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. . .

Witaj ponoWnie  
W Białym mieście!

Dobrze znów Cię widzieć. Twą nieobecność odczuliśmy boleśnie Od 
Twego odejścia wiele zmieniło się w Białym Mieście. Chodź, opowiem Ci, 

co się wydarzyło podczas Twej nieobecności.
Szlachetne Rody, również ten, z którego się wywodzisz, wciąż walczą 
ze sobą o dominację. Żaden ród jednak nie zdołał zdobyć władzy nad 

Białym Miastem ani zdominować pozostałych rodów na długo. A kiedy 
już się wydawało, że konflikt przygasł, zdarzyło się coś, co zaogniło 
go na nowo. Wstrząs na tyle silny, by odczuły go wszystkie rody, ale 

nie tak gwałtowny, by zburzyć białe iglice. Może nawet przeszedłby 
niezauważony, gdyby nie to, co stało się w bibliotece. Jedna ze ścian 
w podziemiach zawaliła się, odsłaniając przejście do pomieszczenia, 

o którym nie wiedział żaden z uczonych. Komnata wypełniona 
starożytnymi manuskryptami o wielkiej mocy i mapami - jedna z nich 

wskazywała drogę do Zapomnianej Metropolii.
Musisz działać - i to szybko. Każdy z rodów wybrał już swoich 
najmądrzejszych magów, by wyruszyli w podróż. Wkrótce grób 

Muratana, Władcy Smoków, niech jego imię będzie błogosławione, 
zostanie odnaleziony. Czas jest na wagę złota. Twoi włócznicy i jeźdźcy 
smoków czekają na rozkazy, Twój mistrz magii jest gotowy do drogi, gdy 
tylko wzejdzie świt. Dziedzictwo Muratana czeka. Czy odpowiesz na 

zew Władcy Smoków?

. . .
jak stosować ten 

dodatek?
Simurgh: Zew Władcy Smoków jest modułowym dodatkiem do 
gry Simurgh. Gracze mogą korzystać z większości lub tylko z 
niektórych elementów zawartych w tym dodatku, wybierając podczas 
przygotowania gry określone moduły. Poniżej znajdziesz listę 
wszystkich dostępnych modułów.

moduł 0: Różnorodność

W odróżnieniu od pozostałych modułów, ten nie posiada 
żadnych nowych reguł. Jest to po prostu zbiór nowych płytek 
akcji, płytek smoków i zestaw nowych celów, jakie gracze mogą 
wprowadzić do swojej gry w Simurgh.

moduł 1: magoWie

Ten niewielki moduł pozwala na 
zastosowanie nowych figurek: magów, bez 
użycia planszy Zapomnianej Metropolii. 
Wprowadza on zestaw nowych reguł, dzięki 
którym z można korzystać z magów jak z 
innych wasali.

moduł 2: Zapomniana metRopolia.

To największy i najbardziej rozbudowany moduł. Wprowadza  
dodatkową planszę przedstawiającą Zapomnianą Metropolię - nowy 
obszar z nowymi zasadami, dzięki którym będzie można używać 
figurek magów i talii księgi czarów.

Śmiertelniku, zatrzymaj się!
Jeśli wcześniej nie grałeś w grę Simurgh, lepiej 
wpierw zagraj w nią choć raz, zanim zaczniesz 

dodawać elementy
z tego dodatku. Pamiętaj też, że 

 Simurgh: Zew Władcy Smoków jest modułowym
dodatkiem, więc nawet jeśli jesteś doświadczonym 
graczem, lepiej nie dodawaj wszystkich modułów 

jednocześnie, zwłaszcza, że niektóre z nich 
wzajemnie się wykluczają. 

Przykład: Nowe płytki smoków. 

Przykład: obie strony planszy do gry: Zapomniana Metropolia.

Przykład: figurki magów.



3

moduł 3: przywódcy  

Ten moduł wprowadza płytki przywódców  – nowy typ płytek akcji 
z polami pozwalającymi na sprawniejsze i mniej przewidywalne 
zarządzanie wasalami graczy. Moduł daje możliwość umieszczenia 
więcej niż jednego włócznika lub jeźdźca smoków na płytkach, 
podczas jednej tury.

moduł 4: Zdolności RodóW

Ten moduł pozwala każdemu z graczy skorzystać ze specjalnej 
zdolności. Gracze podczas przygotowania rozgrywki losują lub 
dociągają karty zdolności rodów. Podczas gry będą musieli wykonać 
określone zadania, by je aktywować.

moduł 5: miSje

Ten moduł oferuje zestaw zadań. Jeżeli gracz wykona 
zadanie, podczas podliczania punktów może lepiej 
wykorzystać leżące na planszy płytki celów.  

moduł 6: łotrzy

Ten moduł pozwala na użycie nowej figurki 
łotra z jej specjalnymi zdolnościami.

moduł 7: powroty

Ten moduł wprowadza nowy poziom interakcji między graczami. Za 
każdym razem gdy jeden z graczy wybiera wycofanie wasali jako akcję 
główną, otrzymuje dodatkowe zasoby, a pozostali gracze dodatkowe 
korzyści.

. . .
elementy dodatku

Przed rozpoczęciem gry ostrożnie wypchnij z szablonu 
wszystkie kartonowe elementy i podziel nowe pionki (magów i łotrów) 
według kolorów. Egzemplarz gry Simurgh: Zew Władcy Smoków 
powinien zawierać:
1 planszę
36 kartonowych płytek, w tym:

• 4 płytki produkcji ,
• 3 płytki badań ,
• 3 płytki transformacji , 
• 4 płytki eksploracji , 
• 8 płytek celów ,
• 8 płytek przywódców , 
• 6 płytek smoków .

10 figurek robotników (wasali), w tym:
• 5 magów (po 1 w kolorze każdego gracza),
• 5 łotrów (po 1 w kolorze każdego gracza).

16 żetonów zasobów, w tym:
• 8 żetonów mądrości , 
• 8 żetonów broni .

20 znaczników zdolności smoków .
109 kart, w tym:

• 55 kart księgi czarów(5 talii po 10 kart),
• 9 kart zdolności magów,
• 9 kart zdolności łotrów,
• 12 kart zdolności rodów,
• 14 kart misji,
• 10 kart powrotów.

  Instrukcja.

Przykład: płytki przywódców (przód i tył).

Przykład: karty zdolności rodów (przód i tył).

Przykład: karty mypraw (przód i tył).

Przykład: łotrzy

Przykład: karty powrotu (przód i tył).

Przykład: karty księgi czarów (przód i tył).
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. . .

jak korzystać Z tej 
instrukcji

W przeciwieństwie do instrukcji z gry podstawowej, niniejsza 
instrukcja podzielona została na mniejsze części. Każdy moduł jest 
opisany w osobnym rozdziale, gdzie omówione są poszczególne 
elementy i przygotowanie do gry z każdym z nich. Jeśli gracze 
wybiorą więcej niż jeden moduł do jednej rozgrywki, powinni 
zapoznać się z treścią Zasad interakcji między modułami 
na stronie 14, gdzie zawarte są objaśnienia na temat interakcji 
modułów.

. . .
moduł 0: Różnorodność

Oprócz płytek przywódców dodatek  Simurgh: Zew 
Władcy Smoków zawiera nowe płytki produkcji , transformacji , 
badań , eksploracji  i celów oraz nowe płytki smoków . 
Zalecamy dodanie wszystkich tych płytek do gry podstawowej 
(zastosowanie ich w rozgrywce nie wymaga elementów  
z jakiegokolwiek innego modułu). Dodatkowe kartonowe żetony 
dodane zostały dla ułatwienia rozgrywki.

przygotowanie modułu

Podczas gdy każdy z modułów na swój sposób modyfikuje grę, dodanie 
nowych płytek sprawia, że na początku rozgrywki dysponujemy 
po prostu większą pulą płytek akcji. Dlatego gracze muszą inaczej 
przygotować startowe stosy płytek akcji, zanim zostaną rozdane  
(w trybie Władcy Smoków: zanim gracze je dociągną). By przygotować 
stos, losowo usuń płytki każdego typu, aż zostanie ich następująca 
liczba:

a) 8 płytek produkcji , 
b) 8 płytek eksploracji , 
c) 5 płytek transformacji , 
d) 5 płytek badań . 

Liczba płytek mocy  losowana przez graczy (lub dociągana w trybie 
Władcy Smoków) nie ulega zmianie.

. . .
moduł 1: magoWie

Wiedza to potęga, a znajomość sztuk tajemnych może przechylić 
szalę sukcesu w tym konflikcie na Twoją stronę. Wykorzystaj dobrze tego 
potężnego sprzymierzeńca i niech jego wyjątkowe zdolności sprawią, abyś 
to właśnie Ty wziął w swoje ręce losy Białego Miasta.

