ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - INSTRUKCJA
Do gry są potrzebne:
–
–
–

1 talia Żołnierzy Wyklętych (lub więcej)
2 kości sześciościenne (2k6)
kilkanaście monet jednogroszowych (do oznaczania obrażeń)

Cel gry
Żołnierze Wyklęci to gra dla dwóch graczy, w której każdy kieruje zarówno jednostkami leśnych, jak i
komunistów. Wygrywa gracz, który zbierze więcej punktów. Podlicza się je pod koniec gry na
podstawie kart terenu.
Przygotowanie do rozgrywki
1. Podziel karty według typów 1) leśni dowódcy 2) leśni N.N. 3) czerwoni dowódcy 4) czerwoni N.N.
5) karty specjalne (leśni + czerwoni) 6) karty terenu. Potasuj każdą z grup.
2. Rozdziel (losowo) karty tak aby każdy gracz miał:
– po 8 leśnych N.N i 9 czerwonych N.N.
– po 2 leśnych dowódców i 2 czerwonych d-ców.
– po 2 karty specjalne.
3. Jeśli gracz ma więcej talii możesz przydzielić więcej kart leśnych N.N., czerwonych N.N. i specjalnych.
4. Pozostałe karty specjalne i karty leśnych zbierz razem i przetasuj. Odstaw na bok (pula zbiorcza).
5. Przetasuj karty terenu. Weź 6 z góry (liczbę tę można zwiększyć, gdy posiada się więcej niż 1 talię).
Odstaw na bok (rewersem do góry), tak aby było miejsce do stopniowego odkrywania kart (jak na
rysunku poniżej).
6. Gracze rzucają 2 kośćmi. Gracz, który wyrzuci więcej oczek rozpoczyna licytację. W kolejnej turze
licytację rozpocznie drugi gracz. Dla oznaczenia gracza rozpoczynającego można użyć jakiegoś
przedmiotu, przekazywanego co turę (np. brelok).

Układ kart: 1) Zakryte karty terenu, które odsłaniamy co turę 2) odsłonięte karty terenu 3) karty do dobrania (pula zbiorcza)
4) oddział leśnych kontrolujący teren 5) oddział komunistów kontrolujących teren [karty odwrócone] 6) martwi komuniści,
których można dobrać 7) uwięzieni leśni, których można odbić przejmując kontrolę nad więzieniem, PUBP lub posterunkiem MO
8) karty poległych (leśnych NN, leśnych-dowódców, komunistów-dowódców) 9) miejsce na wyłożenie pozostałych kart terenu
10) karty komunistów wystawione podczas potyczki 11) karty leśnych wystawione podczas potyczki 12) karta dostawiona w
miejsce zabitej [tuż po dostawieniu] 13) karty specjalne użyte podczas potyczki.

UWAGI: 1) Każdy gracz zna swoje karty, nie powinien ich jednak pokazywać przeciwnikowi. 2) Czasem
na kartach specjalnych występują sylwetki postaci, co może sugerować że są to jednostki operacyjne.
Łatwo jednak rozpoznać kartę specjalną – nie ma ona symbolu kości a także wartości liczbowych pod
obrazkiem. 3) Należy uważnie czytać opisy kart! Często bowiem karty mają specjalne właściwości
wpływające na rozgrywkę.

