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Informacje o grze:
2-4 graczy  /  90-120 minut  /  Wiek graczy:12+

Zawartość gry

           

              Cel gry

Król nie żyje. Znowu. Ale tym razem śmierć monarchy wpycha królestwo Yorevale w większy 
chaos niż kiedykolwiek. Monarcha nie miał oficjalnego następcy, ale kraina pełna jest jego bękarcich 
dzieci. Czyli was. Wiecie, że każde z was ma prawo ubiegać się o koronę. Ale wiecie też, że taka 
rywalizacja wciągnęłaby was w nadworne gry. Doświadczeni szlachcice bawiliby się wami, a wy 
nie wiedzielibyście, komu można zaufać, cały czas zerkając do tyłu, czy przypadkiem z pleców nie 
wystaje wam nóż. Zamiast tego postanawiacie postawić sobie wyzwanie: najlepszym kandydatem 
do tronu będzie to z was, które zbuduje i będzie zarządzać najlepszą karczmą. A zatem pora wziąć się 
do roboty – los królestwa Yorevale spoczywa na waszych barkach!

• Instrukcja do gry
• 1 Plansza Reputacji
• 1 Plansza Rozwoju
• 4 Plansze Karczmy Graczy
• 36 Znaczników Gracza w 6 różnych kolorach

• 6 znaczników w kolorze czarnym
• 6 znaczników w kolorze zielonym
• 6 znaczników w kolorze białym
• 6 znaczników w kolorze żółtym
• 6 znaczników w kolorze czerwonym
• 6 znaczników w kolorze szarym

• 6 Pionków Gracza w 6 różnych kolorach
• 36 Znaczników Plotek w 3 różnych kolorach

• 12 znaczników plotek ekonomicznych 
[zielona wstążka]

• 12 znaczników plotek politycznych 
[niebieska wstążka]

• 12 znaczników plotek wędrowniczych 
[czerwona wstążka]

• 45 Żetonów Guldenów 
• 20 żetonów o wartości 1 
• 15 żetonów o wartości 2 
• 10 żetonów o wartości 5 

• 15 Żetonów Długu 
• 10 żetonów o wartości -1 
• 5 żetonów o wartości -2

• 74 Znaczniki Składników
• 9 znaczników Miodu
• 9 znaczników Dziczyzny
• 9 znaczników Przypraw korzennych
• 9 znaczników Cytrusów
• 9 znaczników Czarnych Łez
• 9 znaczników Jagód
• 5 znaczników Dyni

• 5 znaczników Przypraw ziołowych
• 5 znaczników Wykwintnych serów
• 5 znaczników Ryb

• 15 Kart Przepisów 
• 120 Kafelków Rozbudowy Karczmy
• 16 Kafelków Podstawowych Karczmy
• 20 Kafelków Gości Karczmy

• 4 Ciemiężonych
• 4 Banitów
• 4 Wędrowców
• 4 Mieszczan
• 4 Szlachty

• 10 Kart Królestwa
• 6 Kart Szyldów
• 4 Planszetki ze skróconymi zasadami 
• 1 Kość Losowych Zdarzeń
• 4 Kafelki Przekroczenia progu 40 Prestiżu.
• 3 Woreczki
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Rozłożenie gry 

1. Na stole ułóżcie Planszę Rozwoju oraz Planszę Reputacji w taki sposób, aby każdy z graczy miał swobodny 
dostęp do elementów znajdujących się na obu planszach. 

1 - Pięć klas społecznych, u których gracz będzie starał się zdobyć przychylną Reputację. Są to Ciemiężeni, Banici, 
Wędrowcy, Mieszczanie i Szlachta. Każda klasa ma swój własny tor Reputacji i Akcję Specjalną.
2 - Tor Reputacji przypisany do klasy społecznej, której symbol widnieje po lewej stronie.
3 - Prestiż dodawany do wyniku na koniec gry. Zależy od miejsca, w którym znajduje się Znacznik każdego gracza.
4 - Pole aktywacji Akcji Specjalnej. Pięć akcji specjalnych opisanych po prawej stronie planszy przynależy zgodnie 
z rzędami do pięciu klas społecznych.
5 - Opis działania Akcji Specjalnej danej klasy społecznej.
6 - Efekt rozliczany, gdy wartość Reputacji danego gracza na torze spadłaby poniżej 0. Znacznik gracza pozostaje na 
polu 0.
7 - Efekt rozliczany, gdy wartość Reputacji danego gracza na torze wzrosłaby powyżej 12. Znacznik gracza pozostaje 
na polu 12.
8 - Oznaczenie pól startowych, na których gracze umieszczają swoje Znaczniki Gracza na początku gry.

1 - Tor Prestiżu Karczmy. Osoba, która po podliczeniu punktów na 
koniec gry posiada najwięcej Prestiżu, wygrywa grę.
2 - Pole startowe Prestiżu Karczmy, na którym każdy gracz stawia 
swój Pionek Gracza na początku gry.
3 - Efekt przekroczenia Prestiżu powyżej 40 punktów. Gracz 
dobiera kafelek +40 Prestiżu i przesuwa swój pionek w miejsce 
zgodne z pozostałą wartością Prestiżu.
4 - Tor Inwestycji kafelków I poziomu (srebrna ramka)
5 - Tor Inwestycji kafelków II poziomu (złota ramka)
6 - Efekt przesuwania kafelków na obu torach po zakupie Kafelka 
Rozbudowy Karczmy. Na koniec fazy Rezerwacji należy odrzucić 
skrajne prawe kafelki z obu torów na stos kafelków odrzuconych.

2. Każdy z graczy wybiera jedną Planszę Karczmy Gracza. Ułóżcie wybraną planszę gracza przed sobą na stole.

Każde z was będzie prowadziło swoją własną karczmę, co reprezentuje wasza własna indywidualna planszetka. Plansza 
Rozwoju oraz Plansza Reputacji stanowią jednak wspólny zbiór informacji, który dotyczy wszystkich graczy.

1 - Skrzynia na zasoby zdobyte podczas tury gracza.
2 - Dwa miejsca na zarezerwowane kafelki rozbudowy karczmy.
3 - 16 pól rozbudowy karczmy i 4 pola w narożnikach na podstawowe 
kafelki karczmy.
4 - Trzy miejsca na plotki ekonomiczne.
5 - Trzy miejsca na plotki polityczne.
6 - Trzy miejsca na plotki wędrownicze.
7 - Pola Zmiany Nastawienia do Gości.
8 - Przychód Karczmy.
9 - Opis bonusu przyznawanego za przekroczenie maksymalnego 
Przychodu Karczmy. Pionek gracza zostaje na polu o wartości 10.
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4.
Niech każdy z gracz dobierze po 6 Znaczników Gracza w tym samym kolorze, co Pionek Gracza i połóżcie je 
na odpowiednich polach startowych:
a. Jeden znacznik na Planszy Karczmy Gracza na torze Przychodu Karczmy ułóżcie na polu o wartości 4. 
b. Jeden znacznik na Planszy Rozwoju na torze Reputacji Ciemiężonych ułóżcie na polu o wartości 1.
c. Jeden znacznik na Planszy Rozwoju na torze Reputacji Banitów ułóżcie na polu o wartości 1.
d. Jeden znacznik na Planszy Rozwoju na torze Reputacji Wędrowców ułóżcie na polu o wartości 1.
e. Jeden znacznik na Planszy Rozwoju na torze Reputacji Mieszczan ułóżcie na polu o wartości 1.
f. Jeden znacznik na Planszy Rozwoju na torze Reputacji Szlachty ułóżcie na polu o wartości 1.

