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KOMPONENTY
5 asymetrycznych mat cywilizacji

 

6 zaawansowanych mat stolic

5 kart wielkich budowli

1 tor sztuki

8 unikalnych figurek wielkich budowli  
(5 do kart wielkich budowli, 3 do toru sztuki)

20 kart arrasów

11 kart technologii

 
20 kart arcydzieł

25 znaczników graczy (po 5 na osobę)

3 żetony wielkich budowli do toru sztuki

1 dwudziestościenna kość nauki

20 kafli inspiracji (po 4 na osobę)

1 arkusz referencyjny

projekt rozszerzenia: Jamey Stegmaier i Mike Young
grafika: Andrew Bosley • modele: Rom Brown

1–5 graczy; 90–120 minut; wiek 14+; rywalizacja

W drugim rozszerzeniu gry Tapestry czekają na was rozmaite nowe maty stolic, nowy tor rozwoju wraz z unikalnymi 
kafelkami i kartami, karty wielkich budowli, a także jeszcze więcej cywilizacji, kart arrasów oraz kart technologii.

PRZED PIERWSZĄ GRĄ
Potasuj wszystkie maty cywilizacji, 
karty arrasów i karty technologii (nowe 
i z podstawowej wersji gry). Jeżeli posiadasz 
również inne rozszerzenie, potasuj wszystkie 
karty wielkich budowli. Nie łącz nowych mat 
stolic z matami z gry podstawowej.

Jeśli w przyszłości zechcesz zagrać 
w Tapestry bez toru sztuki i kafli inspiracji, 
nie musisz rozdzielać pozostałych 
komponentów. Zamiast tego, jeśli dobrana 
zostanie karta arrasu, karta technologii 
albo mata cywilizacji 
związana z torem sztuki, 
natychmiast ją odrzuć 
i dobierz nową. Unikalne 
dla toru sztuki karty 
arrasów oznaczone są 
specjalnym symbolem  
( ), aby ułatwić ich 
identyfikację.

NIEUGIĘCI

Nieugięci wiecznie dążą do rozwoju, bez przerwy pędząc naprzód.

Na koniec każdej twojej tury przychodu i rozwoju, jeśli w danej turze udało 
ci się otrzymać co najmniej jeden budynek (zapewniający przychód albo 
wielką budowlę), umieść swój znacznik gracza na tej macie.

Na koniec każdej twojej tury 
rozwoju, jeśli w danej turze nie 
udało ci się otrzymać żadnego 
budynku, usuń wszystkie swoje 
znaczniki z tej maty. Otrzymujesz 
nagrody zgodnie z przedstawioną 
obok tabelą („/” oznacza „albo”). 

1 znacznik 1

2 znaczniki 3  +

3 znaczniki 6  + /

4 znaczniki 10  + / /

5+ 
znaczników 15  + / / /

AA

HAZARDZIŚCI

Hazardziści wiedzą, kiedy czekać, a kiedy spasować. 

Jeżeli rozpoczynasz grę z tą cywilizacją, na koniec twojej pierwszej tury 
przychodu odkryj 3 karty arrasów. Zagraj jedną z nich z rodzaju „po zagra-
niu”, umieść ją na polu OKIEŁZNANIE OGNIA, rozpatrz jej zdolność i odrzuć 
pozostałe odkryte karty. Jeśli nie odkryjesz karty z rodzaju „po zagraniu”, 
weź 1 z trzech odkrytych kart na rękę, a pozostałe odrzuć.

Na początku twoich tur przychodu (2–4) odkryj 3 karty arrasów. Zagraj 
jedną z nich z rodzaju „po zagraniu”, umieść ją na polu bieżącej ery, roz-
patrz jej zdolność i odrzuć pozostałe odkryte karty. Jeśli nie odkryjesz karty 
z rodzaju „po zagraniu”, weź 1 z trzech odkrytych kart na rękę, a pozostałe 
odrzuć. Następnie zagraj swoją kartę arrasu dla tej epoki w normalny 
sposób (zakrywając dobraną kartę). 

AA

MIEJSCY PLANIŚCI

Miejscy Planiści chcą wznieść schludne, uporządkowane miasto.
Znajdą miejsce na wszystko i wszystko będzie na swoim miejscu.

Po tym, jak na początku gry gracze wybiorą karty wielkich budowli (lub 
gdy zdobędziesz Miejskich Planistów), wybierz dodatkową kartę wielkiej 
budowli z talii. Jeśli żadne karty wielkich budowli nie są dostępne, odrzuć 
tę i dobierz inną matę cywilizacji.

