
TRYB KAMPANII SOLO
Walcz z herosami Arcadii i zbierz ich klejnoty dusz, by stać 
się najokrutniejszym z okrutnych overbossów! W trakcie 
6-poziomowej kampanii możesz zbierać bonusowe klejnoty 
dusz, wypełniając cele i misje poboczne. Każdy poziom 
rozgrywa się na planszy 3 × 4. By zacząć, wybierz poziom 
trudności (początkujący, standardowy lub trudny), od którego 
zależy liczba dostępnych serc   (patrz niżej).
Przed rozpoczęciem każdej gry zamaluj jedno serce. Kampania 
kończy się wtedy, gdy wszystkie są już zamalowane lub gdy 
ukończysz ostatni poziom (wypełnij min. 2 cele na poziomie 6).

Zacznij kampanię na poziomie 1. Każdy poziom wymaga 
odpowiedniego zestawu terenów, 1 lub 2 kart bossów, których 
można użyć, i oferuje 3 cele. W czasie jednej gry można 
wypełnić kilka celów – gdy to zrobisz, zamaluj odpowiedni 
klejnot dusz. Możesz podchodzić do jednego poziomu 
wielokrotnie, ale przejście do następnego wymaga wypełnienia 
min. 2 celów na bieżącym poziomie. Gdy wypełnisz wszystkie 
cele na danym poziomie, zakreśl jego ikonę nikczemności . 

W czasie kampanii możesz też wypełniać misje poboczne.  
Pod koniec każdej gry zamaluj pole wypełnionej misji pobocznej. 
Jeśli kończysz grę z 2 kryształami, zamaluj cyfrę „2” w rzędzie 
„Kryształy”. Jeśli kończysz grę z 3 wstęgami o długości  
2 potworów, zamaluj cyfrę „3” w rzędzie „Wstęgi (dł. 2)”.  
Po wypełnieniu wszystkich misji w rzędzie, kolumnie lub 
specjalnym zestawie (grupa zaznaczona na szaro, z ikoną 
klejnotu) możesz zamalować odpowiadający im klejnot dusz . 

Po zakończeniu kampanii podlicz swoją punktację w każdej 
kategorii (poziom trudności, nikczemność i klejnoty dusz)  
i poznaj swoje miano!

Tryby solo zostały zaprojektowane z myślą o planszy 3 × 4, możesz 
jednak użyć rozmiaru 4 × 4, by ułatwić sobie nieco rozgrywkę.

Jeśli chcesz zagrać raz, wypróbuj Tryb Punktacji, a jeśli 
masz ochotę na więcej – sprawdź Tryb Kampanii. Oba tryby 
rozgrywa się tak samo – po prostu rozłóż grę zgodnie z opisem 
zamieszczonym na stronie 2 instrukcji.
Tury rozgrywa się tak jak opisano na stronie 3 instrukcji,  
z wyjątkiem uzupełniania rynku. Zamiast tego po dobraniu  
i wyłożeniu kafla i żetonu odrzuć z rynku parę kafla i żetonu 
znajdującą się najdalej od stosu kafli, odsuń pozostałe dwie pary 
od stosu, a następnie uzupełnij rynek dwiema nowymi parami.

TRYB PUNKTACJI
Rozegraj grę dowolnym bossem, 
lochami i innymi dowolnymi  
5 typami terenu. Pamiętaj  
o opisanej wyżej zmianie  
w uzupełnianiu rynku i zbierz tyle 
punktów, ile się da! Który poziom 
dasz radę osiągnąć?

Tereny: lasy, bagna, cmentarz*, jaskinie, obozy, lochy
Boss: Kazanna

Tereny: lasy, bagna, jaskinie, obozy, pustynie, lochy
Boss: Kirax albo Kleopatra

Wielka pustynia: Zbuduj grupę min. 4 kafli 
pustyni. Co najmniej 1 kafel pustyni musi mieć 
pasującego potwora.
Pozwól smokom spać: Wyłóż min. 3 kafle jaskiń, 
by graniczyły z górzystym brzegiem planszy.  
Co najmniej 2 jaskinie muszą mieć pasujące 
potwory.
Punkty: Zdobądź min. 52 punkty.