 

 

5. Każdy gracz dobiera również 5 Kafelków Gości Karczmy, po 1 Kafelku z każdej klasy społecznej – Ciemiężeni, 
Banici, Wędrowcy, Mieszczanie, Szlachta. Kafelki Gości należy położyć obok Planszy Karczmy Gracza.

Przy prowadzeniu karczmy ważne jest dbanie o relacje z każdym klientem. Do waszych włości mogą bowiem 
trafić zwykli, prości ludzie reprezentowani przez Ciemiężonych, szukający okazji do bitki Banici, zmęczeni podróżą 
Wędrowcy, ciągle zajęci Mieszczanie, a także nonszalanccy przedstawiciele Szlachty. Dzięki Kafelkom Gości Karczmy 
jako właściciele będziecie mogli zdecydować, która z grup jest u was w karczmie milej widziana, a która niechętnie 
zapraszana jest do środka.

3. Każdy z graczy dobiera po 1 Karcie Szyldów i reprezentującym szyld Pionku Gracza. Następnie kładzie pionek na 
polu o wartości 6 na swoim torze Prestiżu Karczmy. Kartę Szyldu można umieścić gdziekolwiek przed sobą. 

Karty Szyldów
1.  Tawerna pod Czarnym Łabędziem
2.  Tawerna pod Pyszałkowatym Smokiem
3.  Tawerna pod Zaczepnym Kogutem
4. Tawerna u Króla Gryfa 
5.  Tawerrna pod Psią Gwiazdą
6.  Tawerna pod Śmierdzącym  

Kocurem 

Zarówno Znaczniki jak i Pionek Gracza określają w trakcie gry wasz stan osiągnięć, których dokonaliście w karczmie. 
Ich początkowe położenie reprezentuje wasz stan zastany. Karczma przynosi mały przychód w postaci guldenów, nie 
wzbudza specjalnego zachwytu u żadnej z grup społecznych, a startowy Prestiż związany jest tylko z błękitną krwią, 
która wzbudza szacunek wśród pospólstwa. Wszystko jednak w trakcie rozgrywki może się zmienić.

2. 3.1.

4. 5. 6.
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6.
W dowolnym miejscu przy Planszy Rozwoju ułóżcie stos Żetonów Guldenów oraz Żetonów Długu. 

 
 

Gulden to podstawowa waluta w Delcrys. Tak samo podstawowe jest zaciąganie długów, które później trzeba spłacać.
 

7. Ułóżcie plotki ekonomiczne , plotki polityczne  i plotki wędrownicze   
w dowolnym miejscu przy Planszy Rozwoju. 

8. W dowolnym miejscu przy Planszy Rozwoju ułóżcie Znaczniki Składników. 
 

Wszyscy karczmarze mają dostęp do takich składników jak woda, mąka, wino, cukier, podstawowe warzywa, nabiał, 
lód, tłuszcz i drożdże. A także na pewno jeszcze do kilku innych składników ukrytych pod skrzyniami w schowku. 
Składniki, które będziecie pozyskiwać w trakcie rozgrywki, to rzeczy wyjątkowe, potrzebne by stworzyć dania, które 
rozsławią wasze karczmy!

Grasz pierwszy raz albo gracie w dwóch graczy?
Przy pierwszych rozgrywkach, ale także przy grze dla dwóch graczy, zaleca się wyciągnięcie z talii Kart Przepisów: 
Cuckold stew, Smiling witch, Duck in rubies and gold oraz Bersuhl sweet fish dumplings. Te przepisy są zaliczane do 
kart zaawansowanych, których stworzenie jest trudniejsze od pozostałych. 

9. Karty Przepisów przetasujcie i ułóżcie obok Planszy Rozwoju rewersem do góry. 
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10.
Są cztery rodzaje Kafelków Rozbudowy Karczmy: Wyposażenie (żółte narożniki), Usługi (brązowe narożniki), 
Pracownicy (niebieskie narożniki) oraz Goście specjalni (czerwone narożniki). Podzielcie kafelki na dwa stosy, 
zgodne z ich poziomami (poziom I ma srebrne ramki, poziom II – złote). Powinno być:
• 8 kafelków I poziomu dla każdego koloru
• 7 kafelków II poziomu dla każdego koloru.

 

Kafelki Rozbudowy Karczmy pozwolą wam stworzyć własną, unikatową karczmę. Podczas rozgrywki będziecie 
decydować, co w waszej karczmie się znajduje i w jakim miejscu. Mimo że gra nie ocenia wartości estetycznych 
wybudowanej karczmy, to na koniec gry możecie przejrzeć wasze Plansze Karczmy, aby zobaczyć, jakie miejsce udało 
wam się stworzyć tym razem.

11.
Stos Kafelków Rozbudowy Karczmy poziomu I należy wrzucić do pierwszego woreczka. Stos kafelków poziomu 
II należy wrzucić do drugiego woreczka. Zawartość obu woreczków należy wymieszać. Stąd w trakcie gry 
będziecie dobierać nowe kafelki na tor Inwestycji Karczmy. 

Kafelki Podstawowe Karczmy przetasujcie i rozdajcie po 4 losowe kafelki każdemu z graczy. Pozostałe 
Kafelki Podstawowe Karczmy odłóżcie do pudełka. Nie będziecie ich potrzebować podczas tej rozgrywki. 

12.

Grasz pierwszy raz?
Karty Królestwa (opisane w kroku 13) sprawiają, że każda rozgrywka będzie na swój sposób inna. Kombinacji jest mnóstwo, 
niektóre z połączeń kart są trudniejsze, a inne łatwiejsze. Na końcu instrukcji znajdziecie tabelę obrazującą które połączenia 
kart są najciekawsze, a które najbardziej wymagające. Przy pierwszej rozgrywce proponujemy zagrać bez Kart Królestwa, 
ignorując krok 13 w poniższej instrukcji. Przy następnych grach zaleca się już zaimplementowanie tej zasady. Możecie 
wtedy sięgnąć do tabeli, aby wybrać stosowne dwie karty dla danej rozgrywki albo zdać się na los.

 

13.
Przetasujcie Karty Królestwa i ułóżcie dwie z nich awersem do góry nad Planszą Rozwoju. Te karty będą 
wprowadzać dodatkowe zasady dotyczące najbliższej rozgrywki, których należy przestrzegać przez całą grę. 
Resztę Kart Królestwa odłóżcie do pudełka, nie będą one potrzebne.

Karty Królestwa są zbiorem dziwnych praw, które ustalił zmarły król. Niestety, zanim któreś z was sięgnie po koronę 
i uzyska możliwość ich zmiany, będziecie musieli ich przestrzegać.

 

1 - Numer Karty Królestwa
2 - Nazwa Karty Królestwa
3 - Schematyczna prezentacja  
działania danej karty 
 
 
 

 

14. Każdy gracz dobiera jedną Planszetkę ze skróconymi zasadami i układa ją obok swojej Planszy Karczmy Gracza. 

1.

2.

3.
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Przed grą

Grasz  
pierwszy raz?

Przy pierwszych rozgrywkach proponujemy, aby 
4 wylosowane Kafelki Podstawowe Karczmy 
każdy gracz rozłożył losowo na swojej Planszy 
Karczmy Gracza, w czterech rogach zabudowy 
karczmy, bez mechaniki wyboru dobranych 
kafelków. Możecie więc pominąć kroki 1-3 poniżej. 
Jeśli chcecie rozegrać pierwszą partię jeszcze 
prościej, możecie w ogóle zrezygnować z użycia 
tych kafelków. Potraktujcie szare pola jako pola 
niedostępne podczas gry. W takim wypadku 
koniec gry zostanie automatycznie wywołany, 
kiedy pierwszy gracz zabuduje wszystkie 16 pól 
swojej Planszy Karczmy Gracza.