Wstęp

Moduł Magowie wprowadza nowy typ wasala, który gracze 
będą mogli wykorzystać w trakcie rozgrywki. Mag posiada 
dostęp do prawie wszystkich pól akcji (w tym do większości 
tych zastrzeżonych dla jeźdźców smoków), posiada też zdolność 
specjalną, pozwalającą każdemu graczowi skorzystać z nowych, 
strategicznych opcji.

elementy modułu

Wprowadzając Magów do swojej gry, użyj następujących 
elementów z dodatku:

• figurki magów,
• karty zdolności magów - każda z nich pokazuje 

zdolność specjalną maga. W każdej rozgrywce wszyscy 
magowie będą posiadać tę samą zdolność, którą losuje 
się na początku gry.

przygotowanie modułu

Podczas przygotowania gry, prócz włóczników i smoczych jeźdźców, 
każdy z graczy otrzymuje dodatkowo figurkę maga. Następnie jeden 
z graczy tasuje talię kart zdolności magów i wybiera losowo jedną z 
nich. Czyta jej treść na głos, tak by wszyscy gracze wiedzieli, jakie 
zdolności będą posiadać magowie podczas tej rozgrywki.

Zasady gry Z modułem

W tym module obowiązują określone reguły używania figurek magów 
i nowej akcji dowolnej.

Akcja dowolna: użycie zdolności magów
Podczas akcji z użyciem maga, gdy aktywny gracz umieszcza figurkę 
tego wasala na polu akcji, może również wykorzystać zdolność 
specjalną maga. Warunki i koszty użycia tej zdolności opisano na 
karcie zdolności maga. Ze specjalnej zdolności maga gracz może 
skorzystać wyłącznie w tej samej turze, w której umieścił maga na 
polu akcji.

Przykład 1:
W grze jest karta Maga Cudotwórcy. Alicja (żółty gracz) umieszcza 
swojego maga na płytce zasobów w dziczy. Otrzymuje 4 mięsa 

 z aktywowanego pola akcji i płaci 2 żetonami mądrości , 
by przed ukończeniem tury podejrzeć płytki, które Andrzej (czarny 
gracz) ma na ręce.

Moduł 1: magowie - elementy.
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Mag jako wasal 
Maga w grze uważa się za jeźdźca smoków, z dwoma wyjątkami:

1. Maga wydanego na pokrycie kosztu akcji należy usunąć z gry 
(figurka wraca do pudełka). Nie może on już wrócić do gry.

2. Maga nie można umieszczać na płytce eksploracji ani po niej 
poruszać, zarówno wedle zwykłych zasad, jak i w wyniku działania 
zasad specjalnych.

Zależności pomiędzy modułami

Użycie modułów Magów i Zapomnianej Metropolii w tej samej grze 
jest możliwe, ale nie jest zalecane. Więcej szczegółów znajdziesz na 
stronie 14 w rozdziale: Zasady interakcji między modułami.

. . .

moduł 2: Zapomniana 
metRopolia

Czy widzisz nową gwiazdę na nocnym niebie? Niektórzy powiadają, że 
świeci nad grobowcem Muratana, Władcy Smoków. Teraz, gdy nasi uczeni 
odkryli drogę do Zapomnianej Metropolii, dziedzictwo naszego pierwszego 
bohatera może być Twoje. Twój mistrz magii jest gotw, by wyruszyć skoro 
świt. Nadszedł czas, by odpowiedzieć na zew Władcy Smoków.

Wstęp

Zapomniana Metropolia wprowadza do gry drugą planszę, wasali-
magów i talie księgi czarów. W każdej turze aktywny gracz będzie 
miał możliwość wydania zasobów, aby rzucić większy lub mniejszy 
czar ze swojej księgi czarów i w ten sposób wygenerować punkty many. 
Mana pozwala aktywnemu graczowi przesunąć maga na jednym z 
trzech torów zwanych Ścieżkami Przeznaczenia i w ten sposób zyskać 
punkty mocy i otrzymać korzyści z pola, na którym mag kończy 
swój ruch. Kiedy jeden z magów kończy ruch na Grobowcu Władcy 
Smoków, gra kończy się i zliczane są punkty.

elementy modułu

Gdy dołączasz do gry Zapomnianą Metropolię, użyj następujących 
elementów z dodatku:
• Dodatkowa plansza (dwustronna) - w odróżnieniu od planszy do 

gry podstawowej, dodatkowa plansza nie ma żadnych pól akcji. 
Zamiast tego znajdują się na niej 3 tory pomiędzy obszarem 
startowym magów  a Grobowcem Władcy Smoków . Gracze 
poruszają figurki magów po torach, wydając punkty many , 
wygenerowane za pomoc czarów. Nowa plansza zawiera też miejsce 
na płytki smoków  . Ten nowy element nie ma  
dodatkowego zastosowania w grze - gracze mogą    

po prostu użyć go do przechowywania stosu płytek  
smoków .

• Figurki magów - każdy gracz ma teraz 
nowego wasala – maga - do swojej 
dyspozycji. Magowie zaczynają grę na 
dodatkowej planszy i tylko ten typ wasala 
może znajdować si na niej w czasie gry. 

• Księgi czarów - każdy gracz rozpoczyna grę z talią kart czarów w 
swoim kolorze. Każda karta czarów jest dwustronna. Na jednej 
stronie znajduje się większy czar , a na drugiej mniejszy . 
Każdy czar wymienia zasoby, które gracz aktywny musi wydać, by 
go aktywować  oraz liczbę punktów many  generowanych w 
momencie rzucenia czaru . Większy czar ma zawsze wartość 

 8 lub 9 punktw many, a mniejszy 4 lub 5..

przygotowanie modułu

Po rozłożeniu podstawowej planszy na stole, połóż wzdłuż jej 
prawej strony dodatkową planszę (powiększając obszar dziczy).

 Wybierz jedną ze stron dodatkowej planszy. Zaleca się, by 
pierwszą rozgrywkę przeprowadzić na tej stronie planszy, na 
ktrórej ścieżki się nie przecinają.  Gracze otrzymują: plansze 
graczy, włóczników, jeźdźców smoków i dodatkowo figurkę maga 
wraz z księgą czarów (w kolorze gracza). Gdy zakończysz resztę 
przygotowań do podstawowej gry, wykonaj następujące czynności:  

1. Każdy gracz kładzie swoje figurki magów na pozycji 
startowej planszy Zapomnianej Metropolii. 

PAMIĘTAJ
Łatwiej będzie zapamiętać, że 
maga nie można umieszczać 

na zielonym polu akcji. 
Wszystkie inne pola akcji są 

dozwolone.

Moduł 2: Zapomniana Metropolia. 
Plansza do gry (dwustronna).

Moduł 2: Zapomniana Metropolia- karty księgi czarów 
(mniejszy czar  i większy czar )
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2. Po 
sprawdzeniu, czy 
wszystkie karty w 
talii księgi czarów są 
ułożone mniejszym 
czarem do góry, 
każdy z graczy tasuje swoją talię księgi 
czarów i odkłada karty pociągnite losowo z dołu talii, 
pozostawiając tylko 9 kart. Odłożone karty trafiają do pudełka.

3. Każdy gracz kładzie swoją talię księgi czarów przed sobą, 
tworząc swój stos mniejszych czarów. Następnie kartę z wierzchu 
księgi należy odwrócić i położyć po lewej stronie stosu mniejszych 
czarów, tworząc w ten sposób stos większych czarów (składający się, 
na tym etapie, tylko z 1 karty). 

Zasady gry Z modułem

Moduł Zapomnianej Metropolii wprowadza do gry nowe opcje akcji 
głównej i akcji dowolnej. Każdą z nich można wykonanać tylko 
wtedy, gdy aktywny gracz posiada maga na obszarze startowym lub 
na jednej ze ścieżek na planszy Zapomnianej Metropolii oraz jeśli 
aktywny gracz nadal posiada zarówno stos kart mniejszych jak i 
większych czarów. Jeśli aktywny gracz pozbył się kart ze swojego 
stosu mniejszych czarów, nie może już rzucać czarów.

Akcja główna: rzucanie większego czaru
Jako akcję główną gracz może rzucić większy czar ze swojej księgi 
czarów. By rzucić większy czar, gracz musi wydać zasoby 
widoczne na karcie leżącej na wierzchu stosu większych czarów. 
Rzucony czar generuje liczbę punktów many , wydrukowaną 
na dole karty. Aktywny gracz musi wydać te punkty od razu, by 
przesunąć maga z obszaru startowego na jedną ze  
ścieżek, lub na ścieżce w kierunku Grobowca    

  
 

Władcy Smoków (na stronie 8 znajdziesz więcej szczegółów  
o ruchach magów). Po zakończeniu tej akcji, aktywny gracz musi 
odwrócić stronę w swojej księdze czarów. Niewykorzystane punkty 
many przepadają.

