putování Sibiří je fyzicky náročné a cesta Postavy oslabuje. Různé
efekty (schopnosti jiných Postav, Zápletky, Lokace) mohou Postavu
zranit – či typicky říct hráči, ať si rozdělí určitý počet zranění mezi své
Postavy.
Pokud je Postava zdráva a v dobré pohodě, její karta je položena
rovně.
Pokud je raněná, karta se pootočí. V průběhu putování budou Postavy
i umírat. Postava, která zemře, se uloží na hřbitov.

Úklid
V poslední fázi kola se uklidí stůl a proběhnou efekty Úklidu. Zároveň
se všechny Postavy z Rezervy posouvají do Nástupu. Na konci Úklidu
se odhalí nová Lokace.
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Hrá má pět Lokací a poslední musí být vytažena ze
speciálního balíčku finálních Lokací. Tento cíl cesty na
konci třetí Lokace vybere z balíčku dle svého uvážení
hráč s nejméně body.

Konec hry
Po vyhodnocení poslední Lokace se spočítá, který hráč získal nejvíce
vítězných bodů.
Jeho frakce prošla Sibiří s největší prestiží, nejvíce informacemi,
splnila své zadání z velení a může se poplácat po rameni.
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