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Olympos

U świtu nowej ery weź przeznaczenie ludzkości we własne ręce. 
Przed tobą rozciągają się żyzne równiny Peloponezu, a na ho-

ryzoncie widnieją piaszczyste brzegi mitycznej Atlantydy. Jednak 
musisz włożyć wiele wysiłku, aby zdobyć i utrzymać te tereny. 

Unicestwienie wrogów, odkrycie nowych technologii, wzniesienie 
monumentalnych budowli - to wszystko będzie celem dla Ciebie 

jako przywódcy swojego ludu. Pamiętaj, że bogowie Olimpu cały 
czas obserwują Twoje poczynania. Zadbaj o ich łaskę, bo w innym 

wypadku ich gniew może zniweczyć nie tylko Twoje plany, ale 
także strącić ludzkość z powrotem w wiek ciemnoty i zapomnienia.

www.ystari.com
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Przygotowanie
(4 graczy)

Umieść planszę gry oraz planszę rozwoju na środku 
stołu. Odłóż do pudełka płytki odkryć z naniesioną cyfrą 
„5” na rewersie (nie będą używane w czasie tej rozgryw-
ki). Uporządkuj pozostałe płytki odkryć według rodzajów: 
na przykład dwie płytki wyroczni połóż razem. W grze 
występują po dwie płytki z każdego odkrycia z czerwo-
nym, zielonym, żółtym i niebieskim rewersem oraz po jed-
nej płytce z rewersem fioletowym. Ustaw płytki odkryć na 
planszy rozwoju następująco, jeden stos na kolumnę:

 Rozmieść losowo pięć stosów po dwie czerwone 
płytki odkryć wzdłuż pierwszego rzędu planszy.

 Rozmieść losowo pięć stosów po dwie żółte płytki 
odkryć wzdłuż drugiego rzędu planszy.

 Rozmieść losowo pięć stosów po dwie zielone płytki 
odkryć wzdłuż trzeciego rzędu planszy.

 Rozmieść losowo pięć stosów po dwie niebieskie 
płytki odkryć wzdłuż czwartego rzędu planszy.

 Rozmieść losowo pięć fioletowych płytek odkryć 
wzdłuż piątego rzędu planszy.

 Rozmieść losowo pięć płytek cudów wzdłuż szós-
tego rzędu planszy.

Posortuj pozostałe żetony i kostki surowców według 
typów i umieść je obok planszy jako zasoby ogólne.

Każdy gracz otrzymuje pięć krążków osadników w wy-
branym przez niego kolorze, kładąc cztery z nich przed sobą 
jako własne zasoby. Piąty należy umieścić na polu star-
towym toru czasu losowo formując stos z żetonami innych 
graczy i kładąc je jeden na drugim.

Gracz, którego krążek jest na dole stosu, dobiera 
dwa żetony terytorium każdego rodzaju z zasobów 
ogólnych i wybiera osiem terytoriów, które nie będą używane 
w grze (można przez nie przechodzić, ale nie podbijać i 
korzystać z ich surowców). Następnie oznacza je jednym 
z tych żetonów kładąc go stroną przekreślenia ku 
górze. Tylko jedno terytorium danego rodzaju zawierające 
gwiazdę może być wyłączone z gry w ten sposób.

Uwaga: liczba terytoriów z gwiazdą, które zostaną w ten 
sposób zaznaczone, wpływa na trudność budowania cudów. Im 
więcej zostanie wyłączonych, tym trudniej będzie je ukończyć.

Umieść po jednym żetonie plemienia na każdym teryto-
rium zawierającym gwiazdę, które nie zostało wykluczone.

Weź cztery różne kostki surowców z zasobów 
ogólnych i daj losowo po jednej każdemu graczowi. Są one 
dodawane do ich prywatnych zasobów.

Potasuj karty przeznaczenia i połóż je zakryte obok 
planszy.

Potasuj karty Olimpu i wylosuj dziewięć z nich. Stworzą 
one talię, z której będziemy wyciągać bogów za każdym ra-
zem, gdy któryś ze znaczników graczy trafi na torze czasu 
na pole wpływu Zeusa. Resztę nadwyżkowych kart odłóż do 
pudełka nie oglądając ich – nie będą one brały udziału w tej 
rozgrywce.