Akcja dowolna: Rzucanie Mniejszego czaru
Rzucenie mniejszego czaru działa tak samo jak rzucenie większego 
czaru. Jedyną różnicą jest to, że gracz wydaje zasoby widoczne na 
karcie leżącej na wierzchu swojego stosu mniejszych czarów. 

Akcja dowolna: przywołanie maga do Białego Miasta
Aktywny gracz może przywołać swojego maga do swojej puli wasali. 
Z tej akcji gracz może skorzystać raz podczas całej rozgrywki  
i tylko wtedy, gdy jego mag rozpoczął turę na planszy Zapomnianej 
Metropolii. Gdy gracz już raz wykorzystał tę akcję, nie może 
ponownie jej wykonać w trakcie rozgrywki (patrz: Mag jako wasal 
na stronie 6).

TWOJA KSIĘGA CZARÓW
Stosy kart mniejszych i większych czarów 

razem tworzą Twoją księgę czarów. Za 
każdym razem gdy zostaniesz poproszony, 
by odwrócić stronę swojej księgi czarów, 
weź z wierzchu stosu kartę mniejszego 

czaru, odwróć ją na stronę większego czaru 
i połóż na szczycie stosu większych czarów. 

PAMIĘTAJ
Rzucanie mniejszego czaru jest akcją 
dowolną, a większego akcją główną. 
Większy czar generuje wartość 8 lub 

9 punktów many, a mniejszy generuje 
wartość 4 lub 5. 

PAMIĘTAJ
Jeśli zdecydujesz się usunąć swojego maga z planszy 

Zapomnianej Metropolii, jest to jednoznaczne z 
wycofaniem się z wyścigu do Grobowca Władcy 

Smoków. Niekiedy pozyskanie dodatkowego wasala 
do działań w Białym Mieście i na płytkach akcji może 
wydawać się korzystnym, a niekiedy nawet najlepszym 
posunięciem w danej sytuacji. Uważaj jednak, by nie 

podejmować tej decyzji zbyt pochopnie, gdyż nie 
będziesz można jej już cofnąć podczas gry.
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Ograniczenia w rzucaniu czarów
Gracz może rzucić tylko jeden czar w swojej turze. Gracz nie może 
rzucić obydwu czarów, mniejszego i większego naraz, ani więcej niż 
jednego mniejszego czaru w tej samej turze.

Ruch magów
Rzucenie mniejszego lub większego czaru pozwala graczowi 
przesunąć maga na jednym z torów na planszy Zapomnianej 
Metropolii. Liczba pól, o jakie można przesunąć maga, zależy od 
liczby punktów many, wygenerowanych przez aktywnego gracza. 
Za każdym razem gdy gracz generuje punkty many (przez rzucenie 
większego lub mniejszego czaru), aktywny gracz powinien też,  
w ramach akcji która wygenerowała punkty many, wykonać 
następujące kroki:

1. Sprawdzić wartość many 
 na granicy pomiędzy polem, 

na którym aktualnie stoi figurka 
maga, a następnym polem (bliżej 
pola Grobowca Władcy Smoków 

) .

2. Jeśli ta wartość jest równa 
lub niższa liczbie wygene-
rowanych punktów many  

, gracz od razu przesuwa 
swojego maga na nowe pole, 
zdobywając punkty mocy 
widoczne na granicy pomiędzy 
dwoma polami .

3. Jeśli po odjęciu punktów 
many gracz wciąż ma ich 
wystarczającą dużo, by 
przesunąć się na następne pole, 
może albo kontynuować ruch, 
albo pozostać na polu, na 
którym znalazł się w danej turze

.

4. Aktywny gracz  
otrzymuje wszystkie zasoby, 
punkty mocy i znaczniki 
zdolności smoków widoczne 
na polu, na którym mag kończy 
swój ruch . Pola, przez które 
przechodzi mag, nie dają żadnych 
korzyści. Jeśli mag nie wykonuje 
ruchu, gracz nie otrzymuje 
żadnych korzyści. Innymi słowy, 
nie można rzucić czaru, by 
odzyskać korzyści z aktualnej 
lokalizacji maga.

5. Za każdym razem gdy 
mag przechodzi przez punkt 
przecięcia dróg na planszy, gracz 
może wybrać spośród opcji 
kierunków wskazanych mu przez 
strzałki, w którą stronę pójdzie 
mag .

Przykład 2

A n d r z e j 
(czarny kolor 

gracza) wykonuje 
akcję dowolną rzucania 

mniejszego czaru. Karta z wierzchu
stosu mniejszych czarów wymaga od 
niego wydania 2 żetonów mądrości 

 , by wygenerować 5 punktów 
many . Andrzej odrzuca 2 żetony 
mądrości  ze swojej planszy gracza 
i decyduje się przesunąć maga: za  
2 punkty many przekracza granicę  
o koszcie 2 i natychmiast zdobywa  
1 punkt mocy . Może tu zakończyć 
swój ruch i otrzymać 1 punkt mocy  
z pola, na którym ląduje mag , ale 
Andrzej cały czas ma 3 punkty many, 
które przepadną wraz z końcem jego 
tury. Postanawia od razu je wydać, by 
przekroczyć następną granicę   

i znowu zdobyć 1 punkt mocy. Ponieważ 
mag pozostanie na polu, na które właśnie wkroczył, Andrzej od razu 
pobiera 1 żeton broni, pokazany na polu .

Grobowiec Władcy Smoków
Po tym jak mag aktywnego gracza dotrze do obszaru Grobowca 
Władcy Smoków, kończy ruch, a wszystkie dodatkowe punkty many 
przepadają. Aktywny gracz umieszcza maga na najwyższej dostępnej 
pozycji w tym obszarze i od razu dostaje punkty mocy i znaczniki 
zdolności smoków . Wszyscy pozostali gracze otrzymują jeszcze 
jedną turę, po której gra dobiega końca i zliczane są punkty końcowe.

Przykład 3
Judyta (gracz w kolorze niebieskim) 
przesuwa swojego maga na obszar 
Grobowca Władcy Smoków. 
Ponieważ dociera tam pierwsza 
zajmuje  najwyższy        pun k t ,  
i otrzymuje  
3 punkty mocy 
i 2 znaczniki 
zdolności 

Przykład: ruch magów (ad. 1).

Przykład: ruch magów (ad. 2, 3 i 4).

Przykład: ruch magów (ad. 5).

Przykład 3:  Grobowiec Władcy Smoków.

Przykład 2: ruch magów
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  smoka  . Teraz wszyscy inni gracze mają  
          tylko po 1 turze, zanim gra dobiegnie końca. Na  
      szczęście w swojej ostatniej turze Alicja (gracz w kolorze  
       żółtym) też dociera ze swoim magiem do Grobu Władcy 
Smoków. Alicja zajmuje najwyższy dostępny punkt i dostaje  
2 punkty mocy i 1 znacznik zdolności smoka  .

oddziaływanie modułów

Użycie modułów Magów i Zapomnianej Metropolii w tej samej grze 
jest możliwe, ale nie jest zalecane. Więcej szczegółów na stronie 13 
w rozdziale: Zasady interakcji między modułami.

. . .

moduł 3 przywódcy 

Walka o władzę pomiędzy szlachetnymi rodami trwa, a Białe Miasto wciąż 
pozostaje bez przywódcy, musimy zatem zapomnieć o starych zasadach 
i zastosować nowe strategie. Przewaga i zdolność przewidywania są tu 
kluczowe, ale ten konflikt wygra tylko ten, kto sprawnością i szybkością 
wyprowadzi w pole swoich przeciwników, by zasiąść na honorowym 
miejscu stołu rady miasta.

Wstęp

Ten moduł wprowadza płytki przywódców  – nowy typ płytek 
akcji, które pozwalają graczom ominąć zasadę, ograniczającą liczbę 
umieszczanych w tej samej turze wasali do jednego. Dzięki nowym 
płytkom akcji pojawiają się nowe opcje, jak i element niepewności. 
Gracze mogą teraz niespodziewanie zdobywać pola akcji, które 
wydają się dla nich niedostępne (z powodu braku potrzebnych 
zasobów).

elementy modułu

Na ten moduł skała się tylko jeden typ elementów:
• Płytki przywódców  - można je rozpoznać po nowym symbolu 

na sztandarze płytki: . Te płytki traktowane są jak każde inne 
płytki akcji w grze. Można je losować lub rozdać graczom na 
początku rozgrywki, w czasie gry można je zdobyć w kwaterach 
zwiadowców, czy usuwać z planszy w wyniku wydania żetonu 
broni, jeśli teren dziczy jest pełen.

przygotowanie modułu

Przygotowując płytki akcji, przygotuj też płytki przywódców , 
wybierając losowo 5 z nich i odkładając resztę do pudełka (bez 
patrzenia na ich awersy). Gdy gracze otrzymają już początkowe płytki 
akcji, do pozostałych płytek wtasuj płytki przywódców, tworząc z 
nich stos płytek akcji (w trybie Władcy Smoków płytki przywódców 

 należy potasować razem z płytkami produkcji , badań , 
transformacji   i eksploracji  , zanim zacznie się 
dociąganie  płytek przed grą).

