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INSTRUKCJA

OSADA
Gra dla 2 - 4 graczy w wieku od 10 lat

CEL GRY
Każdy z graczy zakłada na planszy swoją osadę. Jej granice wyznaczone są rzekami.  W trakcie 
gry jej uczestnicy starają się jak najszybciej wzbogacić, stworzyć własną armię i przekształcić 
osadę w miasto. Ten, który pierwszy wybuduje wszystkie obiekty swojego miasta, broniąc je 
skutecznie przed najeźdźcą - zostaje zwycięzcą. 

REKWIZYTY
1. Plansza
2. Klepsydra
3. Statek
4. Rycerze (kartoniki z sylwetą + podstawki)  - 64 szt.
5. Budynki małe - 32 szt.
6. Budynki duże - 32 szt.
7. Żetony - 64 szt. 
8. Kostki Symboli - 4 szt. 
9. Instrukcja

PRZYGOTOWANIE DO GRY
Jeden z graczy, wybrany przez pozostałych, zarządza rekwizytami, które rozdaje w czasie gry 
wszystkim uczestnikom. Gracz zarządzający jest jednocześnie uczestnikiem gry. Planszę do 
gry należy rozłożyć na  stole, a na środku planszy  umieścić klepsydrę. Kartoniki z sylwetami 
rycerzy (108 szt.) trzeba wsunąć w plastikowe podstawki (rys.1) i włożyć do największej 
przegródki pudełka lub ustawić ze statkiem obok planszy tak, by były łatwo dostępne 
podczas gry.
Przed przystąpieniem do gry gracze wybierają swoje pionki - rycerzy. Sylwetki rycerzy 
umieszczone są na 4 różnych tłach (rys.2). 

rys. 1 rys. 2

Kolor tła rycerza symbolizuje barwy gracza i musi być zgodny z kolorem 
kwadratowych pól, umieszczonych na planszy (w granicach osady tego gracza), z 
kolorem jego żetonów i  budynków - rys.3.

rys. 3
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W pudełku pozostają  małe budynki (32 szt.) i duże budynki (32 szt.) oraz 64 żetony - w 
czterech kolorach.
Żetony symbolizują surowce (złoto, drewno, stal, kamień), które każdy gracz będzie nabywał 
w swojej kolejce - rys. 4a. Maksymalna ilość danego surowca zebranego w magazynie nie 
może przekroczyć 4 jednostek. Magazyn każdego gracza stanowią w sumie 16 pól - kółka, 
znajdujące się na brzegu planszy ( w granicach osady ) - rys. 4b.

rys.4a

rys.4b

magazyn 
złota
6 żółtych 
pól

magazyn 
drewna
6 brązowych 
pól

magazyn stali
6 ciemnoszarych pól

OSADA

magazyn kamieni
6 jasnoszarych pól

PRZEBIEG GRY:
Grę rozpoczyna najmłodszy uczestnik zabawy, a kolejność następnych graczy jest  zgodna z 
ruchem wskazówek zegara. Gra podzielona jest na rundy (kolejki). Każda runda dzieli się na 4 
fazy:
- 1 - faza zbiorów     
- 2 - faza budowy
- 3 - faza rekrutacji
- 4 - faza bitwy

Gracz swoją kolejkę zawsze rozpoczyna od pierwszej fazy. 
Udział w pozostałych fazach (w czasie tej samej kolejki) będzie zależał od tego, na ile owocna 
była faza zbiorów i od strategii gracza.