KROK 1: Z dobranych czterech Kafelków Podstawowych Karczmy każdy gracz wybiera 1 kafelek, z którym rozpocznie 
grę. Taki kafelek na chwilę odkładamy na stole rewersem do góry. Pozostałe 3 kafelki należy oddać graczowi po lewej 
w taki sposób, aby reszta graczy nie widziała ich zawartości.

KROK 2: Z pozostałych 3 kafelków każdy gracz wybiera 1 kafelek, który ponownie sobie zachowa. Kafelek ten znowu 
umieszczamy na stole przed sobą a pozostałe 2 kafelki przekazujemy graczowi po lewej.

KROK 3: Z 2 kafelków każdy graczy wybiera ponownie 1 kafelek. Kafelek umieszczamy na stole, a pozostały 1 kafelek 
przekazujemy graczowi po lewej. 

KROK 4: Ostatni otrzymany kafelek kładziemy razem z trzema kafelkami już położonymi na stole. Każdy gracz teraz 
obraca swoje kafelki awersem do góry, a następnie umieszcza je na swojej Planszy Karczmy Gracza w czterech rogach 
zabudowy karczmy. Gracz podczas umieszczenia kafelka otrzymuje wszystkie efekty (w kolejności od lewej do prawej, 
jeśli ma to znaczenie) wypisane na kafelku. Niektóre kafelki mają swoje własne, specjalne efekty, jak na przykład 
Grządka. Żeby dowiedzieć się o nich więcej, przejdź do strony 26.

UWAGA!
Gracz nigdy nie może posiadać mniej Prestiżu niż 1, mniej Przychodu Karczmy niż 1 i więcej niż 10, a także posiadać 
więcej Reputacji u dowolnej klasy społecznej niż 12, a mniej niż 0. Gracz otrzymuje jednak czasami dodatkowy efekt 
przy aktualizacji swoich żetonów przy przekroczeniu wspomnianych wartości. Te efekty dotyczą:
Toru Reputacji:
Jeśli gracz miałby spaść poniżej wartości 0, to, zależnie od spadku Reputacji, traci 1 punkt Prestiżu za każde miejsce, 
o które miałby spaść. Przykład: Jeśli gracz stojący na polu 1 na dowolnym torze Reputacji miał spaść o trzy miejsca, 
to jego pionek ląduje na polu 0, a gracz traci natychmiastowo 2 punkty Prestiżu. Jeśli gracz miałby przekroczyć 
maksymalną ilość 12 punktów Reputacji, wykonuje 1 raz Akcję Specjalną przypisaną do danej klasy, niezależnie od 
wartości wzrostu.
Prestiżu Karczmy:
Jeśli gracz miałby przekroczyć maksymalną wartość 10 guldenów, otrzymuje w ramach bonusu 1 gulden bonusowy, 
niezależnie od wzrostu przychodu.
Minimalny poziom Prestiżu gracza wynosi 1. Jeśli gracz poprzez własne czynności podczas swojej tury (zmianę 
nastawienia gości, rozbudowa kafelków) miałby spaść poniżej tego poziomu, to nie może wykonać danej akcji, która 
by go do temu zmuszała. Jeśli natomiast spadek Prestiżu poniżej 1 wywołany jest przez innego gracza (użyciem akcji 
plotek politycznych), to gracz może użyć tej akcji na tym graczu, jednak nie ma ona żadnego efektu w odniesieniu do 
punktów Prestiżu tego gracza.
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POLA SPECJALNE NA TORZE REPUTACJI
Jeśli w dowolnym momencie gry gracz przekroczy pole Akcji Specjalnej (zyskując, tracąc lub po prostu się na nim 
zatrzymując) u dowolnej z Klas Społecznych na Torze Reputacji, to wykonuje przypisaną do niej akcję specjalną. Jeśli 
gracz NIE MOŻE wykonać danej akcji specjalnej (w dowolnym momencie gry), a efekt zmusza go do jej wykonania, 
to jej nie wykonuje. Nie ma limitu akcji specjalnych na turę, które gracz może wykonać.

Opis akcji specjalnych:

Ciemiężeni – Dobierz 1 dowolną plotkę.

 

          Banici – Rzuć Kością Losowych Zdarzeń i wykonaj efekt przypisany do wyniku na kości. 
1 - Odrzuć jedną dowolną plotkę. 
2 - Strać 1 punkt Reputacji u Szlachty 
3 - Cofnij Przychód Karczmy na swojej planszy o 1 pole 
4 - Otrzymaj 2 punkty Reputacji u Banitów 
5 - Otrzymaj 3 guldeny i umieść je w swojej skrzyni 
6 - Otrzymaj 1 punkt Reputacji u Mieszczan i 1 punkt Reputacji u Wędrowców.

           Wędrowcy – MOŻESZ wybrać jedną z trzech akcji z poniższej listy i wykonać ją: 
1) Dobierz dwie karty przepisów z wierzchu stosu kart dobierania. Wybierz jedną z nich 
i zachowaj ją na ręce. Drugą odrzuć na stos kart odrzuconych. 
2) Odrzuć kartę przepisu z ręki na stos kart odrzuconych. 
3) Wybierz jednego innego gracza i zabierz jedną losową kartę przepisu z jego ręki. Wskazany 
gracz może po tej akcji dobrać nową jedną kartę z wierzchu stosu kart przepisów.

           Mieszczanie – MOŻESZ wybrać jedną z trzech akcji z poniższej listy i wykonać ją: 
1) Wymień jeden zarezerwowany kafelek na inny kafelek z toru Inwestycji Karczmy lub na 
kafelek z wierzchu stosu kafelków odrzuconych. Wymieniane kafelki muszą być tego samego 
poziomu. 
2) Zamień jeden własny zarezerwowany kafelek na zarezerwowany kafelek innego gracza. 
3) Odrzuć jeden własny zarezerwowany kafelek do woreczka z kafelkami danego poziomu. 
Otrzymaj 2 guldeny i umieść je w swojej skrzyni.

Szlachta – Otrzymaj 3 guldeny i umieść je w swojej skrzyni.

KROK 5: Każdy gracz dobiera tyle Żetonów Guldenów na start, ile wskazuje jego znacznik na torze Przychodu 
Karczmy.

UWAGA! 
Limit posiadanych Żetonów Guldenów w Skrzyni w dowolnym momencie gry wynosi 20. Jeśli gracz w dowolnym 
momencie miałby otrzymać guldeny ponad maksymalny limit, to ich nie otrzymuje. Nie ma limitu posiadanych 
Żetonów Długu, które należy zawsze spłacać na koniec swojej tury, jeśli istnieje taka możliwość.

KROK 6: Na starcie każdy gracz dobiera 1 plotkę ekonomiczną, 1 plotkę wędrowniczą oraz 1 plotkę polityczną.  
Plotki należy umieścić na własnej Planszy Karczmy Gracza w wyznaczonych miejscach. 
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UWAGA! 
Limit posiadanych plotek z każdego rodzaju w dowolnym momencie gry wynosi 3. Jeśli gracz w dowolnym 
momencie miałby otrzymać plotkę ponad maksymalny limit, to jej nie otrzymuje. 

KROK 7: Każdy gracz dobiera z wierzchu stosu Kart Przepisów po dwie karty na rękę. Karty przepisów to dodatkowe 
cele dla każdego z graczy. Po spełnieniu Karty Przepisu gracz otrzymuje natychmiast wypisane na karcie bonusy. 
Karty Przepisów należy trzymać na ręce w taki sposób, aby pozostali gracze nie widzieli ich awersów. 