PAMIĘTAJ
Żadne z pól na planszy Zapomnianej Metropolii nie 
jest polem akcji. Nie można ich aktywować poprzez 
stawianie wasali. Przesunięcia maga na ścieżce lub 
wejśia na obszar Grobowca Władcy Smoków nie 
uznaje się za umieszczenie wasala. Oznacza to, że 
żadne korzyści ani ograniczenia odnoszące się do 
umieszczania wasali nie mają wpływu na ruchy 

magów.

Moduł 3: płytki przywódców  - elementy (przód i tył).



9

. . .

moduł 3 przywódcy 

Walka o władzę pomiędzy szlachetnymi rodami trwa, a Białe Miasto wciąż 
pozostaje bez przywódcy, musimy zatem zapomnieć o starych zasadach 
i zastosować nowe strategie. Przewaga i zdolność przewidywania są tu 
kluczowe, ale ten konflikt wygra tylko ten, kto sprawnością i szybkością 
wyprowadzi w pole swoich przeciwników, by zasiąść na honorowym 
miejscu stołu rady miasta.

Wstęp

Ten moduł wprowadza płytki przywódców  – nowy typ płytek 
akcji, które pozwalają graczom ominąć zasadę, ograniczającą liczbę 
umieszczanych w tej samej turze wasali do jednego. Dzięki nowym 
płytkom akcji pojawiają się nowe opcje, jak i element niepewności. 
Gracze mogą teraz niespodziewanie zdobywać pola akcji, które 
wydają się dla nich niedostępne (z powodu braku potrzebnych 
zasobów).

elementy modułu

Na ten moduł skała się tylko jeden typ elementów:
• Płytki przywódców  - można je rozpoznać po nowym symbolu 

na sztandarze płytki: . Te płytki traktowane są jak każde inne 
płytki akcji w grze. Można je losować lub rozdać graczom na 
początku rozgrywki, w czasie gry można je zdobyć w kwaterach 
zwiadowców, czy usuwać z planszy w wyniku wydania żetonu 
broni, jeśli teren dziczy jest pełen.

przygotowanie modułu

Przygotowując płytki akcji, przygotuj też płytki przywódców , 
wybierając losowo 5 z nich i odkładając resztę do pudełka (bez 
patrzenia na ich awersy). Gdy gracze otrzymają już początkowe płytki 
akcji, do pozostałych płytek wtasuj płytki przywódców, tworząc z 
nich stos płytek akcji (w trybie Władcy Smoków płytki przywódców 

 należy potasować razem z płytkami produkcji , badań , 
transformacji   i eksploracji  , zanim zacznie się 
dociąganie  płytek przed grą).

Moduł 3: płytki przywódców  - elementy (przód i tył).

Zasady gry Z modułem

Płytki przywódców działają w ten sam sposób co płytki produkcji,  
badań  i transformacji . Wszystkie wprowadzają jednak nowy typ 
pól akcji.

Pola akcji przywódców
Każde pole akcji przywódcy można rozpoznać po symbolu wasala (  
włócznika, lub  jeźdźca smoków). Za każdym razem gdy aktywny 
gracz umieszcza wasala na polu akcji przywódcy, otrzymuje wszystkie 
związne z nim zasoby i korzyści. Może również natychmiast umieścić 
jednego lub dwóch wasali ze swojej puli (jak wskazuje symbol) na 
kolejnej płytce akcji w dziczy. 

Umieszczanie wasali na płytkach przywódcy
Umieszczanie kolejnych wasali na innych polach akcji, w ramach 
realizowania pola akcji przywódcy, nie jest obowiązkowe. 
Aktywowanie pola akcji przywódcy wykonuje się w następujących 
krokach:

1. Aktywny gracz umieszcza swojego wasala na polu akcji 
przywódcy.

2. Aktywny gracz dostaje wszystkie zasoby i korzyści  
z aktywowanego pola akcji.

3. Aktywny gracz może umieścić wasala ze swojej puli na innej 
płytce akcji w dziczy, pod warunkiem, że ma dostępnego wasala, 
który pasuje do typu widocznego na polu akcji przywódcy. 

4. Jeśli aktywny gracz umieści swojego drugiego wasala, aktywuje 
w ten sposób pole akcji, na którym znajdzie się wasal. Jeśli płytka 
przywódcy  pozwala na umieszczenie kolejnego wasala, powtórz 
punkty 3 i 4.

5. Po otrzymaniu zasobów i korzyści z drugiego aktywowanego 
pola akcji (chyba że aktywny gracz zadecyduje, że nie umieści 
drugiego wasala), wszelkie płytki akcji z odpowiednią liczbą wasali 
przenoszone są do kroniki.

Przykład 4
Andrzej (gracz w kolorze czarnym) stawia 
swojego jeźdźca smoków na 
ostatnim dostępnym polu na 
płytce przywódcy   
i otrzymuje 1 znacznik 
zdolności smoka 
Następnie, od razu bierze 
jednego włócznika ze 
swojej puli i umieszcza go na polu 
akcji na innej płytce. Dopiero po umieszczeniu 
włócznika płytka przywódcy  
wypełniona wasalami zostanie 
przeniesiona do kroniki, a należący do 
Andrzeja jeździec smoków powróci do 
jego puli.

Ograniczenia pól przywódców
Gracz nie może umieścić więcej niż 3 wasali w jednej turze. Wszyscy 
umieszczeni dzięki polu akcji przywódcy wasale muszą trafić na 
różne płytki akcji (nie na pole akcji w mieście). Aktywnemu graczowi 
wolno umieścić drugiego lub trzeciego wasala na kolejnym polu akcji 
przywódcy. Jeśli gracz umieści swojego drugiego i/lub trzeciego 
wasala na kolejnym polu akcji przywódcy, nie może skorzystać  
z możliwości umieszczenia wasala.

oddziaływanie modułu

Ten moduł można łączyć z każdym z pozostałych 
modułów z dodatku Zew Władcy Smoków. Nie wymaga to 
żadnych modyfikacji reguł.

. . .

moduł 4: Zdolności 
RodóW 

Każdy ze szlachetnych rodów jest inny. Mamy swoje mocne strony i choć 
potrzeba czasu, by ujawniły się nasze wyjątkowe umiejętności, korzyści 
wynagrodzą nasz wysiłek. Szczególnie, gdy potrafisz szybko działać.

Wstęp

Moduł Zdolności Rodów wprowadza bardziej asymetryczną rozgrywkę. 
Teraz każdy gracz nie tylko zarządza unikalnymi zdolnościami swoich 
smoków, ale też może skorzystać ze specjalnej mocy, która pozwala 
na zdobycie dodatkowych korzyści z wykonania akcji. Jednak w celu 
odblokowania zdolności, gracze muszą spełnić wymogi kart zdolności 
rodów, ponieważ tylko aktywowana zdolność pozwala graczowi na 
korzystanie z jej potencjału.

elementy modułu

Na ten moduł skała się tylko jeden typ elementów:
• Karty zdolności rodów – są dwustronne, na jednej stronie 

wydrukowano wymogi (łatwo ją rozpoznać po obecności miejsc na 
żetony zdolności smoków) , a na drugiej aktywowaną zdolność 

. Strona z wymogami wymienia warunki, które pozwalają 
graczowi na umieszczenie znaczników zdolności smoków w 
miejscach na nie przeznaczonych, podczas gdy strona z aktywowaną 
zdolnością wymienia warunki i korzyści z nią związane.

przygotowanie modułu

Potasuj wszystkie karty zdolności rodów. Bezpośrednio przed 
rozdaniem (lub dociąganiem w trybie Władcy Smoków) płytek 
mocy, rozdaj każdemu z graczy po 2 karty zdolności rodów z dołu 
talii i umieść pozostałe, nieużywane karty w pudełku. Gracze 
mogą patrzeć na obie strony otrzymanych kart, a także na karty 
innych graczy. Gdy każdy z graczy otrzyma początkowy zestaw 
płytek, począwszy od pierwszego gracza, kady gracz wykłada 

przed siebie jedną z kart zdolności rodu, stroną z 
wymaganiami do góry. Nieużywane karty należy 
zwrócić do pudełka.

