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Nasza historia opowiada o królestwie w którym ludzie żyli w doskonałej harmonii. Nic 
nie mogło odwrócić ich uwagi od właściwej ścieżki; ich mądrość była wieczna, a wszę-
dzie panował pokój. Od kiedy moc czarodzieja Khaosa była napędzana głupotą i ła-
twowiernością nad królestwem nie można było zapanować. W swoim dzikim gniewie 
wymazał historię idealnego królestwa: obrazy i opowieści zniknęły. Czarodziej zamro-
ził wspomnienia ludzi, aby nawet były władca zapomniał kim był naprawdę. Podczas 
mrocznych rządów czarodzieja Khaosa świat zmienił się w zamrożone pustkowie i tyl-
ko niewielka grupa najodważniejszych bohaterów odważyła się zbuntować przeciwko 
niemu - bez nadziei na sukces. Każde ukończone wyzwanie, każdy pokonany potwór 
odsłoniał kawałek pamięci, dając bohaterom nadzieję i siłę do dalszych bitew. Ich celem 
jest odzyskanie wszystkich skradzionych wspomnień, pościg za złym Czarodziejem i 
przywrócenie całego królestwo. Na końcu przygody, prawdziwy władca Królestwa zo-
stanie odnaleziony i koronowany - jest to osoba, która wygra pościg.

Krótki opis gry: Jest to gra przygodowa, w której bohaterowie wędrują po Królestwie 
i stawiają czoła wyzwaniom. Otrzymują punkty zwycięstwa do rozwiązywania proble-
mów i radzenia sobie z potworami. Każde ukończone wyzwanie zostaje powoduje, że 
wraca kawałek pamięci z Kopalni wspomnień i pomaga bohaterom przywrócić zapo-
mniane królestwo. Odkryte wspomnienia zmniejszają trudność dalszych wyzwań i po-
zwalają zdobyć dodatkowe punkty, Gracz, który ma najwięcej punktów ba koniec gry 
jest władcą Królestwa i wygrywa koronę.

Cel gry: zadaniem bohaterów jest odzyskanie wszystkich wspomnień i zbieranie zapo-
mnianych elementów miasta na planszy, aby złamać złe zaklęcie
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Zawartość gry: 1 plansza, 54 płytki, 7 figurek, 64 karty, 6 znaczników 
punktacji, 1 obracająca się strzała
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Umieść planszę na środku stołu i ułóż płytki w zależności od koloru 
ich tyłu:
Złote - specjalne płytki (1) należy układać odkryte do góry w grze 
plansza: śnieżyca (1d) i korona (1e) na odpowiednim miejscu w 
dolnym szarym obszarze, świątyni (1b), obozie (1a) i płytki tajnego 
korytarza (1c) na dowolnych pustych polach poza miastem obramo-
wania (zaznaczone na niebiesko). (10)
Srebro - płytki pamięci (3) muszą zostać potasowane i ułożone w 
stos na środkowym polu Kopalni Pamięci.
Niebiesko-zielony - płytki Wyzwania (2) należy umieścić zakryte, 
jeden kafelek na każdym polu w granicach miasta (zaznaczony na 
niebiesko). (9)

Każdy gracz wybiera jedną figurkę, bierze pasującą postać kartą 
i znacznik punktacji (11). Umieść kartę postaci z przodu z tobą z 
jednym portretem do góry, połóż swoją figurę na pustym polu na 
planszy (7) i znacznik punktacji (6) na początku ścieżki punktacji. 
Umieść Czarodzieja Khaos na odpowiednim polu zaznaczonym na 
spodzie planszy (7a). Przetasuj karty przygody (4) i rozdaj 3 każde-
mu graczowi. Jeśli którykolwiek z graczy dostanie Karty zła (20 C) 
przy pierwszym rozdaniu, wytasuj je z powrotem do talii i umieść 
inną kartę. Umieść pozostałe karty (zakryte) obok z boku planszy 
aby utworzyć talię. Zdecyduj, który gracz rozpoczyna grę.
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NA TWOJĄ KOLEJ: przenieś swoją figurkę na 
planszę i wykonaj akcję (a) LUB umieść płytkę pa-
mięci (s)
a., Możesz przenieść swoją figurkę do 3 pól w do-
wolnym kierunku na boki sześciokąta! (Pewnego 
razu twoja postać zatrzymuje się, tracisz wtedy pozo-
stałe kroki.) Jeśli twoja postać wyląduje na ..

