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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 rozšířily šajky, lokální anarchistické loupeživé 
tlupy banditů a povstalců – a českoslovenští legionáři  
se tím vším snaží 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, povstání a krize morálky. Bude to tvrdá cesta  
a každý váš tah bude vyprávět malý, ale důležitý příběh. 

Legie: Sibiřská cesta při každé partii vypráví jiný,  
unikátní střípekernativní historie. 

Obsah balení
Herní plán
Karty Velitelů (8)
Karty Postav (138)
Karty Akcí (64)
Karty Lokací (22)
Karty Zápletek (158)
Žeton začínajícího hráče
Jedna kostka
Zdroje v barvách jednotlivých frakcí 4x40 
Vítězné body x 200
Karty s „tahákem“ k pravidlům x4

Obsah balení
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Ve hře se ocitáte na nehostinné Sibiři a snažíte se navzdory  
všem okolnostem projít pěti herními dny (koly) co nejúspěšněji  
pro svou frakci. 

Cílem hry je získat co nejvíce Vítězných bodů. Toho dosáhnete  
překonáváním výzev. Výzvy jsou reprezentovány Zápletkami  
na Lokaci, která se každé kolo mění. Abyste v Zápletkách uspěli, 
vysíláte na ně své vojáky (přiřazujete karty Postav k jednotlivým 
Zápletkám) – o některé možná přijdete, nové můžete naverbovat  
na začátku každého kola. Když uspějete v Zápletce,  
získáte Vítězné body. Velitel s nejvíce body pak vyhrává hru.

Každá frakce má v příběhu hry trochu jiné cíle. 
Legionáři se snaží dosáhnout spojení se svým hlavním vojskem,  
Rudí a Bílí bojují o získání části území pro sebe a velitelé šajků  
chtějí co největší respekt buď udržováním pořádku,  
nebo naopak co největším rozvratem. 
To všechno ve hře jednoduše reprezentují vítězné body  
– kdo jich získal nejvíce, dokázal nejvíce prosadit svou vůli.

Zamíchejte jednotlivé balíčky a připravte si je tak,  
abyste z nich mohli brát karty, až bude potřeba.

Místo přímo před sebou nechte volné – vyhrazené pro karty, 
které se tam budou každé kolo pokládat. Půjde o Lokace, karty  
v aukci při Verbování, vaše karty Postav apod. 

Zdroje dejte na hromádku na místo, odkud si je každý bude moci vzít.

Hráči si rozdělí frakce. Za každou z nich může hrát pouze jeden 
hráč. Každá frakce má na výběr ze dvou Velitelů. Každý si pečlivě 
prohlédne karty Velitelů své frakce a s rozmyslem si vyberte  
jednoho velitele, za kterého bude hrát.

Z karet Lokací     náhodně vytáhněte počáteční lokaci.

cíl hry Předherní příprava
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Velitelé nevystupují jako jednotlivé Postavy  
– Velitel je buď na štábu, v táboře nebo zpoza linie tahá za nitky,  
ale nikdy nevstupuje přímo do akce. Velitelé mají různé schopnosti, 
které mohou ovlivňovat styl vedení jednotlivých frakcí během hry.

Hra obsahuje čtyři frakce – Bílou armádu, Rudé,  
Československé legie a šajky.  

Bílá armáda sestává z pestré skladby lidí od starých caristů  
přes svobodomyslnou střední třídu či profesionální vojáky  
a ve hře je prezentována silami podléhajícími velení samozvaného 
pána Ruska, admirála Kolčaka.

Rudá armáda provádí v zemi krvavou revoluci, snaží se svrhnout  
a vykořenit starý režim a k našemu malému bezejmennému území, 
na kterém se hra odehrává, postupuje od západu.

Československé legie odmítly bojovat na straně Rudých,  
a staly se tak jejich nepřáteli. Teď se ale legionáři ve hře snaží  
hlavně probít ke svým bratrům.

