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ARENA  MAXIMUS
INSTRUKCJA

WSTÊP

W grze Arena Maximus, 2-5 graczy wciela siê w role 
odwa¿nych jeŸdŸców rydwanów uczestnicz¹cych w wielkich 
wyœcigach. Rydwan ka¿dego z graczy musi przetrwaæ nie tylko 
pu³apki i trudnoœci samej areny, ale tak¿e zabójcze knowania 
swoich przeciwników. Nic nie jest uczciwe na Arenie, a wielka 
szybkoœæ  wiedzie jeŸdŸców do chwa³y b¹dŸ œmierci.

CEL GRY

Aby wygraæ, twój rydwan musi jako pierwszy przekroczyæ liniê 
mety. Musisz œcigaæ siê tak szybko, jak to tylko mo¿liwe, ale 
uwa¿aj, zbyt szybka jazda powoduje zazwyczaj utratê kontroli i 
wypadek, który mo¿e kosztowaæ ciê wygran¹.

ELEMENTY GRY

!  Rydwany:  5 prostok¹tnych ¿etonów reprezentuje rydwany, 
którymi œcigaj¹ siê gracze. Ka¿dy z ¿etonów dodatkowo ma 
kolorowy pasek (czerwony, ¿ó³ty, zielony, niebieski lub czarny). 
Aby utworzyæ pionki rydwanów nale¿y wsun¹æ tekturowe 
rydwany w plastikowe podstawki 

!  Karta rydwanu: Ka¿dy ¿eton rydwanu posiada 
odpowiadaj¹c¹ mu kolorem t³a (czerwon¹, ¿ó³t¹, zielon¹, 
niebiesk¹ lub czarn¹) i rysunkiem - kartê rydwanu. Karta 
zawiera statystyki: Zwierzêcia, JeŸdŸca oraz Rydwanu a tak¿e 
jego stan wypadkowy. Rydwany maj¹ ró¿ne statystyki w 
zale¿noœci od tego jak¹ reprezentuj¹ rasê.

1. Ikona ko³a: jedna ze stron karty posiada ikonê ko³a, która 
oznacza, ¿e twój rydwan nie uleg³ jeszcze wypadkowi. Po 
drugiej stronie znajduje siê ikona z³amanego ko³a, co oznacza, 
¿e rydwan raz ju¿ uleg³ wypadkowi. Na pocz¹tku gry, kartê 
rydwanu umieszcza siê ikon¹ nienaruszonego ko³a do góry.

2. Punkty Zwierzêcia: ten punkt okreœla, jak szybko rydwan 
jest w stanie zmieniaæ prêdkoœæ.

Karta
 Rydwanu

3. Punkty JeŸdŸca: ten punkt okreœla, ile kart mo¿esz odrzuciæ 
oraz ile kart mo¿esz przeznaczyæ na atakowanie innych 
rydwanów (odrzucanie kart  oraz atakowanie jest objaœnione 
dalej w instrukcji)

4. Punkty Rydwanu: okreœlaj¹, ile punktów obra¿eñ twój 
rydwan mo¿e odnieœæ, zanim ulegnie wypadkowi. Rydwan 
ulega wypadkowi, jeœli otrzyma liczbê obra¿eñ  równ¹ lub 
przekraczaj¹c¹ tê statystykê.

!  Talia wyœcigu: ta talia zawiera karty bicza, lejców oraz 
magii, których bêdziesz potrzebowaæ, aby kierowaæ rydwanem 
po niebezpiecznej trasie.

!  ¯etony “tura": s³u¿¹ one do informowania, który z graczy 
zakoñczy³ swoj¹ rundê. Jest to potrzebne poniewa¿ w Arenie 
Maximus kolejnoœæ wykonywania ruchów przez graczy zmienia 
siê podczas gry

!  ¯etony obra¿eñ: te ¿etony k³adzione s¹ na twojej karcie 
rydwanu, aby zapamiêtaæ, ile obra¿eñ odniós³ rydwan. Niektóre 
¿etony oznaczaj¹ 3 punkty obra¿eñ, inne - 1 punkt. Kiedy 
rydwan otrzyma liczbê punktów obra¿eñ równ¹ lub 
przekraczaj¹c¹ jego Punkty Rydwanu, ulega on wypadkowi. 

!  ¯etony toru: niektóre z tych ¿etonów s¹ wygiête, inne s¹ 
proste. Przed rozpoczêciem gry, nale¿y je u³o¿yæ tak, aby 
utworzyæ wielki tor wyœcigowy Areny Maximus.

!  Linia startu/mety: ten specjalny ¿eton toru ( z rysunkiem 
czarno-bia³ej szachownicy ) oznacza miejsce, gdzie wyœcig siê 
rozpoczyna i koñczy. Nie mo¿e byæ przeniesiony ani ominiêty 
czarami (czary s¹ wyjaœnione pod koniec instrukcji).

PRZYGOTOWANIE DO GRY

Aby przygotowaæ siê do gry, postêpuj wg. podanych poni¿ej 
punktów.

1. Ka¿dy z graczy losuje kartê rydwanu i bierze odpowiadaj¹cy 
jej rydwan w plastikowej podstawce oraz  w³aœciwy rydwanowi 
¿eton "tura" (na ka¿dym ¿etonie "tura" jest przedstawiony 
powo¿¹cy danym rydwanem).



 Nastêpnie gracze k³ad¹ przed sob¹, stron¹ z nieuszkodzon¹ 
ikon¹ ko³a, kartê rydwanu a swój ¿eton "tura" ustawiaj¹ tak aby 
by³o widoczne t³o ¿ó³te. Nieprzydzielone rydwany razem z 
odpowiadaj¹cymi im ¿etonami s¹ wk³adane z powrotem do 
pude³ka.