1 - Nazwa Przepisu 
2 - Grafika przedstawiająca danie 
3 - Niezbędne składniki, które należy posiadać, aby móc 
zrealizować przepis. Gracz zawsze potrzebuje tylko  
1 żetonu danego składnika do jednego przepisu.  
Po realizacji, odrzuca wskazane żetony składników. 
4 - Nagroda, którą gracz otrzyma za zrealizowanie 
przepisu.

 

KROK 8: Stwórzcie teraz tor Inwestycji Karczmy na Planszy Rozwoju. Wyciągnijcie z każdego woreczka z Kafelkami 
Rozbudowy Karczmy po 4 losowe kafelki i ułóżcie je obok siebie w wyznaczonym torze I lub II poziomu awersem do 
góry. Spośród tych kafelków będziecie dokonywać zakupu w trakcie gry.

KROK 9: Grę rozpoczyna najstarszy gracz, ze względu na faworyzowanie w drodze po koronę najstarszego członka 
rodziny królewskiej. Po turze tego gracza swoje tury wykonują pozostali gracze zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Jeśli warunek wiekowy nie podoba wam się jako wybór pierwszego gracza, sami zdecydujcie, w jaki sposób wybierzecie 
gracza rozpoczynającego. W końcu wszyscy jesteście bękartami króla, macie więc równe prawo głosu w tej kwestii.

Rozgrywka

Tura gracza składa się z kolejno uporządkowanych akcji, które gracz może lub musi wykonać. Opis każdej z akcji 
znajduje się poniżej.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA AKCJI:
1. Przeniesienie zasobów ze Skrzynki do Sakiewki.
2. Zmiana nastawienia do Gości.
3. Wykorzystanie plotek jako akcje specjalne.
4. Inwestycja karczmy.
5. Rezerwacja.
6. Rozbudowanie karczmy.
7. Zrealizowanie przepisu.
8. Aktualizacja żetonów.
9. Koniec tury.

1.

2.

3. 4.
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1. Przeniesienie zasobów ze Skrzyni do Sakiewki
W trakcie gry wykorzystuje się zasoby, które należy rozmieszczać na dwóch typach pól. Jedno z nich 
określane jest jako Skrzynia.

W skrzyni przetrzymuje się zasoby pieniężne zdobyte podczas tury (guldeny oraz długi), a także guldeny, 
które pozostały graczowi niewykorzystane na koniec tury. Zasobów ze skrzyni gracz nie może w żaden 
sposób wydawać w trakcie tury. Są to zasoby, z których gracz skorzysta dopiero w następnej turze. Pole 
Skrzyni znajduje się na Planszy Karczmy Gracza.

Drugim typem pola do przetrzymywania zasobów jest Sakiewka.

  W Sakiewce przetrzymuje się zasoby, które zarobiliśmy w poprzedniej turze i możemy je wydać w aktualnej 
turze. Sakiewka nie ma swojego miejsca na Planszy Karczmy Gracza. Sakiewką określa się więc wyciągnięcie 
zasobów ze Skrzyni i umieszczenie ich obok Planszy Karczmy Gracza. 

Do Sakiewki przenosi się Guldeny wyciągnięte ze Skrzyni i umieszczone obok Planszy Karczmy Gracza. na początku 
swojej tury, a do Skrzyni przenosi się zasoby z sakiewki na koniec swojej tury. W ten sposób na koniec swojej tury 
żadne znaczniki nie powinny znajdować się na miejscu zwanym Sakiewką.

2. Zmiana nastawienia do gości 
 Gracz może zmienić nastawienie swojej karczmy do Gości reprezentowanych przez 5 klas społecznych.  
Na Planszy Karczmy Gracza znajdują się dwa pola oznaczone przy pomocy ikony drzwi. Pole z otwartymi 
drzwiami symbolizuje bonus o wartości +1 Reputacji, a zamknięte drzwi symbolizują spadek o -3 Reputacji.

Zmiana nastawienia do Gości powoduje, że do odwiedzin karczmy zniechęca się jedną z klas społecznych, a do 
częstszych odwiedzin zachęca się inną klasę społeczną.

Gracz spośród swoich 5 Kafelków Gości Karczmy wybiera jedną klasę społeczną, u której straci -3 Reputacji i ich 
żeton kładzie na polu z zamkniętymi drzwiami. Aktualizuje od razu status Reputacji na Planszy Rozwoju. Następnie 
wybiera, u której klasy otrzyma +1 Reputacji i jej żeton kładzie polu z otwartymi drzwiami, jednocześnie aktualizując 
ten status na Planszy Rozwoju.

 

Sakiewka



20 21

UWAGA!  
Gracz może wykonać ten ruch wyłącznie raz na turę. Przy następnym używaniu Zmiany Nastawienia do Gości, gracz 
nie może położyć tych samych Kafelków Gości Karczmy na tych samych polach (może jednak zmienić miejscami 
położone wcześniej kafelki). Jeśli w wyniku zmiany nastawienia do Gości przejdziemy przez pole specjalne na torze 
Reputacji na Planszy Rozwoju to zostaje uruchomiona akcja specjalna.

3. Wykorzystanie plotek jako akcje specjalne
Gracz może na początku swojej tury wykorzystać akcje przypisane do plotek, odrzucając na wspólny stos 
równowartość plotek przypisanych do akcji.

AKCJE PLOTEK:
Plotki ekonomiczne:

a. Użyj 1 plotkę ekonomiczną – Gracz otrzymuje 2 guldeny i umieszcza je w swojej skrzyni. 
b. [Dla 2 graczy] Użyj 2 plotki ekonomiczne – Gracz zabiera 1 dowolną plotkę i 1 guldena przeciwnemu 
graczowi. Gracz umieszcza zabranego guldena w swojej sakiewce.
c. [Dla 3-4 graczy] Użyj 2 plotki ekonomiczne – Gracz zabiera do 1 guldena dwóm przeciwnym graczom  
i dodaje je do swojej Sakiewki. 

Plotki polityczne:
a. Użyj 1 plotkę polityczną – Gracz otrzymuje +1 Reputacji u dowolnej klasy społecznej (Ciemiężeni / Banici / 
Wędrowcy / Mieszczanie / Szlachta). 
b. [Dla 2 graczy] Użyj 2 plotki polityczne – Gracz redukuje o -1 wskaźnik Reputacji dowolnemu graczowi oraz 
otrzymuje +1 Reputacji u dowolnej klasy. Jeśli dzięki temu znacznik gracza przekroczy POLE SPECJALNE, to 
gracz wykonujący ruch otrzymuje tę akcję zamiast gracza, do którego należy przesunięty znacznik. 
c. [Dla 3-4 graczy] Użyj 2 plotki polityczne – Gracz redukuje o -1 Reputację u dowolnych klas społecznych 
(mogą być różne) dwóm przeciwnym graczom. Jeśli dzięki tej akcji znacznik dowolnego przeciwnego gracza 
przekroczy POLE SPECJALNE, to Ty wykonaj za niego tę akcję i otrzymaj wynikające z niej bonusy.

Plotki wędrownicze:
a. Użyj 1 plotkę wędrowniczą – Gracz odrzuca wszystkie kafelki rozbudowy karczmy z wybranego toru 
(I poziomu albo II poziomu) na stos kafelków odrzuconych i dobierz nowe kafelki na ten tor. 
b. Użyj 2 plotki wędrownicze – Gracz zamienia miejscami jeden kafelek z symbolem składnika (kafelek nie 
musi posiadać żetonu składnika) z własnej karczmy na kafelek z symbolem składnika z karczmy innego gracza. 
W trakcie zamiany przekazywane są wszystkie żetony widniejące na tych kafelkach, a jeśli kafelek nie miał już 

żetonów składników, to uzupełnia się go tak, jak po zakupie kafelka. Żadnych innych bonusów oprócz składnika 
gracze nie aktualizują. Nie można również zmieniać miejsc zamienianych kafelków i trzeba nadal spełniać 
wszystkie wymogi związane z aktywnymi Kartami Królestwa. 

