
Scenariusz jest przeznaczony do rozgrywek dla 
do 6 graczy w  Catan® oraz wszystkie rozszerzenia 

do gry, które wykorzystują złodzieja.

O SCENARIUSZU
Zajączek potrzebuje wełny, żeby uszyć sobie 
świąteczny sweter! 

Jeżeli podczas swojej tury dasz Zajączkowi 
wełnę, możesz poruszyć go na inne miejsce 
na wyspie. Kiedy Zajączek przybędzie na dane 
pole, zostawia graczom upominki, a nawet 
przegania złodzieja!

PRZYGOTOWANIE
Przygotuj planszę do rozgrywki jak zwykle.  

Zastąp pole terenu oznaczone żetonem z liczbą 
„2” polem terenu wiosennego pastwiska. 
Przesuń żeton z liczbą „2” na pole terenu  
z żetonem „12”. To pole ma teraz dwie liczby 

i produkuje surowce za każdym razem, gdy  
na kościach wypadnie jedna z tych dwóch liczb. 

Umieść Zajączka na wiosennym pastwisku,  
a żetony upominków w stosie na polu 
wiosennego pastwiska lub jeśli wolisz – obok 
planszy.

ZASADY GRY
Obowiązują zasady gry podstawowej lub/i 
wybranych rozszerzeń. Dodatkowo, obowiązują 
zasady:

1. Przesunięcie Zajączka 
Po rzucie kostką w swojej turze w celu 
uzyskania surowców, możesz dać Zajączkowi 
wełnę (tzn. zwrócić karty wełny do puli). 
Jeżeli dasz Zajączkowi: 

•	 1	kartę	wełny,	przesuń	go	na	dowolne	pole,	
na którym nie stoi złodziej;  

•	 2	karty	wełny,	przesuń	go	na	pole	zajmowane	
przez złodzieja i przegoń (przesuń) złodzieja 
z powrotem na pole pustyni. 

Ważne: W ciągu swojej tury możesz przesunąć 
Zajączka tylko raz.  

2. Otrzymywanie prezentów
Jeżeli przesuniesz Zajączka:
•	 na	 pole	 terenu,	 każdy	 z	 graczy,	 którego	

jedna lub więcej osad/miast sąsiaduje z 
tym polem, otrzymuje jeden 1 (i tylko 1) 
żeton upominku;   

•	 na	 pole	 wiosennego pastwiska, wszyscy 
gracze, których 1 lub więcej osad/miast 
sąsiaduje z tym polem, otrzymują 2 żetony 
upominków. 

3. Wymiana podarunków
Jeżeli masz co najmniej 2 żetony upominków, 
musisz natychmiast zwrócić 2 żetony 
upominków do stosu żetonów i wziąć 1 kartę 
wybranego surowca.     

4. Przesuwanie złodzieja
Nie można stawiać złodzieja na polu 
zajmowanym przez Zajączka ani na polu 
wiosennego pastwiska.  
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