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Od glinianki do zautomatyzowanej fabryki, na przestrzeni pięciu er będziesz zarządzać rosnącym imperium przemysłowym w tej ekscytującej grze aukcyjnej. 
Doświadcz odkrycia potęgi pary, elektryczności i pierwszych maszyn, a później wykorzystaj je do pracy na swoją korzyść. Buduj fabryki, później strzeż szlaków 
kolejowych i swoich przywilejów handlowych; na końcu gry otrzymasz za nie dodatkowe punkty. Dobra kontrola i mądre planowanie uczynią Cię najpotężniejszym 
magnatem przemysłowym.

Zawartość
• plansza – od lewej do prawej przedstawia ona tor er, pola surowców, pola premii, fabryki, technologie i tor punktacji. Plansza podzielona jest na pięć k 

(rzędy) i 12 kolumn oznaczonych kolejno od A do L. Łącznie na planszy jest 60 pól, które mogą być obstawiane w czasie gry. Pola premii, podobnie jak 
niektóre pola fabryk i technologii są połączone z innymi polami.

Surowce Premia Fabryki Technologie Punktacja
ery

• 152 żetony

1 żeton ki 12 żetonów kolumn (od 
A do L) 7 żetonów zasobów 4 żetony dotacji

pieniądze:
7x5 talarów
24x1 talar

96 żetonów własności 
(po 24 na gracza, z 
j e d n e j s t r o n y 
oznaczone są zegarem

• 1 znacznik gracza rozpoczynającego
• woreczek
• instrukcja

Cel gry
Kieruj się mądrością zarówno w czasie licytacji fabryk i technologii, jak i przy odkładaniu pieniędzy na później, staraj się również uzyskać najbardziej dochodowe 
obszary. Z uwagi na niedostateczną ilość gotówki musisz ostrożnie planować rozwój swojego przemysłu,. Na koniec gry określone zestawy fabryk, technologii i 
pól premii dają swojemu właścicielowi odpowiednią liczbę dodatkowych punktów.

Przygotowanie
Połóż planszę na środku stołu. Żeton ki połóż na polu pierwszej ki, a odkryte żetony zasobów na odpowiednich polach planszy. Żetony kolumn włóż do 
woreczka i wymieszaj je. Obok planszy połóż żetony dotacji. Każdy gracz otrzymuje 4 talary; gotówka graczy powinna być cały czas widoczna. Reszta pieniędzy 
będzie stanowić bank. Każdy gracz otrzymuje żetony własności w wybranym kolorze; jeden z nich powinien położyć na polu „0” na torze punktacji. Losowo 
wybrany gracz otrzymuje znacznik gracza rozpoczynającego.

Rozgrywka
Gra toczy się przez kilka rund, rozgrywanych zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Każda runda składa się z pięciu faz. Wszyscy gracze muszą ukończyć fazę 
przed rozpoczęciem następnej. Po każdej trzeciej lub czwartej rundzie następuje zmiana ery. 

Faza 1: Przychód
Każdy gracz otrzymuje z banku 1 talara.

Faza 2: Nowe żetony kolumn
Gracz rozpoczynający losuje żetony kolumn w ilości odpowiadającej liczbie graczy i umieszcza je odkryte nad planszą, obok odpowiednich pól. Jeśli zostanie 
wylosowany żeton z symbolem monety, każdy gracz otrzymuje natychmiast jednego talara. 
Wskazówka: W czwartej i piątej erze zaleca się w tej fazie następujące zmiany, mające na celu utrzymanie optymalnego balansu gry:
W rozgrywce 3-osobowej należy losować 4 żetony kolumn (zamiast trzech) w każdej rundzie w erach 4. i 5.
W rozgrywce 4-osobowej należy losować 3 żetony kolumn (zamiast czterech) w każdej rundzie w ostatniej erze.

Faza 3: Licytacja
Gracz rozpoczynający jest pierwszym licytatorem i wybiera jedno z dostępnych pól do licytacji. Pole jest dostępne, jeśli znajduje się w odpowiedniej erze i jest 
nad nim umieszczony odkryty żeton kolumny. 
Gracze kolejno, począwszy od gracza na lewo od licytatora – który nie bierze udziału w licytacji – mogą zgłosić ofertę lub spasować. Gracz musi zaoferować 
więcej od poprzednika, ale nie więcej, niż może zapłacić. Kiedy każdy z graczy przedstawi ofertę lub spasuje licytator może: 

• Pozwolić zająć pole graczowi, który złożył najwyższą ofertę i wziąć od niego zaoferowaną cenę. W takim przypadku pozostaje licytatorem i wybiera do 
licytacji kolejne spośród dostępnych pól.

