
W tej grze poprowadzisz jeden ze 
szkockich klanów do zwycięstwa!

Wydarzenia z gry Miecze i Dudy mają miejsce w czasie 
konfrontacji pomiędzy Anglią i Szkocją znanej jako Pierwsza 
Wojna o Niepodległość Szkocji (1296-1328). Szkocja powinna 
odnieść zwycięstwo! Wróg jednakże jest silny, a tryumf możliwy 
tylko, jeśli wszystkie klany się zjednoczą.

Łatwiej to jednak powiedzieć niż zrobić. Arystokraci częstokroć 
wyżej stawiają własne bogactwo, niż walkę o wolność. Edward I – 
król Anglii, zwany Młotem na Szkotów, hojnie wynagradza tych, 
którzy staną po jego stronie…

Nie nazywaj tego zdradą! To po prostu smykałka do interesów!
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Oryginalne słowa w języku scots
‘Scots, wha hae wi Wallace bled,
Scots, wham Bruce has aften led,
Welcome tae yer gory bed,
Or tae victorie.

‘Now’s the day, an now’s the hour:
See the front o battle lour,
See approach proud Edward’s power -
Chains and Slaverie.

‘Wha will be a traitor knave?
Wha will fill a coward’s grave?
Wha sae base as be a slave?
Let him turn an flee.

‘Wha, for Scotland’s king and law,
Freedom’s sword will strongly draw,
Freeman stand, or Freeman fa,
Let him on wi me.

‘By Oppression’s woes and pains,
By your sons in servile chains!
We will drain our dearest veins,
But they shall be free.

‘Lay the proud usurpers low,
Tyrants fall in every foe,
Liberty’s in every blow! -
Let us do or dee.

Szkoci, coście leli krew
Na Wallace’a mężny zew,
Dziś was wzywa Bruce: jak lew
Niechaj walczy każdy z was!

Oto chwila, oto dzień, 
Aby wroga wyciąć w pień:
Edward ciągnie, z nim jak cień
 I niewoli idzie czas!

Któż by chętny był do zdrad? 
Któż by w nędzny grób się kładł?
Któż kajdanom będzie rad?
Tchórzu! zdrajco! rzućcie nas!

Kto za kraj i króla rzecz
Gotów ostry wyjąć miecz,
Ten mi druhem, inni precz!
Władni męże! ze mną wraz!

Na ciemięstwa, ból i trud!
Na ginący w jarzmie lud!
Lejmy krew i dziś, jak wprzód - 
Wolny nie chce być li płaz!

Niech zuchwały ginie wróg!
Z nim się tyran wali z nóg.
Wolny ten, kto wroga zmógł:
Wawrzyn brać lub paść jak las!

Scots Wha Hae (Scots, Who Have) 

Autor: Robert Burns
w przekładzie
Jana Kasprowicza

«Scots Wha Hae» to pieśń 
patriotyczna i hymn Szkockiej 

Partii Narodowej. Śpiewana jest 
każdorazowo na zakończenie 

corocznej konferencji tej partii.
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Żegnaj nam, szkocka sławo! Ot,
Żegnajcie, chwały dawne;
Swe miano nawet żegna Szkot,
Tak w dziejach wojen sławne.
Dziś płynie Sark przez piasków krzem,
A Tweed ku morskiej wodzie
Jedną z angielskich znacząc ziem:
Taka garstka łajdaków w narodzie! 

Czego nie podbił w żaden wiek
Ni gwałt, ni podstęp ciemny,
To dziś tchórzliwy zdziałał człek
Za zdrajców żołd najemnych.
Nie straszny nam angielski miecz,
On mężnych nie przebodzie;
Angielskie złoto - zgubna rzecz!
Taka garstka łajdaków w narodzie!

Bodajbym zmarł, zanim nadszedł dzień,
Gdy zdrada nas przymusem
Sprzedała, legł w mogilny cień
Z Wallace’em mężnym, z Bruce’em!
Lecz klnę się tu, że póki tchu
To głosić bedę co dzień:
Za złoto nas sprzedano wraz;
Taka garstka łajdaków w narodzie!

Taka garstka łajdaków w narodzie 
(„Such a Parcel of Rogues in a Nation”)

Autor: Robert Burns
w przekładzie Stanisława Kryńskiego
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Cel gry
Twoim celem w grze Miecze i Dudy jest obrona niepodle-
głości Szkocji przy jednoczesnym zgromadzeniu możliwie 
największej ilości złota.

