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Elementy
	 Plansza	Złodzieja	(nadrukowana	wewnątrz	pudełka)

	 8	pionków	łotrów

	 5	pionków	liderów	gildii

	 Karta	informacji

	 Karta	łotrów	Złodzieje
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 Przygotowanie
1. 	Użyj	karty	łotrów	Złodzieje.

2. 	Umieść	przed	sobą	planszę	Złodzieja.

3. 	Umieść	w	pobliżu	kartę	informacji.
• Weź	pionki	liderów	gildii	(oprócz	lidera	łotrów)	i	umieść	je	na	najniższych	

polach	torów	w	odpowiednich	kolorach	na	karcie	informacji.
• Umieść	lidera	łotrów	na	drugim	od	góry	polu	toru	ruchu	(tor	przy	prawej	

krawędzi	karty).

4. 	Umieść	1	łotra	na	środkowym	polu	akcji	Wezwanie 3 łotrów	–	to	twoja	 
figurka	kupca.	

5. 	Umieść	4	łotrów	na	kryjówce	i	3	łotrów	w	worku	przybyszów.
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Specjalne zasady
Szef wszystkich szefów
„To jest MÓJ teren, kapujesz?”

Postaci	Złodzieja	nie	można	używać	z	innymi	kartami	łotrów.

Zbieg
„Robi się gorąco, trzeba wiać”.
Jeśli	na	początku	twojej	tury	twój	lider	łotrów	znajduje	się	na	najniższym	polu	toru	
ruchu,	porusz	go	o	1	pole	do	góry.	
Musisz	w	każdej	turze	poruszyć	swoją	figurkę	kupca	na	inne	pole	akcji	wzdłuż	
nadrukowanych	na	planszy	ścieżek,	wydając	1	punkt	informacji	łotra	za	każde	 
pole,	o	które	się	poruszyłeś	(przesuń	lidera	łotrów	o	jedno	pole	w	dół	toru	ruchu).

Broker informacji
„Informacje łatwiej ukraść niż towary – i są znacznie cenniejsze”.

Informacje	(oprócz	informacji	łotra)	są	twoim	odpowiednikiem	towarów	i	możesz	 
je	sprzedawać	podczas	fazy	handlu	według	poniższych	zasad:

• Nie	możesz	sprzedać	informacji,	jeśli	na	danym	pomoście	nie	ma	łotra.

• 	Możesz	sprzedawać	czerwone i zielone informacje warte 9 lub mniej  
oraz	niebieskie i żółte informacje warte 12 lub mniej	tak,	jakby	były	 
małym towarem. 

• 	Możesz	sprzedawać	czerwone i zielone informacje warte 12	oraz	niebieskie  
i żółte informacje warte 16	tak,	jakby	były	dużym towarem.

• 	Możesz	sprzedawać	informacje	warte	18	lub	24	tak,	jakby	były	dużymi	
towarami,	ale	jedynie	na	czarnym	rynku.
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Zepsucie
„Ale wiesz, że nazwanie mnie kryminalistą niezbyt mnie obraża, co nie?”
Nie	możesz	otrzymywać	kart	zepsucia	ani	kart	mieszkańców.		

• Kiedy	miałbyś	otrzymać	któreś	z	nich,	zamiast	tego	zamień	ich	symbole	gildii	 
i/lub	zepsucia	na	punkty	informacji,	a	następnie	odrzuć	dane	karty.		
• 	1	symbol	=	1	krok	do	góry	na	odpowiednim	torze.
• Symbole	zepsucia	odpowiadają	informacjom	łotrów	(tor	ruchu).

• 	Musisz	otrzymać	wskazane	punkty	informacji,	jeśli	to	możliwe.	 
Nie	możesz	otrzymać	punktów	informacji,	tylko	jeśli	lider	gildii	znajduje	 
się	już	na	najwyższym	polu	danego	toru.

Po godzinach (jeśli Oberżysta jest w grze)
„Umówmy się, że po prostu żaden z nas nic nie widział, dobra?”
Łotrzy	na	pomostach	nie	liczą	się	podczas	sprawdzania	większości	dla	celów	Oberżysty.
Podczas	akcji	podrabiania	łotr	traktuje	łóżka	w	Oberży	jako	duży	towar	danego	koloru.

Zwiększone ryzyko (jeśli Hodowca smoków jest w grze)
„Nie zbliżam się do tych wielkich smoków, to kiepski interes”.
Podczas	akcji	podrabiania	wielkie	smoki	są	traktowane	
jak	duże	towary.

Akcje
Pośrednictwo: 1 godzina

Porusz	1	łotra	z	kryjówki	na	wybrany	przez	ciebie	pomost.

Ważne:	W	fazie	handlu	możesz	sprzedawać	informacje	
tylko,	jeśli	na	wybranym	pomoście	znajduje	się	łotr.

AA
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Podrabianie: 1 godzina / 2 godziny

Weź	1	łotra	z	kryjówki	i	połóż	go	obok	znajdującego	się	na	półce	innego	kupca	 
towaru,	przy	którym	nie	ma	jeszcze	położonego	łotra.	Natychmiast	otrzymujesz	 
na	odpowiednim	torze	punkty	informacji	w	oparciu	o	rozmiar	i	kolor	danego	towaru:

• 	Duży	towar	–	2	punkty	informacji.
• Mały	towar	–	1	punkt	informacji.