UWAGA! 
Akcję specjalną z jednego z trzech rodzajów plotek gracz może użyć jednorazowo w swojej turze. Może więc wykonać 
trzy akcje specjalne, ale każda z nich musi pochodzić z innego rodzaju plotki.

4. Inwestycja karczmy
Gracz może dokonać zakupu maksymalnie 2 Kafelków Rozbudowy Karczmy wybierając spośród dowolnego 
rzędu na torze Inwestycji Karczmy lub spośród własnych Zarezerwowanych Kafelków. Koszt zakupu 
znajduje się na górze kafelka. Koszt wyrażony jest najczęściej w postaci Guldenów, które musimy zapłacić 
za pozyskanie danego kafelka. Niektóre kafelki mają alternatywny sposób zakupu – zakup poprzez plotki. To 
gracz decyduje, w jaki sposób zapłaci za dany kafelek.

1 - Pojedynczy koszt kafelka.
2 - Alternatywny koszt kafelka, z których gracz wybiera tylko 
jeden, jaki opłaci.
3 - Nazwa kafelka.
4 - Poziom kafelka oznaczający woreczek, do którego ma 
dany kafelek trafić (I poziom albo II poziom) oraz  
Tor Inwestycji, na który powinien być wykładany.  
Srebrna ramka = I poziom, złota = II.
5 - Reprezentowana klasa społeczna (tylko Goście Specjalni)
6 - Reprezentowana grupa pracownicza (tylko Pracownicy) 
7 - Efekt przyznawany przez kafelek po jego położeniu 
w Karczmie Gracza.
8 - Składnik, który dany kafelek oferuje. Po położeniu takiego 
kafelka w Karczmie Gracza należy dobrać żeton składnika 
odpowiadający temu kafelkowi.
9 - Efekt negatywny przyznawany przez kafelek. Efekty 
negatywne znajdują się tylko na kafelkach Usług.
10 - Jeden z czterech typów kafelków:
 Żółte – Wyposażenie; Brązowe – Usługi oferowane  
w karczmie; Niebieskie – Pracownicy karczmy;  
Czerwone – Goście Specjalni odwiedzający karczmę

1.

10.

10.

10.

10.

2.

3.

4.

4.

4.

4.

5.

6.

7.

8.9.
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UWAGA! 
Zakupione kafelki należy położyć obok Planszy Karczmy Gracza w kolejności ich zakupu, gdyż w kolejnym etapie w tej 
kolejności gracz będzie je rozbudowywał.

Po zakupie dowolnego Kafelka Rozbudowy Karczmy, gracz przesuwa natychmiast wszystkie pozostałe kafelki w tym 
rzędzie położone po lewej stronie od zakupionego Kafelka w prawą stronę, a na skrajnym wolnym lewym miejscu 
umieszcza nowy kafelek pobrany z woreczka o odpowiednim kolorze.

5. Rezerwacja
 Gracz może zarezerwować 1 Kafelek Rozbudowy Karczmy spośród wszystkich odsłoniętych kafelków na 
torze Inwestycji Karczmy. Zarezerwowany Kafelek ląduje na specjalnym polu rezerwacji na Planszy Karczmy 
Gracza i może zostać zakupiony w kolejnych turach, podczas akcji Inwestycji karczmy tego gracza.

Zakup takiego kafelka liczy się do maksymalnej ilości zakupionych kafelków w jednej turze.

UWAGA! 
Gracz może posiadać maksymalnie 2 zarezerwowane Kafelki Rozbudowy Karczmy. Nie może zarezerwować nowego 
kafelka, dopóki nie zakupi któregoś z zarezerwowanych.

Na koniec fazy rezerwacji wszystkie odsłonięte Kafelki Rozbudowy Karczmy w obu rzędach na torze Inwestycji Karczmy należy 
przesunąć w prawą stronę, a skrajne prawe płytki należy odrzucić na stos odrzuconych kafelków obok Planszy Reputacji. Każdy 
poziom kafelków ma osobny stos odrzuconych kafelków. Po tym zabiegu należy uzupełnić wolne pola nowymi kafelkami.

UWAGA! 
Na torze nie mogą znajdować się dwa identyczne kafelki. Jeśli po wybraniu z woreczka kafelka okaże się, że taki 
kafelek widnieje już na polu Inwestycji Karczmy (np. jest już kafelek “Służki”), to dobrany kafelek należy z powrotem 
wrzucić do woreczka i wylosować inny.

UWAGA! 
Jeśli podczas wykładania na tor nowych kafelków Inwestycji Karczmy zabrakło kafelków danego poziomu, należy kafelki 
ze stosu odrzuconego wrzucić do woreczka (z tym samym poziomem), uzupełniając w ten sposób kafelki do dobierania. 
Jeśli nie ma kafelków odpowiedniego poziomu na stosie odrzuconym, pustych miejsc na tym torze się nie uzupełnia.

6. Rozbudowanie karczmy
 Gracz umieszcza zakupione przez siebie Kafelki Rozbudowy Karczmy w kolejności ich zakupu na swojej 
Planszy Karczmy Gracza na dowolnym niezajętym już polu (wyjątek stanowi zabudowywanie Kafelków 
Podstawowych Karczmy). Więcej szczegółów w sekcji “Koniec Gry”.

a. Jeśli gracz położył kafelek na wolnym polu – Gracz otrzymuje wszystkie efekty wymienione na 
kafelku (od lewej do prawej, jeśli ma to znaczenie): zmiany w Reputacji, Prestiżu, przychodzie karczmy 
oraz plotki, guldeny i znaczniki Długu. Gdy wszystkie efekty zostały rozpatrzone, kafelek należy położyć 
na planszy karczmy ilustracją do góry.

Przykład:  
Gracz kupuje kafelek Usług “Stalowe klatki” płacąc za niego trzema plotkami 
ekonomicznymi. Kładąc go w karczmie, natychmiast przesuwa swój znacznik 
Reputacji na torze Banitów o trzy pola do przodu, otrzymuje 6 guldenów, 
które umieszcza w Skrzyni, a także przesuwa swój znacznik gracza na torze 
Przychodu Karczmy o 2 pola do tyłu.

 

UWAGA! 
Wszystkie guldeny otrzymywane w ramach położonych Kafelków Rozbudowy Karczmy gracz układa na polu Skrzyni. 
Skorzystać z nich będzie mógł dopiero w następnej turze, kiedy zasoby trafią do jego Sakiewki. 
Zwiększenie maksymalnego przychodu karczmy, składniki do przepisów, Prestiż i Reputację aktualizuje się od razu po 
położeniu kafelka na planszy.

b. Jeśli gracz położył kafelek na Kafelku Podstawowym Karczmy – najpierw redukuje bonusy 
z zasłanianego kafelka, a następnie realizuje efekty pokazane na nowym kafelku. Jeśli gracz nie jest 
w stanie zredukować bonusu zasłanianego kafelka, to nie może go zasłonić (wyjątek stanowi kafelek 
Grządki, który daje bonusy dopiero po zasłonięciu go). 
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7. Zrealizowanie przepisu
Gracz może zrealizować dowolną liczbę przepisów, jeśli posiada odpowiednią liczbę Żetonów Składników na 
swoich kafelkach.

UWAGA!
Jedynym sposobem na odnowienie Znaczników Składników na kafelku jest wymiana kafelków z innym graczem przy 
pomocy akcji specjalnej plotek wędrowniczych. 