Gdy otrzymujesz wielką budowlę, możesz umieścić ją na tej macie. Jeśli to 
zrobisz, w następnej turze możesz umieścić tę budowlę w swojej stolicy. 

Na koniec twojej ostatniej tury przychodu otrzymujesz PZ zgodnie 
z przedstawioną poniżej tabelą zależnie od liczby wielkich budowli 
połączonych ze sobą w największą grupę w twojej stolicy (każda wielka 
budowla w grupie musi się stykać prostopadle z co najmniej jedną inną 
wielką budowlą).

1 2 3 4 5 6 7

1 4 9 16 25 36 49  

AA

RENEGACI

Renegaci są kowalami własnego losu – rozwijają się w sposób niedostępny
dla innych cywilizacji, znajdując rozmaite drogi na skróty.

Rozpocznij grę ze znacznikiem na startowej pozycji toru renegatów.

Gdy przesuwasz się na którymś torze na pole z profi tem, możesz zignorować 
ten profi t (a także premię, jeśli istnieje), by przesunąć się o jedno pole na torze 
Renegatów i otrzymać profi t z niego. Etap, do którego albo w obrębie którego 
się przesuwasz na wybranym torze, musi być zgodny z etapem, do którego się 
przesuwasz na tej macie. Jest to jedyny sposób na przesuwanie się po torze 
Renegatów. W przypadku innych kart, zdolności, osiągnięć itp. nie jest on 
traktowany jako tor rozwoju.

Dotarcie do końca tego toru liczy się jako osiągnięcie
„ukończenie toru rozwoju”.

AA

KOLEKCJONERZY

Kolekcjonerzy z dumą prezentują rozmaite obiekty i budowle.

Za każdym razem, gdy podczas tury rozwoju otrzymujesz któryś z przedstawio-
nych poniżej elementów, możesz umieścić jeden z nich na tej macie cywilizacji 
(jeśli elementu tego typu jeszcze na niej nie ma). Następnie otrzymujesz  .

Na koniec gry otrzymujesz PZ 
zgodnie z przedstawioną obok 
tabelą, zależne od liczby różnych 
elementów zgromadzonych na 
macie cywilizacji.
Elementy zgromadzone na macie nadal wliczają się do punktacji, ale nie mogą 
już zostać użyte, ulepszone, zagrane ani odrzucone. Wszystkie zgromadzone 
karty i kafelki muszą pozostać zakryte.

1 2 3 4 5 6 

1 3 6 10 15 21  

*otrzymany w ramach akcji podboju; nie rzucaj kośćmi

*
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Jeżeli na tej karcie nie ma wielkiej budowli, gdy zdobędziesz 
wielką budowlę, możesz umieścić ją na tej karcie, by na-
tychmiast ulepszyć Astrolabium. By móc ulepszyć kartę do 
górnego rzędu, musi się na niej znajdować wielka budowla.

ASTROLABIUM
Technologia – Wynalazek 

AA

Jeżeli na tej karcie nie ma wielkiej budowli, gdy zdobędziesz 
wielką budowlę, możesz umieścić ją na tej karcie, by natych-
miast ulepszyć Rachunek Różniczkowy. By móc ulepszyć kartę 
do górnego rzędu, musi się na niej znajdować wielka budowla.

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY
Technologia – Wynalazek

AA

PALIWO ODRZUTOWE
Technologia – Wynalazek

AA

AUTOMATYKA
Technologia – Wynalazek 

Jeżeli na tej karcie nie ma wielkiej budowli, gdy zdobędziesz 
wielką budowlę, możesz umieścić ją na tej karcie, by na-
tychmiast ulepszyć Automatykę. By móc ulepszyć kartę do 
górnego rzędu, musi się na niej znajdować wielka budowla. AA

TAŚMA NAPRAWCZA
Technologia – Wynalazek

AA

MIKROFON
Technologia – Wynalazek

Jeżeli na tej karcie nie ma wielkiej budowli, gdy zdobędziesz 
wielką budowlę, możesz umieścić ją na tej karcie, by 
natychmiast ulepszyć Mikrofon. By móc ulepszyć kartę do 
górnego rzędu, musi się na niej znajdować wielka budowla. AA

AA

PO ZAGRANIU
Rzuć kością nauki. Możesz przesunąć się o jedno 
albo o dwa pola do przodu na wyrzuconym torze. 