Następnie	strać	tyle	samo	punktów	informacji	łotra	(odpowiednio	1	lub	2).	Jeśli	 
nie	możesz	stracić	wskazanej	liczby	punktów	informacji	łotra,	nie	możesz	wykonać	
tej	akcji.	Koszt	tej	akcji	jest	równy	liczbie	otrzymanych	punktów	informacji.

Infiltracja: 1 godzina
Porusz	1	łotra	z	kryjówki	na	budynek	gildii.	W	fazie	handlu	otrzymasz	wsparcie	gildii	
za	każdy	budynek	gildii,	na	którym	znajduje	się	łotr.	Jeśli	na	budynku	gildii	znajduje	
się	kilku	łotrów,	otrzymasz	wsparcie	gildii	1	raz	za	każdego	obecnego	tam	łotra.

Uwaga:	Dla	obliczenia	wsparcia	gildii	zawsze	należy	policzyć	łączną	liczbę	
przybyszów	na	budynku	gildii	(pasujących	kolorem	lub	nie).

Uwaga: Kryjówka	nie	 jest	budynkiem	gildii	 i	 nie	może	 zostać	
celem	Infiltracji,	ponieważ	już	w	niej	mieszkasz...

Wezwanie 3 łotrów: 1 godzina
Usuń	łącznie	do	3	łotrów	z	placu miejskiego,	
pomostów,	półek	i/lub	budynków gildii	i	umieść	 
ich	w	kryjówce.
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Spisek: 2 godziny
Dobierz	i	odkryj	3	karty	zepsucia.	Wybierz	2	z	nich	i	otrzymaj	punkty	informacji	
odpowiadające	wszystkim	znajdującym	się	na	nich	symbolom.	

• 1	symbol	=	1	krok	na	odpowiednim	torze.
• Musisz	otrzymać	wskazane	punkty	informacji,	jeśli	to	możliwe.	 

Nie	możesz	otrzymać	punktów	informacji,	tylko	jeśli	lider	gildii	znajduje	 
się	już	na	najwyższym	polu	danego	toru	informacji.

Następnie	odrzuć	wszystkie	dobrane	karty	zepsucia.
Uwaga:	Użycie	w	grze	opcjonalnych	kart	zepsucia	z	tego	rozszerzenia	daje	
Złodziejowi	dodatkową	przewagę.

Kradzież kieszonkowa: koszt zmienny
Umieść	1	łotra	bezpośrednio	nad	mieszkańcem	na	placu	miejskim,	gdzie	nie	ma	
jeszcze	łotra.	Otrzymujesz	punkty	informacji	na	odpowiednich	torach	za	symbole	
gildii	na	wybranym	mieszkańcu.	Następnie	odrzuć	danego	mieszkańca	i	uzupełnij	
plac	miejski	w	normalny	sposób.
Koszt	akcji	jest	równy	kosztowi	oznaczonemu	na	placu	miejskim,	bezpośrednio	 
pod	wybranym	mieszkańcem.	Jeśli	koszt	zawiera	karty	zepsucia,	pamiętaj,	 
aby	odrzucić	je	w	zamian	za	punkty	informacji.

Faza handlu
Sprzedawanie
W	czasie	twojej	tury	możesz	sprzedać	towary	tylko,	jeśli	na	obecnym	pomoście	
znajduje	się	przynajmniej	1	łotr.	Jeśli	na	pomoście	nie	ma	żadnego	łotra,	 
nie	możesz	na	nim	sprzedawać.
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Kiedy	sprzedajesz	na	pomoście	z	czarnym	rynkiem,	pamiętaj,	aby	przed	sprzedażą	
odrzucić	dobrane	karty	zepsucia	w	zamian	za	punkty	informacji.	Informacje	 
o	maksymalnej	wartości	możesz	
sprzedać	tylko	na	pomoście	 
z	czarnym	rynkiem.
Aby	dokonać	sprzedaży,	traktuj	
obecną	pozycję	twoich	liderów	
gildii	na	torach	jako	towary	 
o	odpowiadających	im	kolorach.	
Rozmiar	towaru	jest	równy	pozycji	
lidera	na	torze,	a	kolor	odpowiada	
kolorowi	toru.	Bazowa	wartość	
towaru	to	wartość	na	polu,	na	
którym	znajduje	się	lider	gildii.
Kiedy	sprzedajesz,	pomnóż	wartość	
danej	informacji	przez	liczbę	
obecnych	na	danym	pomoście	przybyszów	w	odpowiednim	kolorze,	aby	ustalić	
łączną	cenę	sprzedaży.	Następnie	musisz	poruszyć	właściwego	lidera	gildii	na	sam	
dół	danego	toru	informacji.

Wsparcie gildii
Otrzymujesz	wsparcie	gildii	za	łotrów	umieszczonych	na	budynkach	gildii.	 
Każdy	obecny	tam	łotr	daje	ci	wsparcie	z	odpowiedniej	gildii.
Ważne:	Dla	celów	obliczenia	wsparcia	gildii	zawsze	należy	wziąć	pod	uwagę	
wszystkich	przybyszów	obecnych	na	danym	budynku	gildii,	niezależnie  
od	ich	koloru.	Dotyczy	to	wszystkich	graczy.

Końcowa punktacja
Tajne wpływy
Łotr	otrzymuje	tyle	złota,	ile	stracił	ten	kupiec,	który	stracił	najwięcej	za	symbole	
zepsucia.