Elementy gry

Przygotowanie do gry
Umieść planszę gry z mapą Szkocji na środku obszaru gry. Potasuj Karty Sztyletów 
i Karty Dud i umieść je na planszy w miejscach oznaczonych (A) i (B).
Umieść Znacznik klęsk Szkocji na jego startowej pozycji w Glasgow (C). Obok  
planszy gry połóż żetony wojsk i złote monety (D i E).
Stwórz Talię Angielskiego Oręża.
Krok 1. Wybierz losowo jedną z Kart Króla Edwar-
da (są to karty z czerwonymi rewersami). Nie oglą-
dając jej umieść ją zasłoniętą,  na odpowiednim 
miejscu na planszy (F). Pozostałą kartę odłóż do 
pudełka.
Krok 2. Wybierz losowo 6 Kart Angielskiego Oręża 
(są to karty z szarymi rewersami) i umieść je za-
słonięte na Karcie Króla Edwarda. Pozostałe karty 
odłóż do pudełka. 
Podczas gry, kiedy odkrywasz kartę z Talii Angiel-
skiego Oręża, umieść odkrytą kartę po prawej stronie na planszy gry (F1).
Każdy z graczy otrzymuje dwie 
plansze w barwach swoich klanów: 
planszę Zamku i planszę Obozu.
Z Zamku korzystał będziesz by 
gromadzić w nim swoje oddziały i 
złoto. Aby wziąć udział w bitwach, 
będziesz musiał przenosić swoje 
wojska do Obozu.

 Plansza gry — 1
 Żeton Odznaki Honorowej 
(Badge of Honour) — 1

 Żeton „Pozostań w domu!” (Stay Home!) – 1
 Znacznik klęsk Szkocji — 1
 Plansze obozu (Camps) — 6
 Plansze zamku (Castles) — 6
 Żetony wyboru (Choice tokens) — 6 par

 Żetony jednostek (Units) — 54
 Złote monety — 60
 Karty Króla Edwarda (King Edward) — 2 karty
 Karty Angielskiego Oręża 
(English Arms) — 8 kart

 Karty Sztyletów (Dagger) — 16 kart
 Karty Dud (Bagpipe) — 22 karty
 Zasady gry

1
2

3

4
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Każdy z graczy umieszcza 
w swoim Zamku 3 jednost-
ki wojsk i 3 złote monety. 
Następnie każdy z graczy 
ciągnie jedną Kartę Dud.

Każdy z graczy bierze 2 Że-
tony Wyboru w barwach 
swojego klanu: jeden że-
ton z koroną oraz jeden ze 
szkockim beretem.

Najstarszy gracz rozpoczyna grę jako pierwszy. Pozostali gracze uroczyście wręczają mu 
Odznakę Honorową. 

Gra toczy się przez 7 rund. Ilość rund równa jest liczbie kart w talii Angielskiego 
Oręża. Jeżeli jednak Szkocja przegra – gra może skończyć się wcześniej (patrz: roz-
dział “Koniec gry”).

5

6

7
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Siedem faz rundy gry
Przebieg każdej rundy składa się z siedmiu krótkich kroków, inaczej faz. Są to:

1. Faza Inwazji (Invasion Phase)
2. Faza Akcji (Actions Phase)
3. Faza Odznaki Honorowej (Badge of Honour Phase)
4. Faza Wyboru (Choice Phase)
5. Faza Bitwy (Battle Phase)
6. Faza Nagród (Awards Phase)
7. Faza Końcowa (End Phase)

1. Faza Inwazji
Po pierwsze musisz określić aktualną sytuację 
militarną i polityczną. Aby to zrobić, odkryj 
górną kartę z talii Angielskiego Oręża.

Karta określa liczbę atakujących oddzia-
łów angielskich oraz nagrody jakie zdobę-
dzie uczestnik bitwy. Dodatkowo na karcie 
może też znajdować się opis specjalnego 
efektu, który będzie obowiązywał w czasie 
tej rundy.

2. Faza Akcji
Rozpoczynając od pierwszego gracza (posiadacza Odznaki Honorowej), kolejno, 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy z graczy może wykonać dowolną/dowol-
ne lub wszystkie spośród trzech akcji, w wybranej przez siebie kolejności: Uzupełnie-
nia (Replenishment), Przemieszczanie oraz zagranie Karty Dud.

Uzupełnienia są obowiązkowe, natomiast Przemieszczanie i zagranie Karty Dud jest 
opcjonalne.

Uzupełnienia
Podczas swojej tury musisz wykonać jedną z akcji Uzupełnień. Do wyboru masz cztery ak-
cje: Pobór podatków (Collect Taxes), Pospolite ruszenie (Raise Militia), Zebranie oddzia-
łów (Assemble Troops) oraz Zaciąg najemników (Hire Mercenaries). Wszystkie dostępne 
akcje Uzupełnień są również dla przypomnienia naniesione na planszę.