Šajky jsou místní loupeživé bandy i milicionáři – lidé, které vede 
zoufalství k obraně svých domovů či naopak ke zneužití chaosu 
občanské války.

Do své jednotky v průběhu hry verbujete Postavy.

Postavy jsou hlavním nástrojem Velitelů.  
Pomáhají jim projít zkouškami Sibiře. 

Postavy jsou různí vojáci, civilisté, banditi a další osobnosti,  
skrze které se Velitelé snaží řešit problémy. Každá Postava má svou 
Zdatnost (číslo v levém horním rohu), které říká, jak silná a užitečná 
je při řešení Zápletek. 

Některé Postavy mají zvláštní schopnosti.  

Velitelé 

Frakce
postavy
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Každá postava na stole je vždy na jednom z následujících míst:

Na Tržišti  
– postava je v dosahu našich hrdinů, ale ještě se nepřidala  
k žádnému z Velitelů. 

V Nástupu (přední linie hráče)  
– postava je zcela připravena konat!

V Záloze (zadní linie hráče)  
– postava se buď vrátila z řešení problémů nebo použila svou  
schopnost, každopádně v tomto kole už toho příliš nevykoná.

V Družstvu (pod Zápletkou) 
Postavy při řešení Zápletek tvoří Družstva,  
která pracují pro svého Velitele. Ve hře se ale může stát,  
že budete z nějakého důvodu motivováni poslat některou  
ze svých Postav na pomoc cizímu Veliteli.

Některé schopnosti Postav jsou podmíněné: cílí například jen  
na Postavy na stejné zápletce. Seznam schopností s jejich výkladem 
naleznete v přiloženém Slovníku.

Každá Postava má na kartě některé nebo všechny ikony  
BOJ/LSTIVOST/VEDENÍ. Ikony určují talenty dané Postavy  
a řídí se jimi, kterých Zápletek se Postava může zúčastnit.

BOJ
LSTIVOST
VEDENÍ
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Postava dále může být zraněna. To nijak neovlivňuje 
její výkonnost, jen ji je třeba pro přehlednost pootočit o 90°.  
Pokud by pak měla dostat další Zranění,  
umírá a uloží se na Hřbitov.

Pozor – pro účely některých karet je podstatné rozlišovat 
mezi tím, kdy Postava odejde na spodek balíku  
(protože o spolupráci s ní nikdo neměl zájem v Aukci), 
a tím, kdy zemře a uloží se na hřbitov.

Každé kolo hry se odehrává na jedné herní lokaci  
– například v opuštěné vesnici, na železniční stanici,  
v rozpadlé pevnůstce nebo ve starém monastýru. 

Některé lokace mění podmínky pro všechny aktivity,  
které se na nich odehrávají, všechny pak mají určený počet vítězných 
bodů, které získá ten, kdo na nich vyřeší nejvíce Zápletek.

lokace 

Karty Lokací jsou děleny na tři balíčky.

První je označen římskou I. Hra vždy začíná s jednou náhodně 
vylosovanou lokací z prvního balíčku. Druhé kolo hry se též hraje  
s novou lokací vytaženou z balíčku s označením římská I.

Druhý balíček je označen římskou II. Ten obsahuje lokace  
pro třetí a čtvrté kolo hry. 

Poslední balíček jsou speciální finální lokace. Ty představují  
cíl vaší cesty, místo, kde se rozhodne o vaší pouti Sibiří. 

Cíl cesty vybírá na konci třetího kola z posledního balíčku  
hráč s nejméně vítěznými body.
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Akční karty jsou různé triky, taktiky a události od léků po zaseklou 
pušku. Akční karty jsou vaše skryté eso v rukávu. Každá akční karta 
má svoje zvláštní použití, některé představují třeba jen tajné důkazy 
nebo cenné šperky, které vám, pokud je udržíte do konce hry,  
přinesou vítězné body. Akční karty jsou vždy jen na jedno použití, 
potom se odhazují na odhazovací balíček.
Získáváte je během aukce ve fázi Verbování, zato hned dvěma 
různými způsoby – buď přihazujete své Zdroje na konkrétní karty  
ve veřejné aukci nebo je můžete za dva Zdroje naslepo koupit  
z balíčku Akčních karet. 