Rozgrywka krok po kroku
KROK 1: Licytacja
1.1 Gracz, który rozpoczyna licytację odsłania teren, czyli bierze jedną kartę terenu i kładzie obok
(patrz: układ kart).
1.2 Następnie stawia na danym terenie pewną liczbę kart jednostek. Drugi
gracz może go przebić, stawiając więcej. Wtedy ostateczny ruch należy do gracza,
który rozpoczynał licytację. Jeśli przelicytuje drugiego gracza, wtedy przejmuje
kontrolę nad terenem i stawia zadeklarowaną przez siebie liczbę kart jednostek tuż
pod kartą terenu. Karty terenu kontrolowane przez gracza są ustawione rysunkiem
do góry.
1.3 Gracz który wygrał licytację dobiera odpowiednią liczbę kart z puli
zbiorczej (jeśli w puli zbiorczej nie ma już kart – nie dobiera nic). Liczbę dobranych
kart określa pierwsza wartość znajdująca się na zajętej karcie terenu. Druga
wartość natomiast określa liczbę punktów, którą otrzymuje się za kontrolę nad
daną kartą.
1.4 Gracz który przegrał licytację dobiera 1 kartę N.N. czerwoną z
cmentarza (czyli miejsca, gdzie odkłada się martwych komunistów). Jeśli na
cmentarzu nie ma żadnych kart to nie dobiera nic. Jeśli partia rozgrywana jest
więcej niż jedną talią, cmentarz można „zapełnić” jeszcze przed rozgrywką.
1.5 Przykłady:
Gracz A stawia 3 karty. Gracz B stawia 4 karty. Gracz A pasuje. Gracz B kontroluje teren: 1)
obraca kartę terenu rysunkiem do góry 2) stawia 4 karty jednostek pod kontrolowaną kartą terenu 3)
dobiera odpowiednią liczbę kart z puli zbiorczej. Gracz A dobiera jedną kartę czerwoną N.N.
Gracz A stawia 3 karty. Gracz B stawia 4 karty. Gracz A stawia 5 kart, kończy licytacje i
kontroluje teren: 1) dobiera odpowiednią liczbę kart z puli zbiorczej 2) stawia 5 kart jednostek pod
kontrolowaną kartą terenu. Gracz B dobiera jedną kartę czerwoną N.N.
1.6 W przypadku gdy żaden z graczy nie chce kontrolować danego terenu wówczas kartę obraca
się rewersem. Nikt też nie dobiera kart czerwonych.
KROK 2: Użycie kart specjalnych
2.1 Tuż po licytacji gracz może użyć następujących kart specjalnych: Informator, Wyrok
śmierci, Uwolnienie, Agent i Zdrada.
2.2 Karty te odnoszą się jednak do jednostek będących już w terenie. Nie można użyć karty Agent
pozwalającej podejrzeć oddział leśny przeciwnika skoro drugi gracz nie wystawił jeszcze żadnego oddziału
(=nie kontroluje, żadnego terenu).
2.3 Wykorzystane karty specjalne należy odłożyć do puli zbiorczej (pod spód).
KROK 3: Zainicjowanie ataku
3.1 Gracz, który przegrał licytację może zaatakować oddział, który wystawił drugi gracz na
zlicytowanej karcie terenu.
3.2 Aby dokonać ataku rzuca 2 kośćmi. Jeśli na choćby jednej kości wypadnie wartość, która
znajduje się na karcie to atak udaje się.
3.3 Przykład:
Na karcie las znajdują się wartości oczek od 1 do 3. Gracz wyrzuca: 1 i 5 - zainicjowanie ataku
udaje się. Gracz wyrzuca 4 i 4 - zainicjowanie ataku nie udaje się.
3.4 Po zainicjowaniu ataku gracz atakujący wybiera komunistów, którzy mają atakować leśnych
na danym terenie. Karty, które wybierze będzie miał na ręce podczas fazy walki i tylko tych kart będzie
mógł używać (z kolei gracz dowodzący w danej potyczce leśnymi, będzie mógł używać tylko tych kart,
które znajdują się na danym terenie). Gdy nie wyodrębni grupy domniemywa się, że atakuje wszystkimi
(czyli w kolejnych turach nie będzie mógł ich użyć do ataku zaraz po licytacji.)
KROK 4: Faza walki
4.1 Gdy dochodzi do walki musimy rozstawić karty po prawej lub lewej stronie względem kart
terenu (patrz: układ kart). Najpierw rozstawia gracz, który ATAKUJE. Może ułożyć maksymalnie 3 karty
komunistów (sam wybiera te karty, resztę ma „na ręce”). Gracz, który ZOSTAŁ ZAATAKOWANY wystawia
karty leśnych, tak by pokryć wszystkie karty przeciwnika (patrz: układ kart).