Pobór podatków
Otrzymujesz jedną złotą monetę. Całe Twoje złoto powinno być umiesz-
czone w Zamku.
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Pospolite ruszenie
Dodaj po jednej jednostce wojsk do Obozu każdego z graczy. Następnie 
dodaj również jedną jednostkę wojsk do Obozu Szkocji. Obóz Szkocji 
znajduje się w prawym dolnym rogu planszy gry. Wojska znajdujące się w 
Obozie Szkocji będą zawsze walczyć po stronie Szkocji.

“Zbierzcie się pod chorągwiami Szkocji!” Akcja Pospolitego ruszenia jest z reguły 
korzystna dla graczy wspierających w tej rundzie Szkocję.

Zebranie oddziałów
Dodaj dwie jednostki wojsk do swojego Zamku. 

Zaciąg najemników
Odrzuć jedną złotą monetę i dodaj cztery jednostki wojsk do swojego 
Zamku.

Przemieszczanie
Możesz przemieścić z Zamku do Obozu dowolną liczbę wojsk. Wojska znajdujące się 
w Obozie wezmą udział w bitwie mającej miejsce w tej rundzie. 

Zagranie Kart Dud
Możesz zagrać dowolną ilość Kart Dud posiadających symbol topora .

3. Faza Odznaki Honorowej
Gdy wszyscy gracze przeprowadzą już swoje akcje, posiadacz Odznaki 
Honorowej przekazuje ją innemu graczowi, wedle swojego wyboru. 

Nie możesz przekazać Odznaki Honorowej graczowi, który dał Ci ją w 
poprzedniej rundzie.

4. Faza Wyboru
Każdy z graczy w tajemnicy wybiera jeden z Żetonów Wybo-
ru i umieszcza wybrany żeton, zakryty, na środku stołu.

Posiadacz Odznaki Honorowej jest jedynym graczem, który 
nie wybiera strony, którą wspiera. Jeśli posiadasz Odznakę Ho-
norową, musisz w tej rundzie bronić Szkocji! 

Dopóki Żetony Wyboru nie zostaną ujawnione, każdy z graczy 
może zagrać dowolną ilość Kart Dud posiadających symbol 
wyboru .
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5. Faza Bitwy
Wszyscy gracze jednocześnie odkrywają swoje Żetony Wyboru. Teraz każdy może zo-
baczyć, kto będzie bronił Szkocji, a kogo skusiło złoto angielskiego króla!

Siła Szkockiej Armii równa jest sumie wojsk znajdujących się w Obozach popleczni-
ków Szkocji oraz wojsk w Obozie Szkocji. 

Siła Angielskiej Armii równa jest sumie wojsk znajdujących się w Obozach poplecz-
ników Anglii oraz liczby znajdującej się na tarczy w prawym dolnym rogu odsłoniętej 
Karty Angielskiego Oręża.

Porównaj ze sobą siły Szkockiej i Angielskiej Armii. Silniejsza armia wygrywa bitwę. 
Jeżeli obie armie są równie silne, Szkocja wygrywa bitwę.

Jeśli Szkocja przegrała bitwę, przesuń Znacznik klęsk Szkocji na kolejne pole na 
planszy gry. Jeśli znacznik dotarł do pola oznaczonego czaszką ze szkockim beretem 
(co stanie się po czterech klęskach), gra kończy się ostateczną klęską Szkocji. Wszyst-
kich graczy uznaje się za skorumpowanych arystokratów (patrz: rozdział “Koniec gry”). 
W każdym jednak przypadku należy dokończyć aktualną rundę gry i rozdzielić nagrody.

6. Faza Nagród
Strzeż się dezerterów! Jeśli na początku bitwy gracz nie posiadał w swoim Obozie 
żadnych wojsk, nie może on w tej fazie otrzymywać żadnych nagród, ani zagrywać 
jakichkolwiek Kart Dud. 
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Zwycięstwo Szkocji
Każdy poplecznik Szkocji otrzymuje jedną kartę z talii Kart 
Dud oraz złote monety, w liczbie określonej na Karcie Angiel-
skiego Oręża pod rysunkiem nieuszkodzonego beretu.

Zwycięstwo Anglii
Każdy poplecznik Szkocji dodaje jedną jednostkę wojsk do 
swojego Zamku oraz otrzymuje złote monety, w liczbie określo-
nej na Karcie Angielskiego Oręża pod rysunkiem beretu przebi-
tego sztyletem i strzałą.

Zwycięstwo Anglii lub Szkocji
Bez względu na wynik bitwy, każdy poplecznik Anglii wyciąga 
jedną kartę z Talii Sztyletów.