Zawartość pudełka

GG

55 płytek „odkryć”

5 płytek „cudu”

1 plansza rozwoju
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1 plansza rozwoju
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A) Początek toru czasu    B) Pole „wpływ Zeusa”  C) Pole „dwukrotnego wpływu Zeusa”
D) Północny obszar (miejsce startowe osadnika) E) Olimp (kamień + wpływ Zeusa) F) Terytorium (drewno + gwiazda)
G  Atlantyda     H) Przymusowy koniec gry

Uwaga: wyspy oznaczone literą „I” są uważane za obszary lądowe. Te wyspy, które nie są zaznaczone białą ramką rozpatrywane 
są jako obszary morskie i nie używa się ich do celów osadniczych.

10 kart 

„Olimpu”

32 żetony terytorium / „przekreślenia” (z tyłu)
zboże (pomarańczowy), kamień (biały), drewno (brązowy), złoto (żółty )

28 żetonów „prestiżu” 12 żetonów „klepsydry”

8 żetonów „plemienia” / „gwiazdy”

100 krążków „osadników”
w 5 kolorach

28 kostek „surowców” w 4 kolorach: pomarańczowym 
(zboże), białym (kamień), brązowym (drewno), żółtym (złoto)

I

22 karty 

„przeznacze-

nia”

C

A

I

1 znacznik „Zeusa”

1 plansza do gry

G

G

G
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Cel gry
Każdy z graczy reprezentuje plemię, które próbuje 

skolonizować Grecję wraz z jej przyległościami, włączając w 
to legendarną Atlantydę. Przejmując terytoria i zasoby (cza-
sem używając siły) gracze będą dokonywać przełomowych 
odkryć oraz tworzyć architektoniczne cuda, które pozwolą 
im zbudować wspaniałą i dobrze prosperującą cywilizację. 
Na końcu gry cywilizacja z największą ilością punktów 
prestiżu wygrywa.

Rozgrywka
(4 graczy)

Kolejność tury jest określana przez pozycję gracza 
na torze czasu, która okala brzeg planszy. Gracz, którego 
znacznik znajduje się najbliżej pola startowego, wyko-
nuje swoją akcję płacąc za nią punktami czasu (patrz 
niżej). Przesuwa swój znacznik o tyle pól do przodu, ile 
kosztowała go właśnie wykonana akcja. Jeśli sprawia to, 
że wchodzi na już zajęte pole, umieszcza swój krążek na 
znaczniku innego gracza. Teraz następuje tura gracza, 
który obecnie jest najbardziej z tyłu na torze czasu i 
tak dalej.

Uwagi: - możliwe jest, aby jeden gracz miał kilka tur pod 
rząd. Nastąpi to, jeśli wciąż będzie ostatni na torze czasu, 
nawet po zapłaceniu za swoją akcję.

- Jeśli na tym samym polu znajduje się więcej niż jeden 
znacznik gracza (tak jak np. na początku gry) wówczas gracz, 
którego znacznik jest na górze stosu wykonuje swoją akcję jako 
pierwszy.

Żetony klepsydry: w pewnych momentach w trakcie 
gry gracze będą zdobywać żetony klepsydr. Każda klepsy-
dra pozwala graczowi na wykonanie kolejnej akcji o jeden 
punkt czasu taniej  (jedna klepsydra jest równowartością 
jednego punktu czasu). Żetony klepsydry muszą zostać 
wykorzystane do zapłaty za akcję jako pierwsze, za-

nim zaczniemy przesuwać swój znacznik na torze czasu. 

Przykład: czerwony jest na ostatniej pozycji na torze czasu, 
tak więc ruch należy do niego. Wykonuje akcję, która kosztuje 
trzy punkty czasu. Posiada żeton klepsydry na ręce, tak więc 
musi go najpierw zużyć (jeden punkt), a następnie porusza 
swój krążek do przodu o dwa pola by zapłacić za resztę akcji. 
Czerwony znacznik znajduje się teraz na zielonym. Ponieważ 
jest on wciąż na ostatniej pozycji na torze czasu może ponow-
nie zagrać. Po tym nastąpi tura zielonego…

Gracze mają do wyboru jedną z dwóch akcji w 
swojej turze: ekspansję lub rozwój.

A) Ekspansja

Ekspansja polega na poruszeniu jednego ze swoich 
osadników na głównej planszy. Celem poruszania się jest 
zdobywanie nowych terytoriów, pokojowo albo przez 
walkę. Gracz może zarówno poruszyć osadnika, który zna-
jduje się już na planszy, lub umieścić i poruszyć nowego 
osadnika posiadanego w puli zasobów. Za wykonanie akcji 
płacimy na koniec ruchu.