Zápletky představují různé výzvy Sibiře, od přestřelek po interakce  
s civilisty, které pomocí Postav řešíte. Některé budete řešit  
kooperativně a některé musíte kompetitivně vybojovat proti sobě.  
Více si o Zápletkách řekneme dále. Zápletky mají tři stupně   
obtížnosti – první, druhý a speciální. 

Výjimečně se stane, že je třeba rozhodnout remízu. Každá fáze  
nabízí jasný postup rozhodování remíz, když se ale stále nepovede 
rozhodnout, hráči si jednoduše hodí kostkou.

Hra se standardně hraje na pět kol, pět dní putování.

V každém herním kole se postupně prochází následujícími fázemi:
1. Verbování: Určí se začínající hráč, naberou se Zdroje,  
 všichni hráči přihazují formou aukce na denní výběr Postav  
 a Akčních karet.
2. Putování: Odhaluje se Lokace a Zápletky.
3. Rozkazy: Velitelé vysílají členy své frakce k řešení Zápletek.
4. Rozuzlení: Vyhodnocení Zápletek, kdo kde zvítězil  
 a kdo tragicky selhal.
5. Úsvit: Proběhnou všechny efekty konce kola, odhalí se nová lokace.

kostkaakční karty

zápletky

průběh hry
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První fází každého kola je verbování, ve kterém se dražbou pomocí 
příhozů Zdrojů verbují Postavy do jednotlivých frakcí a získávají  
se taktické Akční karty. Velitelé tak svou jednotku připravují  
na další část cesty a snaží se najít další výpomoc v zoufalé situaci.

Dražba se připraví následovně:

Všichni hráči si naberou své Zdroje. Počet Zdrojů určuje karta 
Velitele a případně další speciální karty. 

Následně se určí, který z hráčů bude začínajícím hráčem  
pro dané kolo hry. Počátečním hráčem se stane na jedno celé 
kolo, tj. od Verbování po Úsvit. 

Na Tržiště se vyloží nové karty Postav a Akční karty. 
Toto jsou karty, které se budou dražit během verbování.

Kdo je začínající hráč?
Prvním hráčem se stane ten, kdo má nejvíce Postav. Pokud je počet 
nerozhodný, vyhodnocuje se, kdo má ve své frakci nejsilnější postavu. 
Pokud má více hráčů stejně silné postavy, vyhodnocuje se mezi nimi, 
kdo má nejvíce Zdrojů (na kartách značeno symbolem). Při rovnosti 

Zdrojů rozhoduje vyšší počet vítězných bodů. Pokud žádná z variant 
neurčí prvního hráče, hází se kostkou. Poté, co odehraje začínající 
hráč, pokračuje se dále po směru hodinových ručiček.
V prvním kole se vyloží počet Postav odpovídající trojnásobku počtu 
hráčů. V dalších kolech půjde pouze o dvojnásobek počtu hráčů.

Počet Akčních karet vyložených v aukci se nemění a je vždy shodný  
s počtem hráčů. Akční karty jsou jednorázové – po použití se odhazují.

2.

3.
1.

V prvním kole se vyloží počet Postav odpovídající  
trojnásobku počtu hráčů. V dalších kolech půjde pouze 
o dvojnásobek počtu hráčů.

Počet Akčních karet vyložených v aukci se nemění  
a je vždy shodný s počtem hráčů. Akční karty jsou jednorázové  
– po použití se odhazují.

verbování
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• Přihodit 1 až nekonečno ze svých Zdrojů na kartu v dražbě.  
 Pokud jde o kartu hráčovy vlastní frakce, přidá se na ni ještě  
 jeden Zdroj z banku. Hráč může ve fázi Verbování  
 přihodit nejvíce čtyřikrát.