Król Anglii kupuje sobie Twoją lojalność z wyprzedzeniem. To, 
czy następnie jego armia wygra, czy poniesie porażkę, to nie 
Twoje zmartwienie. Dlatego też poplecznicy Anglii otrzymują 
liczbę złotych monet wskazaną na Karcie Angielskiego Oręża 

pod koroną, niezależnie od wyniku bitwy. Złoto to powinno być podzielone po rów-
no pomiędzy wszystkich popleczników Anglii. Złoto, które nie zostało rozdzielone 
zostaje odrzucone.

Hojne nagrody! Pośród Kart Angielskiego Oręża znajdują się również karty nie posia-
dające symbolu  na monecie znajdującej się pod koroną. W takim przypadku 
każdy z graczy wspierających Anglię otrzymuje ilość złota wskazaną pod koroną!

Podczas Fazy Nagród gracze mogą zagrywać dowolną liczbę Kart Dud oznaczonych 
symbolem . Nie można jednak użyć Kart Dud, które otrzymało się podczas Fazy 
Nagród tej rundy! 

7. Faza Końcowa
Odrzuć wszystkie jednostki wojsk ze wszystkich Obozów, z Obozem Szkocji włącznie. 

Posiadacz Odznaki Honorowej rozpoczyna następną rundę.

Odkryta Karta Angielskiego Oręża 
jest umieszczana na planszy gry w 
taki sposób, aby rysunki beretów 
oraz rysunek korony znajdowały 
się dokładnie nad odpowiednimi 
nagrodami dla gracza.
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Karty Dud (Bagpipe)
Podczas Fazy Nagród możesz otrzymać Karty Dud. 
Nie ujawniaj ich do momentu, w którym chcesz 
ich użyć. 
Symbol u dołu każdej z Kart Dud określa fazę, 
w której dana karta może być zagrana.

Możesz użyć tej karty podczas Fazy 
Akcji.

Możesz użyć tej karty po wybraniu przez wszystkich graczy Żetonów Wybo-
ru, ale przed ich ujawnieniem.

Możesz użyć tej karty podczas Fazy Nagród. Nie możesz użyć Karty Dud, 
którą właśnie otrzymałeś w czasie Fazy Nagród tej rundy.

Z reguły kolejność zagrywania Kart Dud posiadających symbol  oraz symbol 
 nie ma znaczenia. Jednakże, w przypadku konfliktu co do kolejności za-

grania, posiadacz Odznaki Honorowej zagrywa kartę pierwszy, a w dalszej kolejności 
pozostali gracze, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W takiej sytuacji (i tylko w 
takiej sytuacji) jeśli gracz ominie swoją kolej na zagranie Kart Dud, nie może zagrać 
ich później w tej fazie tej rundy.

Ogólne zasady dotyczące zagrywania Kart Dud
 Możesz zagrać dowolną liczbę Kart Dud w trakcie rundy.
 Karty Dud nie posiadają limitu kart na ręce. 

 Odrzuć natychmiast wszystkie zagrane Karty Dud, chyba, że są to karty 
oznaczone symbolem “x2”. 

Karty Dud oznaczone symbolem “x2” możesz zagrać dwukrotnie

Po zagraniu karty oznaczonej symbolem “x2” umieść ją odsłoniętą przed 
sobą. Możesz skorzystać z tej karty jeszcze jeden raz ale dopiero w trakcie 
jednej z kolejnych rund. Nie można zagrać tej karty dwa razy w ciągu tej 
samej rundy. Odrzuć tę kartę po zagraniu jej drugi raz.

Niektóre z symboli specjalnych na Kartach Dud

Liczba jednostek wojsk. Zgodnie z tekstem na karcie, gracz może dodać 
lub przenieść określoną liczbę jednostek wojsk (lub liczbę mniejszą niż 
określona).

Liczba złotych monet jaką otrzymuje gracz.
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Liczba złotych monet jaką gracz ma stracić. Jeśli karta nie stanowi inaczej, 
gracz który ją zagrał jest graczem tracącym złoto.

Pospolite ruszenie, działające jak odpowiadająca mu akcja Uzupełnień. Dodaj 
po jednej jednostce wojsk do Obozu każdego z graczy oraz do Obozu Szkocji.

Karty Sztyletów (Dagger)
Poplecznicy Anglii otrzymują Karty Sztyletów. Są to karty 
zdrady! Karta może przedstawiać od jednego do trzech szty-
letów. Im więcej sztyletów na karcie, tym gorzej dla gracza, 
który ją otrzymał. 

Po otrzymaniu Karty Sztyletów Gracz zapoznaje się z nią nie 
ujawniając jej innym. Może powiedzieć innym graczom ile szty-
letów znajduje się na karcie, jednakże nie musi mówić prawdy. 

Na koniec gry wszyscy gracze odkrywają swoje Karty Szty-
letów. Każdy gracz sumuje liczbę sztyletów na swoich kar-
tach. Gracz z najmniejszą ilością sztyletów jest najuczciw-
szym graczem! W przypadku zwycięstwa Anglii, gracz ten 
wygrywa grę (patrz: rozdział “Zwycięstwo i Klęska”).