UWAGA! Leśni wystawiając jednostki muszą pamiętać, że na polu walki (wśród tych trzech
wystawionych kart) może być tylko jeden dowódca leśny. Wyjątek stanowi sytuacja gdy gracz nie
posiada na ręce żadnych kart N.N. Zasada ta nie dotyczy komunistów.
4.2 Gracz, który zainicjował potyczkę, atakuje jako pierwszy i wykonuje rzut 2 kośćmi (2k6). Rzut
ten odnosi się dla wszystkich jego jednostek z osobna. W zależności od wyrzuconych wartości jego
jednostki trafiają kartę, która jest naprzeciwko, lub nie.
4.3 Każda karta jednostek ma 3 wartości, które są umieszczone tuż pod rysunkiem. Wartości
liczbowe po prawej stronie oznaczają odpowiednio siłę ataku i liczbę obrażeń (obrona), które jednostka
może przyjąć. Wartości oczek warunkują strzał krytyczny (śmiertelny) zadawany przez przeciwnika.
4.4 Atakując jednostką najpierw patrzymy na siłę jej ataku. Jeśli jest mniejsza lub równa sumie
wyrzuconych
wartości
na
kościach
to
przeciwnik
zostaje
trafiony.
4.5 Następnie sprawdzamy kości pod obrazkiem na karcie przeciwnika. Jeśli są inne od tych,
które wypadły to strzał jest śmiertelny (nawet jeśli karta ma silną obronę i można jej jeszcze zadać kilka
ran). Trafienie zwykłe zaznaczamy monetą, którą kładziemy na trafionej karcie (gdy suma monet jest
równa obronie karty wówczas jednostka ginie). Trafienie śmiertelne eliminuje kartę z gry od razu.

4.6 Przykład: 3 komunistów atakuje 3 leśnych (patrz: rysunek powyżej). Gracz atakujący rzuca
2k6. Wypadają 2 i 5 – NN|KBW|6/2 nie trafia Roja (suma oczek = 7 czyli jest większa niż 6), NN|UB|7/1
trafia leśnego NN|8/2 (jedna moneta ląduje na karcie leśnej), NN|KBW|8/2 trafia śmiertelnie NN|7/2 (bo
wypadły 2 i 5, a karta leśnego nie ma pod obrazkiem ani 2, ani 5).
4.7 Jednostka, która zginęła powinna zostać usunięta z "pola walki". NN i dowódcy leśnych oraz
dowódcy komunistów idą na stertę kart poległych (patrz: układ kart, pole nr 8), NN czerwoni idą na
stertę, z której dobiera się komunistów (np. po przegranej licytacji; patrz: układ kart, 6).
4.8 Miejsce usuniętej jednostki może zostać zajęte przez inną kartę (spośród tych, które są w
walczącym oddziale - czyli te, które gracz ma "na ręce"). UWAGA! Jeśli dostawiamy kartę, możemy nią
atakować dopiero w następnej turze (dlatego aby zaznaczyć, że jednostka nie atakuje, dostawiamy ją
tylko do połowy, patrz: układ kart, 12)! Gracz może również przestawiać swoje karty, znajdujące się na
polu walki. Przestawione karty (również odsunięte do połowy) mogą atakować dopiero w kolejnej turze.
4.9 W przypadku gdy gracz atakuje większą ilością kart niż jest obrońców (np. 3 karty przeciw 2)
wówczas karta, która nie jest zablokowana atakuje kartę sąsiednią (jeśli są 2 karty sąsiednie, gracz
decyduje, którą atakuje). W takiej sytuacji gdy atak jest udany karta atakowana traci tyle "punktów
życia" ile było skutecznych trafień.
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4.10 Przykład: Rój i NN|6/2 atakują NN|KBW|6/2:
- trafia NN i Rój a komunista traci 2 "życia".
- NN i Rój trafiają krytycznie.
- trafia tylko Rój a komunista traci 1 "życie".
– Rój trafia krytycznie.
– nikt nie trafia.