Moduł 4: Zdolności Rodów - elementy (przód i tył)Przykład 4: płytki przywódców 
Umieszczanie wasali
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Zasady gry Z modułem

Moduł Zdolności Rodów wprowadza dwie nowe akcje 
dowolne - z każdej  z nich można korzystać jedynie 
wtedy, gdy odpowiadająca jej strona karty zdolności rodu 
jest odkryta w obszarze gry aktywnego gracza.

Akcja dowolna: umieszczanie znacznika zdolności
Raz na turę, natychmiast po tym jak aktywny gracz wykonuje 
akcję, która spełnia warunki wyszczególnione na stronie wymogów 
jego karty zdolności rodu, gracz umieszcza 1 znacznik zdolności 
smoka na pustym miejscu na karcie. Jeśli w ten sposób wypełni 
się ostatnie miejsce, karta od razu odwracana jest na stronę 
aktywnej zdolności, a znaczniki zdolności z tej karty wracają na 
wspólny stos.

Przykład 5
Alicja (gracz w kolorze żółtym) otrzymuje 2 żetony kamienia  . 
Wedug jej karty zdolności rodu, ilekroć Alicja otrzymuje 2 lub więcej 
żetonów kamienia, może umieścić 1 znacznik zdolności  na tej 
karcie . Alicja umieszcza 1 znacznik zdolności , zapełniając 
ostatnie miejsce , więc karta jest od razu odwracana ze strony 
wymogów na stronę zdolności .

Akcja dowolna: użycie zdolności rodu
Raz w turze, bezpośrednio po tym, jak aktywny gracz wykona akcję, 
która spełnia warunki wymienione na stronie aktywnych zdolności 
na jego karcie zdolności rodu, gracz ten może wykorzystać swoją 
zdolność specjalną.

Przykład 6
Andrzej (gracz w kolorze czarnym) wydał 
właśnie 2 żetony drewna i żeton 1 
kamienia . Ponieważ jego karta 
zdolności rodu jest odwrócona na stronę 
aktywnej zdolności , a jej wymóg jest 
spełniony, Andrzej dostaje 1 żeton mięsa 

 i 1 warzywa .

Aktywowanie akcji zdolności
Większość akcji zdolności rodów aktywuje się, gdy aktywny 
gracz otrzymuje lub wydaje określoną ilość zasobów. Wszystkie 
pobrane zasoby muszą trafić do gracza w wyniku wykonywania 
pojedynczej akcji (zasobów otrzymanych w wyniku wykonania 
oddzielnych akcji, nawet gdy są to akcje dowolne, nie mona 
sumować, by spełnić wymóg zdolności) z jednym wyjątkiem: 
aktywny gracz może użyć każdej zdolności, która pozwala 
mu otrzymać dodatkowe zasoby określonego typu (oznaczone  
symbolem ), żeby spełnić ten wymóg. Aktywny gracz nie może 
również wydać dodatkowych zasobów podczas opłacania kosztu 
akcji. Nadmiar zasobów przepadający na końcu tury gracza nie 
jest traktowany jako ich wydanie.

Ograniczenia i objaśnienia dotyczące akcji zdolności
Z warunku pozwalającego graczowi na umieszczenie znacznika 
zdolności na karcie gracz moe skrzystać raz na turę, niezależnie od 
tego ile razy ten warnek się powtórzy. Oznacza to, że aktywny gracz 
moe umieścić nie więcej niż 1 znacznik zdolności na swoich kartach 
(nie dotyczy pytek smoków ; patrz poniżej) w trakcie jednej tury. 
Znaczniki zdolności układane na kartach zdolności rodów nie mają 
zastosowania takiego jak znaczniki zdolności smoków. Graczowi nie 
wolno umieścić znaczników zdolności wygenerowanych przez 
zdolności rodów na płytkach smoków, ani nie wolno mu umieścić 
znaczników zdolności smoków na kartach zdolności rodów. 

oddziaływanie modułów

Ten moduł można łączyć z każdym z pozostałych modułów z dodatku 
Zew Władcy Smoków. Nie wymaga żadnych specjalnych modyfikacji 
reguł.

. . .
moduł 5: miSje

Jest tylko jeden cel - i ten cel widzisz przed sobą, gdy spoglądasz 
na Białe Miasto z iglicy swojego zamku. To miasto rośnie w siłę dzięki 
pracy i czynom swoich mieszkańców, a Twoje czyny mogą sprawić, by 
jeszcze urosło w siłę. Ukryj swe zamiary i spraw, aby inni uwierzyli, 
że nie poświęcasz dość uwagi rzeczom ważnym... To może okazać się 
mistrzowskim posunięciem.

Wstęp

Moduł Misje pozwala graczom na wpływanie na punktację płytek 
celów na końcu gry, dziki kartom misji. Każda karta misji daje 
graczowi dwa różne zadania: jedno - oparte na broni, drugie - oparte 
na wiedzy. Wykonanie każdego z zadań, pozwala graczowi na 
umieszczenie znacznika zdolności smoka na ukończonym zadaniu. 
Po zakończeniu gry, znaczniki z kart misji gracz bdzie mógł przenieść 
na swoje płytki smoków .

elementy modułu

Na ten moduł skała się tylko jeden typ elementów:
• karty misji - każda karta misji składa się z dwóch zadań: 

z zadania górnego , które zawsze wymaga wydania 1 żetonu 
broni , oraz z zadania dolnego , ktre wymaga wydania  
2 żetonów mądrości . Każde z tych zadań wyszczególnia 
warunki wymagane do ich wykonania w odpowiedniej kolejności 
i jest powiązane z 1 miejscem na znacznik zdolności smoka  

.

Przykład 5: akcja dowolna: umieszczenie znacznika zdolności.

Przykład 6: akcja dowolna: 
użycie zdolności rodów.

Moduł 5: misje - karty (tył 
i przód).
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przygotowanie modułu

Potasuj wszystkie karty misji. Bezpośrednio przed rozdaniem (lub 
dobieraniem w trybie Władcy Smoków) płytek mocy, rozdaj każdemu 
graczowi po 2 karty misji, a nieużywane karty odłóż do pudełka.
Gracze mogą nawzajem obejrzeć swoje karty. Po tym jak gracze 
otrzymają swój startowy zestaw płytek, każdy z nich (począwszy 
od rozpoczynającego) odkrywa jedną ze swoich kart misji w swoim 
obszarze gry, a pozostałą kartę odkłada do pudełka.

Zasady gry Z modułem

Moduł Misje wprowadza nową akcję dowolną.

Akcja dowolna: wykonanie zadania
Raz w swojej turze, jako akcję dowolną, gracz może wykonać zadanie. 
By móc wykonać zadanie, aktywny gracz musi też spełnić warunek 
wyszczególniony w zadaniu, które chce wykonać. Jeśli wymóg zadania 
zostaje spełniony, aktywny gracz może wydać 1 żeton broni  lub 2 
żetony mądrości  (zależnie od wybranego zadania), a następnie 
może umieścić 1 znacznik zdolności  w odpowiednim miejscu na 
karcie.

Ograniczenia dotyczące misji
Gracz, w jednej turze,  może umieścić 1 znacznik zdolności  na 
karcie misji. Nawet jeśli aktywny gracz spełni warunki obu misji i 
posiada zasoby wymagane do ich wypełnienia za jednym razem, nie 
może tego zrobić.

Przykład 7
Judyta (gracz w kolorze niebieskim) ma 3 żetony mięsa , 2 
żetony mądrości  i 1 żeton broni  . Ma też włócznika na 
jednym polu akcji płytki badań   i jeźdźca smoków oraz płytce 
eksploracji  , co oznacza, że spełnia jednocześnie wymogi obu 
zadań na swojej karcie misji . Judyta może jednak wykonać tylko  
1 zadanie w swojej turze, więc wybiera zadanie z góry karty. Judyta 
wydaje 1 żeton broni  i umieszcza znacznik zdolności  w górnym 
miejscu przeznaczonym na znaczniki na swojej karcie misji.

Procedura zakończenia gry
Po zakończeniu gry, ale przed zliczeniem punktów,  
zaczynając od gracza, którego tura była ostatnia  
i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,  
każdy gracz:

1. Zbiera znaczniki zdolności  ze swojej karty misji.
2. Jeśli gracz miał 2 znaczniki zdolności na swojej karcie 

misji, pobiera 1 dodatkowy znacznik zdolności z banku.
3. Gracz umieszcza każdy znacznik zdolności na jednej ze 

swoich płytek smoków . Znaczniki można umieszczać na 
dowolnych płytkach smoków , nawet na takich, które mają 
zapełnione znacznikami wszystkie pola zdolności smoków.