Oprócz tego, jeżeli któryś z graczy ma przynajmniej o 5 sztyle-
tów więcej niż każdy z pozostałych graczy, nie może on zostać 
zwycięzcą gry (patrz: rozdział “Zasada Pięciu Sztyletów”).

Z powyższego wynika, że zbyt częste wspieranie Anglii nie jest korzystne, choć, co do 
zasady Anglia oferuje hojniejszą nagrodę!

Koniec gry
Gra kończy się po siedmiu rundach, wraz 
z zagraniem ostatniej karty z Talii An-
gielskiego Oręża (będzie to jedna z Kart 
Króla Edwarda). 

Gra może też skończyć się wcześniej, je-
śli Znacznik klęsk Szkocji osiągnie pole 
oznaczone czaszką ze szkockim beretem. 
Stanie się to po czterech klęskach Szkocji.

Zwycięstwo i klęska
Zwycięstwo Szkocji — Znacznik klęsk Szkocji nie dotarł do końca toru klęsk.

Gracz z największą liczbą złotych monet wygrywa. Jeżeli kilku graczy posiada taką 
samą ilość złota, zwycięzcą jest ten z nich, który posiada najmniejszą liczbę sztyletów.

Zapanują honor i chwała! Nie zapomnij, że gracz posiadający przynajmniej pięć sztyletów więcej 
niż każdy z pozostałych graczy nie może wygrać gry (patrz: rozdział “Zasada Pięciu Sztyletów”).
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Klęska Szkocji — znacznik Klęsk Szkocji dotarł do końca toru lub, ujmując inaczej, 
angielski lew przesunął się na pole z czaszką w szkockim berecie. 

Wygrywa gracz z najmniejszą liczbą sztyletów. W przypadku remisu wygrywa ten z 
remisujących graczy, który posiada najwięcej złotych monet.

Zasada Pięciu Sztyletów
Zasadę tą stosuje się w przypadku zwycięstwa Szkocji. Jest niczym dzień sądu dla 
wyjątkowo przewrotnej osoby, jeśli się taka znalazła.

Na koniec gry gracze podliczają liczbę sztyletów na swoich Kartach Sztyletów, a na-
stępnie porównują swoje wyniki.

Jeżeli okaże się, że któryś z graczy posiada przynajmniej o pięć sztyletów więcej 
niż każdy z pozostałych graczy, wtedy szelma ten ogłaszany jest zdrajcą narodu i 
nie może wygrać gry. Tylko jeden gracz może być takim zdrajcą.

Oto kilka przykładów.

1. . Łukasz ma jeden sztylet, Małgorzata ma dwa, Robert posiada sześć sztyletów a Jan 
ma jedenaście (lub więcej) sztyletów. Sprzedajny Jan zostanie ogłoszony zdrajcą. Nie 
będzie mógł zostać zwycięzcą gry, nawet jeżeli posiadałby najwięcej złota!

2. Łukasz nie ma żadnych sztyletów, Małgorzata posiada jeden sztylet, Robert ma osiem, 
a Jan – dziewięć sztyletów. Każdy z graczy zachowuje szansę na bycie zwycięzcą gry, 
gdyż różnica pięciu sztyletów musi odnosić się do każdego z graczy aby moc zastoso-
wać powyższą zasadę. Różnica między Robertem, a Janem wynosi tylko jeden sztylet, 
tak więc Zasada Pięciu Sztyletów okazała się dla nich łaskawa!

Który z nas dwóch jest zdrajcą?
Wariant gry 2-osobowej
W Miecze i Dudy możesz grać także we dwójkę, wykorzystując do tego przedstawione 
poniżej zasady. Mechanika gry na dwie osoby jest całkowicie inna, jednakże sam duch 
rozgrywki pozostaje niezmieniony.

1. Przygotowanie do gry jest prze-
prowadzane w normalny sposób. Je-
dyna różnica polega na tym, że Talia 
Kart Sztyletów nie jest umieszczana 
na planszy gry. Zamiast tego obydwaj 
gracze dostają po siedem Kart Sztyle-
tów, które trzymają ukryte. 
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Każdy z graczy otrzymuje:  dwie Karty Sztyletów 
z jednym sztyletem, trzy Karty Sztyletów z dwo-
ma sztyletami oraz dwie Karty Sztyletów z trze-
ma sztyletami. 

Przed stworzeniem Talii Angielskiego Oręża 
odłóż do pudełka dwie Karty Angielskiego Orę-
ża:  “Irvine Capitulation” oraz “Bruce Joins Us 

Again!” Karty te nie mogą być wykorzystywane w grze dwuosobowej.

