
Umarł król, niech żyje król! Stań do walki o tron!  
Zawiązuj spiski, snuj intrygi i zdobywaj pieniądze.  
Nieuniknione też będzie starcie z innymi pretendentami  
do korony. Kto obejmie władzę nad królestwem?

ELEMENTY GRY

CEL GRY
Wygrywa gracz, który zdobędzie największą liczbę punktów. By to osiągnąć, musicie jak najlepiej 
wykorzystać 4 główne akcje (rozwiązywanie konfliktu, pobór pieniędzy, zatrudnienie pomocnika, 
kupienie budynku). Akcje pochodzą z kart postaci (członkowie dworu), które gracze wykładają 
jednocześnie i rozpatrują w kolejności alfabetycznej (według rangi A–F). Dodatkowe akcje gracze 
mogą pozyskać z kart pomocników, których kupuje się w trakcie gry. Ten z graczy, który ułoży najlepsze 
kombinacje pomocników i budynków oraz będzie miał przed sobą najmniejszą liczbę znaczników 
konfliktu, wygrywa.

12 kart postaci

32 karty pomocników  
(1 moneta na odwrocie)

32 karty budynków  
(2 monety na odwrocie)

30 znaczników konfliktu
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Gra dla 2–4 graczy
od 8 roku życia.



PRZYGOTOWANIE GRY
Potasuj 32 karty budynków, wydziel z nich 2 stosy po 8 kart i połóż je na środku stołu obrazkami do 
góry. To samo zrób z 32 kartami pomocników. Pozostałe karty budynków i pomocników będą służyły 
podczas gry tylko jako monety (na odwrotach tych kart znajdują się 1 bądź 2 monety). W dalszej części 
instrukcji będziemy je nazywać kartami monet. 
 

Połóż po 1 karcie monet o wartości 2 przed każdym z 4 stosów na środku stołu.
Każdy gracz otrzymuje 1 kartę z 2 monetami i 3 karty z 1 monetą. Oznacza to, że twój początkowy 
kapitał to 5 monet. Pozostałe karty z monetami podziel na 2 stosy (z 1 monetą i 2 monetami), będą 
one stanowić bank. Dodatkowo każdy gracz otrzymuje 2 herby w wybranym kolorze i 1 znacznik 
konfliktu. Pozostałe znaczniki konfliktu pozostają w banku.
Teraz potasuj 12 kart postaci i rozdaj każdemu graczowi po 3. W grze 3-osobowej 3 karty pozostają 
niewykorzystane. Nie będą one potrzebne w tej rundzie, ale niech leżą zakryte do rundy następnej.

W grze 2-osobowej w każdej rundzie niewykorzystanych jest 6 kart postaci. Karty te należy położyć 
w stosie na środku stołu obrazkami do dołu. Karty te będą stanowić stos wirtualnego gracza, który 
będzie miał znaczenie tylko podczas rozpatrywania konfliktów (patrz niżej).

Każda runda składa się z 2 cykli. W trakcie rundy zagrywane są 2 z 3 kart postaci znajdujące się  
w rękach graczy – jedna w pierwszym cyklu, druga w drugim (trzeciej karty się nie wykorzystuje). 
Potem wszystkie karty postaci są zbierane i ponownie tasowane. Wtedy zaczyna się kolejna runda  
i gracze ponownie mają w ręku po 3 karty postaci.
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PRZEBIEG GRY
Każdy cykl składa się z 3 faz:
1. Zagrywanie kart postaci (wszyscy gracze robią to tajnie i jednocześnie).
2. Rozstrzyganie konfliktów (jeśli występują).
3. Wykonywanie akcji.

1. Zagrywanie kart postaci
W grze jest 12 różnych kart postaci. Każda z nich ma rangę (A, B, C, 
D, E lub F) i jedną lub więcej akcji. Dodatkowo postaci (poza tymi  
z rangą F) mają umiejętność wykradania akcji określonym 
postaciom o niższej randze.
Na początku każdego cyklu każdy z graczy wybiera jedną z postaci, 
które ma w ręce, i umieszcza ją przed sobą obrazkiem do dołu. 
Kiedy już wszyscy gracze wyłożyli karty przed sobą, odwracają je 
jednocześnie.