2. Umieœæ ¿eton start/meta na stole, aby rozpocz¹æ budowê toru.

3. Podziel pozosta³e ¿etony toru na dwie zas³oniête talie - jedn¹- 
zawieraj¹ca ¿etony zakrzywione, drug¹ - ¿etony proste. 
Przetasuj obie talie.

4. WeŸ pierwszych 6 ¿etonów trasy z talii ¿etonów prostych i 
u³ó¿ je (nie patrz¹c na nie), grzbietem do góry, jedna przy 
drugiej, aby tworzy³y liniê 7 pól  razem z ¿etonem  startu/mety 
(jak pokazano na rysunku).

5. WeŸ pierwszych 9 ¿etonów toru z talii ¿etonów  zakrzy-
wionych i po³ó¿ je (tak¿e nie patrz¹c) grzbietem do góry, jeden 
przy drugim jako przed³u¿enie linii ¿etonów prostych, aby 
utworzyæ w ten sposób pierwszy zakrêt trasy.

6. W ten sam sposób, dobierz kolejne 7 ¿etonów prostych i 9 
¿etonów zakrzywionych, aby ukoñczyæ tor Areny . Pozostan¹ 4 
proste ¿etony toru. Nie patrz¹c na nie, od³ó¿ je do pude³ka - nie 
bêd¹ u¿ywane w tej grze.

7. Odwróæ trzy najbli¿sze startu proste ¿etony toru, ukazuj¹c ich 
pola  (jak pokazano na rysunku ).

8. Przetasuj taliê wyœcigu i rozdaj ka¿demu graczowi po 7 kart. 
Gracze mog¹ obejrzeæ swoje karty, ale nie wolno ich 
pokazywaæ  przeciwnikom. Po³ó¿ resztê talii wyœcigu poœrodku 
toru.

9. Po³ó¿ wszystkie ¿etony obra¿eñ na stosie, aby gracze mieli 
do nich ³atwy dostêp.

10. Losowo wybierz jednego gracza. Zaczynaj¹c od pierwszego 
gracza i postêpuj¹c dalej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
ka¿dy  umieszcza swój rydwan/pionek na ¿etonie “start/meta”, 
po kolei, zaczynaj¹c od strony zewnêtrznej w stronê krawêdzi 
wewnêtrznej toru. (jak pokazano na rysunku). Ka¿dy rydwan 
powinien zostaæ umieszczony “poni¿ej” poprzedniego, tak, aby 
rydwan pierwszego gracza znajdowa³ siê na “górze” ¿etonu 
start/meta  i przylega³ do krawêdzi zewnêtrznej toru.

KARTY

Talia wyœcigu zawiera mieszankê kart biczów, lejców oraz 
magii. Karty biczów wp³ywaj¹ na szybkoœæ twojego rydwanu, 
karty lejców s¹ zagrywane w celu omijania zagro¿eñ na trasie, a 
karty magii to „d¿okery”  mo¿esz je zagrywaæ zamiast 
dowolnej innej karty.
Oprócz tego, karty biczów oraz lejców dostarczaj¹ tak¿e 
umiejêtnoœci a informuj¹ o tym symbole w ich lewych,górnych 
rogach. Ka¿da umiejêtnoœæ posiada kolorow¹ ikonê (zielon¹, 
¿ó³t¹, czerwon¹, niebiesk¹ albo czarn¹), odpowiadaj¹c¹ 
pewnym niebezpieczeñstwom znajduj¹cym siê na trasie 
(niebezpieczeñstwa i umiejêtnoœci wyjaœnione s¹ dalej w 
zasadach). Karty magii nie dostarczaj¹ ¿adnych konkretnych 
umiejêtnoœci, ale jako "d¿okery" traktowane s¹ tak, jakby 
posiada³y dowoln¹ ikonê umiejêtnoœci.

Pula szybkoœci
Podczas gry, ka¿dy z graczy utrzymuje pulê szybkoœci. Twoja 
pula szybkoœci sk³ada siê z kart bicza, które zagra³eœ czyli 
po³o¿y³eœ odkryte, na stó³ przed sob¹. Liczba kart bicza w 
twojej puli szybkoœci wyznacza, o ile pól toru twój rydwan musi 
poruszyæ siê podczas tury. Na przyk³ad, jeœli twoja pula 
szybkoœci zawiera trzy karty bicza, musisz poruszyæ swój 
rydwan o trzy pola do przodu podczas swojej tury.

Rundy gry
Gra rozgrywana jest w serii rund. Ka¿da runda sk³ada siê z 
jednej tury dla ka¿dego gracza. Kolejnoœæ wykonywania tur 
przez graczy w danej rundzie okreœlana jest przez  aktualne 
pozycje ich rydwanów w wyœcigu. Gracz na ostatnim miejscu 
rozpoczyna rundê pierwszy, potem nastêpuje tura gracza 
drugiego od koñca itd. do momentu, w którym gracz, który 
prowadzi³ w wyœcigu zakoñczy swoj¹ turê. 

Odwracanie ¿etonów "tura": po poruszeniu rydwanu 
(zakoñczeniu swojej tury), odwróæ swój ¿eton "tura" na drug¹ 
stronê tak, aby pokaza³ siê drugi kolor t³a (W momencie 
rozpoczêcia gry wszyscy gracze maj¹ ¿etony "tura" po³o¿one do 
góry ¿ó³tym t³em). Patrz¹c na kolory t³a ¿etonów mo¿na 
stwierdziæ, które rydwany rusza³y siê w danej rundzie a które 
nie. Po tym, jak wszystkie ¿etony "tura" zostan¹ odwrócone na 
drug¹ stronê, runda koñczy siê i zaczyna siê nastêpna.
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1. ¯eton startu/mety.
2. Widok na pole start/meta i pocz¹tkowe ustawienie 
rydwanów (A, B, C, D, E)
3. Pierwsze 3 ¿etony toru s¹ odkryte.
4. ¯etony obra¿eñ
5. Talia wyœcigu
6. Stos kart odrzuconych.