2. Podczas Fazy Inwazji, zaraz po odkryciu Karty Angielskiego Oręża, dodaj trzy jed-
nostki wojsk do Obozu Szkocji. 

3. Podczas Fazy Akcji, posiadacz Odznaki Honorowej jako pierwszy wykonuje akcję.

4. W trakcie trzeciej fazy Odznaka Honorowa nie jest przekazywana. Zamiast tego 
gracze przechodzą bezpośrednio do czwartej fazy i – używając Żetonów Wyboru – w 
tajemnicy decydują, którą ze stron będą popierać.

Jednocześnie gracze wybierają i umieszczają przed sobą jedną Kartę Sztyletów, której 
nie ujawniają przeciwnikowi .

Po wyborze Karty Sztyletów  gracze mogą zagrywać dowolne Karty Dud oznaczone 
symbolem .

Następnie gracz posiadający Od-
znakę Honorową może przekazać 
ją drugiemu graczowi. Nie jest jed-
nakże do tego zobligowany i może 
też ją zatrzymać.

Jeżeli Odznaka Honorowa nie zo-
stała przekazana – nic się nie dzieje. 
Jeśli jednak gracz zdecydował się ją 
przekazać – gracz, który ją właśnie 
otrzymał musi pozostawić w swoim 
obozie jedną jednostkę wojsk, prze-
nosząc pozostałe wojska do Obozu 
Szkocji. 

Dziś armie twe walczyć będą o ho-
nor Szkocji! Nawet jeśliś nikczem-
nym zdrajcą i spiskowałeś by nas 
zdradzić, w nadchodzącej bitwie 
zwycięstwo nie przyjdzie Anglii ła-
two!
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5. Jednocześnie odkrywane są  Żetony Wyboru oraz wybrane Karty Sztyletów.

Jeśli gracz wspiera Szkocję, wybrana przez przeciwnika Karta Sztyletów ląduje na sto-
sie kart odrzuconych tego gracza. Każdy z graczy może obejrzeć tę kartę w dowolnym 
momencie. 

Jeśli gracz wspiera Anglię, bierze on wybraną przez przeciwnika Kartę Sztyletów i 
umieszcza ją, odsłoniętą, przed sobą. Kartę tą gracz otrzymuje za swoją zdradę!

6. Ustalanie zwycięzcy gry następuje w ten sam sposób, co w grze na trzy lub więcej 
osób. 

Należy również przestrzegać Zasady Pięciu Sztyletów, z tym że jeśli jeden gracz ma 
o pięć sztyletów więcej od drugiego, należy rozpatrzyć jej efekt natychmiast po roz-
poczęciu nowej rundy gry. W takim przypadku gracz z większą ilością sztyletów jest 
ogłaszany zdrajcą bez czci i honoru, a jego przeciwnik wygrywa grę. 

Wszystkie pozostałe zasady gry dwuosobowej są niezmienione w stosunku do gry 
na 3-5 graczy.

Pozostań w domu!
Zasady gry pięcio- i sześcioosobowej
Wykorzystanie żetonu „Pozostań w domu!” umożliwia grę sześcioosobową. Można 
go również użyć jako wariantu w grze pięcioosobowej. 

Podczas przygotowania do gry daj Odznakę Honoro-
wą najstarszemu graczowi. Tu nic się nie zmienia. Na-
stępnie z ukłonem przekaż żeton „Pozostań w domu!” 
najmłodszemu z graczy. Gracz ten staje się pierwszym 
sędzią losów w tej grze.

Na początku pierwszej rundy gry żeton „Pozostań w 
domu!” nie ma wpływu na żadnego z graczy, dopiero 
oczekując na moment, w którym będzie go można wy-
korzystać. 

W trzeciej fazie rundy gry, czyli w Fazie Odznaki Honorowej, posiadacz Odznaki prze-
kazuje ją zgodnie z zasadami jednemu z graczy. Następnie posiadacz żetonu „Pozo-
stań w domu!” Powinien przekazać go innemu graczowi, nie będącemu posiadaczem 
Odznaki Honorowej. Co więcej, żetonu tego nie można przekazać graczowi, od któ-
rego otrzymało się go w poprzedniej rundzie. 

Gracz, który właśnie otrzymał żeton „Pozostań w domu!” musi wykonać poniższe ak-
cje, w następującej kolejności: 



15

1. Wykonać dowolne trzy akcje Uzupełnień. Możesz wykonać tą samą akcję dwa, a 
nawet trzy razy. Jedynie ich całkowita liczba nie może przekroczyć trzech. 