 W grze 2-osobowej odsłania się też górną postać ze stosu.  
 Odgrywa ona rolę w fazie 2 („Rozstrzyganie konfliktów”).

2. Rozstrzyganie konfliktów
Jeżeli dwóch graczy wyłożyło karty o tej samej randze (na przykład B), 
to występuje między nimi konflikt. Każdy ze skonfliktowanych graczy: 
– otrzymuje 1 znacznik konfliktu,
– nie będzie mógł wykradać akcji innym graczom (nawet jeżeli karta mu na to pozwala),
– będzie mógł wykonać tylko 1 akcję z karty postaci w swojej turze (może wybrać, którą).

Przykład: Zostało zagranych dwóch Handlarzy (ranga F) i pojawia się między nimi konflikt. Każdy  
z zaangażowanych w niego graczy otrzymuje znacznik konfliktu i w swojej turze będzie mógł wykonać tylko 
1 z 4 akcji postaci.

W grze 2-osobowej sprawdza się, czy postać odsłonięta ze stosu jest w konflikcie z jedną z postaci 
zagranych przez graczy. Jeżeli tak, to odpowiedni gracz otrzymuje znacznik konfliktu. To jest jedyna 
funkcja tej odsłoniętej karty.

2. Wykonywanie akcji
Gracze wykonują swoje akcje zgodnie z kolejnością alfabetyczną wyłożonych kart (najpierw ranga A, 
potem B i tak dalej). Gdy dwóch graczy ma tę samą rangę, gracz z mniejszą liczbą znaczników konfliktu 
pierwszy wykonuję swoją turę. Jeżeli to nie rozstrzyga remisu, to pierwszeństwo ma gracz, na którego 
karcie postaci znajduje się taki symbol:D
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Wykonywanie akcji przebiega w 2 etapach:
A) Wykradzenie akcji przeciwnikowi (jeżeli jest taka możliwość),
B) Wykonanie dostępnych akcji z wyłożonej karty + opcjonalnie akcji pomocnika.

A) Wykradzenie akcji przeciwnikowi

Druga litera na karcie wyłożonej przez gracza (oznaczona pięścią) wskazuje, postać jakiej rangi można 
okraść. Jeżeli na stole wyłożona jest taka postać, gracz bierze 1 ze swoich herbów i przykrywa nim  
1 wybrany symbol akcji znajdujący się na tej postaci. Następnie natychmiast wykonuje tę akcję.

Jeżeli na stole są 2 postacie z rangą, którą gracz może okraść, to okrada obie z nich i wykonuje 
wykradzione akcje w dowolnej kolejności.

Gracz, któremu została ukradziona akcja, nie będzie 
mógł jej wykonać w swojej turze. Dodatkowo 
okradziony gracz otrzymuje znacznik konfliktu.

Przykład: Szymon wyłożył Rycerza (ranga D), a inny gracz 
Dyplomatę (ranga E). Szymon na początku swojej tury okrada 
Dyplomatę. Wybiera akcję Pobierz pieniądze, kładzie na jej 
symbolu swój herb i od razu wykonuje tę akcję. Okradziony 
gracz otrzymuje znacznik konfliktu, a akcja Pobierz pieniądze 
nie będzie dla niego dostępna w tym cyklu.

Podpowiedź: Wyższe rangi okradają zawsze niższe rangi. Karty z rangą A i B są bezpieczne (nie są nigdy 
okradane). Karty C, D i E mogą być okradzione tylko 1 raz. Największym ryzykiem jest obarczona ranga F 
(karta o tej randze może wejść z konflikt z drugą kartą o tej randze, a także być okradziona przez postacie  
o wyższych rangach C i E). Jednak można jej wykraść maksymalnie 2 akcje (przypominamy, że postaci  
o tych samych rangach są w konflikcie ze sobą i nie mogą wykradać akcji).
 