Nowy osadnik: aby stworzyć nowego osadnika gracz 
musi posiadać przynajmniej jeden krążek w swoich zaso-
bach. Nowy osadnik może być umieszczony na północnym 
obszarze albo na terytorium kontrolowanym przez 
danego gracza (terytorium jest kontrolowane gdy tylko 
on posiada na nim osadnika, albo jego osadnik znajduje 
się na szczycie stosu żetonów na danym polu). Tworzenie 
nowego osadnika kosztuje dwa punkty czasu. Nowy 
osadnik nie może zostać na miejscu – musi zostać natych-
miast przemieszczony.

Uwaga: północny obszar jest używany tylko w celu umieszcza-
nia nowych osadników. Osadnicy nie mogą tam pozostać ani 
nie mogą na niego wejść w trakcie gry. Odkrycie medycyny po-
zwala na tworzenie nowych osadników za koszt tylko jednego 
punktu czasu.

Poruszanie: gracz może poruszyć osadnika o tyle pól ile 
chce. Może on przekraczać terytoria zawierające już osad-
nika (włącznie z tymi należącymi do innego gracza) jak i 
puste. Nie może się zatrzymać na terytorium zawierającym 
żeton przekreślenia, ale może przez nie przejść. Koszt po-
ruszania się zależy od ilości przebytych pól:

 Wejście na pole lądowe kosztuje jeden punkt 
czasu 

 Wejście na pole morskie kosztuje dwa punkty 
czasu

Uwaga: odkrycie jazdy konnej, astronomii i tworzenia map 
zmniejsza koszty poruszania.
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Nowe terytorium: gracz, który kończy swój ruch na 
pustym terytorium, automatycznie przejmuje nad 
nim kontrolę. By oznaczyć własność weź żeton teryto-
rium odpowiadający surowcom przez niego zapewnianym. 
Jeśli gracz opuszcza terytorium, odpowiedni znacznik musi 
zostać zwrócony do zasobów ogólnych. Terytorium Olimpu 
zapewnia żeton Zeusa temu, kto je kontroluje. 

Walka: gracz może również zdecydować się na 
zakończenie ruchu na terytorium kontrolowanym przez in-
nego gracza. W tym wypadku muszą walczyć. Walka jest 
automatycznie wygrywana przez atakującego, ale jej koszt 
zależy od sił militarnych obu graczy. Siła militarna jest 
mierzona przez odkrycia militarne. Każde z nich posiada 
określoną ilość symboli miecza na sobie. Determinują 
one koszt walki:

 Jeśli atakujący ma więcej symboli miecza niż 
broniący, atak kosztuje jeden punkt czasu;

 Jeśli obaj gracza mają taką samą liczbę mieczy 
(włączając zero), atak kosztuje dwa punkty czasu;

 Jeśli atakujący ma mniej symboli mieczy od 
broniącego, atak kosztuje trzy punkty czasu.

Następnie atakujący umieszcza swój znacznik na znacz-
niku broniącego. Broniący oddaje atakującemu żeton z od-
powiednimi surowcami produkowanymi przez utracone te-
rytorium (oraz żeton Zeusa jeśli to Olimp) oraz otrzymuje 
żeton klepsydry z zasobów ogólnych. Atakujący kontro-
luje teraz ten obszar do momentu kiedy ponownie zosta-
nie zaatakowany i przegra lub kiedy opuści terytorium, w 
którym to przypadku kontrola powraca do gracza którego 
znacznik był pod nim (bądź jest na wierzchu stosu, jeśli taki 
na polu pozostał).

Uwaga: terytorium może być zaatakowane nawet jeśli walki 
miały już tam miejsce i tym samym stworzył się stos znacz-
ników.

Ucieczka: w swojej turze gracz, którego znacznik zna-
jduje się pod krążkiem innego gracza na danym terytorium, 
może dobrowolnie je opuścić. Może również zostawić znac-
znik na miejscu tak długo jak chce. Znacznik, który jest 
poruszony, może natychmiastowo powrócić by zainicjować 
walkę. Jednak znacznik musi najpierw opuścić obszar i 
potem wrócić - nie może po prostu zaatakować zostając 
w miejscu. Gracz, który straci kontrolę nad terytorium 
(jego znacznik nie będzie na wierzchu stosu), nie może 
dodawać tam nowych osadników, mimo że nadal 
może posiadać własny znacznik w stosie.