4.10 W sytuacji gdy na polu walki nie ma żadnych kart przeciwnika gracz przejmuje kontrolę na
danym terenie. Dzieje się tak nawet jeśli, przeciwnik ma jeszcze karty na ręce (tzn. komunistów, których
wybrał do potyczki lub leśnych, którzy zajmowali teren). W tej sytuacji karty te zostają wyparte na teren
sąsiedni (o ile są tam jednostki gracza) lub wracają na rękę do puli głównej. Jeśli kontrolę nad terenem
przejmują komuniści wówczas układamy ich obrazkiem do góry (nie rewersem, jak w przypadku
leśnych).
4.11 Gdy jednostki wchodzą na teren niezajęty przejmują one nad nim kontrolę.
UWAGA! Teren, na którym nie ma żadnych jednostek nie jest kontrolowany! Za teren
kontrolowany przez komunistów gracz nie otrzymuje punktów!
UWAGA! Karty reakcyjna wieś, CKM, zasadzka, zaskoczenie należy wyciągnąć na samym
początku potyczki. Jeszcze przed pierwszym rzutem kością.
UWAGA! Gracz, który wygra licytację w ostatniej turze (=gdy zostanie odsłonięta ostatnia karta
terenu) i dobierze z puli zbiorczej karty jednostek, to może dodać je do oddziału znajdującego się na
ostatniej karcie terenu.
KROK 5: Po walce
5.1 Gracz, który wygrał potyczkę kierując komunistami, może uwięzić ostatnie trafione karty
leśnych i dobrać za nie z cmentarza karty czerwonych (1 karta czerwona za 1 kartę leśnego).
5.2 Gracz sam decyduje czy dobrane w ten sposób karty komunistów doda do oddziału, który
skończył walkę, czy też weźmie na rękę (aby zaatakować tuż po przegranej licytacji).
UWAGA! Uwięzione karty można odbić przejmując leśnymi kontrolę nad więzieniem, PUBP,
posterunkiem MO. Gracz który przejmie kontrolę nad więzieniem przejmuje uwięzione jednostki nawet
jeśli wcześniej operował nimi drugi gracz.
KROK 6: Przejęcie kontroli nad innym oddziałem
6.1 Jeżeli sąsiednia karta terenu jest kontrolowana przez leśnych drugiego gracza, wówczas
można spróbować dokonać przejęcia tych jednostek. Aby przejęcie się udało muszą zostać spełnione dwa
warunki: 1) Oddział dokonujący przejęcia musi mieć dowódcę 2) oddział przejmowany nie może mieć
dowódcy. Gracz komunikuje, że chce dokonać przejęcia oddziału pokazując kartę dowódcy. Jeżeli drugi
gracz nie pokaże dowódcy wówczas oddział zostaje przejęty (razem z terenem).
6.2 Jeśli zaś okaże się, że oddział ma dowódcę wówczas próba przejęcia nie udaje się a gracz,
którego oddział próbowano przejąć dobiera tyle kart z puli zbiorczej, ile dostałby za zlicytowanie karty
terenu.
KROK 7: Przechodzenie z terenu na teren i ataki
7.1 Podczas ostatniej fazy w turze gracz może przenieść oddział na sąsiedni teren lub dokonać
ataku na karcie, na której się znajduje.
7.2 Aby przejść z terenu na teren należy położyć oddział na sąsiedniej karcie. Przeniesionymi
jednostkami można atakować dopiero w kolejnej turze. Wyjątki od tej zasady są dwa. Pierwszy – gdy
zostanie użyta karta Przewodnik. Drugi - gdy gracz wchodzi na teren, na którym są „jego” komuniści
(patrz: układ kart - 4 i 5). Wówczas automatycznie dochodzi do ataku, a jednostkami komunistycznymi
kieruje drugi gracz. Wyjątek od wyjątku: jeśli użyje się Studebakera (wówczas oddział leśnych może
„przejechać” przez teren kontrolowany przez „swoich” komunistów).
UWAGA! Na kartach terenu kontrolowanych przez leśnych drugiego gracza nie można się
zatrzymywać (można tylko przejść), dlatego oddział przechodzący należy obrócić o 90 st. i w następnej
turze przenieść na sąsiednią kartę.
7.3 Oddział można dzielić (czyli przenieść tylko część kart) i łączyć z innym oddziałem. Oddział po
połączeniu nie może atakować ani przejść na sąsiednią kartę (wyjątek: użycie Studebakera).
7.4 Jeśli na jednym terenie znajdują się leśni gracza A i komuniści gracza B (i vice versa)
wówczas każdy z oddziałów może zainicjować potyczkę. Warunkiem jest wyrzucenie odpowiedniej
wartości. Jednostki stojące na terenie X mogą zaatakować oddział, który został przesunięty na teren X
jeszcze w tej samej turze.
7.5 Pierwszeństwo ruchu ma gracz rozpoczynający w danej turze licytację. Ruchy wykonuje się
naprzemiennie. Maksymalnie 3 w turze (oczywiście każdy ruch innym oddziałem). Atak automatyczny
(patrz 7.2) nie jest liczony jako osobny ruch.