B) Wykonanie dostępnych akcji z wyłożonej karty + opcjonalnie akcji pomocnika

Gracz wykonuje akcje ze swojej karty w kolejności od lewej do prawej. To oznacza, że nie można 
najpierw wykonać akcji Kup budynek, a dopiero potem akcji Pobierz pieniądze. Gracz może wykonać 
tylko te akcje, które są dostępne (nieprzykryte herbami innych graczy). Gracz może pominąć akcję,  
jeżeli nie chce albo nie może jej wykonać (np. brakuje mu pieniędzy).

W dowolnym momencie w tym etapie gracz może za darmo wykonać akcję z aktywnego pomocnika. 
Wyjątkami są Ogrodnik i Strażnik (patrz opis pomocników na końcu instrukcji).

Uwaga: W każdym cyklu możesz użyć zdolności tylko jednego pomocnika. Jeśli chcesz zatrudnić w swojej 
turze nowego pomocnika, musisz zdecydować, czy chcesz wykorzystać akcję starego, czy – po opłaceniu 
kosztu – nowego.
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Opis akcji z kart postaci

Rozwiąż konflikt: zwróć 1 ze swoich znaczników konfliktu do banku.

Przekaż konflikt: oddaj 1 ze swoich znaczników konfliktu dowolnemu przeciwnikowi.

Pobierz pieniądze: weź wszystkie karty monet leżące przed 1 z 4 stosów na środku stołu. 
Graczom nie wolno przeglądać kart, by sprawdzić, gdzie jest więcej pieniędzy (które gromadzą 
się przed stosami na skutek akcji Zatrudnij pomocnika oraz Kup budynek – patrz poniżej).

Uwaga: jeśli wszystkie 4 stosy z pieniędzmi zostały zabrane, a gracz ma wykonać akcję 
Pobierz pieniądze, uzupełnij je, kładąc po jednej karcie z 2 monetami pod każdym stosem  
na środku stołu (jeśli jeszcze pieniądze są w banku). 
Tak długo, jak dostępne są monety, można rozmieniać pieniądze, żeby nie przepłacać.

Zatrudnij pomocnika: Zapłać koszt pomocnika (określony na górze karty), kładąc 
odpowiednią ilość pieniędzy przed stosem, z którego jest zatrudniany (jeśli przed stosem  
są już jakieś pieniądze, połóż je na nich), i weź kartę. Pomocników trzymaj przed sobą  
w kolumnie, tak by ostatnio kupiony był na wierzchu – jest on aktywnym pomocnikiem. 
Raz na cykl możesz wykonać akcję pokazaną na pomocniku.

Przykład: Możesz skorzystać z akcji pomocnika Pobierz 
pieniądze przed, po albo w trakcie wykonywania akcji  
z karty postaci.

Kup budynek: Zapłać koszt budynku (określony na górze karty), kładąc odpowiednią ilość 
pieniędzy przed stosem, z którego jest kupowany (jeśli przed stosem są już jakieś pieniądze, 
połóż je na nich), i weź kartę. Budynki trzymaj przed sobą w kolumnie, tak by ostatnio 
kupiony był na wierzchu. Budynki nie mają specjalnych funkcji, ale w połączeniu  
z pomocnikami punktują na koniec gry.
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Układanie kupionych kart

Kombinacje pomocników i budynków

W trakcie gry starajcie się zdobywać pasujące do siebie karty pomocników i budynków. Najlepiej 
punktowane są pary idealne, czyli takie, w których profesja pomocnika odpowiada budynkowi. Rozpoznać 
to można dzięki symbolom znajdującym się w górnej części karty. Idealne dopasowanie nie będzie proste, 
bo w zależności od tego, jak potasowane zostały karty na początku gry, dana karta może pojawić się dwa 
razy, raz albo wcale. Łatwiej zdobywać punkty za dopasowanie kolorami (np. zielony pomocnik i zielony 
budynek). W grze występują 4 kolory kart (żółty, czerwony, niebieski i zielony). Żółte karty symbolizują 
bliskość z dworem, czerwone odnoszą się do życia w mieście. Zazwyczaj przynoszą one więcej punktów 
niż karty niebieskie i zielone symbolizujące życie na wsi (ale są droższe). Punktacja szczegółowo została 
opisana na następnej stronie.