Rysunek przedstawiaj¹cy
pocz¹tkowe ustawienie toru.



Nak³adanie siê: je¿eli twój rydwan zakoñczy  ruch na tym 
samym polu, co jeden z pozosta³ych rydwanów, po³ó¿ swój 
pionek z rydwanem bli¿ej wewnêtrznej strony toru. W ten 
sposób, rydwany s¹ "uporz¹dkowane" jeden pod drugim tak, ¿e 
pierwszy rydwan, który wjecha³ na dane pole, znajduje siê na 
"górze" (najbli¿ej zewnêtrznej krawêdzi toru oznaczonej 
kolorem ¿ó³tym ), a ostatni rydwan, który wjecha³ na to pole, 
znajduje siê na "dole" (najbli¿ej krawêdzi wewnêtrznej toru).

Na jednym polu: jeœli podczas rundy, dwa lub wiêcej 
rydwanów  znajduje  siê na tym samym polu (tak jak np. na 
pocz¹tku gry), gracz, którego rydwan znajduje siê na górze (tzn. 
rydwan, który wjecha³ na pole pierwszy w poprzedniej rundzie, 
i znajduje siê najbli¿ej zewnêtrznej krawêdzi toru) rusza siê jako 
pierwszy.

ROZGRYWKA

Podczas swojej tury, musisz rozegraæ nastêpuj¹ce cztery fazy:

Faza 1: Ustawienie prêdkoœci
Faza 2: Odrzucanie kart
Faza 3: Dobranie kart
Faza 4: Ruch rydwanem

Faza 1: Ustawienie prêdkoœci
Podczas tej fazy, mo¿esz regulowaæ prêdkoœæ swojego rydwanu, 
zmieniaj¹c liczbê kart bicza w swojej puli prêdkoœci. Mo¿esz 
zachowaæ poprzedni¹ prêdkoœæ, lub:
! przyœpieszyæ: zagraj jedn¹ lub wiêcej kart bicza ze swojej 

rêki do puli prêdkoœci (na stó³ przed sob¹)
! zwolniæ: odrzuæ jedn¹ z kart bicza z puli prêdkoœci na stos 

kart odrzuconych

Obojêtnie czy przyspieszasz, czy zwalniasz, nie mo¿esz 
odrzuciæ ani do³o¿yæ liczby kart wiêkszej ni¿ punkty  
Zwierzêcia na twojej karcie rydwanu. Je¿eli np. punkty 
Zwierzêcia twojego rydwanu wynosz¹ 3, nie mo¿esz zagraæ 
wiêcej ni¿ 3 karty bicza na stó³ i nie mo¿esz odrzuciæ wiêcej ni¿ 
3 karty bicza z puli prêdkoœci w jednej turze.

 Przyk³ad: Rydwan Marka ma punkty  Zwierzêcia równe 2 i 
aktualn¹ pulê prêdkoœci 5. Marek  widzi przed swoim rydwanem 
niebezpieczne pole i chce zwolniæ, u¿ywa wiêc fazy Ustawienia 
prêdkoœci, aby odrzuciæ karty z puli prêdkoœci. Marek  mo¿e 
odrzuciæ tylko 2 karty ze swojej puli prêdkoœci (redukuj¹c pulê 
prêdkoœci do 3) z powodu punktów  Zwierzêcia swojego 
rydwanu.

Faza 2: Odrzucanie kart
Mo¿esz w tym momencie odrzuciæ  z rêki liczbê kart równ¹ 
punktom JeŸdŸca swojego rydwanu. Na przyk³ad, jeœli 
punktacja JeŸdŸca twojego rydwanu wynosi 2, mo¿esz odrzuciæ  
do 2 kart ze swojej rêki. Odrzucenie przydaje siê wtedy, jeœli na 
rêku posiadasz karty, których nie potrzebujesz i chcesz zwolniæ 
miejsce na rêku, aby dostaæ w Fazie 3, karty potrzebne w 
dalszej czêœci tury. Je¿eli na przyk³ad posiadasz du¿o kart bicza 
na rêku a potrzebujesz kart lejców, dobrym pomys³em by³oby 
wyrzucenie kart z biczami, w nadziei na dobranie wiêcej kart z 
lejcami.

Faza 3: Dobieranie kart:
Dobierz tak¹ iloœæ kart aby mieæ ich w rêce 7. Zauwa¿ jednak, 
¿e karty w puli prêdkoœci licz¹ siê do sumy kart na rêku. Innymi 
s³owy, musisz dobraæ tyle kart, aby ³¹cznie w rêce i puli 
prêdkoœci mieæ 7 kart. Jeœli posiadasz pulê prêdkoœci 1 i 4 karty 
na rêku, dobierasz 2 karty (1+4+2=7). 
Im wiêcej kart masz w puli prêdkoœci (im szybciej jedzie 
rydwan), tym mniej kart masz do zagrania z rêki (tym trudniej 
jest sterowaæ).
Je¿eli talia wyœcigu ulegnie wyczerpaniu, przetasuj stos kart 
odrzuconych w now¹ taliê wyœcigu.

Faza 4: Ruch rydwanem
Podczas tej fazy, musisz ruszyæ swój rydwan o tyle pól, ile 
wynosi liczba kart bicza w twojej puli prêdkoœci (na przyk³ad, 
jeœli masz pulê prêdkoœci 2, musisz poruszyæ siê o 2 pola). 
Wchodz¹c na pierwsze pole wykonujesz dzia³ania z nim 
zwi¹zane. Po ich wykonaniu mo¿esz przejœæ na pole nastêpne
.
Na przyk³ad, jeœli aktualna pula prêdkoœci twojego rydwanu 
wynosi 3, musisz wykonaæ  dzia³ania  na  pierwszym polu przed 
poruszeniem rydwanu na drugie pole, a potem wykonaæ  
dzia³ania na drugim polu  przed poruszeniem siê na pole 
trzecie.

