
TWOJE IMPERIUM NIEUSTANNIE SIĘ ROZRASTA. PRZEJĘCIE KONTROLI NAD POBLISKIMI PROWINCJAMI PRZYNOSI 
CI NIEBYWAŁE KORZYŚCI, ALE JEST RÓWNIEŻ KOSZTOWNE. UTRZYMANIE PORZĄDKU JEST TRUDNE I WYMAGA 

STARANNEGO PLANOWANIA. JAK DALEKO UDA CI SIĘ POSZERZYĆ GRANICE SWOJEGO IMPERIUM, ZANIM UPADNIE?

Osadnicy: Narodziny Imperium - Tryb Kampanii to wariant gry 
solo w Osadników. W ramach kampanii rozegrasz wiele partii, 
a Punkty Zwycięstwa zdobyte w pierwszych grach dadzą 
ci dostęp do korzyści przydatnych w kolejnych. Za każdym 
razem kiedy wygrasz grę, twoje Imperium zdobędzie nową 
prowincję. Nowe prowincje dostarczą ci profitów, ale także 
będą kosztować cię zasoby i PZ. Im bardziej urośnie twoje 
Imperium, tym trudniej będzie je utrzymać.

Do gry będzie potrzebna gra Osadnicy: Narodziny Imperium, 
kilka kości k10, jedna kość k20, ołówek albo długopis, 
wydrukowana karta Imperium (s. 3) oraz dostęp do pliku 
z tabelami Kampanii.

SPOŁECZNOŚĆ
Stworzyliśmy zręby kampani. Mamy nadzieję, że pomożesz 
nam rozwijać ją dalej, aby żyła, rosła i stawała się coraz 
bogatsza. Wszystko jest możliwe: więcej Prowincji, nowe 
Wydarzenia, nowe Osiągnięcia, dodanie wyzwań oraz 
nowych zadań do zrealizowania. To Ty stoisz za sterem! 
Będziemy co jakiś czas aktualizować zasady kampanii, aby 
dać graczom jak najwięcej frajdy z gry.

Przyślij swoje pomysły na nowe Prowincje, Wydarzenia 
i Osiągnięcia. Z Twoją pomocą grywalność kampanii będzie 
nieskończona! 

NASZ ADRES: PORTAL@PORTALGAMES.PL

ROZGRYWKA W KAMPANIĘ
Każda rozgrywka w kampanii składa się z 5 faz. Na końcu 
każdej partii będziesz mógł wydać zdobyte PZ na Osiągnięcia, 
które rozwiną twoje Imperium. W trybie kampanii celem jest 

rozwój Imperium i jego utrzymanie tak długo, jak to możliwe. 
Dopóki zwyciężasz, twoje Imperium się rozrasta. Jednakże 
niełatwo jest utrzymać duże Imperium. Będziesz potrzebował 
Osiągnięć, aby powstrzymać je przed upadkiem. W pewnym 
momencie jednak tak urośnie, że nie będziesz mógł zapobiec 
jego rozpadowi. Jak długo dasz radę utrzymać je w całości?

I RZUT NA WYDARZENIA
II ROZGRYWKA JEDNOOSOBOWA (4 RUNDY)
III RZUT NA PODBITĄ PROWINCJĘ
IV WYDANIE PZ NA OSIĄGNIĘCIA
V AKTUALIZACJA WYNIKÓW

KARTA IMPERIUM:
Do rozgrywki powinieneś wydrukować kartę Imperium, 
aby zaznaczać na niej swoje postępy: zdobyte Prowincje, 
Osiągnięcia, efekty Wydarzeń, Produkcję oraz PZ. 

Kiedy w trakcie będziesz musiał zapłacić coś na swoje 
Imperium, to odłóż odpowiednie Dobra na karcie Imperium 
w polu Płatności. 

FRAKCJA GRANICZNA:
Na początku gry jak zwykle wybierz swoją Frakcję, 
a następnie losowo wybierz dodatkową Frakcję z tych, które 
pozostały – w tej kampanii to będzie twoja Frakcja Graniczna.  
Połóż talię Frakcji Granicznej obok karty Imperium. Pozostałe 
Frakcje schowaj z powrotem do pudełka.