• Zahrát speciální akci. Ať už Akční kartu, která Verbování ovlivňuje,  
 nebo schopnost Velitele či Postavy.
• Za 3 Zdroje si vzít náhodnou Akční kartu z balíčku. 
• Vzdát se tahu. Pokud se hráč vzdá tahu, nemůže už v tomto kole  
 verbování provádět nic dalšího a čeká, až ostatní vyčerpají  
 své možnosti.

Nesmiřitelní nepřátelé
Nepřátelství mezi Rudými a Legionáři je hluboké. 
Každý může přihazovat na kteroukoliv postavu – s jednou výjimkou. 
Zatímco u všech ostatních frakcí může dojít k navázání spolupráce  
s Postavou náležející k jiné frakci, legionářští Velitelé nemohou 
do svých frakcí dražbou verbovat Postavy Rudých a naopak.

POČET HRÁČŮ  3 4
Počet Postav v prvním kole 9 12
Počet Postav v každém dalším kole 6 8
Počet Akčních karet 3 4

V samotné dražbě přichází čas naverbovat Postavy a nabrat 
zásoby či jiné výhody v podobě Akčních karet! 

Tip: Když pokládáte Zdroje do dražby, můžete je pokládat  
jako jednotlivé hromádky. Na první pohled je tak jasné,  
kolikrát již kdo přihazoval.

VYKLÁDÁNÍ KARET PŘI VERBOVÁNÍ

Při verbování může hráč:
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Verbování se vyhodnocuje poté, co všichni přihodí čtyřikrát,  
nebo se vzdají tahu. 

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 
odcházejí na spodek příslušného balíčku. 

Pouze hráč, který kartu získal, Zdroje odevzdá do banku.  
Všem, kdo v dražbě prohráli, se Zdroje vrátí.

V této fázi hry se hrdinové vydávají na cestu, na které budou řešit 
problémy a výzvy, které na ně po cestě číhají.

POČET HRÁČŮ  2 3 4
Počet zápletek 4 4 5

ODHALENÍ ZÁPLETEKVyhodnocení Verbování

PUTOVÁNÍ

Zápletky mají tři stupně obtížnosti – první, druhý a speciální.  
Na Lokacích prvního stupně se tahají zápletky z balíčku Zápletek 
prvního stupně, na Lokacích druhého stupně se tahají Zápletky 
druhého stupně, speciální zápletky se tahají jen na konkrétní  
pokyn jedné z finálních lokací.

Nejprve se pod Lokací odhalí příslušný počet zápletek.

Po odhalení všech Zápletek naráz mají hráči, počínaje Začínajícím 
hráčem, možnost uplatnit taktické efekty, které se Zápletkami nějak 
manipulují: nastražit pasti, vyhodit Zápletku do vzduchu třaskavinou 
atp. Zápletku můžete takticky ovlivnit jak schopnostmi některých 
Postav, tak Akčními kartami (např. Miny a ostnatý drát), tak i schop-
nostmi některých velitelů (např. bělogvardějského kpt. Konovalova).
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V této fázi rozdají Velitelé svým Postavám rozkazy o tom,  
kdo se má čemu věnovat a ve spolupráci s kým. Klíčovým  
pravidlem v této části jsou Družstva. Pod každou Zápletkou  
jsou nachystané sloupce pro jednotlivé frakce, kde budou 
umístěné postavy jejich Družstev.

zápletky rozkazy

Zápletka představuje konkrétní situaci nebo problém 
– přestřelku, vydírání, motivační či smuteční proslov a podobné. 

Jednotlivé Zápletky jsou buď konfliktní, nebo kooperativní.
 