• płytka Wyzwania (2), spróbuj ukończyć wyzwanie, 
przesuń swój znacznik punktacji na torze punktacji 
zgodnie z wynikiem i twoja tura się kończy.
• płytka Świątyni (1b), możesz kupić duchowe zwie-
rzę dla punktów zwycięstwa i twoja tura się kończy.
• Kopalnia Wspomnień, możesz zdobyć kafelki Pa-
mięci (3) za ukończone płytki Wyzwania (2) i za two-
je koniec kolei.
b., Umieść płytki (kafle) pamięci na planszy od 
swojego Zbiory. Przesuń swój znacznik punktacji na 
punktację śledź zgodnie z wynikiem, a twoja tura się 
kończy.

Po zakończeniu tury gracz musi uzupełnić karty 
Przygody do 3, zakręcić strzałkę i przenieść Cza-
rodzieja Khaos do miasta wskazanego strzałką 
(13)!

Kręcąca się strzałka: Cites (13). Gwiazdą (14) jest 
absolutny sukces przeciwko Czarodziejowi i w wy-
pełnianiu wyzwań. Kolor numeru oceny na twój ka-
felek wskazuje odpowiedni numer na błystka (15).
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KAFLE I WYZWANIA:

+1 +1 +1

2+3+1+1+1+3+4=15a
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• PŁYTKI SPECJALNE (1): możesz nadepnąć lub przejść 
przez te płytki.
Obóz (1a): Musisz położyć swoją figurkę na tym polu nie-
udane wyzwanie.
Świątynia (1b): Możesz zdobyć swoje duchowe zwierzę, je-
śli je masz figurka dociera do tego kafelka.
Tajny korytarz (1c): Możesz stąd dotrzeć do dowolnego 
miejsca dachówka 
Śnieżycy (1d): W przypadku rysowania śnieżycy kartę, gracz 
musi umieścić ten kafelek na polu, na którym jego / jego po-
stać stoi, wskazując, że zarówno położenie, jak i jego / jego 
postać jest zablokowana na turę. (patrz: Karty Przygód / Śnie-
życa  20C/24)
Korona (1e): wygrywa gracz z największą liczbą punktów 
zwycięstwa ten kafelek.
• PŁYTKI WYZWANIA (2): Nie możesz przejść przez płyt-
ki Wyzwania! Jeśli nadepniesz musisz stawić czoła wyzwa-
niu. Tył płytek wskazuje trudność wyzwania. Zielone kafelki 
są łatwiej, podczas gdy niebieskie kafelki są trudniejsze do 
ukończenia.

W OBLICZU WYZWANIA (16):
Kiedy dotrzesz do wybranego kafelka Wyzwania, odwróć 
twarzą do góry i umieść na nim swoją figurę. Każda płytka 
ma stopień trudności pokazany w kolorowym kole. To jest 

liczba musisz być równy lub większy. Twój całkowity punkt 
mocy składa się wyniku przędzenia (spójrz na odpowiadające 
mu kolorowe pole na błystce (17)), siłę twojego zwierzęcia, 
ukończone płytki Wyzwania, które już masz, oraz pasujące 
karty Przygód (20).

UKOŃCZONE WYZWANIE:
Jeśli wynikowa suma jest równa lub wyższa niż w kafelek, 
sukces! Przesuń swój znacznik punktacji o 5 punktów zwy-
cięstwa na torze punktacji, który ukończyłeś zielone lub nie-
bieskie płytki Wyzwania! Weź kafelek i trzymaj go twarzą 
przed tobą. Możesz mieć do 3 ukończonych płytek Wyzwania 
jednocześnie. Możesz przerzucić Kafelek wyzwań zakryty w 
Kopalni wspomnień (patrz później). Każda ukończona płyt-
ka Wyzwania (odkryta lub w dół) liczy się jako +1 punkt 
mocy w nadchodzącym wyzwania.

NIEUDANE WYZWANIE:
Jeśli wynikowa suma punktów mocy jest niższa niż numer 
na kafelku, nie udało ci się! Pozostaw niezakończone Rzuć 
wyzwanie odkrytą płytką na planszę, umieść swoją figurkę 
kafelek Obozu i przesuń znacznik punktacji o 2 zwycięstwo 
wskazuje z powrotem na torze punktacji, jeśli nie zaliczyłeś 
zielonego lub 5 punkty zwycięstwa wracają, jeśli nie zdołasz 
niebieskiej płytki Wyzwania.



