
Gra zaprojektowana przez Mortena Monrada Pedersena wraz 
z Janem Schröderem, Nickiem Shawem oraz Davidem J. Studleyem

WPROWADZENIE
Dzięki tym zasadom możesz zagrać w My Little Scythe solo, 
przeciwko sztucznemu przeciwnikowi zwanemu Autokucykiem. Jest 
on zastępstwem dla innych graczy, w każdym aspekcie.

Co więcej, Autokucyka możesz też użyć w rozgrywce, w której bierze 
udział więcej niż jeden gracz, tak aby dodać wspólnego przeciwnika, 
jeśli nie przemawia do nas rywalizacja pomiędzy graczami.

Przeciwko Autokucykowi można też grać w trybie kooperacji, np.: 
osoby starszej z młodszym dzieckiem. Dzięki temu każdy może 
doświadczyć przyjemności z gry. Poza tym istnieje też wariant 
kooperacji drużynowej opisany na końcu tych zasad.

Rozgrywka w trybie solo toczy się zgodnie z podstawowymi 
zasadami gry, ale Autokucyk korzysta z zasad uproszczonych, 
opisanych w tej instrukcji. Wszystkie zasady niezmienione przez 
tę instrukcję dalej obowiązują. Na przykład, Autokucyk zdobywa 
Trofeum za Pierwsze Zwycięstwo w Bitwie na Ciasta, i wygrywa bądź 
przegrywa grę na takich samych warunkach, co gracze.

Ponieważ pierwszy sztuczny przeciwnik został stworzony do gry 
osadzonej we Włoszech, nazwaliśmy go „Automą” - co po włosku 
znaczy: „maszyna”. Ta gra została wymyślona w Kanadzie, zatem 
nazwaliśmy tego sztucznego przeciwnika „Autokucykiem”.

AUTOKUCYK

POZIOM 
TRUDNOŚCI

ZASOBY 
I ŻETONY 
ZADAŃ

LICZBA CIAST

BARDZO 
ŁATWY 6 0

ŁATWY 5 2
NORMALNY 4 3
TRUDNY 3 4
BARDZO 
TRUDNY 2 5

POZIOMY TRUDNOŚCI
Zanim rozpoczniesz rozgrywkę, wybierz poziom trudności 
Autokucyka. Od tego poziomu zależy: liczba Ciast, jakimi dysponuje 
Autokucyk oraz liczbę Zasobów i Żetonów Zadań, jakie potrzebuje by 
zdobyć Trofea.

Proponujemy, żebyś zaczął od niskich poziomów trudności.

ZASADY POTRZEBNE DO GRY DLA 2-6 GRACZY ZNAJDZIESZ W PODSTAWOWEJ 
INSTRUKCJI DO GRY. TE, KTÓRE ZNAJDZIESZ W TEJ INSTRUKCJI SŁUŻĄ 
DO ROZGRYWKI DLA JEDNEGO GRACZA. W TYM TRYBIE, SOLOWYM, 

GRA SIĘ PRZECIWKO SZTUCZNEMU GRACZOWI, TAK ZWANEMU AUTOKUCYKOWI.
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ZNACZNIKI ZASOBÓW I ZADAŃ
W tej instrukcji używamy słowa Znaczniki gdy mówimy o Zasobach 
(Klejnotach Magii, Jabłkach) czy Żetonach Zadań.

TURA AUTOKUCYKA
Tura Autokucyka odbywa się tak jakby był prawdziwym graczem. 
Kiedy następuje jego kolej, wykonuje te kroki (detale są opisane dalej):

1. Sprawdzenie Trofeów.

2.  Dobranie karty ze stosu Kart Autokucyka i umieszczenie jej odkrytej 
na stole.

3. Dodawanie Ciast.

4. Poszukiwania.

5. Ruch.
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Jeśli dojdzie do sytuacji, w której musisz dobrać kartę Autokucyka, a stos 
jest pusty, przetasuj wszystkie karty i utwórz nowy stos. 
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PRZYGOTOWANIE DO GRY
1.    Autokucyk bierze udział w grze niczym prawdziwy gracz, dlatego 

też dostosuj ustawienie Baz do liczby graczy, wliczając Autokucyka 
jako jednego gracza. Czyli jeśli gramy w pojedynkę przeciwko 
Autokucykowi, to graczy jest dwóch.

2.  Potasuj wszystkie 21 kart Autokucyka, stwórz z nich stos i połóż go 
zasłoniętego koło planszy.

3.  Połóż Żeton Punktów Przyjaźni Autokucyka na piątym poziomie Toru. 
Ten żeton pozostaje na nim do końca gry, nie można go poruszyć.