Plemiona: terytoria oznaczone gwiazdą są punk-
tami strategicznymi, okupowanymi przez plemiona na 
początku gry. Gracze muszą z nimi walczyć w celu 
przejęcia kontroli nad terytorium. Walka następuje tak 
jak opisano powyżej: plemiona nie posiadają żadnych 
mieczy. Po pokonaniu plemienia atakujący gracz bierze 
żeton terytorium z odpowiadającymi surowcami na nim się 
znajdującymi, jak również żeton plemienia, który umieszcza 
stroną gwiazdy ku górze przed sobą. Jeśli inny gracz prze-
jmie kontrolę nad tym terytorium, zarówno żeton tery-
torium jak i żeton gwiazdy przechodzą do przejmującego. 
Jeśli gracz opuszcza terytorium, żeton gwiazdy jest z powro-
tem na nim umieszczany. Jeśli gracz ponownie przejmuje 
kontrolę nad tym terytorium, nie ma walki (plemię zostało 

pokonane wcześniej) -atakujący po prostu bierze żeton te-
rytorium z surowcem oraz żeton gwiazdy.

Koniec ruchu: na końcu swojego ruchu gracz dodaje 
wydane punkty czasu (nowy osadnik, poruszanie się, 
walka) i przemieszcza swój znacznik o tyle pól do 
przodu na torze czasu. Kończy to turę gracza.

Przykład: Biały gracz posiada odkrytą astronomię, która 
pozwala na przebywanie pól morskich za koszt jednego pun-
ktu czasu oraz hoplitów, którzy zapewniają mu jeden miecz. 
Decyduje się zaatakować niebieskiego, który nie posiada 
żadnych mieczy. Biały tworzy nowego osadnika (koszt: dwa 
punkty), przekracza dwa pola morskie (koszt: jeden punkt 
za pole), wchodzi na terytorium niebieskiego (koszt: jeden 
punkt za pole lądowe) i atakuje (koszt: jeden punkt ponieważ 
ma więcej mieczy). Niebieski zostaje podbity i tym samym 
oddaje białemu żeton terytorium z drewnem i żeton z gwiazdą 
(te surowce znajdują się na zdobytym terytorium). Jako 
rekompensatę za atak niebieski otrzymuje żeton klepsydry. 
Biały płaci za ruch przemieszczając swój znacznik o sześć pól 
na torze czasu. Jego tura się skończyła.
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B) Rozwój

Rozwój polega na dokonaniu odkrycia lub zbudo-
waniu cudu.

1) Odkrycie: by dokonać odkrycia gracz musi posiadać 
zarówno żeton terytorium i/lub kostki surowców potrzebne 
by zapłacić za nową technologię. Żeton terytorium odnosi 
się do surowców jakie gracz posiada na stałe. Żetony nie 
zużywają się w momencie zapłaty za odkrycie. Kostki su-
rowców odnoszą się do pojedynczego surowca. Kiedy są 
używane do zapłaty za odkrycie, muszą być zwrócone do 
zasobów ogólnych.

 

Uwaga: niektóre odkrycia nie wymagają konkretnych su-
rowców, ale wymagają określonej ich kombinacji.

EPrzykład: - Aby odkryć chirurgię (lewa górna) gracz musi 
zapłacić dwie jednostki zboża i dwie drewna.

- Aby odkryć naukę (lewa dolna) gracz musi zapłacić trzy 
jednostki zboża i dwa dowolne, identyczne, ale inne niż zboże 
surowce, jak np. dwa złota.

- Aby odkryć strategię (prawa górna) gracz musi zapłacić trzy 
identyczne surowce oraz jeden inny surowiec (na przykład trzy 
złota i jedno drewno).

- Aby odkryć filozofię (prawa dolna) gracz musi zapłacić 
dwie pary surowców oraz dwa pozostałe surowce, wszystkie 
różne. Na przykład dwa zboża, dwa drewna, jedno złoto i jeden 
kamień.

Zużywane surowce pochodzą z żetonów terytoriów, z kostek 
surowców lub z kombinacji obu. Dla przykładu: gracz może 
zapłacić za chirurgię za pomocą dwóch żetonów terytoriów 
produkujących zboże oraz terytorium z drewnem (wszystkie 
są zatrzymywane) i jedną kostką drewna tóra jest zwracana do 

zasobów ogólnych).

Nabywanie: jeśli gracz jest w stanie zapłacić za odkry-
cie używając kombinacji żetonów terytorium i/lub kostek 
surowców, wówczas bierze płytkę odkrycia i umieszcza 
przed sobą. Może teraz używać jej specjalnej zdolności (pa-
trz ostatnia strona). 

Uwaga: gracz może dokonać danego odkrycia tylko raz. Tym 
samym nie jest możliwe odkrycie na przykład agrokultury dwa 
razy.