Kolejnoœæ dzia³añ
Kiedy twój rydwan wje¿d¿a na jakieœ pole toru, musisz 
zachowaæ nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ dzia³añ:

1. Taranowanie: Mo¿esz spróbowaæ staranowaæ rydwany 
znajduj¹ce siê na polu, na które wje¿d¿asz.
2. Blokowanie: Rydwany przeciwników, znajduj¹ce siê ju¿ na 
tym polu, mog¹ próbowaæ ciê zablokowaæ.
3. Efekt pola: Zastosuj siê do oznaczeñ zawartych na danym 
polu toru ( skoki, ska³y i inne niebezpieczeñstwa)
4. Atak: Mo¿esz próbowaæ atakowaæ.inne rydwany znajduj¹ce 
siê na tym polu.
Uwaga: jeœli na polu nie ma innych rydwanów, omijasz punkty 
dotycz¹ce taranowania, blokowania i ataku.

1. Taranowanie
Je¿eli twój rydwan wje¿d¿a na pole, na którym znajduje siê ju¿ 
inny rydwan, mo¿esz spróbowaæ staranowaæ rydwan 
przeciwnika.
Aby staranowaæ,  musisz odrzuciæ ze swojej rêki przynajmniej 
jeden zestaw kart lejców i bicza (zestaw sk³ada siê z 1 karty 
lejców i 1 karty bicza). Za ka¿dy zestaw, który odrzucisz, 
rydwan twojego przeciwnika otrzymuje 2 punkty obra¿eñ 
(obra¿enia s¹ wyjaœnione ni¿ej w instrukcji).
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Przyk³ad nak³adania siê
W tym przyk³adzie, rydwan A wjecha³ na 
pole pierwszy, rydwan B - drugi, a rydwan 
C - ostatni. Podczas nastêpnej rundy, 
rydwan A opuœci pole jako pierwszy, 
rydwan B - jako drugi, a rydwan C - jako 
ostatni.



Twoje punkty JeŸdŸca ograniczaj¹ liczbê zestawów, które 
mo¿esz w ten sposób odrzuciæ. Tak wiêc, jeœli twoje punkty 
JeŸdŸca wynosz¹ 2, nie mo¿esz odrzuciæ wiêcej ni¿ 2 zestawy 
podczas taranowania.
Aby zniwelowaæ taranowanie, twój przeciwnik mo¿e odrzuciæ 
swoje w³asne zestawy. Za ka¿dy zestaw, który twój przeciwnik 
odrzuci, niwelowany zostaje jeden z twoich zestawów (i wy-
nikaj¹ce z niego punkty obra¿eñ), za to twój rydwan otrzymuje 
1 punkt obra¿eñ. Twój przeciwnik nie mo¿e odrzuciæ wiêcej 
zestawów, ni¿ odrzuci³eœ ty w celu staranowania go, a jego 
punkty JeŸdŸca nie maj¹ wp³ywu na liczbê zestawów, które 
mo¿e w ten sposób odrzuciæ. Na przyk³ad, przeciwnik z 
punktami JeŸdŸca 1 mo¿e wci¹¿ odrzuciæ 2 zestawy jeœli ty 
odrzuci³eœ 2 zestawy taranuj¹c go. Nie mo¿e jednak odrzuciæ 
wiêcej.

Przyk³ad: Marek rusza swój rydwan na pole zajmowane ju¿ 
przez rydwan Piotra.. Marek chce staranowaæ Piotra, a jego 
punkty JeŸdŸca wynosz¹ 2, wiêc odrzuca 2 karty  bicza i 2 karty 
lejców czyli ³¹cznie 2 zestawy. Piotr  nie chce otrzymaæ 4 
punktów obra¿eñ i dlatego  odrzuca  jeden swój zestaw - 1 kartê 
bicza i 1 kartê lejców - aby zniwelowaæ jeden z zestawów Marka  
i zadaæ rydwanowi Markowi 1 punkt obra¿eñ. W sumie wiêc 
rydwan Marka  otrzymuje 1 punkt obra¿eñ (umieszcza na 
swojej karcie rydwanu 1 ¿eton obra¿eñ), a rydwan Piotra 
otrzymuje 2 punkty obra¿eñ (umieszcza 2 ¿etony obra¿eñ na 
swojej karcie rydwanu).

 Wielokrotne taranowanie: 
Je¿eli twój rydwan rusza siê na pole, na którym znajduje siê 
kilka rydwanów, mo¿esz staranowaæ ka¿dy, w dowolnej 
kolejnoœci. Dany rydwan mo¿esz próbowaæ taranowaæ tylko 
jeden raz w czasie rundy. Rydwan, który staranowa³eœ, mo¿e 
nadal próbowaæ blokowaæ ciê, jeœli wjedziesz na jego pole.

2. Blokowanie
Je¿eli twój rydwan wje¿d¿a na pole, na którym znajduje siê 
rydwan przeciwnika, przeciwnik ma mo¿liwoœæ zablokowania 
twojego rydwanu.
Aby zablokowaæ, przeciwnik musi odrzuciæ jedn¹ lub wiêcej 
kart lejców z rêki. Jego punkty JeŸdŸca ograniczaj¹ liczbê kart 
lejców, które mo¿e odrzuciæ w ten sposób. Tak wiêc, jeœli 
punkty JeŸdŸca twojego przeciwnika wynosz¹ 2, nie mo¿e on 
odrzuciæ wiêcej ni¿ 2 karty lejców podczas blokowania.
Aby zniwelowaæ blok, musisz odrzuciæ liczbê kart lejców równ¹ 
liczbie kart odrzuconych przez twojego przeciwnika. Punkty 
JeŸdŸca nie ograniczaj¹ ciê przy odrzucaniu kart s³u¿¹cych do 
niwelowania bloku. Je¿eli nie uda ci siê zniwelowaæ jednego 
lub wiêcej bloków, twój rydwan nie mo¿e wjechaæ na pole, a 
twoja tura natychmiast siê koñczy.
Je¿eli uda ci siê zniwelowaæ blok, przeciwnik nie mo¿e ju¿ 
drugi raz próbowaæ zablokowaæ twojego rydwanu.