2. Odrzuć wszystkie wojska ze 
swojego Obozu.

3. Wróć do domu. Innymi słowy 
najbliższą bitwę przesiedzisz w 
Zamku.

Z powyższego wynika, iż gracz, 
który otrzymuje żeton  „Pozo-
stań w domu!” nie bierze udzia-
łu w nadchodzącej bitwie. Gracz 
ten nie będzie wybierał, którą ze 
stron wesprzeć, nie otrzyma też 
żadnych nagród. Nie może za-
grywać żadnych Kart Dud przed 
ujawnieniem Żetonów Wyboru w 

Fazie Nagród. Karty Dud zagrane przez pozostałych graczy nie mają na niego wpływu. 
Także Karty Angielskiego Oręża nie wywierają w stosunku do niego żadnych skutków. 

Kto rzekł, że to odwrót?! To jedynie staranne przygotowania do nadchodzących bitew!

Korzystając z tego wariantu w grze pięcioosobowej, zasady pozostają takie jak w 
grze sześcioosobowej. 

Grając w grę sześcioosobową  możesz chcieć rozegrać dłuższą grę, składającą się z 
dziewięciu rund. W takim przypadku zastosuj wariant opisany w sekcji Dłuższa gra.

Warianty gry
Rozgrywka trzyosobowa
Jeśli w grze bierze udział trzech graczy, zasady ulegają niewielkim zmianom. Na po-
czątku gry wszyscy gracze otrzymują po dwie Karty Dud zamiast jednej. Odznaka Ho-
norowa nie zmusza do wspierania Szkocji i zawsze powinna być przekazywana zgod-
nie z ruchem wskazówek zegara. Obóz Szkocji otrzymuje jedną dodatkową jednostkę 
wojska w każdej rundzie. 

Żadna z Kart Dud oraz Kart Angielskiego Oręża odnosząca się  do Odznaki Honoro-
wej nie jest dostosowana do gry na trzech graczy. Dlatego też na początku gry, zanim 
przystąpi się do tworzenia Talii Angielskiego Oręża, należy usunąć Kartę Angielskiego 
Oręża odnoszącą się do Odznaki Honorowej. W czasie gry, jeżeli wyciągniesz Kartę 
Dud odnoszącą się do Odznaki Honorowej – odrzuć tę kartę, a następnie wyciągnij 
kolejną.
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Szkoccy dudziarze
Na początku gry każdy z graczy wyciąga nie jedną, lecz trzy Karty Dud. Zasada ta 
wprowadza do gry więcej radosnego chaosu. Może też jednak spowodować znaczącą 
przewagę gracza, który szczęśliwie wylosuje mocną kombinację kart.

Wariant Szkockich dudziarzy jest bardzo polecany graczom pragnącym przede 
wszystkim rozrywki i jednocześnie nie lubiącym cięższego myślenia w trakcie gry.

Dłuższa gra
Można rozegrać również dłuższą grę, trwającą dziewięć rund zamiast siedmiu. W tym 
wariancie, na początku gry Talia Angielskiego Oręża powinna zawierać jedną kartę z 
czerwonym rewersem (jedna z kart króla Edwarda) oraz osiem (zamiast sześciu) kart 
z szarymi rewersami.

W tym wariancie Szkocja przegrywa po pięciu klęskach, a nie po czterech. Na począt-
ku gry nie umieszczaj znacznika klęsk Szkocji na planszy gry. Umieść go dopiero po 
pierwszej klęsce.

Wariant dla fanów dokładnych kalkulacji
Podczas przygotowania do gry znajdź jedną Kartę Sztyletów z jednym sztyletem, dwie 
karty z dwoma sztyletami oraz dwie karty z trzema sztyletami. Potasuj razem te pięć 
kart. Następnie znajdź kolejną kartę z jednym sztyletem, dwie karty z dwoma sztyle-
tami oraz dwie karty z trzema sztyletami. Potasuj tę drugą grupę pięciu kart i umieść 
ją pod pierwszą grupą. Następnie potasuj pozostałe karty i umieść je również na spo-
dzie talii. 

Otrzymasz w ten sposób bardziej przewidywalną Talię Sztyletów. Gracze będą mieli 
większe rozeznanie w tym, jakie karty może wyciągnąć każdy z nich.

Ograniczenie elementami gry
Ogólnie rzecz biorąc w grze Miecze i Dudy nie występuje ograniczenie elementami 
gry. Sytuacja, w której elementy te wyczerpią się jest wysoce nieprawdopodobna. Jed-
nakże, jeżeli tak się stanie, należy podjąć następujące kroki:

 Talia Kart Dud lub Kart Sztyletów zostanie wyczerpana: przetasuj odrzucone kar-
ty aby stworzyć nową talię.