Bonus: następnie gracz bierze jeden z krążków w 
swoim kolorze z zasobów ogólnych i umieszcza go na 
dowolnym dostępnym polu na planszy rozwoju poniżej 
odkrycia, którego właśnie dokonał. Zaznaczając wybrany 
bonus i dodając go do swoich zasobów sprawiamy, że staje 
się on niedostępny dla pozostałych graczy, którzy dokonają 
tego samego odkrycia. Mogą oni jednak wybrać inny bonus, 
pamiętając o tym, że szare bonusy są zarezerwowane dla 
rozgrywki pięcioosobowej.

Bonus: - A: gracz bierze jeden ze swoich krążków z zasobów 
ogólnych i dodaje go do swoich zasobów. Będzie on mógł być 
dodany na planszę w następnej turze.

- B: gracz bierze dwie klepsydry.

- C: gracz bierze jedną kostkę z surowcem złota.

- D: gracz otrzymuje dwa punkty prestiżu i umieszcza je 
zasłonięte przed sobą.

Uwaga: odkrycia w piątym rzędzie nie dają żadnych bo-
nusów.

Koszt: siedem punktów czasu. Tak więc gracz porusza 
swój znacznik o siedem pól na torze czasu. Kończy to jego 
turę.

Uwaga: odkrycie pieniędzy i agrokultury obniża ten koszt.

A B C D
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Przykład: Niebieski decyduje się odkryć strategię (trzy iden-
tyczne surowce i jeden inny). Posiada dwa terytoria ze zbożem 
i jedno z drewnem oraz kostkę ze zbożem. Tak więc może nabyć 
strategię odrzucając tą kostkę.

Niebieski bierze płytkę strategii i dodaje ją do swoich oso-
bistych zasobów: posiada teraz dwa miecze do użycia w walce. 
Następnie musi wybrać bonus. By oznaczyć swój wybór bierze 
jeden ze swoich znaczników z ogólnych zasobów i kładzie go na 
wybranym polu.

Decyduje się na wzięcie nowego osadnika, więc kładzie swój 
znacznik na tym polu i bierze osadnika z zasobów ogólnych, 
dodając go do swoich zasobów. Posiada teraz nowego osadni-
ka, którego będzie mógł wstawić na planszę później w trakcie 
gry.

Niebieski musi teraz zapłacić za swoją akcję. Przesuwa swój 
znacznik na torze czasu o siedem pól. Kończy to jego turę.

2) Cuda: każdy cud kosztuje określoną ilość gwiazdek. 
By wybudować cud gracz musi posiadać odpowiednią ich 
liczbę. Można je zdobyć poprzez:

 zdobycie żetonu z gwiazdką;

 posiadanie odkryć architektury lub inżynierii;

 każdy własny znacznik bonusu znajdujący się w tej 
samej kolumnie co wybrany cud, obniża koszt jego 
wystawienia o jedną gwiazdkę;

 zagranie niektórych kart.

Następnie gracz bierze płytkę cudu i umieszcza przed 
sobą. Cud da mu punkty zwycięstwa na koniec gry.

Koszt: siedem punktów czasu, wobec czego musi 
przesunąć swój znacznik na torze czasu o siedem pól. 
Kończy to jego turę.

Uwaga: odkrycie architektury obniża ten koszt.

Cuda: Lwia Brama, Stadion, Partenon, Posąg Zeusa, Kolos.
 

Przykład: gracz zielony posiada dwa żetony gwiazdy, odkrytą 
architekturę (jedna dodatkowa gwiazda) i dwa bonusowe znac-
zniki w kolumnie stadionu (pięciogwiazdkowy cud).

Może więc wybudować ten cud przesuwając się o pięć pól 
na torze czasu (biorąc pod uwagę obniżenie kosztu z architek-
tury).

Bierze stadion i umieszcza przed sobą. Da mu on 
dziesięć punktów prestiżu na końcu gry.
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Karty przeznaczenia
W trakcie gry gracze będą dobierali karty przeznaczenia. 

Oferują one graczom dodatkowe profity w trakcie gry.

Dobranie karty: za każdym razem, gdy gracz na torze 
czasu przekracza lub dociera do pola z wpływem Zeusa, 
dobiera kartę przeznaczenia, którą (jeśli chce) może zagrać 
jeszcze przed zakończeniem swojej tury.

Zagranie karty: gracze mogą zagrać dowolną ilość 
kart w trakcie swojej tury. Efekty zachodzą natychmias-
towo. Jeśli karta daje punkty prestiżu, są one umieszczane 
zakryte przed graczem, który je zdobywa.

Uwaga: odkrycie wyroczni pozwala graczowi, który ją posia-
da, na usprawnienie dobierania kart przeznaczenia.