Przyk³ad: Marek wje¿d¿a swoim rydwanem na pole okupowane 
przez rydwan Piotra. Piotr próbuje zablokowaæ Marka 
odrzucaj¹c 3 karty lejców (punkty JeŸdŸca Piotra wynosz¹ 3). 
Marek  nie posiada 3 kart lejców na rêku, wiêc jego rydwan 
zostaje zablokowany: nie mo¿e wjechaæ na pole zajmowanie 
przez rydwan Piotra, a jego tura natychmiast siê koñczy. (Gdyby 
Marek odrzuci³ 3 karty lejców, zdo³a³by zniwelowaæ blok Piotra 
i wjecha³by na pole)

Blok wielokrotny: je¿eli twój rydwan wje¿d¿a na pole 
zawieraj¹ce wiêcej ni¿ jeden rydwan przeciwnika, ka¿dy z 
przeciwników mo¿e próbowaæ zablokowaæ twój ruch.  
Zaczynaj¹c od przeciwnika po twojej lewej i poruszaj¹c siê 
dooko³a sto³u zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ka¿dy z 
przeciwników posiadaj¹cy rydwan na tym polu mo¿e 
spróbowaæ zablokowaæ twój rydwan, odrzucaj¹c karty lejców, 
jak opisano powy¿ej. Po uwzglêdnieniu bloku ka¿dego gracza 
podsumuj liczbê odrzuconych kart lejców - tyle kart musisz 
odrzuciæ, aby zniwelowaæ po³¹czony blok.

Przyk³ad: Marek wje¿d¿a rydwanem na pole okupowane przez 
rydwany Piotra  i Ewy. Poniewa¿ Piotr siedzi po lewej stronie 
Marka, mo¿e blokowaæ jako pierwszy i odrzuca 1 kartê lejców. 
Teraz mo¿e blokowaæ Ewa. Nie musi blokowaæ, jeœli nie chce, 
ale poniewa¿ Piotr ju¿ po³o¿y³ 1 kartê, Ewa decyduje siê 
odrzuciæ 2 karty lejców, tym samym ustalaj¹c blok na 3 karty. 
Jeœli Marek chce zniwelowaæ blok, musi odrzuciæ 3 karty lejców.

3. Stosowanie siê do oznaczeñ na ¿etonach toru.
Po wjechaniu na pole toru musisz zastosowaæ siê do jego 
oznaczenia. (patrz "Opis ¿etonów toru”, gdzie znajduje siê 
kompletna lista wszystkich oznaczeñ i instrukcja jak siê do nich 
stosowaæ).

4. Atakowanie
Po wykonaniu dzia³ania zwi¹zanego z oznaczeniem pola toru, 
mo¿esz zaatakowaæ rydwan przeciwnika jeœli jakiœ siê na nim 
znajduje.
Aby zaatakowaæ, musisz odrzuciæ jedn¹ lub wiêcej kart bicza z 
rêki. Za ka¿d¹ kartê bicza, któr¹ odrzucisz, rydwan przeciwnika 
otrzyma 1 punkt obra¿eñ. Twoje punkty JeŸdŸca ograniczaj¹ 
liczbê kart, które mo¿esz wyrzuciæ w ten sposób. Tak wiêc jeœli 
twoje punkty JeŸdŸca wynosz¹ 2, nie mo¿esz odrzuciæ wiêcej 
ni¿ 2 karty bicza przy ataku.

Aby zniwelowaæ atak, przeciwnik musi odrzuciæ swoje karty 
bicza. Za ka¿d¹ kartê, któr¹ odrzuci, niweluje jeden z twoich 
kart bicza i 1 punkt obra¿eñ, który zosta³by mu zadany. 
Przeciwnik nie jest ograniczony przez punkty JeŸdŸca przy 
odrzucaniu kart niweluj¹cych twój atak.

Przyk³ad: Marek przesun¹³ swój rydwan na pole zajmowane 
przez rydwan Piotra. Marek chce zaatakowaæ rydwan Piotra, 
odrzuca wiêc 2 karty bicza (jego punkty JeŸdŸca wynosz¹ 2, 
mo¿e wiêc to zrobiæ). Piotr odrzuca 1 kartê bicza (niweluj¹c 
jeden z biczów Marka), tak wiêc ostatecznie otrzymuje 1 punkt 
obra¿eñ. Umieszcza 1 ¿eton obra¿eñ  na swoim rydwanie.

Kontratak: po rozstrzygniêciu twojej próby ataku , przeciwnik 
mo¿e w odwecie zaatakowaæ twój rydwan. Rozstrzygniêcie 
ataku wygl¹da jak opisane powy¿ej, poza tym, ¿e tym razem to 
twój rydwan jest celem i otrzymuje obra¿enia za nie 
zniwelowane karty bicza. (W przyk³adzie powy¿ej, po 
otrzymaniu obra¿eñ, Piotr  mo¿e dokonaæ kontrataku na rydwan 
Marka, mimo tego, ¿e teraz jest tura Marka).
Uwaga: przeciwnik nie mo¿e kontratakowaæ, jeœli ty nie 
zaatakujesz go pierwszy.