Otrzymujesz profit z pola, na którym kończysz 
ruch (nie otrzymujesz premii).

WIEK OŚWIECENIA

AA

TA EPOKA:
Zamiast umieszczać budynki zapewniające 

PARKI NARODOWE

przychód albo wielkie budowle w swojej 
stolicy, możesz umieścić je na kontrolowanym 

przez ciebie terytorium, na którym znajduje 
się tylko 1 znacznik. Jeśli to zrobisz: / . 

AA

PO ZAGRANIU:
Wybierz i weź kartę wielkiej budowli. 

Jeśli żadna nie jest dostępna, zdobywasz  10 . 

MODERNIZACJA 

AA

EFEKT STAŁY:
Możesz umieszczać budynki zapewniające 
przychód i wielkie budowle na tej karcie. 

CENTRUM HANDLOWE

Jeśli to zrobisz  otrzymujesz to, co zakrywa 
budynek albo 3  za każdą zakrytą działkę.

AA

TA EPOKA:
Gdy przesuwasz się do przodu na torze 

sztuki, zdobywasz 3 . Za każdym razem, 
gdy rzucasz , niezależnie od wyniku 

możesz wybrać tor sztuki. 

INSPIRACJA ARTYSTYCZNA 

AA

AA

PO ZAGRANIU:
Zaczynając od ciebie, każdy gracz po kolei może 

1 z przeciwników zapłaci, otrzymujesz profit
ze swojego bieżącego pola na torze sztuki.

zapłacić , aby otrzymać . Jeśli choć

SPICHLERZE

AA

PO ZAGRANIU:
Przesuń się na torze sztuki. Otrzymujesz profit 

(premię możesz otrzymać za darmo). Następnie 
cofnij się o jedno pole na jednym z pozostałych 

torów. Otrzymujesz profit (ale nie premię).

GRANTY RZĄDOWE

AA

TA EPOKA:
Płacąc za przesunięcie się po torze sztuki, 

zamiast wydawania jednego  .
możesz odrzucić dwa 

READY-MADE

Na spodzie pudełka pokazano, 
jak zapakować je z powrotem.

Możesz otrzymać ten profit tylko 1 raz.Po użyciu tej karty zakryj ją. Pozostali gracze nie mogą 
zdobyć tego profitu, używając      .

Jeżeli na tej karcie nie ma wielkiej budowli, gdy zdobędziesz 
wielką budowlę, możesz umieścić ją na tej karcie, by na-
tychmiast ulepszyć Astrolabium. By móc ulepszyć kartę do 
górnego rzędu, musi się na niej znajdować wielka budowla.

ASTROLABIUM
Technologia – Wynalazek 

AA

AUTOMATYKA
Technologia – Wynalazek 

Jeżeli na tej karcie nie ma wielkiej budowli, gdy zdobędziesz 
wielką budowlę, możesz umieścić ją na tej karcie, by na-
tychmiast ulepszyć Automatykę. By móc ulepszyć kartę do 
górnego rzędu, musi się na niej znajdować wielka budowla. AA

Jeżeli na tej karcie nie ma wielkiej budowli, gdy zdobędziesz 
wielką budowlę, możesz umieścić ją na tej karcie, by natych-
miast ulepszyć Rachunek Różniczkowy. By móc ulepszyć kartę 
do górnego rzędu, musi się na niej znajdować wielka budowla.

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY
Technologia – Wynalazek

AA

TAŚMA NAPRAWCZA
Technologia – Wynalazek

AA

PALIWO ODRZUTOWE
Technologia – Wynalazek

AA

MIKROFON
Technologia – Wynalazek

Jeżeli na tej karcie nie ma wielkiej budowli, gdy zdobędziesz 
wielką budowlę, możesz umieścić ją na tej karcie, by 
natychmiast ulepszyć Mikrofon. By móc ulepszyć kartę do 
górnego rzędu, musi się na niej znajdować wielka budowla. AA

FARBY OLEJNE
Technologia – Wynalazek

AA

OPERA
Technologia – Wynalazek

AA

SZTUKA PUBLICZNA
Technologia – Wynalazek

AA
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PRZEDMIEŚCIA
Technologia – Wynalazek

Brak wymogu

AA

Jeżeli na tej karcie nie ma wielkiej budowli, gdy zdobędziesz 
wielką budowlę, możesz umieścić ją na tej karcie, by natych-
miast ulepszyć Uczelnię Wojskową. By móc ulepszyć kartę do 
górnego rzędu, musi się na niej znajdować wielka budowla.