4.  Ustaw liczbę posiadanych przez Autokucyka Ciast na Torze Ciast, 
w zależności od poziomu trudności.

5.  Zorganizuj całą resztę komponentów Autokucyka tak jak organizujesz 
i dobierasz swoje, nie otrzymuje on natomiast Panelu Gracza, Karty 
Charakteru i Karty Czaru.

6.  Wybierz królestwo zwierząt dla Autokucyka.

7.  Wybierz jednego z Poszukiwaczy Autokucyka (nie ma znaczenia, 
którego), staje się on jego głównym Poszukiwaczem.

KARTY AUTOKUCYKA
Każda karta podzielona jest na dwie lub trzy pokolorowane sekcje 
(czterech różnych typów), które są objaśnione dalej.

SPRAWDŹ TROFEA
Jeśli poszukiwacze Autokucyka posiadają wystarczająco dużo Zasobów 
i Żetonów Zadań (co określone jest poziomem trudności) aby zdobyć 
trofeum, to Autokucyk zdobywa Trofeum:

1.  Znaczniki potrzebne do zdobycia Trofeum zostają zabrane 
do głównej puli.

2.  Oddaje je w odpowiedniej kolejności, zaczynając od Poszukiwacza 
głównego (najpierw Żetony Zadań, potem Klejnoty Magii i na końcu 
Jabłka).

3.   Żeton Trofeum kładzie na Torze Trofeów na polu jak najbliżej lewej 
strony, na którym nie ma jeszcze swojego Trofeum.

4. Następuje zakończenie tury Autokucyka.

DODAJ CIASTA
Jeśli na górnej części karty znajdują się Ciasta, dodaj je do Ciast 
Autokucyka na Torze Ciast.

POSZUKIWANIA
Jeśli na karcie znajduje się rysunek taki jaki można zobaczyć 
poniżej, połóż odpowiednie Zasoby i Żetony Zadań na planszy 
we wskazanych polach.

Autokucyk nie zdobywa ani nie traci punktów Przyjaźni, zatem nie 
dodawaj ich jeśli przez tę akcję położysz Zasoby czy Żetony na polu 
zajmowanym przez Twoich poszukiwaczy.
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Przykład: Autokucyk odsłonił kartę z rysunkiem 
przedstawionym poniżej po prawej i zamierza poruszyć 
głównego Poszukiwacza, którego aktualną pozycję widzimy 
po lewej stronie.
Ścieżka, która pozwala Poszukiwaczowi zdobyć najwięcej to 
ścieżka C, zatem Poszukiwacz poruszy się na pole z Żetonem 
Zadań, zbierając po drodze Jabłka. 
Gdyby na ścieżce C był tylko żeton Jabłka, to Poszukiwacz 
byłby zmuszony wybrać ścieżkę B i poruszyć się na pole 
z Jabłkiem (zgodnie z alfabetem). A gdyby na żadnej ze 
ścieżek nie znajdowałyby się Żetony, Poszukiwacz musiałby 
poruszyć się o jedno pole ścieżką A.
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RUCH
Autokucyk porusza obu swoich Poszukiwaczy, zaczynając od głównego. 
Dla każdego z nich wybiera po jednej ze ścieżek z rysunku widocznego na 
karcie dobranej w jego turze.

Poszukiwacze poruszają się tak daleko jak mogą, chyba że zostaną 
zatrzymani przez:

• Krawędź planszy.

• Zamek Everfree.

•  Pole zajmowane przez Poszukiwacza przeciwnika, jeśli Autokucyk ma 
mniej niż 3 poziom Ciast na Torze Ciast.

Każdy Poszukiwacz Autokucyka zawsze zabiera ze sobą wszystkie swoje 
Znaczniki, a także zbiera wszystkie po drodze.

Z pomiędzy ścieżek pozwalających na ruch, które znajdują się na kartach:

1.  Autokucyk wybiera zawsze tę ścieżkę, która przyniesie mu najwięcej 
Znaczników (może to być zero). Bierzemy pod uwagę także te Zasoby 
i Żetony, które mógłby zdobyć w walce.

2.  Jeśli może wybrać więcej niż jedną ścieżkę, wybiera właściwą na 
podstawie kolejności przypisanych Poszukiwaczom liter w alfabecie:

 a.  Główny Poszukiwacz: zgodnie z kolejnością (A-F).

 b.  Drugi Poszukiwacz: w odwrotnej kolejności (F-A).

Jeśli żadna ze ścieżek nie pozwala na ruch, Poszukiwacz nie porusza się.

