
4 płytki startowe 
 oraz Tor Eksplozji

20 płytek Pomieszczeń

5
4 7 pionków Piratów

5 plansz graczy z Tarczą 
Zmęczenia i Torem Walki30 znaczników Majtków

24 Kości Ognia  
(12 czerwonych       

i 12 żółtych)

1 Kość Walki 20 dwustronnych Żetonów 
(6 Skarb/Strażnik, 5 Trupia Załoga/Szabla, 

 3 Trupia Załoga/Grog , 6 Właz) 

3
6
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39 Kart

26 Żetonów Akcji 7 Żetonów Piratów 

1 Żeton Kapitana 
Fromma

1 znacznik Eksplozji  

1 sakiewka

Zawartość

Czarny Gustaw

Gdy znajduje się w Pomieszczeniu  
z członkami Trupiej Załogi,  
może zmusić ich do ucieczki  

we wskazanym kierunku.

Koc

 ^  Raz na turę, wydając Żeton Akcji, możesz obniżyć           
       Poziom Pożaru o 2.

Gra kooperacyjna od 2 do 5 graczy
Wiek graczy: od 13 lat. Czas gry: ok. 75 minut.

5 kart  
pomocy  
gracza

1 Karta 
Szalupy

7 Kart 
Ekwipunku

7 Kart 
Postaci

19 kart 
Trupiego 
Mściciela

Trupi Mściciel, największy postrach otwartych mórz płonie!  
Przed Wami ostatnia szansa, by wkraść się na statek i złupić 

legendarne skarby, jakie zgromadził na jego pokładzie  
upiorny kapitan Fromm i jego Trupia Załoga! 

 
Musicie dostać się na pokład Trupiego Mściciela, przeszukać  

jak najwięcej pomieszczeń, odnaleźć skrzynie z cennymi skarbami 
i czym prędzej wynieść je ze statku zanim ten doszczętnie spłonie. 

Strzeżcie się jednak licznych niebezpieczeństw!  

Przyjdzie Wam stawić czoła Trupiej Załodze, oddziałowi 
umarlaków, broniącemu skarbu za wszelką cenę. Spod pokładu 

będą atakować Was niezliczone zastępy majtków, blokując 
drogę i utrudniając przeszukiwanie pokładu. Zadania nie ułatwi 

szalejący na statku pożar, który musicie systematycznie gasić, 
aby nie dopuścić do wybuchu beczek z prochem. Aby przeżyć 

musicie kontrolować własne zmęczenie i racjonalnie zarządzać 
dostępnym ekwipunkiem. Przed Wami trudna misja, ale jej 
powodzenie przyniesie Wam wymarzone bogactwo i sławę!
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Lydia Lamore

W każdej turze ma do dyspozycji  
6 Żetonów Akcji, zamiast 5.

Wiadro

^  Raz na turę, wydając Żeton Akcji, możesz obniżyć  
      Poziom Pożaru o 1 w sądziednim pomieszczeniu.

Kompas

^  Raz na turę możesz wykonać darmową Akcję   
       Chodzenia lub Biegania.

10

4
5 6

1

1

23

22 2

11

7

Cel Gry
Dead Men Tell No Tales to gra kooperacyjna. Wszyscy 
gracze muszą ze sobą współpracować, aby zwyciężyć!
Celem gry jest przeszukanie Trupiego Mściciela, zrabowanie 
określonej liczby skarbów i opuszczenie statku zanim ten 
doszczętnie spłonie! 
Każdego gracza reprezentuje Karta Postaci, posiadająca 
specjalne zdolności, które mogą zostać wykorzystane podczas 
gry. Istnieje wiele kombinacji Kart Postaci i Ekwipunku,  
co sprawia, że każda rozgrywka stanie się wyjątkowa, a strategia 
gracza uzależniona będzie właśnie od wylosowanych: Karty 
Postaci i Ekwipunku.
Pierwszego gracza ustala się przez porządek alfabetyczny  – 
wg imion na Kartach Postaci. Pierwszy gracz rozgrywa swoją 
turę, a następnie gracz po lewej stronie zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.

Tury Graczy
Tura każdego z graczy dzieli się na 3 fazy, które muszą być 
rozegrane w następującej kolejności:

1. Przeszukanie Statku
2. Akcje Piratów
3. Trupi Mściciel

Po zakończeniu trzeciej fazy, tura aktualnego gracza kończy się 
i zaczyna tura następnego gracza po lewej stronie.

Przygotowanie Gry

1. Rozłóżcie na stole 4 startowe płytki Pomieszczeń (oznaczone 
symbolem „?”) oraz poniżej Tor Eksplozji. Płytki 
ułóżcie bliżej krawędzi stołu tak, by kolejne odsłaniane 
Pomieszczenia budowały przed Wami planszę płonącego 
statku. Połóżcie Znacznik Eksplozji po lewej stronie Toru 
Eksplozji.

