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Zasady gry

Opis rozszerzenia
Gra o Tron: Żelazny Tron pozwala 3-5 graczom rywalizować o Żelazny 
Tron i władzę nad Wielkimi Rodami Westeros. Rozszerzenie Wojny, które 
nadejdą wprowadza do rozgrywki rody Greyjoyów i Martellów, które 
pozwolą na dołączenie do walki o Żelazny Tron nawet siedmiu graczom.

Dodatkowo, dzięki całkiem nowej talii sojuszników do gry dołączy szeroki 
wachlarz postaci – od czempionów z Westeros po agentów Wolnych  
Miast – oferując różnorodne, potężne zdolności każdemu, kto zasłuży  
na ich wsparcie.

Nowe zasady
Dodatkowi gracze
Aby zagrać w Grę o Tron: Żelazny Tron w maksymalnie siedem osób, 
niepotrzebne są żadne dodatkowe zasady. Dwa nowe rody i żetony 
władzy znajdujące się w tym rozszerzeniu pozwalają powiększyć pulę 
dostępnych rodów.

Talia sojuszników
W Westeros sojusznicy mogą stanowić różnicę pomiędzy życiem a śmiercią. 
Talia sojuszników zawiera postacie o wyjątkowych zdolnościach, które 
gracze będą mogli wykorzystać, aby zapewnić sobie przewagę lub pogrążyć 
swoich przeciwników. 

Talia sojuszników dodaje szósty krok do przygotowania gry (opisanego na 
stronie 3 instrukcji do gry podstawowej). Aby wprowadzić karty sojuszników 
do rozgrywki, należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:

•	 Karty sojuszników należy potasować, tworząc talię.

•	 Każdemu z graczy należy rozdać po jednej zakrytej karcie sojusznika 
(gracze mogą patrzeć na swoje karty sojuszników, ale muszą trzymać  
je w tajemnicy przed innymi graczami).

•	 Talię sojuszników należy umieścić na wspólnym obszarze gry, tak aby 
gracze mieli do niej łatwy dostęp.

50 kart rodu  
(po 25 na ród)

10 żetonów wpływu  
(po 5 na ród)

10 żetonów postaci  
(po 5 na ród)

2 plansze wpływu  
(po 1 na ród)

6 kart wydarzeń  
(po 3 na ród)

7 kart pomocy

Karta pomocy
Nagrody
Atakujący: Każdy uczestniczący po tej stronie 
gracz rozprzestrzenia 1 żeton wpływów na 
obrońcę lub dobiera 1 kartę sojusznika. 
Obrońca: Każdy uczestniczący po tej  
stronie gracz dobiera 2 karty i rozprowadza 
2 znaczniki władzy lub dobiera 1 kartę 
sojusznika. 

Kary
Atakujący lub obrońca: Każda uczestnicząca 
postać traci połowę swoich znaczników 
władzy (zaokrąglając w górę).

Zakładnicy
Torturowanie Postaci: Usuń 4 znaczniki 
władzy z danej postaci. Jeśli daną postacią 
jest lider, znaczniki władzy należy odłożyć 
do pudełka. 
Torturowanie karty Wrogości/Rozejmu: 
Torturujący gracz wybiera i usuwa 1 znacznik 
władzy z dowolnej postaci danego rodu.

Uwalnianie: Zakładnik jest zwracany na 
rękę właściciela. Gracz, który uwolnił 
zakładnika dobiera 1 kartę.

25 kart sojuszników

Jon Snow

Po twojej turze:

Odrzuć dowolną liczbę kart z twojej 
ręki. Następnie dobierz tyle samo kart.

10 arkuszy liderów  
(po 5 na ród)

40 plastikowych  
znaczników władzy

Zawartość pudełka
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Korzystanie z kart sojuszników
Na każdej karcie sojusznika zostały opisane czas oraz warunki wskazujące, 
kiedy dana karta może zostać zagrana. Nie ma limitu kart sojuszników, 
które można zagrać w trakcie jednej tury, pod warunkiem, że warunki 
zagrania każdej karty zostały spełnione. Po rozpatrzeniu efektu karty 
sojusznika należy umieścić ją odkrytą obok talii sojuszników, na stosie 
odrzuconych sojuszników.

Otrzymywanie dodatkowych kart 
sojuszników
Dowolny gracz może dobrać jedną kartę sojusznika z talii zamiast 
otrzymywać nagrody, niezależnie od tego, czy jest aktywnym, 
wspierającym, atakującym czy broniącym graczem. Jeśli to zrobi, 
umieszcza daną kartę zakrytą na swoim obszarze gry, razem z pozostałymi 
sojusznikami (jeśli jakichś posiada). Kiedy zostanie dobrany ostatni 
sojusznik należy potasować stos odrzuconych sojuszników, aby utworzyć 
nową talię.

Dodatkowe zasady
•	 Karty sojuszników nie są częścią rąk graczy i nie mogą być brane 

jako zakładnicy.

•	 Jeśli efekt gry wskazuje jako cel uczestniczącą postać gracza, ale inny 
efekt pozwala danemu graczowi mieć więcej niż jedną uczestniczącą 
postać (np. Mance Rayder), gracz, który korzysta z danego efektu, 
decyduje, na którą z uczestniczących postaci wpłynie.

•	 Dowolna liczba kart sojuszników może zostać wymieniona jako część 
wyniku rozejmu. Gracze mogą nawzajem pokazywać swoje karty  
w trakcie takiej wymiany.

Objaśnienia
Poniżej opisano zaawansowane zasady, które mogą nie być niezbędne  
w każdej rozgrywce.

Jawne informacje
Poniżej opisano objaśnienia dotyczące jawnych informacji (wszyscy gracze 
mają dostęp do tych informacji w dowolnym momencie).

•	 Liczba, treść i kolejność kart w stosach odrzuconych kart rodu, 
wydarzeń i sojuszników są jawnymi informacjami.

•	 Liczba kart rodu na ręce gracza oraz liczba kart sojuszników na jego 
obszarze gry to jawne informacje.

•	 Wszystkie inne informacje są niejawne.

Zakończenie fazy
•	 Jeśli efekt karty powoduje zakończenie fazy (np. Syrio Forel),  

na potrzeby innych efektów gry uznaje się, że ta faza w dalszym  
ciągu miała miejsce.
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