Albo
• Zająć wylicytowane pole, płacąc najwyższą zaoferowaną cenę. W kolejności, począwszy od gracza po swojej lewej stronie, licytator przekazuje 

każdemu z nich – w tym również sobie – po 1 talarze, dopóki nie wypłaci pełnej ceny. Przestaje być wtedy licytatorem, ale zatrzymuje znacznik gracza 
rozpoczynającego. Nowym licytatorem zostaje gracz siedzący po lewej stronie dotychczasowego

•

Brak ofert:
Jeśli nikt nie złoży oferty, licytator musi zająć wybrane pole, jednak nie płacąc za nie. Zatrzymuje znacznik gracza rozpoczynającego, a gracz na lewo od niego 
przejmuje rolę licytatora i wskazuje nowe pole do licytacji.

Szczegóły licytacji:
Jeden gracz może licytować i/lub kupić kilka pól w tej samej rundzie. Poprzedni licytator może składać oferty w kolejnych licytacjach.

Zajęcie pola:
Zwycięzca licytacji umieszcza na wylicytowanym polu swój żeton własności symbolem zegara do góry. Takie pole jest od tej pory własnością gracza i ma status 
nierozwiniętego (Wyjątek: aby zająć pole z żetonem zasobów należy wziąć z planszy żeton zasobów i położyć go przed sobą, nie kładąc na planszy żetonu 
własności). Następnie należy odwrócić odpowiedni żeton kolumny, aby wskazać, że dane pole nie jest już dostępne.

Faza kończy się po wylicytowaniu wszystkich dostępnych pól.
Uwaga: w zależności od liczby graczy, w każdej rundzie licytowane są 3 lub 4 pola. W czasie jednej Ery odbywają się licytacje wszystkich dwunastu rund.

Pola dostępne do licytacji są wskazywane przez żeton ery i odkryty żeton kolumny.

Faza 4: Rozwój
Począwszy od gracza rozpoczynającego, każdy z graczy może, w kolejności, rozwinąć maksymalnie dwa ze swoich nierozwiniętych pól. W tym celu musi 
wpłacić koszty konstrukcji wskazane na tym polu do banku (rozwój technologii nie wymaga talarów). Dodatkowo rozwój wybranych technologii i fabryk kosztuje 
jeden lub dwa odpowiednie, wskazane na planszy surowce.

Pola premii Fabryka Technologia Fabryka (produkcja)

Koszty konstrukcji, wymagane surowce, produkowane surowce, premia, punkty zwycięstwa.

Zdobywanie potrzebnych surowców:
Surowce można uzyskać w następujący sposób:

• Gracz posiada żeton zasobów z odpowiednim surowcem, kupiony uprzednio na licytacji. Żeton zasobów jest wart dokładnie 1 surowiec. Żeton 
oznaczony znakiem zapytania przedstawia surowiec wybrany przez gracza. Aby zapłacić wymagany surowiec należy odrzucić jego żeton.

• Gracz posiada rozwiniętą Fabrykę, która produkuje wymagany surowiec. W takiej sytuacji uznaje się, że koszt surowca został już poniesiony.
• Inny gracz posiada rozwiniętą Fabrykę, która produkuje wymagany surowiec. Gracz płaci właścicielowi Fabryki 1 talara jako koszt surowca 



przeznaczonego na rozwój. Właściciel fabryki musi zgodzić się na taką sprzedaż.
• Gracz może kupić dowolny dostępny surowiec z banku, płacąc 1 talara. Jest to możliwe tylko w przypadku surowców, których nie produkują inni 

gracze oraz surowców, które pojawiły się w poprzednich erach (zob. tabela)

Tabela surowców dostępnych w banku

Era 1: w banku nie ma żadnych surowców;
Era 2: kamień, cegła i drewno;
Era 3: ceramika, szkło, żelazo i wszystkie wyżej wymienione;
Era 4: kabel, stal, cement i wszystkie wyżej wymienione;
Era 5: plastik, komputery i wszystkie wyżej wymienione.

Jeśli gracz nie ma dość pieniędzy lub wymagane surowce nie są dostępne, nie może rozwijać fabryk, technologii ani pól premii.

Rozwój i punkty zwycięstwa:
Jeśli gracz rozwinie fabrykę, technologię lub pole premii, odwraca żeton własności na wybranym polu symbolem zegara do dołu. Takie pole jest od tej chwili 
rozwinięte.
Za rozwój pola gracz może otrzymać punkty zwycięstwa. Liczba punktów wpisana jest w kółko zębate umieszczone w dolnej części pola. Jeśli na polu nie jest 
wskazana liczba punktów, gracz nie otrzymuje żadnych punktów.