ZAPYTANIE O POMOC
1. Róg
2. Zwierzęta duchowe

1. Jeśli wynikowa suma punktów mocy jest mniejsza niż liczba na kafel-
ku możesz użyć swojej karty Róg (20/B20), aby poprosić przeciwnika o 
pomoc. Wybrany gracz nie może odmówić. Ona musi umieść jego / jego 
postać obok siebie i staw czoła wyzwaniu zasady wspomniane powyżej 
(Zmierz się z wyzwaniem), ale to decyzja gracza o użyciu jej / jego kart 
przygód lub nie. (Jeśli tak, może natychmiast uzupełnić swoje karty po wy-
zwaniu.) Suma twoich punktów daje końcowy wynik. Jeśli ci się powiedzie, 
żeton Wyzwania trafia do tego który poprosił o pomoc, a gracz, który po-
mógł, otrzymuje 5 punktów zwycięstwa. Obie twoje postaci pozostają na 
tym polu. Jeśli nie powiedzie się wyzwanie, oboje muszą przestrzegać za-
sad „Nieudanego wyzwania”. (z wyjątkiem karty Team Up - patrz później) 
Nie zapomnij odłożyć swoich figurek z powrotem do obozu!

2. Zwierzęta duchowe: Zwierzę duchowe kosztuje 10 punktów zwycię-
stwa. Kiedy twój znacznik punktacji przekroczy tę wartość, możesz ku-
pić twoje zwierzę na płytce świątyni (1b). Przenieś tam swoją figurkę (po 
zasady ruchu), umieść ponownie swój punktator 10 punktów zwycięstwa 
ścieżka punktacji i odwróć kartę postaci na stronę zwierząt. Odtąd twoje 
duchowe zwierzę zwiększa siłę z 3 mocami punkty w każdym wyzwaniu. 
Posiadanie duchowego zwierzęcia jest opcjonalne.
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PLYTKI PAMIECI: 18

• KAFELKI PAMIĘCI (3): W Kopalni wspo-
mnień możesz uzyskać tyle kafelków pamięci, 
ile jest ukończone płytki wyzwań, które masz 
(1-3 szt.). Odwróć kafelki wyzwania, aby przy-
pomnieć dla których masz już płytki pamięci 
im. Trzymaj płytki pamięci przed sobą odkryte 
i wyraźnie widoczne dla każdego gracza. Aż do 
nie są umieszczani na planszy, inny gracz może 
wymienić z tobą swoją płytkę za pomocą Kar-
ta Szamana (20/A8), aby uzyskać więcej pasu-
jących miast części i zdobądź więcej punktów 
zwycięstwa. (patrz punktacja)

UMIESZCZANIE PŁYTEK PAMIĘCI: Każdy 
gracz podczas swojej tury może umieścić dowol-
ną liczbę płytek Pamięci na odpowiednich polach 
planszy i przesuń jego / jej znacznik punktacji 
do punktacji śledź zgodnie z wynikiem. Kafelka 
Pamięci nie można umieścić w miejscu zawiera-
jącym niezakończoną płytkę Wyzwania, płytkę 
Śnieżnej Burzy lub postać czarodzieja Khaosa. 
Możesz nadepnąć na lub przejść przez płytki 
pamięci na planszy.

PUNKTACJA KAFELKÓW PAMIĘCI (18): 
Umieszczenie kafelka pamięci daje 5 punktów 
zwycięstwa gracz, który położy go na planszy. 
Każda strona łącząca z innymi płytkami pamięci 
dodaje 1 dodatkowy punkt zwycięstwa na 5. Za-
sada ta obowiązuje również na kafelkach sąsied-
nich miast (18/6).
Płytki pamięci mogą zmniejszyć poziom trud-
ności płytki Wyzwania. Po każdej stronie płyt-
ka pamięci jest połączony z płytką Wyzwania, 
poziom trudności płytki Wyzwania zmniejsza 1 
punkt mocy. Przykład: jeśli 2 wyzwania są do-
łączone do wyzwania płytki osłabiają kartę Wy-
zwania o 2 punkty mocy.

Kafelek pałacu (3a): Jest to specjalny kafelek 
pamięci w gra, rodzaj „wesołego żartu”. Można 
go podłączyć do dowolnego kafelka pamięci na 
planszy na zewnątrz granice miasta (zaznaczone 
na niebiesko). Dowiedz się, jak to zrobić otrzy-
masz za to najwięcej punktów zwycięstwa!