Wielokrotny atak: jeœli twój rydwan znajduje siê na polu z 
wiêcej ni¿ jednym rydwanem przeciwnika, mo¿esz zaatakowaæ 
kilku przeciwników, w dowolnej kolejnoœci, po jednym razie.

Odkrywanie nowych pól
Na pocz¹tku gry, tylko startowy ¿eton toru i pierwsze 3 pola 
toru s¹ odkryte. Podczas trwania gry, reszta pól odkrywana jest 
w nastêpuj¹cy sposób: jeœli w dowolnym momencie jakiœ 
rydwan znajdzie siê na ostatnim odkrytym polu, natychmiast 
odkrywa siê 3 nastêpne pola. W ten sposób tor odkrywany jest 
po 3 pola naraz podczas ruchu rydwanów.

Koniec tury
Po poruszeniu swojego rydwanu na wymagan¹ odleg³oœæ, 
odwróæ ¿eton “tura”  tak, aby zmieniæ kolor t³a na ¿etonie. 
(podczas pierwszej tury, oznacza to przewrócenie ¿etonu ze 
strony ¿ó³tej  na niebiesk¹). Twoja tura siê koñczy, a swoj¹ turê 
rozpoczyna nastêpny gracz w kolejnoœci.

Przekraczanie linii mety
Je¿eli podczas swojej tury wjedziesz rydwanem na liniê 
startu/mety, oznacza to, ¿e twój rydwan przekroczy³ liniê mety. 
Kontynuuj swój ruch a¿ do wyczerpania swojego limitu ruchu 
na tê turê. Zignoruj wszystkie oznaczenia pól za lini¹ mety. 
Rydwan, który przekroczy³ liniê mety, nie mo¿e byæ atakowany, 
blokowany, taranowany ani nie mog¹ na niego byæ rzucane 
czary (czary s¹ wyjaœnione pod koniec tych zasad).

Nominowanie
Pod koniec wyœcigu mo¿esz znaleŸæ siê w sytuacji, w której nie 
masz szans na wygranie gry w danej rundzie ale poprzez swoje 
dzia³ania (atakowanie, taranowanie ) móg³byœ zadecydowaæ, 
który z graczy (maj¹cych szansê na ukoñczenie wyœcigu w tej 
rundzie)  ostatecznie wygra wyœcig. Je¿eli jesteœ w takiej 
sytuacji, to nie mo¿esz taranowaæ, atakowaæ, blokowaæ ani 
dokonywaæ jakiejkolwiek interakcji z pojazdami tych graczy.

Przyk³ad: Rydwan Marka znajduje siê 5 pól od linii mety, a jego 
pula prêdkoœci wynosi 3. Rydwany Piotra i Jana znajduj¹ siê 2 
pola przed nim (3 pola od linii mety) i obaj posiadaj¹ pule 
prêdkoœci 4, wiêc obaj mog¹ przekroczyæ liniê mety podczas tej 
rundy. Normalnie Marek móg³by staranowaæ jeden lub oba z 
rydwanów przeciwnika, ale poniewa¿ w ten sposób 
'nominowa³by' jednego z graczy do zwyciêstwa (przeszkadzaj¹c 
drugiemu w dojechaniu do mety), nie mo¿e w ¿aden sposób 
wp³ywaæ na rydwany przeciwników.

Obra¿enia i wypadki
Kiedy twój rydwan odniesie obra¿enia, umieœæ ¿etony obra¿eñ 
na karcie rydwanu, aby zaznaczyæ iloœæ otrzymanych obra¿eñ. 
¯etony obra¿eñ wystêpuj¹ w dwóch typach: 1 punkt i 3 punkty 
obra¿eñ. Podczas gry mo¿esz “wymieniaæ” te ¿etony, jeœli 
zajdzie taka potrzeba, gdy brakuje ¿etonów jakiegoœ typu. Je¿eli 
iloœæ obra¿eñ, które otrzyma³ twój rydwan, dorównuje lub 
przekracza jego punktacji Rydwanu, ulega on wypadkowi.
Je¿eli to pierwszy  wypadek tego rydwanu w grze, to obracasz 
kartê rydwanu na  drug¹ stronê tak, aby  widoczna by³a 
uszkodzona ikona ko³a.

Jeœli twoja karta rydwanu jest ju¿ odwrócona z widocznym 
uszkodzonym ko³em (tzn. jest to twój drugi wypadek podczas 
tej gry), twoja tura natychmiast siê koñczy i zostajesz 
wyeliminowany z rozgrywki. W takim wypadku usuñ swój 
rydwan z planszy i odrzuæ wszystkie swoje karty. Podczas tej 
gry nie bêdziesz ju¿ mia³ swojej tury.
Kiedy twój rydwan ulegnie wypadkowi po raz pierwszy, umieœæ 
przewrócony na bok swój pionek rydwanu na zewn¹trz toru 
obok pola, na którym nast¹pi³ wypadek, i odrzuæ ca³¹ swoj¹ 
pulê prêdkoœci.
W nastêpnej turze nie mo¿esz podejmowaæ ¿adnych dzia³añ 
jedynie dobierasz karty i oczyszczasz swoj¹ kartê rydwanu ze 
wszystkich ¿etonów obra¿eñ. Podczas drugiej tury po wypadku, 
po³ó¿ go z powrotem po wewnêtrznej stronie toru na pocz¹tku 
swojej tury i rozegraj swoj¹ turê normalnie.

Przyk³ad wypadku
Tura 1 (tura, podczas której nast¹pi³ wypadek)
Przesuñ swój ¿eton rydwanu na zewnêtrzn¹ stronê toru i 
przewróæ go na bok, obok pola na którym nast¹pi³ wypadek  i 
odrzuæ swoj¹ pulê prêdkoœci.
Tura 2 (tura po wypadku)
Dobierz karty aby mieæ ich 7 w rêce i odrzuæ wszystkie ¿etony 
obra¿eñ z karty rydwanu.
Tura 3 (druga tura po wypadku)
Powróæ rydwanem/pionkiem na pole, na którym nast¹pi³ 
wypadek i rozegraj turê normalnie.