1. Faza zbiorów:
Gracz odmierza czas fazy zbiorów przez uruchomienie klepsydry stojącej pośrodku planszy. 
Następnie rzuca jednocześnie 4 Kostkami Symboli i sprawdza, co wypadło.
Każda kostka ma umieszczone na ściankach litery: 
Z, D, S, K, R, J, symbolizujące kolejno:
Z- złoto,   D- drewno,  S- stal,    K- kamień,  R- rycerza, J- jokera.
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Jeśli wyrzucone symbole nie spełniają oczekiwań gracza, może powtarzać  rzuty dowolną 
ilość razy (zawsze 4 kostkami jednocześnie) do czasu, aż przesypie się piasek w klepsydrze. 
Wówczas faza zbiorów kończy się. Ostatni rzut jest rzutem liczonym i wyznacza nabyte  przez 
gracza w  tej fazie dobra. 
Przykład: Gracz uruchamia klepsydrę i wykonuje: 

Gracz, niezadowolony z 1-szego rzutu, zdążył w czasie odmierzanym przez klepsydrę 
wykonać jeszcze 2 rzuty. 
Wynik uzyskany w ostatnim rzucie także go nie zadowala, ale czas odmierzany przez 
klepsydrę się skończył, nie może więc rzucać ponownie. Nie może także wrócić do rzutów 
wcześniejszych. Ważny jest rzut ostatni. Gracz otrzymuje od zarządzającego rekwizytami 
żetony symbolizujące zdobyte surowce i kładzie je na okrągłe pola , otaczające osadę gracza,  
uzupełniając w ten sposób swój magazyn. Stan jego magazynu wzrasta więc o 2 jednostki 
drewna (2 żetony wędrują na brązowe pola ), 1 jednostkę stali (1 żeton na ciemnoszare pole), 
1 jednostkę złota (1 żeton na żółte pole) -rys.4 b. Jeżeli gracz w fazie zbiorów uzyska surowce, 
których maksymalną ilość (4 sztuki) już ma w magazynie, to wyrzucone surowce przepadają.  
Jeśli na kostce wypadnie litera J (joker), gracz może powiększyć o jeden stan posiadania 
dowolnego surowca (maksymalnie do 4 sztuk w magazynie). Joker nie może zastąpić rycerza.

2. Faza budowy:
Na planszy rozmieszczone są 4 osady (rys.5), oddzielone od siebie rzekami, które stopniowo 
w miarę zabudowy będą rozwijały się w miasta. Po rzucie Kostkami Symboli i uzupełnieniu 
magazynu gracz może zakończyć swoją kolejkę lub ją kontynuować, przystępując do drugiej 
fazy - budowy miasta.
 

   

II rzut czterema kostkami

I rzut czterema kostkami

III rzut czterema kostkami

rys. 5

I osada

II osada IV osada

III osada
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W swoim mieście gracz musi wybudować 7 budynków, położonych na jasnozielonych 
nieregularnych polach, oraz 8-my obiekt - port. Budowa każdego budynku i portu składa się 
z dwóch etapów.  Jeżeli gracz wybuduje pierwszą część budynku, zaznacza to kładąc mały 
budynek na polu budynków i płaci za niego zdobytymi  surowcami - rys.6.  

Jeśli gracz wybuduje obydwie części budynku, tzn. że budowa tego budynku jest całkowicie 
ukończona. Gracz zaznacza to stawiając na kwadracie, w miejsce małego, duży budynek 
(rys.7) i płacąc ponownie. Mały budynek wraca wówczas z powrotem do pudełka. Koszt 
budowy obu etapów jest taki sam i przedstawiony jest na planszy, pod nazwą budynku - 
rys.7. 

I etap budowy
Gracz stawia mały 
budynek, płaci za niego 
surowcami: 
1K (kamień) + 2S (stal)

Koszt budowy i 
obronność budynku 
przedstawione są pod 
kwadratem. rys. 6

II  etap budowy
Gracz stawia duży 
budynek, płaci za niego 
surowcami: 
1K (kamień) + 2S (stal)

Obronność budynku 
(przedstawiona pod 
żółtym kwadratem) 
wzrasta dwukrotnie (1 x 2) 
po zakończeniu budowy 
(duży budynek). rys. 7