Koniec gry
Gra toczy się tak długo, aż nie zostaną odkryte wszystkie karty terenu. UWAGA! W ostatniej turze nie
można przechodzić z terenu na teren. Gdy to nastąpi, podlicza się punkty kontrolowanych przez
leśnych kart terenu. Punkty są oznaczone na drugiej pozycji, czyli za kartę Las 3/2 dostaniemy 2
punkty, a wieś 1/5 – 5 punktów. Karty, na które nie są kontrolowane przez jakąkolwiek jednostkę oraz
karty kontrolowane przez komunistów nie są uwzględnianie. Wygrywa gracz, który zdobędzie więcej
punktów. W przypadku równej ilości punktów – ten, który ma więcej kart leśnych.
Użycie kart specjalnych
UWAGA! Kart specjalnych należy używać zgodnie z kolorem (zielone dla leśnych, czerwone dla
komunistów).
UWAGA! Podczas rozgrywki bezwzględnie obowiązuje interpretacja zamieszczona w niniejszej instrukcji.
Wszelkie nieścisłości w opisie na kartach specjalnych wynikają z faktu, że pierwotna mechanika gry
znacznie różniła się od obecnej.
Sanitariuszka pozwala zregenerować 1 punkt życia (czyli można zdjąć 1 monetę) – nie uzdrawia więc
całkowicie.
Studebaker pozwala przewieźć w ciągu jednej tury 16 leśnych na dystans wymagający poświęcenia 6
tur (czyli w praktyce o 6 kart terenu dalej). Zapis o używaniu przez 6 kolejnych tur należy ignorować.
Należy mieć też na uwadze, że nie można w tej samej turze przewieźć żołnierzy, zaatakować i wrócić. To
wymagałoby wykonania aż 3 ruchów (przemieszczenie, atak, przemieszczenie). Studebaker pozwala
przejechać przez teren kontrolowany przez „własnych” komunistów.
CKM daje +1 do siły ataku. Czyli jeśli karta ma wartość ataku na poziomie 6, to z CKMem ma 7. Karta
jest wielokrotnego użycia, ale należy pamiętać, że jeśli gracz przegra potyczkę, traci CKM.
Informator pozwala zobaczyć jednostki wybranego oddziału komunistów, który kontroluje jakiś teren,
oddziału wystawionego do ataku lub jednostki, które gracz ma na ręce.
Zaskoczenie niweluje dodatkowe punkty, które daje teren komunistom, np. posterunek MO. Wówczas
komuniści walczą jak na terenie neutralnym.
Rajd pozwala zaatakować oddział znajdujący się na sąsiednim terenie. Trzeba jednak wyrzucić
odpowiednią wartość. W przypadku wygranej potyczki oddział przenosi się na daną kartę.
Zmiana strony pozwala zamienić komunistów, którzy powinni zginąć w ostatniej fazie potyczki (tuż
przed przejęciem terenu) na leśnych, których dobiera się z puli poległych jednostek (patrz: układ kart,
8). Karta powinna zostać użyta zaraz po zwycięskiej walce.
Uwolnienie pozwala uwolnić jednego leśnego (o ile jakiś jest w więzieniu, PUBP, posterunku MO).
Warunkiem jest posiadanie wśród Ubeków Tadeusza P.
Wyrok śmierci pozwala zabić poza potyczką czerwonego dowódcę. Wystarczy podać jego imię i pierwszą
literę nazwiska. Aby udaremnić wyrok śmierci gracz musi wyrzucić podwójność wartości, które są na
karcie. Czyli jeśli karta ma kości o wartościach 1,2,3 i 4. To należy wyrzucić 1 i 1, 2 i 2, 3 i 3 lub 4 i 4.
Karty nie można używać podczas potyczki!
Reakcyjna wieś daje plus jeden do ataku i obrony dla wszystkich jednostek leśnych walczących na
danym terenie. Należy ją wyciągnąć zaraz na samym początku potyczki – przy wystawieniu jednostek
leśnych.
Agent pozwala zobaczyć jednostki wybranego oddziału leśnego, który kontroluje jakiś teren, oddziału
wystawionego do ataku lub jednostki, które gracz ma na ręce.
Zdrada pozwala zabić poza potyczką leśnego dowódcę. Wystarczy podać jego pseudonim. Aby
udaremnić wyrok śmierci gracz musi wyrzucić podwójność wartości, które są na karcie. Czyli jeśli karta
ma kości o wartościach 1,2,3 i 4. To należy wyrzucić 1 i 1, 2 i 2, 3 i 3 lub 4 i 4. Karty nie można używać
podczas potyczki!