W każdej rundzie podczas fazy Produkcji odwróć wierzchnią 
kartę z talii Frakcji Granicznej i umieść ją odkrytą obok talii. 
W fazie Akcji możesz Podpisać Umowę z tą kartą. Jeśli nie 
Podpiszesz Umowy, odrzuć tę kartę w fazie Czyszczenia.



+
+
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1. RZUT NA WYDARZENIA
Na początku kampanii nie masz jeszcze żadnych Prowincji, 
więc pomiń ten etap w pierwszej grze.

Podczas kampanii twoje Prowincje będą musiały zmierzyć 
się z różnymi wyzwaniami. Na początku każdej gry rzuć 2 
razy kością k10, aby określić Wydarzenia, jakie miały miejsce 
w twoim Imperium. Wynik sprawdź w tabelach Kampanii. 
Uważaj, niektóre z tych wydarzeń mogą mieć dramatyczny 
wpływ na twoje Imperium.

Wydarzenia, jakie napotykasz, mają wpływ tylko na bieżącą 
grę. Na początku każdej gry wykonujesz rzuty tylko raz

RZUT PIERWSZY - KATEGORIA 
Rzuć kością k10, aby określić kategorię Wydarzenia. Znajdź 
odpowiednią tabelę Wydarzeń.

RZUT DRUGI - WYDARZENIE
Rzuć kością k10, aby określić Wydarzenie w bieżącej grze. 
Sprawdź wynik w tabeli, którą wskazał pierwszy rzut.

Wydarzenia mogą mieć wpływ na kampanię na 2 sposoby: 

Reguła: Każde Wydarzenie ma inny wpływ na grę. Reguła 
obowiązuje przez całą partię. 

Zadanie: Większość Wydarzeń ma związane z nimi Zadanie. 
Wykonanie go przynosi określone korzyści albo zatrzymuje 
negatywne efekty Wydarzenia. Niektóre Zadania, jeśli nie 
zostaną zrealizowane, obowiązują także w następnej grze.

Kiedy Wydarzenie nakaże ci zapłacić coś na swoje Imperium, 
to odłóż odpowiednie Dobra na karcie Imperium w miejscu 
na to przeznaczonym. Na końcu gry usuniesz te Dobra 
z karty Imperium.

2. ROZGRYWKA!
Rozegraj grę jednoosobową według zasad z instrukcji 
Osadników: Narodzin Imperium. Uwzględnij następujące zmiany:

Każda rozgrywka w ramach kampanii trwa tylko 4 rundy. 
Wraz z końcem 4 rundy policz swoje Punkty Zwycięstwa 
(PZ) według standardowych zasad. Jeśli wygrałeś, możesz 
kontynuować kampanię i rozgrywać kolejne partie. Ale 
jeśli przegrasz, oznacza to, że twoje Imperium odniosło 
poważne straty – tracisz losowe Osiągnięcie. Jeśli nie 
posiadasz żadnych Osiągnięć, to twoje Imperium się rozpada 
i przegrywasz kampanię. Musisz zacząć od nowa!

Podczas pierwszej rozgrywki w fazie Produkcji otrzymujesz 
Dobra zgodnie z tym, co jest nadrukowane na twojej planszy 
Frakcji. W kolejnych rozgrywkach będziesz otrzymywał Dobra 
zarówno z planszy Frakcji, jak i karty Imperium.

W każdej rundzie podczas fazy Czyszczenia musisz zapłacić 
Koszt Utrzymania poszczególnych Prowincji swojego 
Imperium (koszt podany jest w tabeli Prowincji). Jeśli nie 
jesteś w stanie zapłacić określonego kosztu – tracisz daną 
Prowincję. Zaktualizuj kartę swojego Imperium oraz odejmij 
bonus, którego Prowincja ci dostarczała. Za każdym razem 
gdy utracisz w ten sposób Prowincję, Koszt Kontroli każdej 
innej prowincji w twoim posiadaniu wzrasta o 2 PZ.