Przykład: Górnik i Kopalnia posiadają ten sam symbol,  
jest to więc para idealna.
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 Trzymaj swoje karty pomocników i budynków przed sobą 
w 2 oddzielnych kolumnach. Karty w kolumnie powinny 
na siebie zachodzić, tak by było widać symbole na górze 
kart. Ostatnio zagrana karta powinna być na wierzchu 
(całkowicie widoczna).

Cyfry widniejące na kartach budynków i pomocników 
pokazują nie tylko, jaki jest ich koszt, ale także ich 

potencjalną wartość punktową.
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Koniec rundy
Runda kończy się po 2 cyklach. Wszystkie karty postaci zostają ponownie potasowane i każdy gracz 
otrzymuje 3 nowe.

KONIEC GRY
Gra kończy się, gdy wyczerpie się któryś z 4 stosów na środku stołu. W takiej sytuacji trwający obecnie cykl 
rozgrywa się do końca i gracze liczą punkty.

Punktacja
Gracze zdobywają punkty za pary kart budynek–pomocnik.
– Para idealna (obie karty mają ten sam symbol) daje łączną wartość punktową obu kart z pary.
– Pary pasujące do siebie kolorami dają liczbę punktów widniejącą na karcie o wyższej wartości.
– Pojedyncze karty (budynki bądź pomocnicy) dają 1 punkt za każdą kartę.
– Każde 3 monety dają 1 punkt.
– Każdy znacznik konfliktu leżący przed tobą na koniec gry odejmuje 2 punkty.
Gracz, który zdobył najwięcej punktów, wygrywa.

Przykład: Marek zgromadził 8 kart, wśród nich 2 pary idealne: Winnica i Kupiec winny oraz Ogród i Ogrodnik. 
Za te pary otrzymuje 3 + 1 = 4 punkty oraz 4 + 3 = 7 punktów. Poza tym Marek ma 2 niebieskie karty: 
Karczmarza i Kuźnię, za które otrzymuje 3 punkty, jedną żółtą kartę (Więzienie) i jedną czerwoną (Żeglarz),  
za każdą z nich otrzymuje 1 punkt. W sumie Marek ma 16 punktów z kart. Dodatkowo leżą przed nim  
4 monety, za które otrzymuje 1 punkt, oraz 3 znaczniki konfliktu, które sprawiają, że od wyniku musi odjąć  
6 punktów. Po podliczeniu wszystkiego Marek zdobywa w sumie 11 punktów.
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Dłuższy wariant gry

Gra „Rival Kings” czasami – szczególnie przy 4 graczach – trwa bardzo krótko. Możecie więc zagrać kilka 
gier z rzędu i zapisywać wynik na koniec każdej z nich. Zdecydujcie na początku, czy gracie określoną liczbę 
gier, czy do określonej liczby punktów.

PRZEGLĄD KART POSTACI 
 
Ranga A wykrada akcje postaciom o randze D (Kwestor i Rycerz)

   Lord protektor Królowa 
   kup budynek  zatrudnij pomocnika
   
 

Ranga B wykrada akcje postaciom o randze C (Dworzanin i Ksiądz)
   Książę Hrabia 
   rozwiąż konflikt rozwiąż konflikt 
   + zatrudnij pomocnika  + kup budynek 
      

Ranga C wykrada akcje postaciom o randze F (Handlarz)
   Dworzanin 
   przekaż konflikt 
   + pobierz pieniądze
     
   Ksiądz
   przekaż konflikt 
   + pobierz pieniądze

Ranga D wykrada akcje postaciom o randze E (Hrabina i Dyplomata)
 Kwestor Rycerz	
	 pobierz pieniądze pobierz pieniądze 
 + kup budynek + zatrudnij pomocnika
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Ranga E wykrada akcje postaciom o randze F (Handlarz)
 Hrabina	 Dyplomata 
 rozwiąż konflikt rozwiąż konflikt 
 + pobierz pieniądze + pobierz pieniądze 
 + zatrudnij pomocnika + kup budynek

Ranga F nie wykrada akcji
  Handlarz  
  rozwiąż konflikt 
  + pobierz pieniądze 
  + zatrudnij pomocnika 
  + kup budynek 

POMOCNICY I ICH ZDOLNOŚCI
Aktywny pomocnik (na wierzchu) pozwala wykonać 1 darmową akcję. Akcja może być wykonana przed, 
po lub w trakcie fazy wykonywania akcji z karty postaci. Wyjątkami są Ogrodnik i Strażnik, których akcje 
wykonywane są w konkretnej sytuacji (patrz niżej).