Pozostałe uwagi:
• Fabryka: gracz otrzymuje punkty za rozwój fabryki, tylko jeśli znajduje się ona w bieżącej erze;
• Technologia: technologie można rozwijać, tylko jeśli znajdują się w bieżącej erze;
• Premia: pola premii przynoszą punkty zwycięstwa tylko na końcu gry. Mogą być rozwijane w trakcie dowolnej ery.

Natychmiast po zdobyciu punktów gracz przemieszcza swój znacznik na torze punktacji.

Specjalne fabryki: bank i giełda.
Dla gracza, który wybudował bank lub giełdę, koszty konstrukcji spadają o 1 talar. Jeśli gracz posiada obie specjalne fabryki, koszty konstrukcji wynoszą 2 
talary mniej.            Bank          Giełda

Uwaga: koszty konstrukcji nie mogą spaść poniżej zera.  
Faza 5: Nowy gracz rozpoczynający

Po wylicytowaniu wszystkich pól dostępnych w danej rundzie gracz rozpoczynający przekazuje znacznik gracza rozpoczynającego osobie z lewej strony. Zostaje 
ona nowym graczem rozpoczynającym. Następnie rozpoczyna się kolejna runda, począwszy od fazy 1: Przychód.

Zmiana ery
Kiedy odbędzie się licytacja wszystkich 12 pól z bieżącej ery, po fazie 5 następuje zmiana ery. Znacznik ery należy przesunąć o jedno pole w dół (surowce 
dostępne w banku w bieżącej erze są przedstawione na polach poprzednich er. Szczegóły dostępności poszczególnych surowców przedstawia tabela na stronie 
3). Technologie nierozwinięte w poprzednich erach nie mogą być już rozwijane.

Znacznik ery należy przesunąć o jedno pole w dół.
 Od tej chwili w banku dostępne są: kamień, cegła i drewno.

Dotacje
W dowolnym momencie gry gracz może wziąć jeden żeton dotacji i położyć go przed sobą awersem do góry. Natychmiast otrzymuje z banku 3 talary. Na końcu 
gry taki żeton jest wart -5 punktów. 

Koniec gry
Kiedy wszystkie pola we wszystkich erach zostaną zlicytowane, gra kończy się wraz z końcem rundy. Z planszy należy usunąć wszystkie żetony własności, na 
których widoczny jest symbol zegara. Gracze liczą punkty za posiadane pieniądze, połączone fabryki/technologie, pola premii i niewykorzystane żetony zasobów, 
w następujący sposób:

• Pieniądze: za każde 3 talary  gracz otrzymuje 1 punkt zwycięstwa;
• Połączone fabryki i/lub technologie: za każdą parę fabryk bezpośrednio połączonych drogą gracz otrzymuje 3 punkty, podobnie za parę technologii 

połączonych bezpośrednio gracz otrzymuje 3 punkty;
• Pola premii: za każde posiadane i połączone z należącą do niego fabryką pole premii (port, dworzec kolejowy, przepompownia i elektrownia) gracz 

otrzymuje 2 lub 3 punkty. Pola premii są połączone z fabrykami w następujący sposób: porty poprzez rzeki, dworce kolejowe poprzez tory, 
przepompownie poprzez rurociągi i elektrownie poprzez trakcje elektryczne. Pola premii i fabryki nie muszą ze sobą sąsiadować.

Przykład: Gracz rozwinął 3 pola premii Port (=3x2 punkty) i 4 fabryki, które są położone nad rzeką (i w ten sposób są od razu połączone z jego portami). W ten 
sposób za każdą fabrykę otrzymuje 6 punktów, uzyskując w sumie 24 punkty za pola premii;

• Niewykorzystane żetony zasobów: za każdy posiadany żeton gracz otrzymuje 2 punkty;
• Żetony dotacji: jeśli gracz posiada żeton dotacji traci 5 punktów.

Należy przemieścić znaczniki punktacji każdego z graczy zgodnie z liczbą uzyskanych/straconych przez niego punktów. Gracz z największą liczbą punktów 
wygrywa grę.
W przypadku remisu wygrywa gracz, który ma na planszy najwięcej żetonów własności. Jeśli nadal jest remis wygrywa gracz, który ma najwięcej talarów.

Autor gry: Michael Schacht
Zawodowy twórca gier, uwielbiający muzykę i jazdę na rowerze, opublikował dotychczas ponad 100 gier, w tym jego największy sukces – Zooloretto, za którą w 
Niemczech w 2007 roku otrzymał nagrodę Gra Roku.

Na stronie www.michaelschacht.net często zamieszcza rozszerzenia i inne materiały związane z jego grami.