V případě konfliktní Zápletky je potřeba na dané Lokaci  
získat nejvyšší součet Zdatnosti všech Postav náležejících  
do družstva daného hráče. Pokud se řeší Zápletka kooper-
ativní, 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 nejsilně-
jšího a třetího nejsilnějšího družstva.

Družstva

Družstva jsou dočasné skupinky Postav, které společně řeší 
konkrétní Zápletku. Velmi zjednodušeně a pro představu  
– sloupečky Postav, které skládáte, abyste dali dohromady  
tu nejsilnější kombinaci!

Postavy musí při řešení Zápletek tvořit Družstva.  
Každé Družstvo pracuje na Zápletce pro konkrétního  
Velitele a jemu přinese případné odměny.
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• Poslat některou ze svých Postav na Zápletku, aby založila  
 či doplnila Družstvo své frakce. Ikony na kartě Postavy však 
 musí odpovídat ikonám Zápletky. Když přijde Postava na zápletku 
 jako první, zakládá tím Družstvo. Každý Velitel může mít na každé 
 Zápletce právě jedno své Družstvo.

• Poslat svou Postavu do již vytvořeného Družstva jiného hráče. 
 Poslání Postavy do cizího družstva může vyústit v zajímavou  
 spolupráci či budoucí příslib. Je jen na vás, na čem se s ostatními 
 Veliteli dohodnete a co vám za to slíbí!

• Vykonat speciální akci Postavy, a poslat ji tak do Zálohy.  
 Postavy v Záloze se už na Zápletky za běžných okolností  
 v tomto kole nepodívají.

• Vzdát se tahu. Pokud se někdo vzdá tahu,  
 už v této fázi vůbec nehraje.

Hráči mohou body 1 až 3 provádět libovolněkrát,  
a to až do okamžiku, kdy se každý z nich vzdá tahu.  
Poté následuje fáze Rozuzlení.

Postava však může být vyslána i do cizího družstva  
na výpomoc. V rámci konkrétní Zápletky pak v součtu 
pomáhá danému Družstvu, ale hráč, který Postavu vlastní, 
stále rozhoduje o jejích schopnostech. Po splnění úkolu  
se Postava vrací zpět k Veliteli do své frakce.

Možné akce ve fázi Rozkazů. Lze:
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V Rozuzlení se postupně vyhodnocuje, kdo získal převahu  
v jednotlivých Zápletkách. Postupuje se vždy postupně zleva  
doprava. Toto pořadí může být podstatné pro různé taktizování.

Každá zápletka se vyhodnocuje zvlášť – při vyhodnocování každé 
jedné Zápletky tedy postupujte podle následující sekvence:

Pouze pro kooperativní!  
Součet – kontrola, jestli je při kooperativní Zápletce  
dostatečně vysoký součet Zdatnosti všech Postav 
 poslaných vyřešit Zápletku. Pokud ne, Zápletka okamžitě 
končí neúspěchem a všechny Postavy se vrací  
do Zálohy. Zápletka se odhodí na spodek balíčku Zápletek. 

Taktika – Každý hráč, počínaje Začínajícím hráčem, dostane 
u každé Zápletky možnost zahrát taktiku, nebo se vzdát hraní 
taktiky. Tato možnost se opakuje, dokud alespoň jeden hráč 
k dané Zápletce něco podniká. Jakmile se všichni hráči vzdají 
tahu, pokračuje se bodem 3.

Taktikou jsou všechny Akční karty, speciální schopnosti  
Postav či Velitelů a karty, které mění Zdatnost Postav.  
Jsou vždy označeny symbolem Taktiky. 

Součet – Jednoduše se sečte síla Družstev a určuje se, 
kdo se stal nejsilnějším Družstvem v konfliktní Zápletce 
(jednoduchým porovnáním celkové Zdatnosti Družstev), 
případně se dělí kořist kooperativní Zápletky. 