Gracz musi dokonywać zawsze zabudowy miasta stopniowo, tzn., że nie może w jednej 
kolejce postawić od razu duży budynek, pomijając wcześniejszy etap budowy (mały 
budynek). W czasie jednej kolejki można budować dowolną ilość budynków, ale z 
zachowaniem kolejności etapów.
Na takich samych zasadach jak budowa budynków odbywa się budowa portu. Zawsze, gdy 
gracz wybuduje budynek (częściowo lub już w całości), musi odjąć z magazynu odpowiednią 
ilość surowców (odliczone żetony z magazynu zarządzający odkłada z powrotem do pudełka) 
i na odpowiednim polu kwadratu umieszcza właściwy budynek.
Podczas budowania można zastąpić dowolny surowiec złotem (jeżeli jest w magazynie). Nie 
można natomiast zastępować złota innymi surowcami. Postawienie niektórych budynków 
przynosi graczowi w następnych kolejkach pewne korzyści, ale budynki te muszą być 
ukończone.
- mennicę - gracz w fazie zbiorów otrzymuje jedno złoto więcej do każdego złota uzyskanego 
w rzucie
- stolarnię - gracz w fazie zbiorów otrzymuje jedno drewno więcej do każdego drewna 
uzyskanego w rzucie
- kuźnię - gracz w fazie zbiorów otrzymuje jedną stal więcej
do każdej stali uzyskanej w rzucie,
- kamieniarz - gracz w fazie zbiorów otrzymuje jeden kamień więcej do każdego kamienia 
uzyskanego w rzucie



rys. 9
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- koszary - gracz w fazie rekrutacji otrzymuje jednego rycerza więcej do każdego złota 
uzyskanego w rzucie.
Joker wyrzucony w fazie zbiorów nie daje podwojenia ilości surowca, na który zostaje 
zamieniony.

3. Faza rekrutacji:
Gdy na Kostkach Symboli podczas fazy zbiorów wypadnie litera R (rycerz), to gracz 
przechodzi fazę rekrutacji, czyli zdobywa rycerza (otrzymuje kartonik z rycerzem od 
zarządzającego). Rekrutowani rycerze są potrzebni do obrony miasta (jego wybudowanych 
budynków i portu) oraz do ataku na miasta innych graczy. Ilość pozyskanych rycerzy jest 
równa ilości wyrzuconych liter R.

Jeżeli gracz wybudował koszary, to podczas rekrutacji ilość zdobytych rycerzy się podwaja 
(budynek koszar musi być ukończony). Rycerzy dokłada się na wybrane pole budynku w 
mieście. Na jednym polu może znajdować się  do 2 rycerzy - rys.8. Rycerze bronią wyłącznie 
budynku, na polu którego stoją.
Każdy gracz może zebrać maksymalnie razem 16 rycerzy.  Jeśli rycerze mają bronić portu, to 
gracz umieszcza ich w pobliżu kwadratu z napisem port, wzdłuż linii brzegowej.