2. Dla każdego startowego Pomieszczenia wykonajcie rzut 
Kością Ognia, zgodnie z kolorem, jaki znajduje się na danym 
Pomieszczeniu. Następnie umieśćcie tam kość z wyrzuconym 
wynikiem. Jeśli podczas rzutu wypadnie 6 - powtórzcie rzut do 
momentu, aż wypadnie inna wartość. Kości Ognia obrazują 
Poziom Pożaru w danym Pomieszczeniu. Im wyższa wartość 
na kości – tym większy ogień.

3. Połóżcie 1 znacznik Majtka na tym Pomieszczeniu, które 
posiada obrazek Włazu.

4. Pozostałe Kości Ognia, znaczniki Majtków, Kartę Szalupy 
oraz Kość Walki połóżcie  na stole w zasięgu  graczy.

5. Potasujcie talię Trupiego Mściciela, tworząc stos zakrytych 
kart (rewersem do góry).

6. Potasujcie  Pomieszczenia, tworząc jeden stos zakrytych 
płytek (rewersem do góry). Odliczcie od góry liczbę płytek 
równą liczbie graczy x2. Przekręćcie je na stosie tak,  aby 
odznaczały się od reszty. Będzie to podpowiedź dla graczy, aby 
w pierwszej turze każdy dobrał 2 Pomieszczenia zamiast 1.

Aby plan złupienia Trupiego Mściciela mógł się powieść dobrze się 
przygotujcie, postępując zgodnie z poniższymi punktami:

9. Czas przygotować swoich Piratów. Każdy gracz otrzymuje:

• 1 Planszę Gracza (ustaw poziom Zmęczenia na 0)
• 1 losową Kartę Postaci (połóż z lewej strony Planszy Gracza)
• 1 losową Kartę Ekwipunku (połóż z prawej strony Planszy Gracza)
• Pionek Pirata oraz Żeton Pirata – zgodnie z kolorem 

Postaci. (Żeton Pirata połóż na Torze Walki na polu 0)
• 5 Znaczników Akcji (lub 6 w przypadku Lydi Lamore)

10.Pozostałe Karty Ekwipunku połóżcie odkryte na stole 
w zasięgu wszystkich graczy.

11.Ustawcie swoich Piratów przed wejściem na statek na płytkach 
Startowych. To stąd wykonacie swój pierwszy ruch.

7. Włóżcie 20 dwustronnych Żetonów  do Sakiewki                                 
i wymieszajcie je. 

8.Wybierzcie wspólnie stopień trudności rozgrywki:

Uwaga: Niniejsze zasady opisują rozgrywkę podstawową. Na 
końcu instrukcji znajdziecie zasady, dzięki którym gra stanie się 
bardziej wymagająca. 

Pirat Korsarz Admirał 

2–3 
graczy

Zrabujcie 
4 skarby

Zrabujcie 
5 skarbów Zrabujcie 6 skarbów

4–5 
graczy

Zrabujcie 
5 skarbów

Zrabujcie 
6 skarbów

Zrabujcie 6 skarbów 
i pokonajcie całą 
Trupią Załogę
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Jeśli dokonujesz Grabieży i przechodzisz do innego 
Pomieszczenia, zwiększasz Zmęczenie o aktualną wartość  
na Kości Ognia w tym Pomieszczeniu. Nie zwracasz uwagi na 
Poziom Pożaru Pomieszczenia, z którego się przemieszczasz.
Przykład: Jade podnosząc Skarb dokonuje Grabieży. Znajduje 
się w Pomieszczeniu z Poziomem Pożaru 4. Przemieszcza się do 
sąsiedniego Pomieszczenia (akcja Chodzenia), którego Poziom Pożaru 
wynosi 3. Tym samym otrzymuje 3 punkty Zmęczenia.
Aby Grabież zakończyła się powodzeniem, musisz wynieść Skarb 
ze statku przez jedno z dostępnych wyjść. Następnie umieść 
Żeton Skarbu na Karcie Szalupy i obniż swój Poziom Zmęczenia 
o połowę (zaokrąglając w górę).
Zawsze gdy opuszczasz statek, Twoja tura natychmiast się 
kończy. Przekaż pozostałe Żetony Akcji kolejnemu graczowi  
i rozpatrz kartę Trupiego Mściciela.
Przykład: Trzecią akcją Jade jest opuszczenie statku. Umieszcza 
Żeton Skarbu na Karcie Szalupy. Jej Poziom Zmęczenia wynosi 
13, więc zmniejsza go o 7 punktów (na pole 6). Jade posiada wciąż 
2 Żetony Akcji, więc przekazuje je Flynowi, który będzie mógł je 
wykorzystać w swojej turze i dobiera swoją kartę Trupiego Mściciela.

