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1. Wariant przeciwko wirtualnemu przeciwnikowi (wymaga kości K6)

2. Szybki wariant solo

3. Pięciu Arystokratów

Cel gry: Taki sam jak w normalnej grze. Gdy tylko któryś 
z graczy zdobędzie w sumie 15 punktów prestiżu, bieżąca 
runda dogrywana jest do końca i gracz z największą liczbą 
punktów zostaje zwycięzcą.
PPrzygotowanie do gry: Takie samo jak w rozgrywce dwu-
osobowej, ale w każdym kolorze powinny zostać 3 
znaczniki (za wyjątkiem złota). Odkryj 3 losowe płytki 
arystokratów.
Przebieg gry: Tury gracza są takie same jak w normalnej 
grze, za wyjątkiem możliwości wzięcia 2 znaczników jed-
nego koloru (nigdy w stosie nie będzie 4 znaczników).
Tura gracza wirtualnego: 
Krok 1 – Sprawdź karty 3 poziomu od lewej do prawej 
i kup pierwszą możliwą uwzględniając wcześniej kupione 
karty i żetony złota wirtualnego gracza. Jeśli karta została 
kupiona, to tura się kończy. Jeśli nie, przejdź do kroku 2. 
(Krok 1 będzie pomijany przez większość gry, ponieważ 

Cel gry: posiadać 4 karty w każdym kolorze.
Przygotowanie do gry: Weź 3 żetony każdego koloru. 
Rozłóż jedynie karty 1 poziomu, odkrywając 4 z nich.
Przebieg gry: Podczas swojej tury możesz kupić 1 kartę. 

Cel gry: Zdobyć jak najwięcej punktów zanim zostaną 
osiągnięte warunki zakończenia.
Przygotowanie do gry: 
• Przygotuj pulę składającą się z 3 żetonów każdego 
koloru oprócz złota. Pozostałe żetony (także wszystkie 
złote) odłóż do pudełka.
• Potasuj osobno karty 1 i 2 poziomu, następnie połóż 
jje w stosie (poziom 2 na spodzie). Odkryj ze stosu 2 rzędy 
po 4 karty w każdym.
• Wyciągnij z kart poziomu 3 wszystkie karty o wartości 
punktowej 5 (jest ich 5 sztuk, po 1 w każdym kolorze). 
Rozłóż je w rzędzie nad dwoma rozłożonymi wcześniej. 
Pozostałe karty 3 poziomu odłóż do pudełka.
• Dobierz 5 losowych arystokratów.
PPrzebieg gry: Tura gracza jest taka sama jak w normalnej 
grze, z paroma wyjątkami:
• Nie można brać 2 żetonów jednego koloru
• Nie można rezerwować kart (nie ma żetonów złota).

wirtualny gracz nie będzie miał wystarczającej liczby zak-
upionych kart)
Krok 2 – Wykonaj czynności z kroku 1, ale dla kart 
z poziomu 2. Jeśli karta została kupiona, to tura się 
kończy. Jeśli nie, przejdź do kroku 3.
Krok 3 – Rzuć kością. Jeśli wypadnie wynik 1-4, wirtual-
ny gracz buduje kartę poziomu 1, której pozycja odpowia-
da wynikowi kości (np. wyrzucenie wyniku 2 oznacza 
wzięcie drugiej od lewej karty poziomu 1). Jeśli wypadnie 
wynik 5-6, wirtualny gracz otrzymuje żeton złota. 
Po wykonaniu jednej z tych dwóch czynności, tura się 
kończy.
Poziom trudności:
Łatwy – arystokraci mogą złożyć wizytę tylko tobie
Średni – arystokraci mogą złożyć wizytę każdemu
Trudny – arystokraci mogą złożyć wizytę tylko wirtual-
nemu graczowi

Jednak żetony możesz wydać tylko raz, po użyciu odłóż je 
do pudełka. Po zakupie uzupełnij odkryte karty jak w nor-
malnej grze. Gra kończy się, gdy spełnisz warunek zwy-
cięstwa (4 karty w każdym kolorze) lub gdy nie jesteś w 
stanie kupić kolejnej karty

Gdy kupujesz kartę 1 lub 2 poziomu, odrzuć pozostałe 
3 z rzędu, w którym leżała (drugi rząd zostaje).
Gdy kupujesz kartę 3 poziomu kładziesz ją przed sobą 
i działa tak jak w normalnej grze. Tego rzędu nie odrzu-
casz.
Arystokraci odwiedzają cię jak w normalnej grze.
Koniec gry: Gra kończy się, gdy zostanie spełniony jeden 
z poniższych warunków:
• Kupisz wszystkie 5 kart 3 poziomu.
• Stos kart 1 i 2 poziomu oraz odpowiadające im rzędy 
odkrytych kart są puste.
Podlicz punkty i porównaj z tabelką.
0-8 Robotnik
8-17 8-17 Wędrowny kupiec
18-27 Praktykant
28-40 Czeladnik
41-65 Mistrz