UCZELNIA WOJSKOWA
Technologia – Wynalazek

AA

  Przesuń się do przodu na torze eksploracji. 
Otrzymujesz profi t i możesz zapłacić, aby otrzymać 
premię (jeśli istnieje).

 Otrzymujesz 1 żywność.

  Ulepszasz 1 kartę technologii dwukrotnie albo 2 karty 
technologii po 1 raz.

 Otrzymujesz 1 kulturę.

  Otrzymujesz 1 kartę arcydzieła.
 Otrzymujesz 1 dowolny zasób.

  Otrzymujesz 1 dowolny budynek zapewniający 
przychód.

 Otrzymujesz 4 PZ.

  Przesuń się do przodu na torze technologii. 
Otrzymujesz profi t i możesz zapłacić, aby otrzymać 
premię (jeśli istnieje).
 Otrzymujesz 1 monetę.

  Eksplorujesz 1 kafelek kosmosu ze swoich zasobów.
 Otrzymujesz 1 kafelek kosmosu.

  Otrzymujesz 1 PZ za każde pole toru sztuki, na które
udało ci się wejść.
  Przesuń się do przodu na torze sztuki (bez profi tu/premii).

  Przesuń się do przodu na torze wojska. Otrzymujesz profi t 
i możesz zapłacić, aby otrzymać premię (jeśli istnieje).
  Otrzymujesz 1 kulturę.

  Przesuń się do przodu na torze nauki.
Otrzymujesz profi t i możesz zapłacić, aby otrzymać 
premię (jeśli istnieje).
 Otrzymujesz 1 robotnika.

  Przesuń się do przodu na torze sztuki.
Otrzymujesz profi t i możesz zapłacić, aby otrzymać 
premię (jeśli istnieje).
 Otrzymujesz 1 dowolny zasób.

  Otrzymujesz 1 kafel inspiracji.
 Otrzymujesz 1 kartę arrasu.

Otrzymujesz 5 PZ.

Następnie 
możesz zapłacić 
1 dowolny zasób, 
aby otrzymać 
dowolny budynek 
zapewniający 
przychód.

Inspiracja: umieść 
kafel inspiracji na 
swojej macie przy-
chodu, zasłaniając 
odpowiedni tor 
przychodu.

Następnie możesz 
zapłacić 1 dowolny 
zasób, aby otrzy-
mać dowolny bu-
dynek zapewniający 
przychód.

Tworzenie: otrzymujesz 
1 kartę arcydzieła 
(możesz wybrać 
1 spośród 3 
odkrytych kart albo 
wierzchnią kartę ze 
stosu).

Przesuń się do 
przodu na jednym 
z tych torów; 
otrzymujesz profi t 
i możesz zapłacić, 
aby otrzymać 
premię (jeśli 
istnieje).

Otrzymujesz 
1 PZ za każdy 
kafelek terytorium 
i za każdą kartę 
technologii 
w twoich zasobach.

Otrzymujesz 1 
dowolny budynek 
zapewniający 
przychód oraz 
zdobywasz po 1 PZ 
za każdy budynek 
zapewniający 
przychód 
znajdujący się 
w twojej stolicy.

Inspiracja: umieść 
kafel inspiracji na 
swojej macie przy-
chodu, zakrywając 
odpowiedni tor 
przychodu.

Następnie możesz 
zapłacić 1 dowolny 
zasób, aby otrzy-
mać kartę arcy-
dzieła.

Przesuń się do 
przodu na jednym 
z tych torów; 
otrzymujesz profi t 
i możesz zapłacić, 
aby otrzymać 
premię (jeśli 
istnieje).

Następnie możesz 
zapłacić 1 dowolny 
zasób, aby 
otrzymać 1 kartę 
arcydzieła.

Transmisja: 
•  otrzymujesz profi t 
z 1 ze swoich kart 
arcydzieł,

•  otrzymujesz 
dowolny budynek 
zapewniający 
przychód.

Otrzymujesz profi t 
z maksymalnie 
3 różnych kart 
arcydzieł (twoich 
albo sąsiadów).

SZ
TU

KA
SZ

TU
KA

ARKUSZ REFERENCYJNY

Otrzymujesz 1 kartę 
arrasu.

Możesz odrzucić 
wszystkie 3 odkryte 
karty arcydzieł 
i zastąpić je 
nowymi. Na koniec 
otrzymujesz 1 kartę 
arcydzieła.