Każda karta przepisu ma zaznaczony składnik przy pomocy Symboli Rzadkości  
- jeden Symbol Rzadkości – częsty składnik, potrzebny do tanich przepisów. Taki składnik występuje 
czterokrotnie w grze.
- dwa Symbole Rzadkości – częsty składnik, lecz droższy. Potrzebny do przepisów o średniej wartości. Taki 
składnik występuje czterokrotnie w grze.
- trzy Symbole Rzadkości – rzadki składnik, znacznie droższy. Potrzebny do drogich przepisów. Taki składnik 
występuje dwukrotnie w grze. 

UWAGA! 
Niektóre z Kafelków Podstawowych Karczmy oraz Kart Królestwa, pozwalają na posiadanie dwóch Żetonów 
Składników na jednym kafelku. Gracz nigdy nie może mieć więcej żetonów składników na jednym kafelku niż 2. 

8. Aktualizacja żetonów
Po wykonaniu powyższych akcji gracz aktualizuje swoje żetony w Skrzyni: 

Gracz otrzymuje guldeny w liczbie zgodnej ze wskaźnikiem na torze Przychodu Karczmy na swojej 
Planszy Karczmy Gracza. Guldeny niewykorzystane podczas tury należy również przenieść z Sakiewki 
do Skrzyni.

Po aktualizacji żetonów należy rozliczyć Żetony Długu. Jeśli gracz nie ma Żetonów Długu, jego tura się kończy. 
Za każdy Żeton Długu należy odrzucić jeden gulden ze Skrzyni. Jeśli gracz jest w stanie opłacić Żetony Długu, 
to musi to zrobić. Nieopłacone Żetony Długu zostają w Skrzyni na kolejną turę. Opłacone Żetony Długu należy 
odrzucić ze Skrzyni.

9. Koniec tury
Gracz kończy swoją turę po aktualizacji żetonów, przekazując turę graczowi po lewej, zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.

Koniec gry:

Gracz, który jako pierwszy zabudował wszystkie 16 wolnych pól karczmy (4 pola podstawowe – rogi planszy – również 
można zabudowywać, lecz nie liczą się one do warunku końca gry) na swojej Planszy Karczmy Gracza, może w swojej 
turze obwieścić Zakończenie gry. Po tym obwieszczeniu wszyscy gracze, którzy wykonali mniej tur niż Gracz 
Rozpoczynający rozgrywają po jednej turze, po czym gra się kończy i następuje podliczanie punktów Prestiżu.

Jeśli jednak pierwszy gracz nie obwieści zakończenia, to może to zrobić kolejny gracz, który zabuduje 16 pól 
podstawowych. Jeśli żaden z graczy nie obwieści Zakończenia to gra trwa do momentu zabudowania 16 wolnych pól 
przez wszystkich graczy, po czym natychmiast się kończy.

Na koniec gry podlicza się poniższe wartości: 
- Każdy z torów Reputacji 5 klas społecznych przyznaje bonus w postaci Prestiżu o wartości zgodnej z miejscem, 
w którym znajdował się na zakończenie gry Znacznik Gracza. Gracze otrzymują te bonusy jednorazowo na koniec 
gry, co aktualizują na Torze Prestiżu. 
- Każde 3 guldeny niewykorzystane przez gracza zostają zamienione na 1 punkt Prestiżu. 
- Każda niewykorzystana plotka przyznaje graczowi 1 punkt Prestiżu. 
- Każdy niewykorzystany żeton składnika w karczmie gracza przyznaje 1 punkt Prestiżu. 
- Każdy nieopłacony żeton Długu zabiera graczowi 1 punkt Prestiżu. 
- Każdy niezrealizowany przepis zabiera graczowi 2 punkty Prestiżu.

Grę wygrywa gracz, który osiągnął najwięcej punktów Prestiżu. W przypadku remisu wygrywa ten gracz, który miał 
wyższą Reputację u Szlachty, a jeśli i tu jest remis, to patrzy się na wyższą Reputację u Mieszczan.
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Legenda:

Opis kafelków podstawowej karczmy / rozbudowy karczmy 
 
     

Koszt pojedynczy kafelka rozbudowy karczmy. Zapłać 
z zasobów w sakiewce wskazaną liczbę guldenów do 
wspólnego skarbca.

           Koszt alternatywny kafelka rozbudowy karczmy. Zapłać 
z zasobów w sakiewce wskazaną liczbę guldenów do 
wspólnego skarbca ALBO zapłać wskazanymi plotkami 
i odłóż je do wspólnego stosu.
Poziom kafelka rozbudowy karczmy (I poziom albo  
II poziom). Poziom wskazuje, do jakiego worka wrzucić 
dany kafelek, oraz na jaki Tor Inwestycji Karczmy należy 
do ułożyć.
Pojedynczy efekt danego kafelka. Efekt może odnosić 
się do Planszy Rozwoju, Planszy Reputacji albo własnej 
Planszy Karczmy Gracza. Efekt może być pozytywny lub 
negatywny.
Podwójny efekt danego kafelka. Oba efekty gracz musi 
wykonać, jeśli ma możliwość.

Potrójny efekt danego kafelka. Wszystkie trzy efekty 
gracz musi wykonać, jeśli ma możliwość.

Rzut kostką.

Karta Przepisu.

Akcja specjalna na Torze Reputacji.

Prestiż Karczmy.

Gulden, podstawowa waluta używana w grze.

Stos Kart Przepisów.

Stos Kart Odrzuconych Przepisów.

Karty Przepisów na ręce gracza.

Aktywny gracz, którego toczy się właśnie tura.

Dowolny gracz przeciwny.
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Woreczek na kafelki I poziomu albo na kafelki  
II poziomu.

Losowa karta.

Stos kart odrzuconych poziomu I lub II.

Zarezerwowany kafelek rozbudowy karczmy.

  
Efekty występujące na kafelkach i kartach 

 

Przesuń swój pionek gracza na Torze Prestiżu do przodu 
o liczbę wskazaną pod efektem, jeśli wartość jest  
pozytywna, lub cofnij znacznik, jeśli wartość jest  
negatywna.

Przesuń swój znacznik gracza na własnym Przychodzie 
Karczmy do przodu o liczbę wskazaną pod efektem, jeśli 
wartość jest pozytywna lub cofnij znacznik , jeśli wartość 
jest negatywna.

Jeśli wartość efektu jest pozytywna, otrzymaj jednorazowo 
tyle guldenów, ile wskazuje wartość. Jeśli wartość efektu 
jest negatywna, otrzymaj jednorazowo tyle żetonów  
Długu, ile wskazuje wartość.

Zdobądź tyle plotek ekonomicznych / politycznych / 
wędrowniczych, ile wskazuje wartość efektu.

Zdobądź tyle dowolnych plotek (ekonomicznych, 
politycznych, wędrowniczych), ile wskazuje wartość 
efektu. Możesz dobrać różne plotki.

Zdobądź jedną sztukę wskazanego składnika i połóż ją na 
rewersie tego kafelka.

Przesuń swój znacznik gracza na Torze Reputacji wskazanej 
klasy społecznej (Ciemiężonych, Banitów, Wędrowców, 
Mieszczan albo Szlachty) do przodu o liczbę wskazaną pod 
efektem, jeśli wartość jest pozytywna. Cofnij znacznik, jeśli 
wartość jest negatywna.
Przesuń do przodu swój znacznik gracza na Torze Reputacji 
u jednej dowolnej klasy społecznej o liczbę wskazaną pod 
efektem.

Dobierz na rękę wskazaną liczbę kart z wierzchu stosu Kart 
Przepisów. Jeśli gracz przykrywa Podstawowy Kafelek 
Karczmy z tym efektem, to musi odrzucić z ręki losowe 
karty we wskazanej ilości.