Punktacja płytek celów 
W momencie przydzielania punktów mocy za płytki celów , liczy 
się wszystkie znaczniki zdolności na płytkach smoków  , włącznie 
z tymi znacznikami, które gracze dołożyli w wyniku wypełnionych 
misji.

oddziaływanie modułów

Ten moduł można łączyć z każdym z pozostałych modułów z dodatku 
Zew Władcy Smoków. Nie wymaga to żadnych modyfikacji reguł.

. . .

moduł 6: łotrzy

Nadchodzący konflikt jest dużo trudniejszy, niż mogłoby 
się wydawać. Jesteśmy przekonani, że siła i poświęcenie nie wystarczą, by 
odnieść zwycięstwo. Dlatego musimy uciec się do podstępu. Ci ludzie nie są 
godni, by szlachetny ród z Białego Miasta oficjalnie się z nimi zadawał, 
ale pewne ich umiejętności mogą się przydać i przynieść nam zwycięstwo.

Wstęp

Moduł Łotrzy wprowadza nowy typ wasala, z którego gracze będą 
mogliykorzystać w trakcie rozgrywki. Łotrzy funkcjonują w ten sam 
sposób jak włócznicy, ale dodatkowo posiadają specjalne zdolności.

elementy modułu

Wprowadzając łotrów do swojej gry, użyj następujących 
elementów dodatku:

• Figurki łotrów - Każdy gracz może teraz dodać do 
swojej puli wasali łotra zamiast jednego z włóczników.

PAMIĘTAJ
W momencie zakończenia gry znaczniki 

zdolności wzięte z kart misji stają się 
znacznikami zdolności smoków. Nie będziesz 
mieć już okazji do użycia zdolności smoków, 

ale umieszczając swoje znaczniki w strategiczny 
sposób, możesz zmienić swoją sytuację przy 
rozliczaniu płytek celów i znacznie poprawić 

swój wynik końcowy.

Przykład 7: reguły dla modułu Misji.
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• Karty zdolności łotrów - Każda z tych kart opisuje 
specjalną zdolność łotra. W każdej grze łotrzy 
należący do wszystkich graczy posiadają tę samą 
zdolność, wybieraną losowo na początku gry.

przygotowanie modułu

Zastąp 1 włócznika, ułożonego obok planszy (w puli wasali do 
kupienia), 1 łotrem odpowiedniego koloru. Usunięty włócznik wraca 
do pudełka - gracz nie będzie mógł z niego skorzystać. Po rozdaniu 
gracom ich wasali, należy potasować talię zdolności specjalnych 
łotrów i wybrać jedną kartę losowo, odkrywając ją tak, by widzieli 
ją i mieli do niej dostęp wszyscy gracze. Jeden z graczy powinien 
następnie odczytać treść karty, by wszyscy gracze wiedzieli, jaką 
zdolność łotrzy będą posiadać w tej rozgrywce.

Zasady gry Z modułem

Gdy używamy modułu Łotrzy, obowiązują konkretne reguły dla 
figurek łotrów i dla nowej akcji dowolnej.

Akcja dowolna: użycie zdolności łotra
Wszystkie reguły dotyczące specjalnych zdolności łotrów są identyczne 
jak reguły specjalnych zdolności magów. Więcej szczegółów na temat 
akcji dowolnej użycia zdolności magów przeczytasz na stronie 4 i 5.

Łotr jako wasal
Łotrzy uważani są za włóczników. Za każdym razem gdy gracz 
wykonuje akcję, która pozwala mu na otrzymanie nowego włócznika, 
może zamiast włócznika, wybrać łotra, pod warunkiem, że łotr nie 
jest już w jego puli aktywnych wasali. 

oddziaływanie modułów

Ten moduł można łączyć z każdym z pozostałych modułów z dodatku 
Zew Władcy Smoków. Nie wymaga to żadnych modyfikacji reguł.

. . .
moduł 7: powroty

Chociaż w walce o dominację wygrać może tylko jeden z rodów, 
nasi wasale są tylko ludźmi z krwi i kości. Dla nich powrót do domu 
jest świętem - celebrują go w oberżach Białego Miasta. Ta osobliwa, 
koleżeńska zabawa nie omija żadnego z rodów.  Raduje wszystkie 
serca - wasali i ich panów.

Wstęp

Moduł Powroty wprowadza niewielki zestaw kart, oferujących 
korzyści, którą gracz może wybrać, jeżeli wycofa wszystkich swoich 
wasali z dowolnych pól akcji. Niewielką korzyść mają z tego również  
przeciwnicy, co dodaje grze pozytywnej interakcji.

elementy modułu

Na ten moduł skała się tylko jeden 
typ elementów:
• Karty powrotów. Każda karta 

powrotu opisuje korzyść dla 
aktywnego gracza, który 
zdecyduje się wycofać wszystkich 
swoich wasali w ramach akcji 
głównej   oraz korzyść dla 
pozostałych graczy. 

przygotowanie modułu

Po skompletowaniu podstawowej gry potasuj karty powrotów i umieść 
je obrazkiem do dołu obok planszy. Wyciągnij 4 karty i umieść je 
odkryte obok talii.

Zasady gry Z modułem

Moduł Powroty wprowadza nową akcję dowolną.

Akcja dowolna: wykorzystaj kartę powrotu
Raz w swojej turze, jako akcję dowolną (wykonaną od razu po tym, 
jak aktywny gracz wycofa wszystkich swoich wasali z pól akcji), gracz 
może wybrać jedną z odkrytych kart powrotów. Następnie aktywny 
gracz postępuje zgodnie z instrukcją na wybranej karcie, a po nim to 
samo robią kolejni gracze, zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. 
Następnie wybraną kartę powrotu należy ułożyć obrazkiem w dół 
na spodzie talii powrotów i dobrać nową kartę, by wypełnić puste 
miejsce.

Przykład 8
Andrzej (gracz w kolorze czarnym) 
wycofuje wszystkich swoich wasali z 
planszy. Wybiera kartę powrotu, 
która pozwala mu wziąć 2 żetony 
mądrości  . Wszyscy 
pozostali gracze dostają 1 żeton 
mądrości .

Limity zasobów
Aktywnego gracza, który otrzymał zasoby z karty powrotu, 
nadal obowiązują limity przechowywania zasobów, egzekwowane 
na końcu tury. Inni gracze natomiast mogą zatrzymać wszelkie 
zasoby, które normalnie musieliby odrzucić z powodu braku 
miejsca. Każdy z tych graczy będzie musiał odrzucić wszystkie 
zasoby powyżej limitu na końcu swojej tury.

Ograniczenia dotyczące powrotów
Tylko gracz, który wycofa wszystkich swoich wasali, 
wybiera kartę powrotu. Jeśli bezpośrednio po akcji głównej 

Moduł 6:  łotrzy - elementy

wycofania wasali gracz aktywny nie posiada żadnego wasala na 
planszy lub płytce akcji, gracz ten musi wybrać kartę powrotu - 
wylosowanie karty powrotu jest wówczas obowiązkowe. Aktywny 
gracz jest też jedynym, który może wykonywać teraz inne akcje 
dowolne. Żaden inny gracz nie może zyskać dodatkowych zasobów 
używając zdolności smoków (lub innych zdolności), ponieważ  
z wszelkich zdolności specjalnych może korzystać tylko aktywny 
gracz.

oddziaływanie modułów

Ten moduł można łączyć z każdym z pozostałych modułów z dodatku  
Zew Władcy Smoków. Jeśli łączysz ten moduł z modułem Zdolności 
Rodów i/lub z modułem Misje, zapoznaj się z regułami interakcji 
między modułami poniżej.

. . .
Zasady interakcji między 

modułami

Użycie niektórych modułów razem może spowodować niespodziewane 
interakcje, z którymi gracze będą musieli sobie poradzić. Poniżej 
znajduje się lista szczególnych przypadków, w których reguły różnych 
modułów mogą być ze sobą sprzeczne.

moduł 1: magoWie i moduł 2: Zapomniana 

metRopolia.

W przypadku połączenia tych dwóch modułów, ze zdolności magów 
mogą korzystać tylko ci gracze, którzy przywołali swoich magów  
z planszy Zapomnianej Metropolii. Gracze, których magowie wciąż 
znajdują się na dodatkowej planszy, powinni zignorować jakiekolwiek 
nowe zasady wprowadzane przez moduł magów.

moduł 2: Zapomniana metRopolia i moduł 

7: powroty.

Dopóki mag należący do gracza pozostaje na planszy Zapomnianej 
Metropolii, nie bierze się go pod uwagę przy określaniu, czy gracz 
wybiera kartę powrotu. Za każdym razem gdy gracz odwołuje 
wszystkich wasali, za wyjątkiem maga na planszy Zapomnianej 
Metropolii, musi wylosować kartę powrotu. 