Na koniec twojej tury, jeśli udało ci 
się wynaleźć co najmniej 3 ,
zdobywasz tę wielką budowlę.

AA

Na koniec twojej tury, jeśli w twojej 
stolicy znajdują się co najmniej 3 

różnego rodzaju budynki zapewniające 
przychód, zdobywasz tę wielką budowlę.

AA

Na koniec twojej tury, jeśli twój 
znacznik przesunął się do etapu, 

w którym nie ma już danej wielkiej 
budowli, zdobywasz tę wielką budowlę.

AA

Na koniec twojej tury, jeśli 
kontrolujesz 3 terytoria sąsiadujące 

z twoim terytorium startowym, 
zdobywasz tę wielką budowlę.

AA

Na koniec twojej tury, jeśli udało ci się 
wejść do II albo wyższego etapu na 
co najmniej dwóch torach rozwoju, 

zdobywasz tę wielką budowlę.

AA

AA

TA EPOKA:
Gdy przesuwasz się do przodu na torze 

sztuki, zdobywasz 3 . Za każdym razem, 
gdy rzucasz , niezależnie od wyniku 

możesz wybrać tor sztuki. 

INSPIRACJA ARTYSTYCZNA 
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ZMIANY PRZYGOTOWANIA GRY
A. Tor sztuki: Podczas przygotowywania planszy możesz 

dodać do gry tor sztuki. Jest to piąty tor rozwoju. 
Obok niego umieść potasowaną talię kart arcydzieł, 
a następnie odsłoń 3 karty. Zastąp oryginalną 
dwunastościenną kość nauki nową kością 
dwudziestościenną.

   Opcjonalnie: Umieść 3 żetony wielkich budowli na 
odpowiadających im polach na torze sztuki. Służą 
one jako przypomnienie o tym, które wielkie 
budowle są wciąż dostępne na torze sztuki 
i uzupełniają 12 żetonów (do 4 oryginalnych 
torów) z rozszerzenia Plany i Podstępy.

B. Zaawansowane maty stolic: Podczas przygotowywania 
mat cywilizacji, każdy z graczy wraz z matą cywilizacji 
otrzymuje losową zaawansowaną matę stolicy. 
Gracze, jeśli chcą, mogą wymienić wylosowaną 
matę stolicy (która określa ich terytorium startowe) 
na zaawansowaną matę stolicy. Wybór maty stolicy 
odbywa się równolegle z wyborem cywilizacji, 
ponieważ niektóre zaawansowane maty stolic mogą 
działać lepiej z niektórymi cywilizacjami niż z innymi.

C. Podczas umieszczania znaczników gracza, każdy 
gracz umieszcza 1 znacznik również na torze sztuki 
(wszystkie pozostałe znaczniki danego koloru tworzą 
zasób gracza). 

D. Każdy gracz otrzymuje 4 unikalne kafle inspiracji 
i umieszcza je w pobliżu swojej maty (ale nie na 
macie przychodu). 
 

E. Karty wielkich budowli: Po wybraniu pierwszego gracza, 
na koniec standardowego przygotowania gry, 
ostatnia w kolejności osoba dobiera tyle kart wielkich 
budowli, ilu jest graczy (w przypadku rozgrywki 
z rozszerzeniem Plany i Podstępy należy dobrać o 1 
kartę więcej), następnie wybiera jedną, a pozostałe 
karty przekazuje przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara kolejnej osobie do wyboru.

F. Gdy wszyscy dobiorą kartę wielkiej budowli, każdy 
z graczy umieszcza figurkę wielkiej budowli na lub obok 
dobranej karty. Pozostałe karty wielkich budowli (jeśli 
jakieś są) należy potasować i utworzyć z nich talię.

  Cel kart wielkich budowli: Podczas gry, gdy na koniec 
swojej tury gracz osiągnął cel z karty wielkiej 
budowli, zdobywa figurkę danej budowli i umieszcza 
ją w swojej stolicy. 

Przygotowanie gry zakończone!

TOR SZTUKI 
Tor sztuki to piąty tor rozwoju. Znajduje się na nim kilka nowych ikon, które opisano poniżej (inne wyjaśnione są w nowej sekcji Karty arcydzieł).

:  otrzymujesz dowolny budynek zapewniający 
przychód.

Tworzenie: otrzymujesz kartę arcydzieła (możesz 
wybrać 1 spośród 3 odkrytych kart albo wierzchnią 
kartę ze stosu).