6

Punktacja kafelków pamięci, jeśli są one ułożone w następującej kolejności:
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CZARODZIEJ KHAOS

a

Za Kręcąca się strzałka wskazuje Czarodziei 
ruszaj się. Kiedy gracz zakończy turę, on / on 
musi obrócić strzałkę i przesunąć postać Wi-
zard Khaos do miasta, w którym strzała zwrot-
nica. Ponieważ większość miast składa się z 
dwóch lub więcej pól, które woli wylądować 
na Wyzwaniu żeton, jeśli nie ma żetonów Wy-
zwań, to on stoi na pustym polu.

• Kreator zwiększa trudność Rzuć wyzwanie 
płytkom o 2 punkty na każdym sąsiednim polu 
pole (19).
• Jeśli Czarodziej stoi na płytce Wyzwania 
(19a), najpierw musi zostać pokonany (lub 
czekać go odejść), a po tym bohater może sta-
wić czoła wyzwanie.
• Kreator nie może nadepnąć na pole który 
jest blokowany przez burzę śnieżną lub ka-
felek pamięci. Jeśli nie może się ruszyć musi 
zostać tam, gdzie stoi.
• Jeśli Czarodziej wyląduje w Kopalni Pa-
mięci, nikt nie może zdobyć płytek Pamięci, 
dopóki on sam jest tu. Musisz go pokonać lub 
czekać na niego zostawiać.
• Jeśli Czarodziej wyląduje na mieście, w któ-

rym jedno (lub więcej) postać gracza stoi, ata-
kuje gracz (y) i bitwa rozpoczyna się natych-
miast nawet jeśli nie jest to tura tych graczy.
Trudność czarodzieja wynosi 25 punkty 
mocy. Jeśli zostaniesz zaatakowany, ty musi 
zakręcić kołem. Twój całkowity punkt mocy 
składa się z wyniku przędzenia (patrz fioleto-
we pole na tarczy), siła twojego zwierzęcia, 
ukończona Płytki wyzwań i pasująca przygo-
da karty Jeśli wynikowa suma jest równa lub 
wyższa niż 25, odniesiesz sukces! Umieść 
pokonanego Wizard wraca do swojej pozycji 
początkowej (7a). Zwiększ swój wynik punk-
towy o 5 punktów zwycięstwa, ale jeśli prze-
grasz bitwę, przenieś swojego twórcę 5 punkty 
zwycięstwa z powrotem i umieść swoją figur-
kę płytka obozowa.
Jeśli więcej graczy jest na tym samym polu, 
gdzie Czarodziej ląduje, punkty mocy graczy 
zostaną dodane i razem wygrają lub przegrają 
zgodnie z powyższymi zasadami. Wszystkie 
karty przyjaźni (20 / B) są ważne w tej bi-
twie! Pod koniec walki wszyscy zaatakowani 
gracze muszą uzupełnić swoje karty i grę kon-
tynuuje w oryginalnej kolejności.
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Podczas gry możesz mieć 3 karty. Trzymaj je przed sobą wyraźnie widoczne dla każdego gracza. Gdyby nie 
jesteś zadowolony ze swoich kart, możesz odrzucić wszystkie i kupić kolejne 3 za pominięcie tury LUB 
utrata 5 punktów zwycięstwa.

• KARTY POMOCY (20/A): Możesz je zatrzymać i spieniężyć później, aby uzyskać jednorazową ko-
rzyść. Połóż użył kart Przygód ze stosu kart odrzuconych. Jeśli skończy się oryginalny stos losowania, 
odrzuć stos odrzuconych kart z powrotem.

Magik (20/A1): Wybierz przygodę karta ze stosu 
kart odrzuconych!
Serum szczęścia (20/A2): Możesz wybrać dowol-
ny wartość z segmentu, w którym zatrzymała się 
obracająca się strzałka.
Prorok (20/A3): Możesz przerzucić dowolny z 
Rzuć wyzwanie kafelkom bez konieczności przesu-
wania podejść tam i stawić czoła wyzwaniu od razu.
Niewidzialność (20/A4): Po nieudanym wyzwaniu 
musisz wrócić do obozu, ALE nie stracisz punktów 
zwycięstwa!
Kupcy (20/A5-6): pozwalają ci kupić 1 Płytka pa-
mięci na 5 punktów zwycięstwa z kopalni, bez ko-
nieczności udawania się tam lub posiadania ukoń-
czonego kafelka wyzwania.
Lis (20/A7): Zdobyłeś 5 punktów zwycięstwa!
Shaman (20/A8): umożliwia wymianę jednego 
twoich kafelków Pamięci z innym z zasobów gra-
cza przeciwnika. Posiadacz karty Shaman decyduje, 
które płytki chce wymienić.