Obława pozwala zaatakować oddział znajdujący się na sąsiednim terenie. Trzeba jednak wyrzucić
odpowiednią wartość. W przypadku wygranej potyczki oddział przenosi się na daną kartę.
Przewodnik pozwala o jedną turę przyspieszyć przejście na dany teren. Oznacza to w praktyce, że
karta, która przeszła na teren, jeszcze w tej samej turze może zaatakować.
Zasadzka niweluje dodatkowe punkty, które daje teren leśnym, np. las, bagno. Wówczas leśni walczą
jak na terenie neutralnym. Karta również niweluje efekt „reakcyjnej wsi”.
Rozgrywka w skrócie
Często ciężko jest zapamiętać poszczególne etapy gry, co powoduje zapominanie o niektórych
elementach, jak np. branie jeńców, dobieranie kart. Zalecamy więc granie z poniższą ściągawką:

1. Licytacja
1.1 Dobranie kart z puli zbiorczej
1.2 Dobranie karty N.N. komunisty
2. Użycie kart specjalnych
- Informator
- Wyrok śmierci
- Uwolnienie
- Agent
- Zdrada
3. Zainicjowanie ataku na zlicytowanym terenie
- Reakcyjna wieś
- Zasadzka
- Zaskoczenie
4. Faza walki
- CKM
- Sanitariuszka
5. Wzięcie leśnych do niewoli
- Zmiana strony
6. Przejęcie kontroli nad innym oddziałem
7. Przejście na inny teren/atak
- Rajd
- Obława
- Studebaker
+3. i 4.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:
www.tma.org.pl/wykleci
www.facebook.com/FundacjaTradycji
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy pisać na adres:
fundacjatradycji@gmail.com