Hráči si přičtou vítězné body a vítěz konfliktní  
Zápletky/nejzdatnější Družstvo na kooperativní Zápletce  
si k sobě vezmou kartu Zápletky.

Manévry – Počínaje Začínajícím hráčem postupně probíhají 
všechny efekty označené jako Manévry, typicky Zteč nebo 
efekty „po vyřešení této Zápletky“.
Až po Manévrech se všechny Postavy vrací do Zálohy. 
(Tedy například pokud Zápletka říká „Uděl dvě Zranění 
postavám v Záloze“, tak Postavy protihráčů, které řešily  
tuto zápletku, ještě není možné zasáhnout  
– do Zálohy odejdou až po úplném vyhodnocení.)

2.

3.

4.
1.

rozuzlení
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Při vyhodnocování Zápletky může nastat situace, ve které mají  
dva nebo více hráčů stejně silné Družstvo, ať už ve vyhodnocení  
konfliktní Zápletky, nebo při sporu o to, kdo je například první  
nebo druhý nejsilnější v kooperativní Zápletce. 

Při rozsouzení se postupuje následovně:
Nejprve se spočítá, kdo má na dané Zápletce více postav ve svém 
Družstvu, a ten danou nerozhodnost vyhraje. Pokud je situace stále 
nerozhodná, rozhoduje, kdo má na Zápletce ve svém Družstvu  
nejsilnější Postavu. Pokud je to stále nerozhodně (například obě  
dvě Družstva čítají každé pouze jednu Postavu, každou s číslem 5),  
oba hráči nabídnou skrytě libovolný počet svých 

Zdrojů a následně ve stejnou chvíli sázku odhalí. Kdo nabídl více, 
zahodí Zdroje do banku a danou remízu vyhrává. 

Pokud nastane situace, že ani tajná dražba nerozhodne  
(například mají všichni zúčastnění nula Zdrojů), rozhodne hod kostkou.

Putování Sibiří je náročné a cesta Postavy oslabuje.  
Různé efekty (schopnosti jiných Postav, Zápletky, Lokace)  
mohou Postavu zranit – 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 Postava raněna, karta se pootočí o 90°. 
Raněné Postavy se však stále mohou účastnit všech akcí.  
Zranění nikterak neovlivňuje Zdatnost Postav. Postavy je někdy možné 
díky schopnostem jiných Postav či efekty některých karet léčit. 

Po vyřešení poslední Zápletky se vyhodnotí, kdo získal nadvládu  
nad celou Lokací. Sečtěte, který hráč získal kolik Zápletek, a ten,  
kdo v dané fázi vyhrál nejvíc Zápletek, vyhraje i celou Lokaci a její 
vítězné body. Následně se dají všechny karty Zápletek i karta  
Lokace na odhazovací balíček mimo herní plán, už nebudou třeba.

zranění a smrt

remízy a zápletky
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Příklad
Hru hraje Jan, Tereza, Michal a Pavlína. Na stole je ve fázi putování 
pět Zápletek. Pro zjednodušení rozebereme dvě konkrétní:  
kooperativní Dezertéry (Boj 15) a kompetitivní  
Mrtvou schránku (Lstivost).

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  
Zdatnosti a při vyhodnocování dostane vítězné body i případné 
další odměny. S Dezertéry je situace komplikovanější. Jan  
se rozhodne vyslat proti Dezertérům svého hrdého důstojníka 
Alexeje, a protože 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 Zdatnosti překonal sílu Dezertérů  
o hodnotě 15. Jelikož nikdo ve fázi taktiky nezahraje žádné  
špinavé triky a všichni se vzdají tahu, 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 Terezina příslibu nedostane nic, protože 
zápletka odměňuje pouze dvě nejsilnější družstva.

Všechny Postavy se vrátí do Zálohy a hra pokračuje dál.

V průběhu putování budou Postavy i umírat. Pokud by již raněná 
postava měla být raněna znovu, zemře a je uložena na hřbitov.
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konec hry

Nejprve hráči přesunou všechny své Postavy ze Zálohy do Nástupu.