rys. 8

Pola mennicy broni 2 rycerzy 

4. Faza bitwy:
Pośrodku planszy rozpościera się morze, które graniczy z czterema osadami. Gracz, aby 
przystąpić do fazy bitwy, musi mieć ukończoną budowę swojego portu (duży domek) i kupić 
statek, płacąc za niego zdobytymi surowcami. Kolor statku nie ma znaczenia w grze, jest to 
rekwizyt, który może nabyć każdy z graczy przed bitwą, po uiszczeniu właściwej kwoty. Koszt 
statku wynosi 4D + 2S (4 x drewno + 2 x stal). Nabyty statek, który umożliwia dopłynięcie do 
obcej osady, gracz stawia w swoim porcie - rys.9. Teraz może zaatakować miasto innego 
gracza dowolną ilością swoich rycerzy. W tym celu zabiera ze swojego miasta tylu rycerzy, 
iloma chce zaatakować i stawia ich pośrodku planszy - rys. 9. Następnie określa, który 
budynek w mieście przeciwnika chce zdobyć. Każdy budynek posiada wartość liczbową, 
oznaczającą jego obronność (liczba podana na polu budynku). Jeżeli budynek jest 
ukończony (znajduje się na nim duży budynek) - obronność jest podwajana.
Przykład: Jedna część kuźni (mały budynek) ma obronność 1, ukończona kuźnia (duży 
budynek) - ma obronność 2 - rys. 6, 7.
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OBLICZANIE SIŁY ATAKU  
Gracz atakujący deklaruje, który budynek i iloma rycerzami atakuje. Następnie określa siłę 
swoich oddziałów. By tego dokonać najpierw rzuca tyloma Kostkami Symboli, iloma 
rycerzami dokonuje ataku. Za każdego rycerza, który zostanie wyrzucony, siła ataku rośnie o 
1. Następnie do otrzymanej sumy dodaje się ilość atakujących rycerzy i w ten sposób 
powstaje siła ataku. Przykład:  Gracz atakuje 5 rycerzami (rys.9), więc  I -szy rzut wykonuje 
czterema Kostkami Symboli, a w drugim rzucie jedną Kostką (tak, by ilość rzutów kostką była 
równa 5):

W dwóch rzutach gracz wyrzucił 3 razy rycerza, więc siła ataku wynosi: 
5 rycerzy + 3 wyrzuconych na kostce, co daje w sumie 8 - z taką siłą gracz atakuje budynek 
przeciwnika.
Gracz może też, atakując 5 rycerzami, wykonać serię pojedyńczych pięciu rzutów jedną 
Kostką Symboli, ważne jest, by suma wyrzuconych symboli zgadzała się z liczbą atakujących 
rycerzy.

OBLICZANIE SIŁY OBRONY 
Jeżeli na polu atakowanego budynku przeciwnik posiada jakichś rycerzy, to są oni jego 
obrońcami - rys.10. Za każdego posiadanego rycerza gracz broniący wykonuje jeden rzut 
Kostką Symboli. Jeśli wypadnie rycerz, wartość obrony rośnie o 1. Ich ilość dodaje się do 
obronności budynku (przedstawionej na planszy, na polu tego obiektu) i tak otrzymuje się 
siłę obrony. 
Przykład:  Gracz broniący będzie bronił swej mennicy, której wartość obronna wynosi 4 (jest 
podwojona, gdyż budynek mennicy jest ukończony), ponadto w mennicy jest 2 rycerzy - 
rys.10. Gracz rzuca 2 x Kostką Symboli lub 1 x 2 Kostkami Symboli. 
 

I rzut

II rzut 

rys. 10

Pola mennicy broni 
2 rycerzy 

Ponieważ budynek  
mennicy jest 
ukończony,  jej 
obronność jest 
podwojona i wynosi 
4 

I rzut dwoma Kostkami Symboli. 

Podczas rzutu wypadł 1 rycerz, więc wartość obrony wyniesie: 3 rycerzy + 1 
rycerz z Kostki Symboli + 4 obronność mennicy, w sumie  8.
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WYNIK BITWY
Siłę ataku porównuje się z siłą obrony. Jeżeli siła ataku jest wyższa lub taka sama jak siła 
obrony to znaczy, że gracz atakujący wygrał. Gdy siła ataku jest niższa, to gracz atakujący 
przegrał.
Jeśli atak powiódł się, gracz broniący traci swój atakowany budynek i zdejmuje go z planszy. 
Jeżeli był to budynek przynoszący korzyści, gracz nie może już z nich korzystać - do momentu 
odbudowania na nowo tego budynku.

Jeśli porównamy siłę ataku przedstawioną na rys. 9 z siłą obrony z rys.10, to zwycięstwo w tej 
bitwie odniesie atakujący, gdyż siły ataku i obrony są takie same.