Mroczny las (cel 1): Zbuduj grupę  
min. 3 kafli lasu. Co najmniej 1 kafel lasu musi 
mieć pasującego potwora.

Bagniszcze (cel 2): Wyłóż co najmniej  
3 kafle bagien warte w sumie min. 9 punktów.

Punkty (cel 3): Zdobądź min. 50 punktów.

POZIOM 2: CZAS NA PRZYGODĘPOZIOM 1: WITAMY W ARCADII

PUNKTY 
SOLO POZIOM

0-39 SŁUGUS
40-47 POTWÓR
48-53 MINIBOSS
54-59 BOSS MONSTER
60-65 OVERBOSS
66-71 MROCZNY PÓŁBÓG

72+ PLUGAWIEC

POCZĄTKUJĄCY            STANDARDOWY TRUDNY

            

TRYBY SOLO
Odwiedź muduko.com, żeby 

wydrukować ten arkusz.

* W każdej rozgrywce solo wyłożenie co najmniej dwóch cmentarzy daje 
ekstra 2 punkty, a czterech lub więcej – 5 punktów.



Tereny: jaskinie, pustynie, zamek, chmury, kręgi przyzywania, lochy
Boss: Cerebellus albo Xyzax

Tereny: cmentarz, zamek, chmury, kręgi przyzywania, wulkan, lochy
Boss: Fyki-Myki albo Eksplodo

Tereny: lochy i 5 innych, dowolnych typów terenu
Boss: Król Ropuch

Tereny: bagna, jaskinie, obozy, pustynie, zamek, lochy
Boss: Wieprzysław albo Belladonna

Minibossowie

Pasujące  
potwory

Kryształy

Wstęgi (dł. 2)
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PUNKTACJA KAMPANII SOLO – Twoje miano to…

MISJE POBOCZNE

LICZBA IKON 
NIKCZEMNOŚCI

0: upiorny
1: straszny
2: srogi
3: okrutny
4: przerażający
5: potworny
6: bezlitosny

LICZBA KLEJNOTÓW 
DUSZ

0-7: sługus
8-12: potwór
13-17: miniboss
18-22: boss monster
23-27: overboss
28-31: mroczny półbóg
32: plugawiec

PUNKTY ZA TRUDNOŚĆ
POCZĄTKUJĄCY: Bardzo    STANDARDOWY: Wielce  

HARD: Niezwykle

Przelotne opady: Wyłóż co najmniej 3 kafle 
chmurnej wyspy. Każda musi być warta  
min. 3 punkty i nie może graniczyć z inną wyspą.

Ponury rytuał: Wyłóż 4 pasujące potwory na  
4 kafle kręgów przyzywania.

Punkty: Zdobądź min. 56 punktów.

Loch z widokiem: Otocz kafel lochów 4 kaflami 
tego samego typu terenu.

Wyprawa do lochu: Zgarnij co najmniej  
10 punktów z samych kafli lochów.

Punkty: Zdobądź min. 65 punktów.

Orkopolis: Zbuduj grupę 2 × 2 kafli obozów. 
Te obozy nie muszą być unikalne.

Zamko-bzik: Wyłóż 3 pasujące potwory na 
3 kafle zamku.

Punkty: Zdobądź min. 54 punkty.

Aktywność tektoniczna: Wykładając kafle 
wulkanu, zniszcz min. 6 żetonów (potworów 
lub minibossów).

Otoczony przez śmierć: Każdy brzeg planszy 
musi graniczyć z cmentarzem. Na Twojej 
planszy musi być również wstęga szkieletów.

Punkty: Zdobądź min. 58 punktów.

POZIOM 4: NADCIĄGA BURZA

POZIOM 6: MISTRZ LOCHÓW

POZIOM 3: BUDOWANIE CYWILIZACJI

POZIOM 5: RAGNAROK
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