Inspiracja: umieszczasz kafel inspiracji na swojej 
macie przychodu, zakrywając odpowiedni tor 
przychodu.

Transmisja: otrzymujesz profit z 1 ze swoich kart 
arcydzieł.

: możesz odrzucić wszystkie 3 odkryte karty 
arcydzieł i zastąpić je nowymi dobranymi z talii.

: zdobywasz po 1 PZ za każdy budynek zapew-
niający przychód znajdujący się w twojej stolicy.

: otrzymujesz profit z maksymalnie 3 różnych 
kart arcydzieł (twoich albo sąsiadów).

A

C

Architekci cenią sobie harmonię i porządek w stolicy. 
Za każdym razem, gdy ukończysz dzielnicę, jeśli wszystkie znaj-
dujące się w niej budynki zapewniające przychód są identyczne, 
otrzymujesz +1 . W danej dzielnicy musi znajdować się co 
najmniej 1 budynek zapewniający przychód.
Za każdym razem, gdy punktujesz twoją stolicę ( ), za każdy 
pełen rząd/kolumnę, gdzie wszystkie budynki zapewniające przy-
chód są identyczne (min. 1), otrzymujesz 2 , a nie 1 . 
Jeśli zdobędziesz tę cywilizację w trakcie rozgrywki, możesz 
natychmiast zamienić położenie 2 budynków zapewniających 
przychód w twojej stolicy. Następnie możesz to powtórzyć jeszcze 
2 razy. 

ARCHITEKCI
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B
Na koniec twojej tury, jeśli udało ci 

się wynaleźć co najmniej 3 ,
zdobywasz tę wielką budowlę.

AA

E

D
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TAŚMA NAPRAWCZA
Technologia – Wynalazek

AA

KARTY ARCYDZIEŁ 
Za każdym razem, gdy zdobywasz profit Tworzenie, 
otrzymujesz kartę arcydzieła – wybierasz ją spośród 3 
odkrytych kart albo dobierasz wierzchnią kartę ze stosu. 
Jeżeli zostanie ona wzięta z odkrytych kart, należy na-
tychmiast odkryć 1 kartę ze stosu w jej miejsce, a na-
stępnie umieszczasz ją na polu OKIEŁZNANIE OGNIA na 
swojej macie przychodu. Na tym polu możesz zgroma-
dzić wiele kart, układając je w stos tak, żeby widoczny 
był profit każdej z nich. Jeśli wolisz, możesz umieścić je 
w innym miejscu, ale doświadczenie mówi nam, że to 
najlepsze miejsce, by nie zapomnieć o zyskaniu profitów 
z kart arcydzieł.

Profity z kart arcydzieł zdobywasz na początku każdej 
swojej tury przychodu. Dodatkowo gdy zdobędziesz profit 

Transmisja ( ), zdobywasz profit z jednej ze swoich kart 
arcydzieł. 

Na kartach arcydzieł znajduje się kilka nowych ikon:

 i : zdobywasz 1 PZ (odpowiednio) za każdą zapeł-
nioną kolumnę albo rząd w twojej stolicy. Akcja ta nie wli-
cza się do punktowania stolicy (nie uruchamia to np. zdol-
ności Bagna czy Miejskich Planistów).

: podbijasz sąsiednie puste terytorium.

: ulepszasz kartę technologii. Ta karta nie może zostać 
ulepszona więcej niż 1 raz w tej turze (więc jeśli ulepszysz ją 
za pomocą tej zdolności, nie możesz powtórnie jej ulepszyć 
za pomocą akcji „Ulepsz kartę technologii” w swojej turze 
przychodu ani za pomocą zdolności twojej cywilizacji).

KAFLE INSPIRACJI
Każdy gracz rozpoczyna rozgrywkę z zestawem 4 unikalnych kafli inspiracji w zasobie 
(po 1 kaflu na każdy tor zasobów). Za każdym razem, gdy zdobywasz profit Inspiracja 
( ), wybierasz jeden z niewykorzystanych kafli inspiracji i umieszczasz go na 
odpowiednim torze zasobów na swojej macie przychodu (budynki zapewniające 
przychód ułóż na kaflu na tych samych polach, które zajmowały wcześniej).

Każdy z 4 unikalnych kafli inspiracji pasuje do jednego toru zasobów na twojej macie 
przychodu i ulepsza dostępne na nim profity. Nie możesz umieścić kafla inspiracji na 
niepasującym do niego torze zasobów.