 Wszystkie Karty Sztyletów zostały rozdzielone pomiędzy graczy: potraktuj wszyst-
kie brakujące Karty Sztyletów, jakie należałoby wziąć, jako karty z dwoma sztyletami. 
Zaznaczaj te wirtualne karty w dowolny, wygodny dla siebie sposób. Przykładowo, gdy 
musisz wyciągnąć brakującą Kartę Sztyletów, umieść na swoim stosie Kart Sztyletów 
żeton jednostki wojska lub monetę.
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Winieneś się wstydzić! Jeżeli rozdałeś graczom wszystkie Karty Sztyletów, równie do-
brze możesz w tym momencie zakończyć grę. Ech, ci sprzedajni arystokraci...

 Wszystkie Karty Dud zostały rozdzielone pomiędzy graczy: po prostu nie ciągniesz 
nowych kart. Smutne, ale niewiele można w tym momencie zrobić.

 Skończy ły się żetony wojsk lub monet: użyj dowolnych zamienników w miejsce 
oryginalnych żetonów.
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Odniesienia historyczne
Naszym celem w Mieczach i Dudach nie było dokładne odtworzenie 
wydarzeń z przeszłości. Niektóre z kart powstały jednakże w oparciu 
o określone tło historyczne.

Oszustwo Bruce’a (Bruce’s Trick)

Robert Bruce był ważną postacią szkockiej sceny politycznej, a później 
Królem Szkotów. W 1296 roku złożył hołd królowi angielskiemu Edwar-
dowi I. Rok później brał już udział w powstaniu Williama Wallace’a, by 
następnie, zaraz po stłumieniu rewolty, ponownie przysiąc wierność 
Edwardowi I. Robert popierał króla do roku 1306, gdy ponownie zmie-
nił front i opowiedział się po stronie Szkocji.

Wdzięczność Wallace’a (Wallace’s Gratitude)

William Wallace jest bohaterem narodowym Szkocji, żarliwym patrio-
tą i bojownikiem o wolność. W 1297 roku stanął na czele powstania, 
gromadząc pod swoim sztandarem wiele szkockich klanów. Słynny film 
“Braveheart” był nie tylko inspirowany tymi wydarzeniami, ale również 
jego głównym bohaterem jest sam William Wallace, znakomicie zagra-
ny przez Mela Gibsona.

Pomoc Lambertona (Lamberton’s Help)

William Lamberton był biskupem St. Andrews. Odegrał znaczącą rolę w 
wojnach o niepodległość. Lamberton aktywnie wpływał na szkockich 

arystokratów, nakłaniając ich do wsparcia Szkocji.

Bruce’owie kontra 
Comynowie (Bruces vs Comyns)

Klany Bruce’ów i Comynów rywali-
zowały ze sobą przez wiele lat. Po-

kłosiem tej rywalizacji było zabicie 
przez Roberta Bruce przywódcy 
swoich wrogów – Reda Comyna.
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Strażnicy (The Guardians)

Strażnikami Szkocji nazywano grupę szkockiej szlachty, zarządzającą 
krajem w czasie Wojen o Niepodległość. Na przestrzeni lat, tytuł Straż-
nika należał do Roberta Bruce’a, Williama Wallace’a, Williama Lamber-
tona oraz Reda Comyna.

Ród Dawida (David’s Lineage)

W 1290 roku, po śmierci królowej Małgorzaty, pojawiło się trzynastu 
pretendentów do szkockiego tronu. Jednakże tylko prawdziwy poto-
mek Dawida I mógł zostać królem. Pięciu kandydatów udowodniło 
swoje koligacje z Dawidem. Król Anglii Edward I postanowił wybrać 
spośród pretendentów Johna Balliola i osadzić go na tronie. 

Vive la France!
W 1294 roku, w odpowiedzi na agresywne poczyniania Anglii,  Francja i 
Szkocja zawarły sojusz. Ów antybrytyjski układ zwany był Starym Przy-
mierzem („Auld Alliance”) i przetrwał do połowy XVI wieku.

Pakt z Erykiem II (Treaty with Eric II)

Król norweski Eryk II zdecydował się poprzeć antyangielską kampanię, 
wysyłając do Szkocji 100 statków wartych 50000 srebrnych monet.

Plan Balliola (Balliol’s Plan)

W reakcji na francusko-szkockie negocjacje, Edward I rozpoczął umac-
nianie granic. W odpowiedzi, John Balliol wyznaczył  zgromadzenie 
wojsk w Kaddonli. Część szkockich klanów wolała jednakże zignoro-
wać wezwanie.

Wpływ Papieża (Pope’s Influence)

W 1296 roku, angielscy zbrojni pojma-
li szkockiego króla Johna Balliola. Biskup 
Lamberton natychmiast udał się do Rzymu, 
by prosić Papieża o pomoc. Na skutek po-
litycznych nacisków Papieża, Anglicy mu-
sieli wypuścić pojmanego na wolność.
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