Karty Olimpu
W trakcie gry pojawi się dziewięciu bogów, którzy 

schodząc z Olimpu przerwą na chwilę rozgrywkę. Pojawiają 
się oni, gdy gracz minie lub dotrze na torze czasu na pole 
oznaczone symbolem Zeusa:

 Dla pierwszych dwóch i ostatniego symbo-
lu wpływu Zeusa na torze czasu karta Olimpu jest 
wykładana na końcu tury gracza, który jako pierwszy 
dotrze lub minie pole z tym symbolem (i po tym jak 
karta przeznaczenia zostanie już przez niego dobrana). 
Efekty tej karty zachodzą więc zanim rozpocznie się 
tura następnego gracza.

 Dla trzech podwójnych symboli wpływu Zeusa pie-
rwsza karta Olimpu jest odkrywana na końcu tury 
pierwszego gracza, który dotrze lub minie pole z 
tym symbolem. Druga karta Olimpu jest odsłaniana na 
końcu tury gracza, który jako ostatni dotrze lub minie 
pole z tym symbolem. W obu przypadkach efekty karty 
zachodzą przed turą następnego gracza.

Gracz może odrzucić tą 
kartę w momencie budowy 
cudu. Jest ona warta jedną 
gwiazdę.

Gracz otrzymuje jedną kostkę po-
kazanego surowca.

Jeśli gracz posiada żetony teryto-
riów każdego rodzaju, otrzymuje 
trzy punkty. 

Gracz otrzymuje jeden punkt za 
każdy posiadany żeton teryto-
rium z drewnem.

Gracz otrzymuje jedną 
klepsydrę za każdy żeton 
terytorium ze zbożem, 
który posiada.

Gracz otrzymuje trzy klepsydry, 
jeśli posiada więcej żetonów 
terytorium z kamieniem od 
każdego z grających.

Do zagarnia po odkryciu karty 
Olimpu. Gracz dodaje jeden 
żeton Zeusa do już posiadanych 
żetonów, po czym odrzuca tą 
kartę.



Zeus: gracz z największą ilością 
symboli wpływu Zeusa otrzymuje 
trzy punkty, które umieszcza 
zakryte przed sobą.

Hekate: gracz z największą ilością 
symboli wpływu Zeusa dobiera jed-
nego osadnika z zasobów ogólnych i 
dodaje do swoich zasobów.

Artemida: gracz z największą 
ilością symboli wpływu Zeusa 
otrzymuje dowolną kostkę surowca.

Atena: gracz z największą ilością 
symboli wpływu Zeusa otrzymuje 
jedną gwiazdę. Gwiazda może być 
użyta tylko do obniżenia kosztu bu-
dowy cudu, po czym jest odrzucana.

Ares: gracz z największą ilością 
symboli wpływu Zeusa otrzymuje 
dwa miecze. Bonus z nich 
wynikający liczy się do momentu 
odsłonięcia następnej karty 
Olimpu.

Hades: gracz z najmniejszą ilością 
symboli wpływu Zeusa traci jedne-
go dowolnego osadnika z planszy. 
Osadnik jest zwracany do osobis-
tych zasobów gracza.

Kery: gracz z najmniejszą 
ilością symboli wpływu Zeusa 
traci dwa punkty prestiżu na 
koniec gry.

Syrena: gracz z najmniejszą 
ilością symboli wpływu Zeusa nie 
może wejść na żadne pole mors-
kie do momentu odsłonięcia 
następnej karty Olimpu.

Nemezis: gracz z najmniejszą 
ilością symboli wpływu Zeusa 
odrzuca wszystkie karty przez-
naczenia.

Erynie: następna akcja gracza 
z najmniejszą ilością symboli 
wpływu Zeusa kosztuje go dwa 
punkty czasu więcej.
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Efekt: połowa kart ma korzystny efekt (karty z zieloną 
obwódką), a poła szkodliwy efekt (karty z czerwoną 
obwódką). Jednakże wydarzenia te nie koniecznie wpłyną 
na wszystkich graczy. By sprawdzić, na kogo oddziałuje 
dana karta, gracze dodają wszystkie symbole Zeusa jakie 
posiadają (czy to na odkryciach, żetonach wpływu Zeusa, 
czy kartach przeznaczenia, które zagrają po odsłonięciu 
karty Olimpu):

 Jeśli efekt jest korzystny, zachodzi on dla gracza(y) z 
największą liczbą symboli Zeusa (przynajmniej 
jeden) w momencie jej odsłonięcia.

 Jeśli efekt jest szkodliwy, zachodzi on dla gracza(y) z 
najmniejszą liczbą symboli Zeusa (lub bez sym-
boli).