NOWE KARTY TECHNOLOGII 
Nowe karty technologii zostały zaprojektowane 
tak, aby można je było wtasować w jedną talię z 
pozostałymi kartami technologii.

Wśród nich znajdują się karty nowego typu, na 
których można umieszczać wielkie budowle. Jeżeli 
na karcie tego typu nie ma wielkiej budowli, za 
każdym razem, gdy zdobywasz wielką budowlę, 
zamiast umieszczać ją w stolicy, możesz umieścić 
ją na tej karcie (rozmiar figurki nie ma znaczenia), 

by natychmiast ulepszyć tę kartę technologii. Wielka 
budowla zostaje na karcie do końca gry, chyba że 
odrzucisz tę kartę technologii – w takim przypadku 
odrzucasz również budowlę. Jeśli masz dwie karty 
tego typu, posiadanie wielkiej budowli tylko na jednej 
z nich nie wystarcza, by ulepszyć obie te karty.

: ta karta wymaga, by znajdowała się na niej 
wielka budowla.

: ulepszasz 1 kartę technologii dwukrotnie albo 2 
karty technologii po 1 raz, ignorując wymagania.

NOWE KARTY ARRASÓW 
Nowe karty arrasów zostały zaprojektowane tak, aby można je było wtasować w jedną talię 
z pozostałymi kartami arrasów.
Kilka z nich zapewnia trwałe zdolności – ich efekt rozpoczyna się w momencie zagrania karty 
i trwa do końca gry, a nie tylko bieżącej tury. Trwałe efekty nie mogą być kopiowane (np. za 
pomocą takich kart jak Szpiegostwo).
Niektóre z nowych kart arrasów zawierają działki na budynki. Możesz umieszczać budynki na 
nich, zamiast w swojej stolicy, ale zdobywasz za nie punkty tak, jakby znajdowały się na macie 
stolicy. Na tych kartach arrasów możesz również umieszczać wielkie budowle; mogą one 
częściowo wykraczać poza dostępne działki. Gdy taka karta arrasu zostanie zakryta, odrzucasz 
wszystkie znajdujące się na niej budynki i wielkie budowle. Odrzucone budynki nie wliczają się 
do punktacji budynków w stolicy.

AA

EFEKT STAŁY:
Możesz umieszczać budynki zapewniające 
przychód i wielkie budowle na tej karcie. 

CENTRUM HANDLOWE

Jeśli to zrobisz  otrzymujesz to, co zakrywa 
budynek albo 3  za każdą zakrytą działkę.
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Mroczne wieki: ta karta z pod-
stawowej wersji gry mówi gra-
czowi: „Jeśli to możliwe, cofnij 
się o jedno pole na 3 różnych 
torach rozwoju, a następnie 
przesuń się trzykrotnie do 
przodu na pozostałym torze. 
Nie otrzymujesz profitów ani 
premii”. W rozgrywce z torem sztuki możesz 
wybrać, na którym z 2 pozostałych torów 
przesuniesz się do przodu

AUTOMATYKA
Technologia – Wynalazek 

Jeżeli na tej karcie nie ma wielkiej budowli, gdy zdobędziesz 
wielką budowlę, możesz umieścić ją na tej karcie, by na-
tychmiast ulepszyć Automatykę. By móc ulepszyć kartę do 
górnego rzędu, musi się na niej znajdować wielka budowla. AA
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NOWE 
CYWILIZACJE
Nowe maty cywilizacji 
zostały zaprojektowane 
tak, aby można je było 

wtasować w jedną talię z pozostałymi 
cywilizacjami. 

Alchemicy: Jeśli podczas korzystania 
z podstawowej cywilizacji, wyrzucisz na 
kości nauki tor sztuki, możesz ponownie 
rzucić kością albo zatrzymać się (w przy-
padku Alchemików tylko 4 ikony podsta-
wowych torów mają zastosowanie).

RENEGACI

Renegaci są kowalami własnego losu – rozwijają się w sposób niedostępny
dla innych cywilizacji, znajdując rozmaite drogi na skróty.

Rozpocznij grę ze znacznikiem na startowej pozycji toru renegatów.

Gdy przesuwasz się na którymś torze na pole z profi tem, możesz zignorować 
ten profi t (a także premię, jeśli istnieje), by przesunąć się o jedno pole na torze 
Renegatów i otrzymać profi t z niego. Etap, do którego albo w obrębie którego 
się przesuwasz na wybranym torze, musi być zgodny z etapem, do którego się 
przesuwasz na tej macie. Jest to jedyny sposób na przesuwanie się po torze 
Renegatów. W przypadku innych kart, zdolności, osiągnięć itp. nie jest on 
traktowany jako tor rozwoju.

