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To jest dodatek do Patchwork Doodle. Aby go
wykorzystać, musisz posiadać podstawową
wersję gry. Zawiera 24 nowe karty, w większości
przedstawiających kilka rozdzielonych skrawków.
Musisz je narysować w odpowiednim układzie, co
czyni rozgrywkę trudniejszą.
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Elementy gry

Uwaga: z powodów technicznych,
jedna z kart zawiera kod kreskowy
oraz inne informacje. Ta karta
również jest częścią dodatku. Podczas
gry zignoruj dodatkowe informacje
i skup się tylko na przedstawionym
skrawku.

24 karty skrawków materiału.

Przygotowanie gry
Potasuj 30 kart skrawków z gry podstawowej razem z 24 kartami skrawków z tego dodatku i utwórz z nich stos
zakrytych kart na środku stołu.

Przebieg gry
Rozgrywka toczy się zgodnie z zasadami gry podstawowej. Poniżej znajdują
się wszystkie zasady dotyczące korzystania z nowych kart skrawków.
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Rozdzielone skrawki
Większość nowych kart zawiera 2 lub więcej rozdzielonych skrawków.
Rysując układ z takiej karty, musicie narysować wszystkie jego części
postępując zgodnie z poniższym opisem:

X

L

• Musisz narysować skrawki w ustalonym układzie odległość oraz pozycja skrawków względem siebie
musi pozostać taka sama.

• Rysując układ skrawków, nie ma znaczenia
czy pola pomiędzy skrawkami są puste, czy
zakryte.

X

L

• Jeżeli chcesz narysować skrawek, który będzie
obrócony oraz/albo będzie odbiciem, musisz
obrócić oraz/albo odbić cały układ skrawka.

Nowe akcje specjalne
Dodatek wprowadza nową akcję specjalną, dzięki
czemu macie ich do dyspozycji aż pięć.
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Jeżeli bieżąca karta zawiera układ rozdzielonych
skrawków, możesz zignorować jeden lub
więcej oddzielnych skrawków i narysować
tylko część układu. Elementy stykające się
jedynie rogiem uważane są za oddzielne.
Wykorzystując akcję specjalną nożyczek na układzie rozdzielonych skrawków, nie możesz rozdzielić
oddzielonych skrawków (tak, jak w nowej akcji specjalnej). Możesz jednak skrócić jeden skrawek zgodnie
z normalnymi zasadami gry. Nie możesz rozdzielić skrawka na więcej niż jeden, chyba że użyjesz tej akcji
dwukrotnie.
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Uwaga: ponieważ korzystasz z podstawowego notatnika, nie znajduje się na nim nowa akcja specjalna. Zaimprowizuj
lub po prostu dorysuj nową ikonę na swojej kartce i wykreśl ją, kiedy skorzystasz z nowej akcji specjalnej.

Punktacja
Zasady punktowania są zgodne z zasadami gry podstawowej.

Tryb kampanii
Możecie rozegrać kampanię trzech kolejnych gier, grając całą talią 54 kart skrawków. Postępujcie zgodnie z poniższymi
zasadami:
• Na koniec każdej z 17 pierwszych tur gry (w których rzuciliście kostką) usuń z gry kartę skrawka, który był rysowany.
Nie usuwaj żadnych kart w ostatniej turze gry.
• Po zakończeniu gry rozpocznijcie kolejną, wtasowując trzy pozostałe karty (z ostatniej tury poprzedniej gry)
z powrotem do talii.
• Po 3 grach każdy sumuje swoje wyniki, aby wyłonić zwycięzcę kampanii. W przypadku remisu zwycięża ten
z remisujących, który zdobył najwięcej punktów w pojedynczej rozgrywce. Jeśli to nie pomogło wyłonić jednego
zwycięzcy, jest ich kilku!
Uwaga dla trybu solo: pamiętaj, aby nie usuwać wybranej karty skrawka w ostatniej
turze. W przeciwnym razie zabraknie ci kart w trzeciej grze kampanii!
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