Ogrodnik (Ogród) – Po tym, jak gracze odsłonili wybrane przez siebie karty 
postaci, zamień swoją postać z postacią innego gracza, zanim dojdzie do 
ustalania konfliktów.

Strażnik (Mur zamkowy) – Gdy graczowi zostaje wykradziona akcja, żeton 
konfliktu otrzymuje zamiast niego gracz, który wykradł akcję. Strażnik nie 
chroni przed znacznikami konfliktu, które pochodzą od Zielarza.

Strażnik więzienny (Więzienie) – Weź z banku 1 monetę za każdy znacznik 
konfliktu w twoim posiadaniu (tak długo, jak w banku są monety).

Dama dworu (Pawilon) – Zamień 1 z twoich budynków na budynek innego 
gracza bez względu na to, w którym miejscu kolumny znajduje się ten budynek 
(na wierzchu czy w środku). Uwaga: Pary idealnej nie można rozdzielić. 
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Biskup (Katedra) – Zamień 1 swojego dowolnego pomocnika na pomocnika 
innego gracza bez względu na to, w którym miejscu kolumn znajdują się  
ci pomocnicy (na wierzchu czy w środku). Umieść obu pomocników na 
wierzchu kolumn (są oni aktywni). Uwaga: Pary idealnej nie można rozdzielić.

Uczony (Uniwersytet) – Weź 1 monetę z banku za każdy budynek,  
który posiadasz (tak długo, jak w banku są monety).

Trubadur (Tawerna) – Wymień 1 ze swoich kupionych kart na kartę 
znajdującą się na wierzchu jednego ze stosów na środku stołu. Możesz 
wymienić pomocnika na budynek i odwrotnie.

Żeglarz (Port) – Jeśli zagrałeś postać o tej samej randze co przeciwnik, 
możesz wykonać wybraną przez siebie akcję 2 razy.

Kowal (Kuźnia) – Kiedy kupujesz budynek, płacisz za niego  
o 1 monetę mniej.

Stolarz (Zakład stolarski) – Wykonaj akcję Kup budynek.

Przekupka (Rynek) – Wykonaj akcję Pobierz pieniądze.

Karczmarz (Karczma) – Wykonaj akcję Zatrudnij pomocnika.
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Kupiec winny (Winnica) – Przejrzyj jeden z leżących na środku stołu stosów 
z pomocnikami. Następnie możesz kupić jednego dowolnego pomocnika  
z przejrzanego stosu. 

Górnik (Kopalnia) – Przejrzyj jeden z leżących na środku stołu stosów  
z budynkami. Następnie możesz kupić jeden budynek z przejrzanego stosu. 

Zielarz (Łąka) – Przekaż jeden ze swoich znaczników konfliktu innemu 
graczowi.

Farmer (Farma) – Wykonaj 1 akcję, która została ci wykradziona.
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Uwaga!  Gra dla dzieci powyżej
3 roku życia. Zawiera łatwe do połknięcia, małe elementy

 Ja

 Inny gracz

 Znacznik konfliktu

 Rozwiązywanie konfliktu

 Przekaż konflikt

 Karta postaci

 Akcja Kup budynek

 Karta budynku

 Stos kart budynków  
 na środku stołu

 Akcja Zatrudnij 
 pomocnika

?

Karta pomocnika

Stos kart pomocników  
na środku stołu

Moneta

Akcja Pobierz pieniądze

Wymiana

Wykradziona akcja

Stosy na środku stołu

Odpieranie

Wybierz

Opis symboli na kartach
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