Dotarcie do końca tego toru liczy się jako osiągnięcie
„ukończenie toru rozwoju”.

AA

ZASADY I OBJAŚNIENIA
Te zasady dotyczą wszystkich rozgrywek Tapestry, zarówno z, jak i bez 
niniejszego rozszerzenia.
•  Nie możesz aktywować tego samego pola na torze rozwoju więcej niż 1 raz 

podczas swojej tury.
•  Po zakończeniu swojej ostatniej tury przychodu nie możesz reagować na 

akcje pozostałych graczy (np. kartami arrasów). Twoja aktywna gra jest 
zakończona, ale możesz pasywnie zdobywać punkty zwycięstwa dzięki 
zdolnościom cywilizacji.

•  Rozszerzenie Plany i Podstępy wprowadza nowy sposób rozstrzygania 
remisów: wygrywa osoba z najwyższą wielką budowlą w swojej stolicy. 

•  Jeżeli posiadasz zestaw kart wielkich budowli z innego rozszerzenia, 
dociągnij tyle kart wielkich budowli, ilu jest graczy + 1. Po dobraniu kart 
przez wszystkich graczy, należy wtasować do talii kartę która pozostała.

ZAAWANSOWANE MATY STOLIC
Nowe maty stolic należy przechowywać 
oddzielnie od oryginalnych mat stolic. 
Więcej informacji na ten temat znajdziesz 
na s. 2, w sekcji Zmiany przygotowania 
gry, krok B.

Archipelag: wyspy liczą się jako dzielnice.

Miasto w chmurach: chmury liczą się jako 
dzielnice.

Bagno: jeśli zakryjesz  w obrębie ukoń-
czonej dzielnicy, nie otrzymujesz dodatko-
wej premii za ukończenie dzielnicy. 

ZMIANY W CYWILIZACJACH

DORADCY, OBCY, HEROLDZI, 
WYNALAZCY, WYSPIARZE, 
IZOLACJONIŚCI, LIDERZY, BOJOWNICY, 
NOMADZI, RECYKLINATORZY, 
MIESZKAŃCY RZEK 
bez zmian 

Niniejsze zmiany obowiązują na początku każdej rozgrywki w Tapestry, zarówno z, jak i bez tego rozszerzenia.
Nie obowiązują one przy zdobywaniu cywilizacji w trakcie gry.

ALCHEMICY
Rozpoczynając grę 
z Alchemikami, otrzymu-
jesz  oraz 10 PZ.

ARCHITEKCI
Rozpoczynając grę z Archi-
tektami w rozgrywce dla 
co najmniej 3 osób, otrzy-
mujesz 10 PZ za każdego 
przeciwnika.

RZEMIEŚLNICY
Rozpoczynając grę z Rze-
mieślnikami, otrzymujesz 1 
zasób mniej podczas twojej 
pierwszej tury przychodu.

WODZIREJE 
Rozpoczynając grę z Wo-
dzirejami, otrzymujesz  .

FUTURYŚCI 
Rozpoczynając grę z Futu-
rystami, tracisz  i .

HISTORYCY 
Rozpoczynając grę z Histo-
rykami, w przypadku gry 
z torem sztuki, tracisz 5 PZ 
za każdego przeciwnika.

INFILTRATORZY
Rozpoczynając grę z Infil-
tratorami, tracisz .

CELEBRANCI 
Rozpoczynając grę z Cele-
brantami, otrzymujesz  .

MISTYCY 
Rozpoczynając grę z Misty-
kami, otrzymujesz  .

SZPIEDZY 
Rozpoczynając grę ze 
Szpiegami, tracisz  .

WYBRAŃCY 
Rozpoczynając grę z Wy-
brańcami, otrzymujesz 15 
PZ za każdego przeciwnika.

MAJSTERKOWICZE
Rozpoczynając grę 
z Majsterkowiczami, 
tracisz  .

HANDLARZE
Rozpoczynając grę 
z Handlarzami, otrzymu-
jesz   oraz 10 PZ.

ŁOWCY SKARBÓW
Rozpoczynając grę z Łow-
cami Skarbów, tracisz 

.

UTYLITARYŚCI
Rozpoczynając grę z Utyli-
tarystami, tracisz .
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