PAMIĘTAJ
Gdy czekasz na swoją kolej, obserwuj uważnie planszę, 

planując swój następny ruch. Czasem otrzymasz 
dodatkowe zasoby, ale pamiętaj, że nie możesz zwiększyć 

ich ilości za pomocą zdolności smoków. Usuwanie 
znacznika zdolności smoka jest też akcją dowolną, z 

której (jak ze wszystkich innych akcji) może korzystać 
tylko gracz aktywny. Pamiętaj również, że poza swoją 

turą nie musisz odrzucać żadnych zasobów. Ponadto, jeśli 
zaczniesz swoją turę z zasobami w ilości przekraczającej 
dozwolny limit, nie musisz ich odrzucać przed końcem 

tury.

Moduł 7: powrót - elementy.
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wycofania wasali gracz aktywny nie posiada żadnego wasala na 
planszy lub płytce akcji, gracz ten musi wybrać kartę powrotu - 
wylosowanie karty powrotu jest wówczas obowiązkowe. Aktywny 
gracz jest też jedynym, który może wykonywać teraz inne akcje 
dowolne. Żaden inny gracz nie może zyskać dodatkowych zasobów 
używając zdolności smoków (lub innych zdolności), ponieważ  
z wszelkich zdolności specjalnych może korzystać tylko aktywny 
gracz.

oddziaływanie modułów

Ten moduł można łączyć z każdym z pozostałych modułów z dodatku  
Zew Władcy Smoków. Jeśli łączysz ten moduł z modułem Zdolności 
Rodów i/lub z modułem Misje, zapoznaj się z regułami interakcji 
między modułami poniżej.

. . .
Zasady interakcji między 

modułami

Użycie niektórych modułów razem może spowodować niespodziewane 
interakcje, z którymi gracze będą musieli sobie poradzić. Poniżej 
znajduje się lista szczególnych przypadków, w których reguły różnych 
modułów mogą być ze sobą sprzeczne.

moduł 1: magoWie i moduł 2: Zapomniana 

metRopolia.

W przypadku połączenia tych dwóch modułów, ze zdolności magów 
mogą korzystać tylko ci gracze, którzy przywołali swoich magów  
z planszy Zapomnianej Metropolii. Gracze, których magowie wciąż 
znajdują się na dodatkowej planszy, powinni zignorować jakiekolwiek 
nowe zasady wprowadzane przez moduł magów.

moduł 2: Zapomniana metRopolia i moduł 

7: powroty.

Dopóki mag należący do gracza pozostaje na planszy Zapomnianej 
Metropolii, nie bierze się go pod uwagę przy określaniu, czy gracz 
wybiera kartę powrotu. Za każdym razem gdy gracz odwołuje 
wszystkich wasali, za wyjątkiem maga na planszy Zapomnianej 
Metropolii, musi wylosować kartę powrotu. 

moduł 4: Zdolności RodóW, moduł 5: 

Wyprawy i moduł 7: powroty.

Wyciągnięcie karty powrotu produkuje zasoby. Można je 
wykorzystać od razu, podczas wykonywania akcji dowolnej, którą 
oferują karty zdolności rodów i karty misji. Tylko aktywny gracz 
może skorzystać z tej możliwości. Pozostali gracze nie mogą 
wykonać żadnej akcji poza swoją turą, w tym jakichkolwiek akcji 
dowolnyh z kart zdolności rodów, kart misji ,czy ze zdolności 
smoków.

. . .
często ZadaWane pytania

Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań 
dotyczących gry Simurgh:

Pytanie: Jeśli gracz nie ma wasala, którego mógłby ustawić, czy nadal 
może zapłacić żetonem broni, by usunąć płytkę z dziczy?
Odpowiedź: Żeby usunąć płytkę z dziczy, gracz musi mieć możliwość 
umieszczenia płytki akcji na jej miejscu wraz z wasalem na nowej 
płytce akcji (przed rozpoczęciem akcji prowadzącej do usunięcia 
płytki).

Pytanie: Czy można wykonać akcję dowolną, jeśli twoją akcją główną 
jest wycofywanie wasali?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie: Czy można przesunąć jeźdźca smoków w dół na płytce 
eksploracji  w tej samej turze, w której został tam umieszczony?
Odpowiedź: Nie. Ta akcja dowolna (dla dopiero co umieszczonego 
jeźdźca smoków) dostępna jest dopiero od następnej tury, po tym jak 
jeździec smoków został umieszczony na płytce eksploracji .

Pytanie: Jeśli zacznę moją turę od zrealizowania akcji dowolnej, która 
przesuwa jeźdźca smoków na ostatnie pole na płytce eksploracji , 
czy mogę użyć tego jeźdźca smoków, by wykonać akcję główną?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie: Czy gracz może zdobyć punkty mocy z płytki celów , jeśli 
nie ma pasujących znaczników zdolności smoków?
Odpowiedź: Nie. Żeby móc zdobyć punkty, gracz musi być w 
posiadaniu nie tylko smoków widocznych na płytce celów , musi 
również posiadać choć jeden znacznik na którejkolwiek z tych płytek 
smoków .

Pytanie: Jak liczone są punkty, jeśli gracze mają po tyle samo 
płytek celów?
Odpowiedź: Dodaj wartość punktów mocy pozycji, na którejgracze 
remisują, do wartości pozycji jeden poziom niższej i podziel te 
punkty po równo między graczy, zaokrąglając wyniki w dół (o ile 
zajdzie taka potrzeba). Jeśli dwóch lub więcej graczy remisuje o 
pierwsze miejsce, następny gracz dostaje punty za trzecie miejsce 
(jeśli płytka celów je przyznaje ). W przypadku remisu na 
ostatniej pozycji na płytce celu, po prostu podziel punkty mocy 
przyznawane za tę pozycję pomiędzy wszystkich remisujących 
graczy (zaokrąglając w dół, o ile zajdzie taka potrzeba).

PAMIĘTAJ
Gdy czekasz na swoją kolej, obserwuj uważnie planszę, 

planując swój następny ruch. Czasem otrzymasz 
dodatkowe zasoby, ale pamiętaj, że nie możesz zwiększyć 

ich ilości za pomocą zdolności smoków. Usuwanie 
znacznika zdolności smoka jest też akcją dowolną, z 

której (jak ze wszystkich innych akcji) może korzystać 
tylko gracz aktywny. Pamiętaj również, że poza swoją 

turą nie musisz odrzucać żadnych zasobów. Ponadto, jeśli 
zaczniesz swoją turę z zasobami w ilości przekraczającej 
dozwolny limit, nie musisz ich odrzucać przed końcem 

tury.

Moduł 7: powrót - elementy.
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dodatek 01: taBela referencyjna dla płytek akcji

taBela nR 1: płytki produkcji  

#e01 WIELU WASALI JEDEN WASAL JEDEN WASAL
Dostajesz 2 warzywa lub 2 mięsa. Dostajesz 2 warzywa i 2 mięsa. Dostajesz łącznie 4 warzywa i/lub mięsa.

#e02 WIELU WASALI JEDEN JEŹDZIEC SMOKÓW JEDEN JEŹDZIEC SMOKÓW
Dostajesz 2 kamienie. Dostajesz 5 kamieni. Dostajesz 2 drewna i 2 bronie.

#e03 WIELU WASALI JEDEN WASAL JEDEN JEŹDZIEC SMOKÓW
Dostajesz 2 mięsa. Dostajesz 3 warzywa i 1 drewno. Dostajesz 2 mięsa, 1 warzywo i 2 drewna.

#e04 WIELU JEŹDŹCÓW SMOKÓW JEDEN JEŹDZIEC SMOKÓW JEDEN JEŹDZIEC SMOKÓW
Dostajesz 3 mięsa. Dostajesz łącznie 5 mięs i/lub warzyw. Dostajesz 3 warzywa i 2 bronie.

taBela nR 2: płytki transformacji  

#e05
WIELU  JEŹDŹCÓW 

SMOKÓW
JEDEN JEŹDZIEC 

SMOKÓW
JEDEN JEŹDZIEC 

SMOKÓW
JEDEN JEŹDZIEC 

SMOKÓW
Wymieniasz łącznie 2 drewna
i/lub kamienie na 4 mądrości. Wymieniasz 2 kamienie na 6 drewien. Wymieniasz 2 drewna na 6 mięs. Wymieniasz 2 mięsa na łącznie 5 

mięs i/lub warzyw.

#e06
WIELU WASALI JEDEN JEŹDZIEC 

SMOKÓW
JEDEN JEŹDZIEC SMOKÓW

Wymieniasz  1 drewno na 2 bronie. Wymieniasz 1 drewno i/lub kamień 
na 3 bronie. Wymieniasz 2 kamienie na 5 drewien.