3. RZUT NA PODBITĄ PROWINCJĘ
Pod koniec każdej zwycięskiej rozgrywki podbijasz nową 
Prowincję. Rzuć kością k20 w celu określenia cech podbitego 
terenu i zapisz wszystkie informacje na karcie Imperium. 
Każdą Prowincję możesz podbić tylko raz. Jeśli wyrzucisz po 
raz kolejny tę samą Prowincję, to rzucaj dalej, aż natrafisz na 
taką, której jeszcze nie posiadasz.

Każda Prowincja ma trzy wartości, które wpływają na 
przyszłe rozgrywki:

Cecha: nowa zasada, która ma wpływ na twoją następną 
rozgrywkę. Niektóre Cechy działają stale przez wszystkie 
kolejne rozgrywki.

Koszt Utrzymania: to koszt utrzymania porządku w danej 
Prowincji. Na końcu każdej rundy musisz zapłacić Koszt 
Utrzymania wszystkich posiadanych Prowincji. 

Koszt Kontroli:  to wartość PZ, jakie musisz odjąć od 
swojego wyniku na końcu gry, zanim wydasz PZ na 
Osiągnięcia. 

4. WYDANIE PZ NA OSIĄGNIĘCIA
Na końcu każdej gry będziesz mógł wymienić zdobyte PZ 
na Osiągnięcia. Osiągnięcia te pomogą ci zachować swoje 
Imperium, obniżając koszty utrzymania Prowincji.

Po każdej grze zapisz, ile PZ zdobyłeś. Aby policzyć PZ 
posiadane na końcu gry:

1. Stosując standardowe zasady, zsumuj zdobyte PZ.
2. Zsumuj Koszt Kontroli posiadanych Prowincji.
3. Od sumy PZ odejmij sumę Kosztów Kontroli 

posiadanych Prowincji.
4. Dodaj otrzymany wynik do PZ pozostałych po 

poprzedniej grze.

Teraz możesz wydać swoje PZ, aby uzyskać osiągnięcia 
dla swojego Imperium! Każde Osiągnięcie możesz zakupić 
tylko raz (chyba że w opisie zaznaczono inaczej). Wszystkie 
niewykorzystane PZ zostają zachowane na następne rundy. 

Uwaga! Wszystkie osiągnięcia są stałe i mają zastosowanie 
w każdej następnej grze, chyba że w opisie zaznaczono inaczej.

Spis dostępnych Osiągnięć znajdziesz w tabeli Osiągnięć.

5. AKTUALIZACJA WYNIKÓW
A teraz czas na zaktualizowanie wyników oraz 
przygotowanie do kolejnej gry:

odrzuć wszystkie Dobra oraz karty odłożone na karcie 
Imperium,

zaktualizuj tory Produkcji na karcie Imperium, aby 
usunąć wszystkie tymczasowe bonusy, 

odrzuć wszystkie karty i Umowy ze swojego Imperium 
(w każdej grze zaczynasz budowę swojego Imperium 
od początku).

Jesteś już gotowy rozpocząć swoją kolejną grę w kampanii!

AUTOR: Ignacy Trzewiczek | TEKST I REDAKCJA: Chevee Dodd (Poznaj gry Cheveego na jego stronie: cheveedodd.com)
TŁUMACZENIE: Piotr Pawlik, Łukasz Piechaczek | TESTERZY: Ryu, Jeff Patino, Robin Lees, Merry i w mniejszym stopniu inni. Wielkie „dziękuję”!

ILUSTRACJE: Tomasz Jędruszek, Michał Kulasek, Rafał Szyma | PROJEKT GRAFICZNY: Rafał Szyma 

TOR PRODUKCJI

PŁATNOŚCI

WYDARZENIA



|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Nazwa NazwaDziałanie Działanie

PROWINCJETOR PRODUKCJI

OSIĄGNIĘCIA

PUNKTY ZWYCIĘSTWA

PŁATNOŚCI

WYDARZENIA

Nazwa Cecha K. Utrzymania K. KontroliOSADY

ZAPASY DREWNA

ZAPASY KAMIENIA

ZAPASY JADŁA

SKARBIEC

ARMIA

KARTY