Karty Artemidy i Hadesa w wypadku remisów roz-
patrywane są w kolejności zgodniej z ruchem wskazówek 
zegara, rozpoczynając od gracza który ją wyciągnął.

Porada: aby ułatwić określenie, na których graczy wpływają 
określeni bogowie (Atena, Ares, Erynie, Syrena, Kery), powinni 
oni umieścić jeden ze swoich znaczników z zasobów ogólnych 
na karcie danego boga.
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Koniec gry
Kiedy gracz przekroczy ostatnie pole wpływu 

Zeusa  na torze czasu i ponownie nastąpi jego tura, ma 
możliwość spasowania lub wykonania ostatniej 
tury. Jeśli spasuje, kończy to jego grę. Jeśli wykonuje swoją 
ostatnią turę, może wykonać jedną ostatnią akcję, ale 
nie może to spowodować przejścia przez przekreślone pole 
na torze czasu. Kiedy wszyscy gracze skończą, dodaje się 
zdobyte punkty.

Uwaga: pozostali gracze kontynuują grę do momentu, kiedy 
każdy z nich dotrze lub przekroczy ostatnie pole wpływu Zeusa 
na torze czasu i wykonają swoją opcjonalną, ostatnią akcję.

Przydzielanie punktów prestiżu: od tego momentu 
tor czasu będzie używana do podliczenia wyników graczy. 
Tor został specjalnie oznaczony co każde pięć pól, aby 
pomóc w punktowaniu.

Dodaj prestiż graczy:
 

 Ostateczna pozycja gracza na torze czasu daje mu 
od zera do pięciu punktów.

 Każdy żeton prestiżu zapewnia graczowi podaną na 
nim ilość punktów.

 Terytoria: 
 •   za każde „zwykłe” terytorium otrzymujemy jeden 

punkt („podbity” osadnik nie przynosi żadnych 
punktów).

 •  Każde terytorium Atlantydy jest warte dwa pun-
kty („podbity” osadnik nie przynosi punktów).

 Każda płytka odkrycia jest warta dwa punkty.

 Każdy cud jest warty od ośmiu do dwunastu pun-
któw. Odkrycie poezji i filozofii jest warte od-
powiednio trzy i pięć punktów. 

 Odkrycie absolutyzmu, miasta, nauki i inżynierii 
przynosi dodatkowe punkty (patrz niżej).

 Odejmij dwa punkty każdemu graczowi, na którego 
wpływa karta Olimpu - Kery.

 Każda karta przeznaczenia w ręku gracza jest warta 
jeden punkt.

Uwaga: kostki surowców i klepsydry nie dają żadnych pun-
któw.

Gracz z największą liczbą punktów prestiżu 
wygrywa grę. W przypadku remisu grę wygrywa gracz z 
największą ilością płytek cudów i odkryć.

Warianty
W rozgrywce dla trzech lub pięciu graczy zachodzą 

następujące zmiany:

Dla 5 graczy:

Uwaga: rozgrywka pięcioosobowa jest dłuższa i trudniejsza 
od pozostałych wariantów. Najlepiej jest uczyć się gry w wa-
riancie dla trzech lub czterech graczy.

Wszystkie płytki odkryć są używane na planszy ro-
zwoju: w związku z tym znajdują się na niej po trzy płytki 
z czerwonym i zielonym rewersem. Gracz dokonujący 
odkrycia w pierwszym (czerwonym) lub trzecim (zie-
lonym) rzędzie, dostępny do wybrania ma także trzeci 
(szary) bonus przypadający za to odkrycie.

Gracz którego krążek jest na spodzie startowego stosu 
eliminuje cztery terytoria zamiast ośmiu, używając 
żetonów terytoriów każdego rodzaju, tak jak w grze dla 
czterech graczy.

Początkowa pula kostek, z których gracze otrzymują su-
rowce tworzona jest z jednej losowej kostki plus po jednej 
z każdego rodzaju. Następnie każdy z graczy losuje z tej 
puli jedną kostkę.

Dla 3 graczy:
Usuń płytki odkryć z naniesioną czwórką i piątką 
z tyłu: nie będą używane w trakcie gry. Uporządkuj 
pozostałe płytki odkryć według rodzaju: znajdą się tam 
po dwie żółte i niebieskie płytki oraz po jednej czerwonej, 
zielonej i fioletowej płytce. Kiedy gracz dokona odkrycia 
w pierwszym albo trzecim rzędzie planszy (czerwone lub 
zielone rewersy), nie może wybrać trzeciego (szarego) 
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bonusu za to odkrycie.