#e07
WIELU WASALI JEDEN WASAL JEDEN JEŹDZIEC SMOKÓW

Wymieniasz 2 kamienie na 3 bronie. Wymieniasz 1 broń na łącznie 2  
drewna i/lub kamienie. Wymieniasz 2 bronie na łącznie 5 drewien i/lub kamieni.

taBela nR 3: płytki badań 

#e08
WIELU JEŹDŹCÓW 

SMOKÓW JEDEN JEŹDZIEC SMOKÓW

Zyskujesz 3 mądrości. Wymieniasz 2 bronie na 5 mądrości.

#e09
WIELU WASALI JEDEN WASAL JEDEN JEŹDZIEC 

SMOKÓW
JEDEN JEŹDZIEC 

SMOKÓW

Wymieniasz 1 punkt mocy na 2  
mądrości.

Wymieniasz 1 punkt mocy na 3 
mądrości.

Wymieniasz 2 punkty mocy na 5 
mądrości.

Wymieniasz 2 mądrości  na łącznie 5 
drewien i/lub mięs.

#e10
WIELU WASALI JEDEN WASAL JEDEN WASAL JEDEN JEŹDZIEC 

SMOKÓW

Wymieniasz 1 mądrość  na 2 bronie. Wymieniasz 1 mądrość  na 2 punkty 
mocy. 

Wymieniasz 1 mądrość  na 1 broń i 2 
punkty mocy.

Wymieniasz 1 mądrość i 1 broń na 
włócznika.
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taBela nR 4: płytki eksploracji 

płytKA  #
ZASOBy pOtRZEBNE 

DO pRZEJŚCIA W 
DÓł

ZySK pOZIOM 1 ZySK pOZIOM 2 ZySK pOZIOM 3 ZySK pOZIOM 4

#e11 1 wasal lub 4 bronie. Dostajesz łącznie 3 drewna i/
lub kamienie. 6 punktów mocy. 6 punktów mocy. 10 punktów mocy.

#e12 Łącznie 2 warzywa i/lub 
mięsa.

2 punkty mocy lub 3
mięsa.

Wylosuj 2 płytki smoków, 
połóż 1 w swoim obszarze gry 

z 1 znacznikiem zdolności.

4 punkty mocy lub 3 znaczniki 
zdolności.

Wylosuj 3 płytki smoków, 
połóż 1 w swoim obszarze gry 
z 2 znacznikami  zdolności. 

#e13 1 mądrość i 2 mięsa.
Wylosuj 2 płytki smoków, 

połóż 1 w swoim obszarze gry 
z 1 znacznikiem zdolności.

-
Wylosuj 3 płytki smoków, 

połóż 1 w swoim obszarze gry 
z 2 znacznikami  zdolności.

Wylosuj 4 płytki smoków, 
połóż 1 w swoim obszarze gry 

z 3 znacznikami zdolności.

#e14 2 punkty mocy. 2 warzywa. 3 drewna. 3 kamienie i 3 mądrości. 4 bronie i 3 znaczniki 
zdolności.

taBela nR 5: płytki przywódców  

#e15
WIELU WASALI JEDEN WASAL JEDEN WASAL

Dostajesz 1 warzywo i 1 mięso. Dostajesz 2 warzywa i stawiasz 1 włócznika na 
kolejnej płytce w dziczy.

Dostajesz 2 mięsa i stawiasz 1 włócznika na 
kolejnej płytce w dziczy.

#e16
WIELU JEŹDŹCÓW SMOKÓW JEDEN WASAL JEDEN JEŹDZIEC SMOKÓW

Dostajesz 2 mięsa i stawiasz 1 włócznika na 
kolejnej płytce w dziczy. 

Dostajesz 1 znacznik zdolności i stawiasz 1 jeźdźca 
smoków na kolejnej płytce w dziczy.

Dostajesz 1 znacznik zdolności i 1 drewno lub 
kamień i stawiasz 1 jeźdźca smoków na kolejnej 

płytce w dziczy.

#e17
WIELU WASALI JEDEN WASAL JEDEN  JEŹDZIEC SMOKÓW

Dostajesz 1 warzywo lub 1 mięso i stawiasz 1 
włócznika na kolejnej płytce w dziczy.

Umieść do 2 włóczników na dowolnych 2 innych 
różnych płytkach w dziczy.

Umieść do 2 włóczników na dowolnych 2 innych 
różnych płytkach w dziczy.

#e18
WIELU WASALI JEDEN JEŹDZIEC SMOKÓW JEDEN WASAL

Dostajesz 2 bronie. Dostajesz 1 drewno i 1 kamień i stawiasz 1 
włócznika na kolejnej płytce w dziczy.

Dostajesz 1 drewno i 1 kamień i stawiasz 1 
włócznika na kolejnej płytce w dziczy.

#e19
WIELU JEŹDŹCÓW SMOKÓW JEDEN JEŹDZIEC SMOKÓW JEDEN JEŹDZIEC SMOKÓW

Wylosuj 3 płytki smoków, połóż 1 w swoim 
obszarze gry z 1 znacznikiem zdolności. 

Dostajesz 1 znacznik zdolności, 1 punkt mocy i 
stawiasz 1 włócznika na kolejnej płytce w dziczy.

Dostajesz 1 znacznik zdolności i i stawiasz 1 
włócznika na kolejnej płytce w dziczy.

#e20
WIELU JEŹDŹCÓW SMOKÓW JEDEN WASAL JEDEN JEŹDZIEC SMOKÓW

Dostajesz 3 mądrości. Dostajesz 2 mądrości i stawiasz 1 włócznika na 
kolejnej płytce w dziczy.

Dostajesz 3 mądrości i stawiasz 1 jeźdźca smoków 
na kolejnej płytce w dziczy.

#e21
WIELU WASALI JEDEN  JEŹDZIEC SMOKÓW JEDEN  WASAL

Dostajesz 1 drewno i 1 kamień. Dostajesz 2 warzywa i 1 mięso, i stawiasz 1 jeźdźca 
smoków na kolejnej płytce w dziczy.

Dostajesz 1 broń i stawiasz 1 jeźdźca smoków na 
kolejnej płytce w dziczy.

#e22
WIELU WASALI JEDEN  JEŹDZIEC SMOKÓW JEDEN  WASAL

Dostajesz 1 znacznik zdolności. Dostajesz 1 znacznik zdolności i stawiasz 1 
włócznika na kolejnej płytce w dziczy.

Dostajesz 1 znacznik zdolności i stawiasz 1 jeźdźca 
smoków na kolejnej płytce w dziczy.
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dodatek 02: taBela referencyjna dla płytek smoków

płytki smoków 

płytKA  # ZDOLNOŚć 1 ZDOLNOŚć 2 ZDOLNOŚć 3

#e23-24 Kiedy dostajesz drewno, otrzymujesz + 2 
drewna. Kiedy dostajesz kamień, otrzymujesz + 2 kamienie. Wymieniasz 2 kamienie i 2 drewna na 6 punktów 

mocy.

#e25-26 Wymieniasz 1 włócznika na 1 mięso, 1 
drewno, 1 kamień i 1 warzywo. Wymieniasz 1 mądrość na 2 bronie. Wymieniasz 2 bronie na 4 mądrości.

#e27-28 Dostajesz 1 broń i 1 mądrość.
Wymieniasz 1 broń i 1 mądrość na nowego 
włócznika. Nie możesz zastąpić znacznika 

zdolności na tej zdolności smoka.

Wymieniasz 2 bronie i 1 mądrość na nowego 
jeźdźca smoków. Nie możesz zastąpić znacznika 

zdolności na tej zdolności smoka.

dodatek 03: taBela referencyjna dla płytek celów

płytki celów 

płytKA  # WARUNEK 1 MIEJSCE 2 MIEJSCE 3 MIEJSCE

#e29 Największa suma kamieni i drewien. 8 punktów mocy. 5 punktów mocy. -

#e30 Największa suma znaczników zdolności widocznych na typach 
smoków. 14 punktów mocy. 10 punktów mocy. 6 punktów mocy.

#e31 Największa suma mądrości. 9 punktów mocy. 6 punktów mocy. 3 punkty mocy.

#e32 Największa suma broni. 9 punktów mocy. 5 punktów mocy. 2 punkty mocy.

#e33 Największa suma  włóczników i warzyw. 5 punktów mocy. 3 punkty mocy. -

#e34 Największa suma jeźdźców smoków  i mięsa. 10 punktów mocy. 8 punktów mocy. 6 punktów mocy.

#e35 Największa suma mądrości i znaczników zdolności widocznych na 
wszystkich płytkach smoków. 9 punktów mocy. 5 punktów mocy. -

#e36 Największa suma broni, włóczników i jeźdźców smoków. 7 punktów mocy. 3 punkty mocy. -