Jeśli kafelek z tym symbolem zostanie zakryty przez inny 
kafelek, który oferuje składnik, to umieść jeden dodatkowy 
żeton składnika na tym kafelku.
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Wybierz dowolny kafelek z Toru Inwestycji Karczmy i połóż 
go na jednym ze swoich wolnych pól rezerwacji kafelków. 
Uzupełnij tor nowym kafelkiem. Jeśli gracz przykrywa 
Podstawowy Kafelek Karczmy z tym efektem, to musi 
odrzucić jeden przez siebie wybrany zarezerwowany 
kafelek.
Rzuć kością. Dobierz tyle guldenów, ile wskazał wynik na 
kości. Jeśli gracz przykrywa Podstawowy Kafelek Karczmy 
z tym efektem, to musi rzucić kostką i dobrać tyle żetonów 
Długu, ile wskazuje wynik kości.

 
 
 
Opis grup pracowniczych 
 

Hochsztaplerzy Oszuści, nawoływacze i kanciarze, którzy mogą 
przynieść zysk z niepewnego źródła. Lepiej nie 
zadawać im zbyt wielu pytań. 
Do tej grupy zalicza się: 
Cwaniak / Kanciarz / Oszust 

Służba Zajmują się gośćmi, przyjmują zamówienia, 
myją naczynia i dbają o pokoje sypialniane. Ich 
dodatkowym atutem jest to, że przy swojej pracy 
nasłuchują wielu plotek. 
Do tej grupy zalicza się: 
Służka / Gosposia / Ochmistrzyni

Pracownicy 
fizyczni

Złote rączki, które naprawią każdy problem 
w karczmie. Dodatkowo nanoszą ciężkich rzeczy 
do środka i zadbają o uprawy. Zdarza im się uchylić 
kufla przy pracy. 
Do tej grupy zalicza się: 
Parobek / Robotnik / Majster 

Kucharze Dobrzy kucharze są dobrych karczm, acz każdy 
mistrz kuchni powinien ciągle rozwijać swój warsztat 
o nowe receptury. I nie przypalać dań. 
Do tej grupy zalicza się: 
Parzygnat / Kuchmistrz / Szef kuchni 

Straż Karczma sprowadza wielu różnych jegomości, 
a zadaniem straży jest dopilnowanie, aby męskie 
sprawy załatwiać na zewnątrz budynku. Straż 
czasami zbyt dobrze się bawi przy swojej pracy.
Do tej grupy zalicza się:
Osiłek / Rębajło / Weteran

 

Składniki występujące na kafelkach i kartach 

Miód

Przyprawy korzenne

Dziczyzna

Cytrusy
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Czarne Łzy (Czarny sezam)

Jagody (w różnej postaci)

Przyprawy ziołowe

Dynia

Ryby

Wykwintny ser

 
 
 
 

Opis Gości Specjalnych

Hubu Gross  
Olbrzymi, melancholijny bard  

Hubu Gross pochodzi z Sonnebergu, miasta, w którym setki niewolników są zmuszane 
do prac w kopalniach. Będąc osobą wrażliwą i empatyczną, Hubu szukał schronienia od 
codziennych okropności w muzyce i poezji. Wkrótce jego talent został doceniony i coraz 
więcej osób chciało usłyszeć miodowy głos tego ogromnego rudzielca. Jego wzruszające 
ballady o rycerzach, damach i epickich przygodach przyniosły mu ogromną popularność.  

 

 
                  Vermelha

 Poszukiwaczka przygód z Gotterlug
Vermelha jest poszukiwaczką przygód znającą się też na ziołolecznictwie. Kiedyś była 
Widzącą, ale kiedy ciężko zachorowała, opuściła zakon w poszukiwaniu lekarstwa. Udało 
jej się je zrobić z mleka tajemniczych, mitycznych stworzeń w lesie Gotterlug. Niestety, 
odkąd chciwi myśliwi i kupcy znaleźli i schwytali tajemnicze zwierzęta, Vermelha jest 
ponownie zmuszona wędrować po zakurzonych drogach.

Meilan
Najlepszy kurier w Delcrys

Meilan jest przedstawicielką Kurierów, jednej z najważniejszych frakcji w Delcrys. Jest 
odważna i żądna przygód, a żadne zadanie nie jest dla niej zbyt trudne, gdy leci ponad 
chmurami na swoim gryfonie, przewożąc przesyłki o najwyższym znaczeniu dla całego 
kontynentu. Pomimo tego, że jest otwarta i chętnie poznaje nowych ludzi, może być 
również niesamowicie niebezpieczna, jeśli ktoś zdradzi jej zaufanie. 
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Renmy
Niebezpieczny członek Aviary

Renmy jest przedstawicielem Ptaszarni, potężnej frakcji złodziei, włamywaczy i zabójców. 
Nazwa wzięła się stąd, że często spotykają się na dachach, z których obserwują ulice 
w poszukiwaniu odpowiedniej ofiary. Żyją w cieniu i cieszą się wszystkim, co mroczne 
i drogie – zwłaszcza jeśli tylko czeka na kradzież. Sam Renmy jest popularny wśród pań  
- i wręcz przeciwnie wśród mężczyzn, którzy nieraz się go boją. 

Iduna
Wychowana na Vedetę

Od najmłodszych lat Iduna była szkolona na Vedetę – piękną kobietę wyszkoloną w sztuce 
miłości. Vedety tańczą, śpiewają – i uwodzą. Podczas treningu pod skrzydłami legendarnej 
Madame Liselotte Iduna spotkała młodego chłopca, z którym miała nadzieję uciec od tego 
życia. Jednak od czasu jego nagłego zniknięcia, jedyne co mogła zrobić to zostać wybitną 
Vedetą – choć jej serce pozostało na zawsze zamknięte.  

Bezimienny
Najbardziej tajemniczy człowiek w całym Delcrys

Słynny poszukiwacz przygód i potężny wojownik, który zawsze kryje swoją twarz. Niektórzy 
uważają, że chowa ją, ponieważ został zraniony w strasznym ogniu, podczas gdy inni wierzą, 
że ukrywa ją ze wstydu za straszną rzecz, którą zrobił w przeszłości. Są też tacy, którzy 
twierdzą, że zakrywa twarz z obu tych powodów, spowodowawszy pożar i wynikające z niego 
śmierć i cierpienie. 

Alstero
Dwie Ryby
Alstero Dwie Ryby to szanowany rycerz, słynący zarówno ze swoich 

wspaniałych przygód, jak i ze swojej lekkomyślnej postawy. Swój niezwykły przydomek 
zyskał w swoim rodzinnym mieście. Kiedy wuj wysłał go, by złowił trochę ryb na obiad, 
sieć rybacka pękła. Nie deliberując za długo – ani nie przejmując się faktem, że nie 
potrafi pływać – Alstero wskoczył do wody i wrócił do domu żywy – i z rybą w każdej 
ręce.
  

 
 

Kobi 
Dziki człowiek

Kobi to poszukiwacz przygód, który większość życia spędził w lasach Delcrys. Niektóre 
plotki mówią, że ma nadprzyrodzoną moc, która pozwala mu w mgnieniu oka podróżować 
na duże odległości, o ile jest tam las, z którego może się wyłonić! Pomijając te historie, 
Kobi wydaje się być człowiekiem dość wesołym, choć nieco nieśmiałym i nieufnym wobec 
innych ludzi. No i ma lekko szaloną iskrę w oczach – jak przystało na dzikiego człowieka. 

. 