Narrator (20/A9): pozwala przenieść jeden nieza-
kończona płytka Wyzwania z miasta do puste pole 
innego miasta.
Górnicy (20/A10-11-12): pomogą ci zdobyć Ka-
felki pamięci dla ukończonego Wyzwania kafelki z 
kopalni bez konieczności tam iść.
Moc (20/A13-14): koza daje 2, the żubr 4 punkty 
mocy w wyzwaniu.
Ogólne (20/A15): Natychmiast wykonujesz wy-
zwanie i otrzymujesz płytkę Wyzwania za pomocą 
tej karty. Ta karta jest ważna również w bitwa prze-
ciwko czarodziejowi.
Krótka droga (20/A16): Możesz przenieść swoją 
figurkę na dowolne pole.
Miecz (20/A17): dodaje tylko 3 punkty mocy żółte 
liczby, które kręcisz.
Tarcza (20/A18): dodaje tylko 3 punkty mocy zie-
lone liczby, które kręcisz.
Łuk (20/A19): dodaje tylko 5 punktów mocy fiole-
towe liczby, które kręcisz



Koniec gry: jeśli stos płytek Pamięci skończy się w Kopalni wspomnień, zdejmij postać czaro-
dzieja z planszy, straciła całą swoją moc! Gracze muszą ukończyć swoją pierwszą turę: umieść 
wszystkie kafelki Pamięci na planszy w swojej turze i przesuń znacznik punktacji zgodnie z wyni-
kiem. Jeśli któryś z graczy ma kartę lisa, również weź za to punkty! Jeśli gracz spasuje 100. pole na 
torze punktacji, kontynuuj od 1 (co oznacza 101). Gracz z największą ilością punkty zwycięstwa 
są zwycięzcą i otrzymują koronę.

• KARTY PRZYJAŹNI (20B):
Róg (20/B20): Po nieudanym wyzwaniu lub w 
bitwie możesz poprosić przeciwnika o pomoc.
Połącz siły (20/B21-22-23): karty na to 
pozwalają gracz, aby uzyskać 5 punktów 
zwycięstwa za ukończone wyzwanie i żaden z 
nich nie musi przegrać punkty po nieudanym 
wyzwaniu (ale musisz powrót do obozu). 
Dowolny z uczestników gracze mogą 
dostarczyć tę kartę.

• ZŁE KARTY (20/C): Nie przechowuj, używaj 
to natychmiast! Po zakończeniu instrukcja 
lub nie można jej wypełnić z powodu 
okoliczności, odrzuć kumuluj i dobieraj nową 
kartę Przygód. (Zapamiętaj! musisz uzupełnić 
swoje karty Przygód do 3.)
Śnieżyca (20/C24): Jeśli wylosujesz tę kartę, 
musisz umieścić płytkę śnieżycy na polu gdzie 
stoi twoja postać (oprócz kafelka pamięci). 
Burza śnieżna blokuje wszystkich stojących 

graczy na tym samym polu. Gracz (y), którzy 
są uwięzieni przed śnieżycą muszą pominąć 
swoją kolej (raz każdego gracza) i nie mogą 
pomóc innym graczy, aż burza się skończy). W 
następnym z kolei płytka śnieżycy musi zostać 
usunięta pole i umieszczone z powrotem w 
pierwotnej lokalizacji na dole planszy.

Khaos (20/C25): Czarodziej cię atakuje! 
Połóż jego figurkę obok swojej i walcz! 
Klątwa - Zmieniacz gier (20/C26): To Klątwa 
obowiązuje tylko na odkrytych płytkach 
Wyzwania w twoim magazynie. Zwróć jeden 
z ukończonych Płytka wyzwania na planszy. 
Połóż go odkrytym dowolne puste pole do 
wyboru!
Klątwa - Samotność (20/C27): Odrzuć 
wszystko swoje karty przyjaźni (20B) i mieć 
inną Karty przygód ze stosu!
Klątwa - Amnezja (20/C28): Odrzuć wszystkie 
swoje karty i zamiast tego losuj nowe!
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