BITWY NA CIASTA
Jeśli Autokucyk bierze udział w Bitwie na Ciasta, wykonaj te kroki:

1. Wybierz swoją wartość Ciast i ewentualnie Karty Czarów.

2. Odsłoń kartę Autokucyka.

3.  Sekcja z Bitwą na Ciasta znajdująca się na karcie pokazuje liczbę 
Ciast, które Autokucyk użyje do walki (limitem jest liczba Ciast, które 
posiada Autokucyk), oraz liczbę Kart Czarów, które dobierze ze stosu 
Kart Czarów i zagra podczas Bitwy. Wszystkie inne elementy tej karty 
Autokucyka są nieważne.

4.  Jeśli Autokucyk przegra walkę, zawsze otrzymuje 2 Ciasta w ramach 
Zregenerowania.

WIELKI FINAŁ
Po wykonaniu swojej normalnej tury w Wielkim Finale, Autokucyk 
będzie wykonywał akcję SPRAWDŹ TROFEA dopóki nie wyczerpią mu się 
Znaczniki.

Jeśli Bitwa na Ciasta lub inny efekt zmusi Poszukiwaczy Autokucyka 
do opuszczenia Żetonów Zadań na polu, Żetony te zostają natychmiast 
usunięte z planszy.
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INTERAKCJE Z AUTOKUCYKIEM
Niektóre karty pozwalają ci zabrać coś albo dać coś przeciwnikowi. Oto jak należy postępować z nimi w trakcie 
gry z Autokucykiem:

·          Oddaj 2 Jabłka albo 2 Kryształy Magii Autokucykowi: Umieść po jednym na każdym polu z Poszukiwaczem 
Autokucyka. Jeśli tylko jeden jest na planszy, daj mu oba Znaczniki, a jeśli nie ma żadnego, to Autokucyk nic 
nie dostaje.

·         Weź losową Kartę Czaru od Autokucyka: Dobierz wierzchnią Kartę Czaru z talii.

·         Weź 2 Zasoby od Autokucyka: Autokucyk oddaje ci Zasoby w tej samej kolejności, jakby płacił za Trofeum.

OPCJONALNY WARIANT DRUŻYNOWY
Możesz grać w My Little Scythe w drużynie 2-3 ludzkich graczy przeciwko 2-3 Autokucykom (na tym samym 
poziomie trudności).

TROFEA DRUŻYNY AUTOKUCYKÓW
Jeśli jeden z Autkokucyków umieścił już na Torze Trofeów wszystkie swoje Trofea, to zaczyna tam umieszczać 
Trofea należące do innych Autokucyków. Nie może jednak w ten sposób umieścić Trofeum za wygranie Bitwy na 
Ciasta i posiadanie 8 Ciast.

INTERAKCJE Z CZŁONKAMI DRUŻYNY
·          Nie otrzymujesz Punktów Przyjaźni za umieszczanie Zasobów na polach z Poszukiwaczami należącymi do 

swojej drużyny.

·         Jeśli w ramach wykonywania Zadania musisz coś oddać, nie możesz wybrać członka swojej drużyny.

·          Płacąc koszt akcji TWORZENIA możesz użyć Zasobów znajdujących się na sąsiednich polach dla twoich 
Poszukiwaczy, jeśli znajdują się na nich Poszukiwacze członków twojej drużyny i masz na to ich zgodę.

·         Twoi Poszukiwacze nie mogą wchodzić na pola, na których znajdują się Poszukiwacze z twojej drużyny.

·          Autokucyki traktują pola zajmowane przez innych Poszukiwaczy należących do Autokucyków, 
jako znajdujące się poza planszą.

·          Autokucyki dzielą tą samą talię kart Autokucyka, ale każdy z nich dobiera dla siebie własną kartę w trakcie 
swojej tury bądź Bitwy.

ZWYCIĘSTWO W GRZE DRUŻYNOWEJ
•  Gra kończy się, gdy któraś z drużyn umieści na Torze wszystkie swoje Trofea 

(a potem rozgrywa się Wielki Finał).

·   Remis rozstrzyga się sumując Punkty Przyjaźni (najpierw) a potem posiadane Zasoby (na drugim miejscu) 
należące do wszystkich członków z obu drużyn.

GŁÓWNI TESTERZY: 

Hoby Chou, Dusty Craine, Joseph Pilkus.

TESTERZY:

Casey Bayer, Vienna Chou, Amy Cook, Addison Craine, Samantha Craine, Josh Helgeson, Naja Wessel Jacobsen, Noah Monrad Jacobsen,  
Sammy Levandowski, Janosch Michel, Kolja Michel, Leni Michel, Katerina A. Pilkus, Evelyn Shaw, Martha Shaw, Ted Shaw, Tilly Shaw,  
Tzeitel Shaw, Kelly Steinbach, Diana Yang.
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