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ACHTERGROND

De mensheid is lang beperkt tot het reizen over land en
zee, maar de grootste denkers van Oost Europa hebben
een nieuwe technologie bedacht: luchtschepen. Deze
door stoom aangedreven giganten zeilen door de lucht en
helpen met de uitbreiding van hun rijk door innovatie en
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confrontatie.
Naarmate de jaren voorbij gaan realiseren de facties zich
dat in de voorziene toekomst geen factie de overhand zal
krijgen. In de hoop om het conflict te sussen en stappen te
zetten richting vrede komen de leiders van Europa elk jaar
samen om te proberen hun verschillen bij te leggen.
Deze uitbreiding voegt 2 nieuwe modules toe die samen of
afzonderlijk gespeeld kunnen worden bij elk aantal spelers
met het Scythe basisspel en andere uitbreidingen. Deze
modules bieden meer strategische opties zonder spelers te
verplichten ze te gebruiken. We raden nieuwe spelers aan
om het basisspel te proberen voordat je deze uitbreiding
toevoegt.

ONDERDELEN
de regels

8 resolutietegels

16 luchtschiptegels
de Automa regels

7 luchtschepen
7 doorzichtige voetstukken
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1 prestatieblad

1 doos

LUCHTSCHIPMODULE
Een luchtschip is een nieuw type eenheid die verschilt
van karakters, mechs, en werkers. In tegenstelling tot
die kunnen luchtschepen nooit gebieden beheren.
Luchtschepen worden verplaatst via een beweeg
actie en rivieren en meren beperken hun beweging
niet. Elk spel hebben alle luchtschepen 2 willekeurig
vaardigheden die hetzelfde zijn voor alle spelers.

VOORBEREIDING

1.	Elke speler neemt het luchtschip in hun factie kleur
en plaatst deze op hun thuisbasis.
2.	Schudt de 2 types luchtschiptegels afzonderlijk
(ze hebben een verschillende achterkant). Onthul
1 agressieve tegel (rood) en 1 passieve (groen).
Plaats de gekozen tegels op het bord naast de
ontmoetingskaarten. De luchtschepen van alle
spelers hebben ten alle tijden een combinatie van
beide vaardigheden.
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GEBIEDEN BEHEREN

Luchtschepen kunnen geen gebieden beheren, dus
kunnen ze vrij vliegen over elk gebied (zelfs gebieden
beheerd door andere spelers).
GRONDSTOFFEN UITGEVEN: Luchtschepen kunnen geen

gebieden beheren. Dus tenzij je een gebied op een
andere manier beheerd, als er grondstoffen op jouw
luchtschip gebied zijn, kun je deze niet uitgeven.

SPELEINDE GEBIED BEZIT: Als een luchtschip alleen op een

gebied is aan het einde van het spel, beheerd een
luchtschip dat gebied niet (nog de grondstoffen op
dat gebied).

GRONDSTOFFEN OF WERKERS VERVOEREN

Elke agressieve luchtschiptegel geeft de mogelijkheid
om maximaal 3 grondstoffen of 2 werkers te
vervoeren. Deze vaardigheid is constant—het geld
voor alle luchtschepen, zelfs als de vaardigheid niet
wordt gebruikt.
Dit werkt hetzelfde als hoe andere eenheden in het
spel grondstoffen kunnen vervoeren (of hoe mechs
werkers vervoeren): voor, gedurende, en na een
beweging—het is altijd onderdeel van de beweeg
actie. Het enige verschil is dat alles op het luchtschip
geplaatst wordt.
GRONDSTOFFEN VERVOEREN:

Grondstoffen blijven in jouw
bezit op het luchtschip totdat
je ze uitgeeft of ervoor kiest
om ze op een gebied af te
zetten (wat je op elk moment
kunt doen gedurende een beweging). Grondstoffen
op jouw luchtschip tellen tijdens de puntentelling.
WERKERS VERVOEREN: Een werker op een luchtschip geeft je
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geen beheer over een gebied—deze werkers kunnen
niet produceren of ruilen op
dat gebied, ook tegenstanders
kunnen die werkers niet
wegjagen. Daarnaast:
W ERKERS AFZETTEN: Werkers

kunnen alleen afgezet
worden op gebieden niet beheerd door
tegenstanders.