Gracz, którego krążek jest na spodzie startowego stosu 
znaczników eliminuje dwanaście (zamiast ośmiu) 
terytoriów, używając trzech żetonów terytoriów 
każdego rodzaju, tak jak w grze czteroosobowej. Tak jak 
w grze czteroosobowej przynajmniej jedno terytorium z 
każdego rodzaju z gwiazdą musi pozostać dostępne.

Na początku gry każdy gracz otrzymuje losową kostkę 
surowca.

Podziękowania 

Yves Dohogne, Yolande Elsen, Yann Vekemans, Xavier 
Houppertz, Vincent Piedboeuf, Valérie-Anne Delvaux, Tho-
mas Provoost, Thomas Laroche, Stéphane Van Eesbeeck, 
Stéphane Rimbert, Stavros Gessis, Nicolas Christian, 
Mulambo, Laurent Demilie, Johan Javaux, Jean-Pierre 
Ernotte, Jean-Paul Reginster, Iris Fostiez, Fred Dieu, Eric 
Hanuise, Dom Vandaële, Cédrick Caumont, Bernard Jori-
on, Benoît Kusters, Alexis Keyaerts, Ystari team. 

Plansza rozwoju: przykładowe rozstawienie płytek (4 graczy).
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Odkrycia

Medycyna: dodawanie 
nowego osadnika na planszę 
kosztuje jedną jednostkę czasu 
zamiast dwóch.  

Jeździectwo: gracz 
otrzymuje dwie klepsydry. 
Poruszanie się lądem kosztuje 
tylko jedną jednostkę czasu, 
bez względu na ilość przeby-
tych pól.  

Wyrocznia: kiedy gracz ma 
dobrać kartę przeznaczenia, 
to dobiera trzy wierzchnie 
karty. Wybiera jedną i odkłada 
pozostałe dwie odkryte na stos 
kart odrzuconych.  

Metalurgia, Hoplita, Falanga, Strategia: odkrycia te dodają 
miecze do walki.
Uwaga: Falanga zapewnia również kartę przeznaczenia (do wyboru 
karty można użyć wyroczni). Strategia zapewnia dwa miecze.  

Religia, Politeizm, Hellenizm, Sztuka: odkrycia te dają sym-
bol wpływu Zeusa podczas boskich wydarzeń.
Uwaga: Hellenizm daje również kartę przeznaczenia (do wyboru 
karty można użyć wyroczni). Sztuka zapewnia dwa symbole Zeusa.  

Astronomia oraz Kartogra-
fia:  ruch na morzu kosztuje jeden 
punkt czasu mniej.
Uwaga: efekty tych dwóch kart 
sumują się.  

Pieniądze, Agrokultura: gracz wydaje dwa punkty czasu mniej kiedy płaci 
za odkrycia, które wymagają surowców pokazanych na płytce. Efekty tych dwóch 
odkryć kumulują się. Gracz może skorzystać ze zdolności tylko jeśli wskazany na niej 
surowiec jest wymagany do odkrycia. Nie może tym samym użyć go do wypełnienia 
białych kratek. Każda płytka Pieniędzy i Agrokultury zapewnia redukcję dla innego 
rodzaju surowca. Pierwszy gracz, który nabywa odkrycie, może wybrać jedną z dwóch 
dostępnych płytek.  

Demokracja: gracz wygrywa 
wszystkie remisy (karty Olim-
pu i przeznaczenia, miecze).  

Handel: gracz natychmiast 
otrzymuje dwie dowolne kost-
ki surowców.  

Poezja, Filozofia: warte są odpowiednio 
trzy i pięć dodatkowych punktów na końcu 
gry, doliczając do dwóch punktów otrzymywa-
nych za płytkę odkrycia.  

Chirurgia: gracz bierze 
dwóch osadników i dodaje ich 
do swoich zasobów.  

Architektura: gracz zyskuje 
jedną gwiazdę i wydaje dwa 
punkty czasu mniej w trakcie 
budowy cudów.  

Miasto: gracz na koniec gry 
otrzymuje jeden punkt za 
każdego osadnika posiadanego 
na planszy (włącznie z pokona-
nymi osadnikami).  

Absolutyzm: gracz 
otrzymuje na koniec gry po 
dwa punkty za każdy miecz na 
jego płytkach odkryć.  

Nauka: gracz na koniec 
gry otrzymuje jeden pun-
kt za każdą płytkę odkry-
cia.  

Inżynieria: gracz korzysta 
z bonusowej gwiazdki oraz 
otrzymuje na koniec gry trzy 
punkty za każdy posiadany 
żeton z gwiazdką.  