KONIEC GRY
Po zakoñczeniu rundy, podczas której jeden lub wiêcej 
rydwanów przekroczy³o liniê mety, gra siê koñczy i okreœlany 
jest zwyciêzca. Gracz, który przejecha³ najdalej poza liniê mety 
zostaje zwyciêzc¹ (je¿eli dwa lub wiêcej rydwanów znajduje siê 
na tym samym polu, remis rozstrzygany jest poprzez wybranie 
rydwanu, który pierwszy wjecha³ na to pole). Drugie i trzecie 
miejsce mog¹ zostaæ przyznane kolejnym rydwanom, jeœli jest 
to konieczne. 
Je¿eli wszyscy gracze poza jednym zostali wyeliminowani z gry 
ze wzglêdu na podwójny wypadek, pozosta³y gracz 
automatycznie wygrywa grê.
Gracze mog¹ umówiæ siê na wiêksz¹ iloœæ okr¹¿eñ, w tym 
wypadku gracz, który znajduje siê najdalej po przejechaniu 
umówionej liczby okr¹¿eñ wygrywa..

OZNACZENIA PÓL

Poni¿ej znajduje siê kompletna lista oznaczeñ stosowanych na 
¿etonach toru.

Puste
Po najechaniu na puste pole nic siê nie 
dzieje.



ZASADY DODATKOWE

W momencie, kiedy zaznajomisz siê ju¿ z podstawow¹ wersj¹ 
gry, mo¿esz u¿yæ jednej z poni¿szych regu³ dodatkowych, aby 
urozmaiciæ rozgrywkê

Rzucanie czarów
Podczas swojej tury, mo¿esz rzuciæ jeden z czarów z Listy 
Czarów. Ka¿dy czar kosztuje jeden punkt umiejêtnoœci 
odpowiedniego koloru i jeden punkt magii. W celu rzucenia 
czaru musisz odrzuciæ z rêki jedn¹ kartê magii i jedn¹ kartê z 
odpowiedni¹ umiejêtnoœci¹ (konkretne czary s¹ opisane na 
ostatniej stronie instrukcji).

Na przyk³ad, czar „Przyspieszenie” wymaga ¿ó³tej ikony 
umiejêtnoœci. Aby rzuciæ ten czar, musisz odrzuciæ 1 kartê magii 
i 1 kartê z ¿ó³t¹ ikon¹ mocy.

Pamiêtaj:  poniewa¿ karty magii s¹ "d¿okerami", mo¿esz 
u¿ywaæ ich zamiast dowolnych kart umiejêtnoœci. Tak wiêc 
mo¿esz rzuciæ dowolny czar, odrzucaj¹c 2 karty magii.
Wiêkszoœæ czarów mo¿e zostaæ rzucona tylko na pocz¹tku tury. 
Przejrzyj Listê Czarów, aby dowiedzieæ siê o szczegó³owym 
dzia³aniu i momencie rzucania ka¿dego z nich

Kontr zaklêcia
Odrzucaj¹c 2 karty magii, mo¿esz "rzuciæ kontr zaklêcie" które 
zniweluje dowolny w³aœnie rzucony czar. Mo¿esz to zrobiæ po 
tym, jak któryœ z graczy rzuci czar - nawet mimo tego, ¿e nie 
jest to twoja tura.

Ska³y
Ka¿de pole ska³ posiada poziom trudnoœci, 
wyra¿one odpowiedni¹ cyfr¹ na ¿etonie 
toru. Kiedy twój rydwan wjedzie na pole ze 
ska³ami, musisz odrzuciæ liczbê kart lejców 
równ¹ poziomowi trudnoœci pola, aby 
omin¹æ ska³y. Jeœli nie odrzucisz 
wystarczaj¹cej liczby kart (albo dlatego, ¿e 
ich nie masz, albo dlatego, ¿e nie chcesz siê 
ich pozbyæ), twój rydwan otrzymuje 1 
punkt obra¿eñ za ka¿d¹ brakuj¹c¹ kartê 
lejców.
Przyk³ad: Marek wje¿d¿a rydwanem na pole 
o poziomie trudnoœci  3, musi wiêc odrzuciæ 
3 karty lejców. Odrzuca tylko 2, wiêc jego 
rydwan otrzymuje 1 punkt obra¿eñ.

Skok
Ka¿de pole skoku posiada stopieñ, 
wyra¿ony odpowiedni¹ cyfr¹ na ¿etonie 
toru. Kiedy twój rydwan wjedzie na pole 
skoku, musisz posiadaæ pulê prêdkoœci 
przynajmniej równ¹ stopniu tego pola, aby 
wykonaæ bezpieczny skok. Je¿eli nie 
posiadasz wystarczaj¹cej liczby kart w puli 
prêdkoœci, otrzymujesz 1 punkt obra¿eñ za 
ka¿d¹ brakuj¹c¹ kartê.
Przyk³ad: Marek wje¿d¿a rydwanem na pole 
skoku o stopniu 3. Marek posiada aktualnie 
4 karty bicza w puli prêdkoœci, wiêc jego 
rydwan nie otrzymuje obra¿eñ. Gdyby 
posiada³ tylko 2 karty w puli prêdkoœci, jego 
rydwan otrzyma³by 1 punkt obra¿eñ.