Následně počínaje Začínajícím hráčem vyhodnotí své efekty Úsvitu 
– většinou různé škodící efekty a dluhy, které je třeba splatit. Jakmile 
se všichni postupně vypořádají se všemi svými povinnostmi, přistoupí 
se k tažení nové Lokace z příslušného balíčku. Pokud je konec třetího 
kola, hráč s nejméně body vybere cíl cesty z balíčku finálních lokací  
a skrytě, rubem nahoru, ho připraví na stůl.

Po vyhodnocení posledního Úsvitu 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.

Lokace

úsvit

Lokace mají tři úrovně obtížnosti  
– první, druhou a speciální závěrečnou, tzv. Cíl cesty.

V každém herním kole se pochoduje novou Lokací. 

Poslední Lokace musí být vytažena z balíčku Cíl cesty.  
Tuto poslední zastávku pětidenního putování Sibiří  
vybere dle svého uvážení na konci třetího dne (kola)  
z balíčku hráč s nejméně body. Finální lokace jsou velmi 
rozdílné a mají velký vliv na hru – s tím může hráč,  
který je zatím nejvíc bodově pozadu a cíl cesty vybírá,  
počítat a výhodně se předpřipravit.
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Některé speciální schopnosti Postav se na kartách opakují,  
a vysloužily si tak vlastní heslo. 

Zteč
Manévr, má vliv pouze během konfliktních Zápletek.
Pokud byla Postava se speciální schopností Zteč ve vítězném  
Družstvu kompetitivní Zápletky, může zranit kteroukoliv Postavu  
z libovolného Družstva, která se dané Zápletky taktéž účastnila.
Pokud však byla Postava se speciální schopností Zteč v Družstvu, 
které kompetitivní Zápletku prohrálo, dostává jedno zranění.

První pomoc
Reakce. Postavy s touto speciální schopností se mohou obětovat 
pokaždé, kdy by měla být jakákoliv z Postav raněna. Postava  
se speciální schopností První pomoc se přesune ze svého místa 
(ať už je v Nástupu či na Zápletce) do Zálohy a nikdo zraněn nebude.

Chirurg
Rozkaz. Postavu se speciální schopností Chirurg můžete z Nástupu 
či Zápletky přesunout do Zálohy, a vyléčit tak libovolnou Postavu 
(včetně jí samé).

Bratrství
Speciální schopnost legionářů.
Reakce. Může se uplatnit pouze mezi Postavami s vlastností  
Bratrství, které se ve stejný čas vyskytují na jedné Zápletce,  
a to i pokud by další postava z Bratrstva patřila jinému hráči.  
Zahraje se ve chvíli, kdy by měla být jiná postava s Bratrstvím  
zraněna. Postava s atributem Bratrství dostane Zranění, aby tak 
ochránila jinou postavu s atributem Bratrství na stejné Zápletce.

Sapér
Putování. Hned po odhalení Zápletek se Sapér může obětovat  
a zlikvidovat jednu ze Zápletek dle vlastního uvážení.  
Odstřelená Zápletka se okamžitě přesouvá do odhazovacího balíčku,  
nikdo ji nezíská. Zlikvidovaná Zápletka se nenahrazuje.  
Postava po zničení Zápletky umírá a umístí se na Hřbitov.

slovníček
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Soudruh
Speciální schopnost Rudé armády.
Používá se v Rozkazech.
Pokud je v Družstvu na Zápletce alespoň jedna jiná Postava Rudé 
armády, může se Postava s touto speciální příslušností do daného 
Družstva přidat nehledě na ikony, které jsou požadovány Zápletkou.

Odolnost
Odolná Postava může být zraněna celkem dvakrát.  
Až případné třetí zranění by ji zabilo a poslalo na Hřbitov.

Copyright 2021, Rolling.
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