Śmierć lub Chwała! (Zakończenie gry)

Zwycięstwo

Warianty gry

Aby wygrać, musicie zgromadzić odpowiednią liczbę Skarbów, 
która odpowiada poziomowi trudności, jaki wybraliście na 
początku gry. Wszyscy Piraci muszą wydostać się ze statku! 
Ewentualnie musicie pokonać wszystkie oddziały Trupiej Załogi  
w grze 4-5 osobowej (stopień trudności Admirał).  
Jeśli opuściłeś statek, a gra trwa nadal - rozpatrujesz swoje 
tury w normalny sposób.

Ważne: Nie musicie rozpatrywać karty Trupiego Mściciela  
w turze, w której ostatni Pirat opuszcza statek.

Porażka
Przegrana może nastąpić z następujących przyczyn:

Uwaga: Jeśli udało się Wam wynieść wszystkie Skarby ze statku, 
lecz któryś z Piratów umrze zanim go opuści - przegrywacie!

Eksplozja: Jeśli znacznik na Torze Eksplozji dojdzie do końca, 
statek wybucha.
Przytłoczenie przez wroga: Jeśli musicie dodać Majtka do 
Pomieszczenia, ale nie zostały już żadne znaczniki Majtków.
Pułapka: Jeśli płytka Pomieszczenia nie może zostać dołożona 
do statku w prawidłowy sposób, zostaliście odcięci od reszty 
statku.
Stracone skarby: Jeśli zniszczona liczba Skarbów uniemożliwia 
Wam zebranie potrzebnej liczby do zwycięstwa.
Przedwczesna śmierć: Jeśli wszystkie zrabowane Skarby znajdują 
się już w szalupie, a jeden z Piratów ginie.

Brak Piratów: Jeśli nie pozostały żadne Karty Postaci, a jeden z 
Piratów ginie i nie można dobrać kolejnej Karty Postaci.

Aby gra stała się bardziej wymagająca, możecie wybrać jedną 
lub wszystkie zasady opcjonalne. Im więcej dodatkowych zasad 
wprowadzicie, tym poziom trudności będzie się zwiększał.

• Martwy Pirat: Jeśli w dowolnym momencie postać gracza 
ginie, gra się kończy i przegrywacie.

Kapitan Fromm (opcjonalnie)
Kapitan Fromm jest upiornym przywódcą Trupiego 
Mściciela. Jest bezwzględny i zrobi wszystko, aby 
uchronić swoje skarby przed rabunkiem.
Żeton Kapitana Fromma jest dodatkową opcją gry i powinien 
zostać użyty przez wprawionych graczy. Żeton jest dwustronny, 
gdzie jedna strona jest silniejsza od drugiej. Podczas 
przygotowania gry dodajcie Żeton Kapitana Fromma do 
sakiewki.
Jeśli w wyniku przeszukiwania statku wyciągniesz z sakiewki 
Żeton Kapitana Frooma, rzuć nim tak jak rzuca się monetą. 
Umieść Żeton w Pomieszczeniu tą stroną, która wypadła podczas 
rzutu. Następnie dociągnij kolejny Żeton z sakiewki i dodaj go do 
tego Pomieszczenia.
Jeśli karta Trupiego Mściciel mówi, że należy przemieścić 
Trupią Załogę, Kapitan Fromm również się porusza.
Walka z Kapitanem Frommem toczy się tak, jak zwykła walka  
z Trupią Załogą z jedną różnicą: jeśli pokonasz Kapitana Frooma, 
jego Żeton wraca z powrotem do sakiewki.
Gra nie może zakończyć się powodzeniem, jeśli Kapitan Fromm 
znajduje się na statku. Aby wygrać, gracze muszą zrabować 
odpowiednią liczbę Skarbów, opuścić statek, a Żeton Kapitana 
Fromma musi znajdować się w sakiewce.

• Eksplozje: Ustawcie Znacznik Eksplozji na wyższym 
poziomie na Torze Eksplozji na początku gry. 

• Pomieszczenia: Podczas przygotowania gry obróćcie więcej 
płytek Pomieszczeń. Spowoduje to, że będziecie więcej razy 
dokładać po 2 płytki Pomieszczeń w swoich turach, co  
z kolei zwiększy liczbę Majtków i poziom Pożaru na statku.

• Majtkowie: Zmniejszcie liczbę dostępnych Majtków w puli 
Zasobów. Mniejsza liczba spowoduje, że Wasi Piraci będą 
mogli szybciej zostać Przytłoczeni przez Wroga.
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