Zawsze po bitwie, bez względu na jej wynik, statek wraca na swoje miejsce obok planszy do 
czasu, aż zostanie ponownie zakupiony przed następną bitwą.

LICZENIE STRAT
Gracz atakujący traci tylu rycerzy, ile wynosi całkowita obronność, a gracz broniący traci tylu 
rycerzy, ile wynosi całkowity atak. 
Przykład: Gracz atakuje 4 rycerzami port (rys.11), którego obronność wynosi 2, dodatkowo 
port jest broniony przez 1 rycerza.

rys. 11 Gracz (Czerwony) atakuje 4 
rycerzami port przeciwnika

Gracz (Żółty) broni 
portu 1 rycerzemObronność atakowanego portu  wynosi 2, 

i nie podlega podwojeniu (mały budynek)
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Gracz atakujący rzuca 4 Kostkami Symboli:

Ponieważ atakujący nie wyrzucił ani jednego rycerza, a Jokera nie może zamienić na rycerza, 
więc jego całkowity atak wynosi 4. 
Gracz broniący rzuca jedną Kostką Symboli:

Także obrońca portu nie wyrzucił rycerza, więc całkowita obrona wynosi 3 ( obronność portu 
2 + 1 rycerz). 
Gracz atakujący wygrywa, ale traci 3 ze swoich rycerzy (bo tyle wynosi całkowita obronność). 
Gracz broniący się traci budynek reprezentujący port oraz jednego broniącego rycerza.
Po zakończonej bitwie, jeżeli gracz atakujący ją wygrał i ocalił jakichś rycerzy, to wracają oni 
do swego miasta na wybrane ponownie pola budynków. Statek zostaje znów ustawiony 
obok planszy, do czasu najbliższego ataku. Rekwizyty, które gracze stracili w bitwie wracają 
do pudełka.
Po zakończeniu 4 fazy rozpoczyna się nowa runda kolejnego gracza. Gra toczy się do 
momentu, aż jeden z graczy wybuduje jako pierwszy całe swoje miasto.

Wartość  budynków i statku
Wartość (koszt) statku i budynków określa się symbolicznie i opisuje na planszy skrótami 
(rys.12) :

Wartość statku :  4D + 2S  (4 x Drewno + 2 x  Stal) 
Wartość budynków:
Zamek .................. 4K + 4D + 4S + 4Z  
Katedra................ 3K + 3D + 3S + 3Z
Mennica............... 2K + 2D + 2S 
Port ...................... 1K + 2D + 1S
Koszary................. 2K + 1D + 1S
Stolarnia.............. 2D + 1S
Kuźnia.................. 1K + 2S
Kamieniarz......... 2K + 1D

Symbole:
K - kamień
D - drewno
S - stal
Z - złoto

   

Wartość Katedry:  3K + 3D + 3S + 3Z
Razem 12 żetonów, które gracz oddaje 
z magazynu, kupując budynek Katedry

3 x kamień

3 x drewno

3 x stal

3 x złoto

rys. 12
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Obronność budynków i portu:
Zamek .............. 4
Katedra ............ 3
Port ................... 2
Koszary ............ 2
Mennica .......... 2
Stolarnia .......... 1
Kuźnia .............. 1
Kamieniarz ..... 1

Obronność Kuźni wynosi 1.
Obronność podwaja się, jeśli gracz wybuduje duży 

budynek, który postawi na kwadratowym polu Kuźni 

II WARIANT GRY
Gracze, jeśli chcą skrócić czas rozgrywki, mogą umówić się przed jej 
rozpoczęciem, że rezygnują ze stopniowej zabudowy miasta i stawiają na 
polach budowy od razu duże budynki. Małe budynki nie biorą wówczas 
udziału w grze, a całkowita wartość każdego budynku i jego obronność nie 
ulegają podwojeniu i są przedstawione na zajmowanym przez niego polu.