Niebezpieczeñstwo
Ka¿de pole niebezpieczeñstwa posiada 
przynajmniej jedn¹ ikonê umiejêtnoœci. 
Kiedy twój rydwan wjedzie na pole z 
niebezpieczeñstwem, musisz odrzuciæ z 
rêki karty z ikonami umiejêtnoœci 
pokazanymi na polu w celu unikniêcia 
niebezpieczeñstwa. Je¿eli nie odrzucisz 
wystarczaj¹cej liczby kart (poniewa¿ ich 
nie masz albo nie chcesz ich odrzucaæ), 
twój rydwan otrzymuje 1 punkt obra¿eñ za 
ka¿d¹ brakuj¹c¹ umiejêtnoœæ. 
Zasada specjalna: twój rydwan jest 
odporny na niebezpieczeñstwa swojego 
w³asnego koloru, np. jeœli twój rydwan jest 
czerwony, mo¿esz ignorowaæ wszystkie 
czerwone ikony niebezpieczeñstwa.
Przyk³ad: Marek wje¿d¿a rydwanem na pole 
niebezpieczeñstwa z zaznaczon¹ 1 zielon¹  i 
1 niebiesk¹ ikon¹ umiejêtnoœci. Marek 
odrzuca z rêki kartê bicza z niebiesk¹ ikon¹, 
a poniewa¿ jego rydwan jest zielony, nie 
musi odrzucaæ karty z zielon¹ ikon¹. Jego 
rydwan nie otrzymuje obra¿eñ.

Stajnie odnowy
Kiedy twój rydwan wjedzie na pole stajni 
odnowy, to niezale¿nie od swojej aktualnej 
puli prêdkoœci mo¿esz zakoñczyæ swoj¹ 
turê aby podreperowaæ rydwan i wymieniæ 
zwierzêta. 
Je¿eli zdecydujesz siê na to rozwi¹zanie, to:
1. Zdejmij wszystkie ¿etony obra¿eñ ze 
swojej karty rydwanu. 
2. Odrzuæ wszystkie karty ze swojej puli 
prêdkoœci
3. Odrzuæ dowoln¹ liczbê kart z rêki, a 
nastêpnie dobierz karty tak, aby mieæ 7 kart 
na rêku.
4.Twoja tura siê koñczy

Linia startu/mety
Ten specjalny ¿eton oznacza miejsce, gdzie 
wyœcig siê rozpoczyna i koñczy. Nie mo¿e 
byæ przeniesiona ani ominiêta czarami.
Gra koñczy siê po zakoñczeniu rundy, w 
której przynajmniej jeden rydwan wjedzie 
na, lub przejedzie przez to pole.



       Lista czarów (opcjonalne)
       Poni¿ej znajduje siê kompletna lista czarów, ich efektów     

i kolory ikon umiejêtnoœci wymaganych do ich rzucenia. 
Pamiêtaj: ka¿dy czar wymaga 1 karty magii i 1 karty z 
ikon¹ umiejêtnoœci do rzucenia (lub 2 kart magii).

Zmieñ teren (zielony)
Czar ten mo¿esz rzuciæ na pocz¹tku swojej 
tury. Zamieñ miejscami   dwa dowolne, ju¿ 
odkryte i niezajête ¿etony toru,  w odleg³oœci 
do 3 pól przed lub za swoim rydwanem. Pole 
startu/mety nie mo¿e zostaæ zamienione przez 
ten czar.

Przyspieszenie (¿ó³ty)
Czar ten mo¿esz rzuciæ na pocz¹tku swojej 
tury. Prêdkoœæ twojego rydwanu zostaje 
zwiêkszona o 3 do koñca twojej tury. Nie 
zmienia to liczby kart bicza w twojej puli 
prêdkoœci, ale na potrzeby pól skoku twoj¹ pulê 
prêdkoœci traktuje siê tak, jakby zawiera³a 3 
dodatkowe karty.

Leczenie (czerwony)
Czar ten mo¿esz rzuciæ na pocz¹tku swojej 
tury. Usuñ do 3 punktów obra¿eñ (3 
pojedyncze ¿etony lub 1 ¿eton 3 punktów 
obra¿eñ) ze swojej karty rydwanu.

Teleportacja (niebieski)
Czar ten mo¿esz rzuciæ przed wjechaniem 
swoim rydwanem na dane pole. Zamiast 
wje¿d¿aæ na to pole, przesuñ rydwan na 
nastêpne pole (twój rydwan “przeskakuje” 
jedno pole do przodu). Je¿eli na polu 
docelowym znajduje siê  rydwan przeciwnika, 
któremu uda siê zablokowaæ twój rydwan, 
wtedy musisz  zostaæ na polu, które 
zajmowa³eœ przed teleportacj¹. Nie mo¿esz 
przekroczyæ pola startu/mety za pomoc¹ tego 
czaru

Kula ognia (czarny)
Czar ten mo¿esz rzuciæ na pocz¹tku swojej 
tury. Zadaje on 1 punkt obra¿eñ dowolnemu 
rydwanowi do 3 pól z przodu lub z ty³u 
twojego rydwanu.
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Smoczyca Drakon z³apa³a grupê poszukiwaczy przygód 
usi³uj¹cych wœlizgn¹æ siê do jej legowiska. Zamiast zjeœæ ich od 
razu, Drakon zdecydowa³a siê na zabawê ze swoimi wiêŸniami: 
pierwszy bohater, który zbierze piêæ sztuk z³ota ze skarbca Drakon 
zostanie uwolniony. Reszta zostanie zjedzona.
Jako jeden ze z³apanych bohaterów, musisz pêdziæ przez magiczny 
labirynt Drakon, zbieraj¹c z³oto i udaremniaj¹c ruchy swoich 
przeciwników za pomoc¹ sztuczek i dobrze umiejscowionych 
pu³apek.

Gracze sami w czasie gry buduj¹ labirynt dodaj¹c coraz to nowe 
czêœci. Dziêki temu ka¿da rozgrywka jest inna i niepowtarzalna. 

Gra przeznaczona jest dla 2-6 graczy.
Rozgrywka trwa od 20 do 60 min.

POLECAMY!
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