	WERKERS DIE GRONDSTOFFEN VERVOEREN: Een werker op een

luchtschip kan geen grondstoffen vervoeren.

	ALBION (VERENIGEN): Albion kan zijn Verenigen

vaardigheid gebruiken om naar een gebied te
bewegen met Albion werkers (of een vlag)—de
werker moet op een gebied staan, niet op een
luchtschip.

BEWEGING

Om je luchtschip te bewegen, kies de Beweeg actie en
beweeg je jouw luchtschip zoals andere eenheden.

BASISREGELS

ACTIERADIUS: Bij het bewegen van je luchtschip

mag je zoveel gebieden bewegen als
RANGE
aangegeven in het vakje op de passieve
luchtschiptegel (dit is de afstand die je kan
bewegen). Onthoud dat je een eenheid beweging moet
afronden voordat je een andere eenheid beweegt.

RIVIEREN EN MEREN: Luchtschepen worden in beweging niet

beperkt door rivieren en meren.

LUCHTSCHEPEN OP VIJANDIG GEBIED: Luchtschepen kunnen vrij in en

uit elk gebied bewegen (zelf als het beheerd wordt door
een tegenstander).

MEERDERE LUCHTSCHEPEN OP HETZELFDE GEBIED: Elk aantal luchtschepen

kan op hetzelfde gebied zijn.

OVERIGE OPMERKINGEN

MECH VAARDIGHEDEN: Luchtschepen hebben geen voordeel van
mech vaardigheden—ze zijn geen mechs of karakters.
BEZET/ONBEZET: Deze termen, die gebruikt worden op

luchtschip tegels, verwijzen naar de aanwezigheid van
eenheden. Als een gebied minstens 1 eenheid bevat (een
werker, karakter, of mech), is het “bezet”

FABRIEKKAART : Als je de Fabriek kaart Beweeg actie gebruikt

voor je luchtschipt wordt de actieradius verhoogt met +1.

THUISBASIS: Luchtschepen mogen niet naar een thuisbasis

bewegen.

TUNNELS END MIJNEN: Luchtschepen mogen niet door tunnels

en mijnen bewegen.

GEVECHT: Een luchtschip op een gevecht gebied voegt niet
toe aan het aantal gevecht kaarten dat je mag spelen.
VALLEN: Luchtschepen laten vallen niet afgaan.
BLITZKRIEG: Deze agressieve vaardigheid laat luchtschepen
met elkaar vechten. De winnaar ontvangt een ster. Het
is de enige keer dat een luchtschip kan terugtrekken
(andere eenheden op dat gebied vallen niet aan).

GEAVANCEERDE VARIANT

In plaats van vaardigheden delen, geef je 1 agressieve en
1 passieve luchtschiptegel aan elke speler. De combinatie
van die vaardigheden is alleen van toepassing voor die
speler. We raden af om dit te doen, vooral in spellen met 4+
spelers, omdat het veel informatie is om bij te houden.
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RESOLUTIEMODULE
De resolutiemodule verandert de
manier waarop het spel eindigt.
Als je met deze module speelt,
negeer dan de normale speleindetrigger (wanneer een 6e ster
wordt geplaatst door een speler
stopt alles en eindigt het spel). In
plaats daarvan bepaalt de huidige
resolutietegel hoe het spel eindigt.
VOORBEREIDING: Schud de

resolutietegels, trek 1 tegel,
lees het hardop voor, en plaats het open naast
het overwinningsspoor. Deze resolutietegel is van
toepassing op alle spelers van het spel.

STERREN: Sommige resolutietegels staan spelers toe

om sterren te plaatsen op de tegels, op doelkaarten,
etc.—deze tellen voor de eindscore alsof ze op het
overwinningsspoor liggen. Je kunt nooit meer dan 6
sterren plaatsen. Het is echter mogelijk, met bepaalde
resolutietegels, dat meerdere speler 6 sterren plaatsen.
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ACTIES NEMEN VOOR MUNTEN: Dit staat in de originele regels,

maar is vooral van toepassing op de resolutiemodule.
Zelfs nadat je een onderste actie hebt “voltooid” (bijv. je
hebt alle 4 je mechs geplaatst), in toekomstige beurten
wanneer je dat gedeelte van je spelermat kiest, mag je
nog steeds de kosten van de onderste actie betalen om
de munt te ontvangen (en de doorlopende bonus). Je
mag elke actie niet meer dan eens per beurt doen.