Estelle
Egzotyczna piękność

Jako małe dziecko Estelle została porwana w odległej krainie. Po tym, jak jej porywacz 
został zabity w tajemniczych okolicznościach, dziewczyna trafiła do Domu Księżyca 
– miejsca, w którym młode kobiety szkolą się w sztuce miłości, aby stać się pięknymi 
Vedetami. Estelle nauczyła się wszystkiego, co mogła, i wkrótce stała się ulubienicą elity. 
Jednak podróże były dla młodej dziewczyny o wiele bardziej kuszące i dlatego wyruszyła 
na poszukiwanie przygód – i miłości. 
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Lilith 
Bohaterka wielu baśni i legend

Tajemnicza postać, o której krążą liczne plotki i legendy. Pirat? Księżniczka? Z pewnością 
poszukiwaczka przygód z dalekiej krainy – i serowar, jakkolwiek zaskakująco może to 
zabrzmieć. Lilith twierdzi, że w krainie, z której pochodzi, ser jest podstawowym źródłem 
pożywienia. Niektórzy ludzie wierzą w tę historię i chętnie jedzą ser, który wojowniczka 
robi, podczas gdy inni drżą na myśl, czemu ktoś taki został serowarem.

King Ludo 
Najzabawniejszy z bardów

Król Ludo jest synem wodza małej wioski. Od najmłodszych lat był lubieżny, głośny 
i nieokrzesany. Jego piosenki o romansach – i jego niewybredne dowcipy – sprawiły, że stał 
się dość popularny. Ostatnio zajął się nowym hobby – pszczelarstwem i handlem miodem. 
Niektórzy uważają, że używa tego jako przykrywki, aby ukryć się przed mężami kobiet, 
z którymi romansował, podczas gdy inni twierdzą, że po prostu chce móc powiedzieć 
każdemu dziewczęciu, że jest… słodka jak miód.   

Ganis 
Sługa Wiecznego Oromunda 

Ganis należy do kultu Złotokostnych, grupy ludzi, którzy wierzą, że ich bóg – Wieczny 
Oromund – da im życie wieczne w zamian za… złoto. Dlatego też kultyści podróżują po 
całym kontynencie, zawierając układy z każdą ważną osobą, którą spotykają. Ponieważ 
Ganis stracił wszystko podczas jednej z wielu wojen między Yorevale i Untermarchią, 
przyłączenie się do kultu dało mu poczucie spokoju i przynależności.   

Calisterre 
Widząca

Calisterre jest jedną z najważniejszych Widzących, potężnych i wykształconych 
kobiet, o radę których zabiegają wszyscy szlachcice, kupcy i inni wpływowi ludzie 
na kontynencie. Jako dziecko udało jej się przeżyć zatonięcie statku, na którym 
podróżowała. Widzące znalazły ją wyrzuconą na brzeg ich tajemniczej wyspy 
i postanowiły wyszkolić ją, by stała się lojalnym, wpływowym i potężnym członkiem  
ich frakcji.  

 

Nillesio 
Dandys

Nillesio to bard, który uwielbia otaczać się złotem i pięknem oraz przechadzać się 
ulicami głównych miast i miasteczek w swoich modnych ubraniach. Podczas występów 
często wspomina o rzekomych bogactwach, którymi obdarzyli go wszyscy sławni i możni 
kontynentu, zakochani w jego muzyce. Choć brzmi przekonująco i nie można odmówić 
mu talentu, trudno powiedzieć, ile – jeśli w ogóle – jest prawdy w jego opowieściach.

Letima 
Bard z przeszłością

Biorąc pod uwagę jej nieokrzesaną i beztroską postawę, trudno uwierzyć, że Letima, 
słynna śpiewaczka, pochodzi z szanowanej rodziny kupieckiej. Na chwilę obecną 
zapomniała – lub celowo ignoruje – wszystko, czego nauczyła się, żyjąc wśród elity. 
Jedyną osobą, z którą nadal utrzymuje kontakt, jest jej młodszy brat, obecnie bogaty 
handlarz owocami, który posiada pola i sady w całym królestwie. Mimo odległości są dość 
blisko.  
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Opis Kart Królestwa 

#1 – Chcę mieć was na oku! - 
Kafelki Pracowników należy układać w bezpośrednim kontakcie z Wyposażeniem Karczmy.

To na pewno przyspieszy ich pracę. Trzeba tylko pilnować, aby nie przesiadywali całe dnie na 
tronie.

 
 
 

#2 – Stoliczek przy oknie! –  
Kafelki ze składnikami można umieszczać wyłącznie na zewnętrznym pierścieniu Karczmy.   

Grządki wewnątrz budynku nie są najlepszym pomysłem na wystrój karczmy. 

 
 

#3 – Szczęśliwa 7 –  
TKarczma musi spełniać podstawowe kryteria królestwa, dlatego w budynku  
nie może występować więcej niż 7 kafelków jednej kategorii.

Siódemka to ulubiona cyfra poprzedniego króla. Niefortunnie w dzień swojej śmierci próbował 
zjeść siedem winogron na raz. 

 
 

#4 – Rząd próżniaków –  
Kafelki Gości Specjalnych można układać wyłącznie w jednym rzędzie LUB kolumnie.  
Rząd lub kolumnę określa pierwszy położony kafelek. .

W tych czasach każdy chce być specjalny.

 

 
 

#5 – Więcej miejsca! –  
Kafelków Usług nie można umieszczać w bezpośrednim kontakcie ze sobą.

Mamy wszystko, czego nasi klienci potrzebują. W szczególności zapewniamy prywatność.

 
 
 

#6 – Sztuczny tłok to podstawa –  
Kafelków zakupionych podczas jednej Inwestycji nie można umieszczać  
w bezpośrednim kontakcie ze sobą.

Dla zaoszczędzenia guldena, robotę wykończeniową zlecę wujowi. Nie ma znaczenia,  
że jest piekarzem.
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#7 – Dziękuję szlachetny panie! –  
Kafelki układane we wewnętrznym pierścieniu przyznają natychmiastowy bonus  
w postaci 1 guldena, a na zewnętrznym pierścieniu przyznają karę w postaci 1 Długu.  

Kawałek na ziemię wejdę sąsiadowi, przecież nikt nie zauważy.

 
 

#8 – Ktoś tu jest kolekcjonerem –  
 

  [Wariant dla 2 graczy] – Połóżcie na tej karcie po 1 plotce każdego rodzaju  
oraz 2 żetony Guldenów. 

 [Wariant dla 3-4 graczy] – Połóżcie na tej karcie po 2 plotki każdego rodzaju  
4 żetony Guldenów.
Połączenie trzech kafelków tej samej kategorii w jednym rzędzie LUB kolumnie, przyznaje 
bonus przypisany do kategorii. Bonus ten otrzymuje się z karty, nie z zasobów królestwa. 
Do przyznania bonusu nie liczą się kafelki, które już były używane do otrzymania bonusu 
(musi powstać nowy rząd lub kolumna).

Co by klienci nie łazili tam, gdzie nie mogą wydać guldenów.

Bonusy zależne od ukończonego rzędu lub kolumny:
3xCzerwony – plotka wędrownicza; 3xNiebieski – plotka polityczna;
3xBrązowy – plotka ekonomiczna; 3xŻółty – 2 guldeny.
 

#9 – Odrobina poświęcenia –  
Kafelki ze składnikami umieszczone na polach podstawowej rozbudowy karczmy  
pozwalają dobrać na ten kafelek o jeden żeton tego samego surowca więcej. 

A potem weź to podlewaj.

#10 – ...żeby nie rozkradli –  
Kafelki Wyposażenia można układać wyłącznie w wewnętrznym pierścieniu Karczmy.

To nie jest tak, że nie ufam swoim klientom. Po prostu lubię mieć na widoku to, co dla mnie 
najcenniejsze.

Tabela połączeń Królestwa

Legenda: Ciekawe i proste połączenie kart.

Neutralne połączenie kart.

Trudne lub wymagające odpowiedniego planowania połączenie kart.

—
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