AANT: Het kan zijn dat sommige resolutietegels beter
bevallen bij je speelgroep dan andere tegels. In dat
geval kun je elk spel die tegel kiezen in plaats van een
willekeurige tegel.

ERRATA EN VARIANTEN
Scythe heeft een aantal errata en aanbevolen varianten
die je misschien niet kent. Deze informatie en meer
is beschikbaar op de Stonemaier Games website
(stonemaiergames.com/games/scythe/faq-scythe/):
WERKERS TERUGTREKKEN: De eerste twee zinnen in de rechter

kolom op pagina 11 van de basisregels (Bewegen in
een Vijandelijk Gebied/Bezet door Werkers) zouden
moeten zijn, “Als jouw karakter of mech naar een gebied
beweegt bezet door vijandige werkers (en geen andere
eenheden), eindigt hun beweging (zelfs als ze een mech
vaardigheid hebben die hun verder zou laten bewegen).
Alle werkers van tegenstanders op dat gebied trekken
zich gelijk terug naar de thuisbasis van hun factie, alle
grondstoffen worden achter gelaten”
Dit weerspiegelt de oorspronkelijke bedoeling , welke
een speler een karakter/mech laat bewegen in een
gebied, die de werkers terug laat trekken, en dan met
een andere eenheid door dat gebied heen te bewegen.

DOELKAARTEN VERVULLEN: Er was onduidelijkheid in de
oorspronkelijke regels over wanneer je een doelkaart
kunt vervullen. Dus hebben we de timing als volgt
verduidelijkt: “Je mag tijdens je beurt een vervulde
doelkaart onthullen voor of nadat je een bovenste of
onderste actie afrond.” In principe kun je geen doelkaart
vervullen halverwege een actie.
RUSVIET VARIANT: Het is je misschien opgevallen dat de Rusviet

factie vrij krachtig is. Ons uitgebreide blindtestproces
heeft niet laten zien dat ze overweldigend zijn, maar
jouw ervaring kan anders zijn. In dat geval raden wij aan
dat de Rusviet factie vaardigheid (om dezelfde actie te
kunnen kiezen in twee beurten) niet gebruikt kan worden
op een Fabriek kaart. Ook moet de Rusviet factie nooit
gecombineerd worden met de Industriële spelermat.

SPELERMAT VOLGORDE VARIANT: De start grondstoffen op de

spelermatten zijn verdeeld op basis van twee factoren:
Één, speler volgorde. Twee, de data van testspellen voor
elke individuele mat (welke ronddraaiden in numerieke
volgorde tijdens de testspellen). Dus zelfs als de #5-mat
in de tweede positie is in de richting van de klok, is een
deel van de balans van de start grondstoffen van die mat
dat de #5-spelermat net iets zwakker leek dan de andere
tijdens het blindtestproces.
Over het geheel genomen is de impact op het spel
heel klein. Echter, als het beter bij je groep past, kun je
de matten met de klok mee verdelen per nummer.
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WIL JE EEN HOE-TE-SPELEN VIDEO KIJKEN?

Ga naar stonemaiergames.com/games/scythe/videos
WIL JE DE REGELS IN EEN ANDERE TAAL?

Download de regels en gidsen in tientallen talen op
stonemaiergames.com/games/scythe/rules-and-printplay
HEB JE EEN VRAAG TIJDENS HET SPELEN?

Tweet het naar @stonemaiergames met de hashtag
#scythe, deel het op de Scythe Facebook groep, of vraag
het op BoardGameGeek
HEB JE EEN VERVANGEND ONDERDEEL NODIG?
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Vraag het aan op stonemaiergames.com/replacementparts
WIL JE IN CONTACT BLIJVEN?

Schrijf je in voor maandelijkse updates op
stonemaiergames.com/e-newsletter
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