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Cel gry The Adventurers: The 

Pyramid of Horus 

 
Na bezbrzeżnej pustyni Egipskiej została odkryta 

starożytna piramida. Hieroglify przy wejściu 

głoszą, iż została ona wybudowana ku czci boga 

Horusa o głowie sokoła, lecz wspominają także o 

kulcie wyznawców złego boga Setha. Ośmioro 

śmiałych awanturników podjęło już 

przygotowania, by zbadać sekrety piramidy... 

oraz czające się w niej niebezpieczeństwa! 

 

W grze Awanturnicy: Piramida Horusa, każdy 

gracz kontroluje jednego z ośmiu awanturników, 

reprezentowanych w grze przez figurkę i kartę. Ci 

uzdolnieni Awanturnicy są gotowi, by podjąć 

wszelkie ryzyko i pokonać niebezpieczeństwa, 

czekające na nich wewnątrz Piramidy Horusa, a 

także zebrać tak wiele reliktów archeologicznych, 

ile tylko zdołają unieść. Gracz, którego 

Awanturnik ucieknie żywy z największą liczbą 

skarbów wygrywa! 

 

 

Zawartość: 

 

 

 1 plansza 

 

 36 kamiennych bloczków 

 

 

 

 

 36 ponumerowanych naklejek – przed grą 

należy nakleić je na spód każdego z 36 

kamiennych bloczków: 1 naklejka na 

jeden bloczek.  

  

 

 8 figurek awanturników 

 

 3 figurki mumii 

 

 6 kolorowych podstawek używanych, by 

łatwiej rozpoznać, która figurka należy do 

danego gracza 

 

 

 3 czarne podstawki użyj ich jako 

podstawek pod figurki mumii 

 5 kolorowych kostek  
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 8 kart Awanturników z kartą pomocy z 

tyłu; 4 dwustronne karty pomocy  

 

 

 18 kart Przeszukiwania Gruzu: 10 kard 

Ekwipunku (2 flaszki antidotum, 2 torby 

medyczne, 2 łomy, 2 udjaty
1
, 2 torby),  

3 karty węży, 5 kart naszyjników 

 

 18 kart poszukiwań Hededet
2
: 10 

skarbów, 2 skrzynie, 6 skorpionów 

 

 

 

                                                 
1 UDJAT - święte oko Horusa (boga Nieba) symbolizuje przewidywanie 

i wszechwiedzę nabytą dzięki zmysłowemu spostrzeganiu świata. 

Symbolizuje i daje wieczną czujność. Oznacza także ciągłą 

wszechobecność bogów, którzy widzą zawsze i wszędzie - oko ma o 
tym przypominać. Noszone jako amulet ma chronić przed 

nieżyczliwym spojrzeniem bogów, zwierzchników i innych ludzi co 

według wierzeń mogłoby skomplikować dalsze losy.  

2 Egipska bogini skorpionów, chroniąca przed jadem i ugryzieniami 

węży 

 

 18 kart poszukiwań Sobeka 
3
: 10 skarbów, 

2 skrzynie, 6 krokodyli 

 

 5 kard Idoli (po jednej karcie Idola 

Hededet, Sobeka, Thotha, Anubisa i 

Horusa 

 

 

 4 kart Horusa 

 

 5 kart Anubisa  

 

 5 kart Thotha  

 

                                                 
3 Bóg płodności, wody, symbol siły królewskiej. Przedstawiany był jako 

człowiek z głową krokodyla, czasem jako krokodyl z głową sokoła, 
lwa, byka, barana lub szakala bądź jako krokodyl  
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 18 kart Mumii 

 

 8 kart Kamiennych Bloczków 

 

 1 karta Ankh 

 

 

 

Awanturnicy 
 

David Gore: pochodzący z Kanady,  

w gorącej wodzie kąpany awanturnik, 

który przez ponad 20 lat podróżował 

po świecie, poszukując starożytnych 

reliktów. Jest wiodącym ekspertem 

nowoczesnej archeologii. 

Specjalna zdolność: Strzał 

 

Chantal Sarti: Bezczelna i 

zaradna młoda Francuzka, 

mająca ambicję osiągnięcia 

międzynarodowej sławy.  

Polega na swojej wrodzonej 

zwinności, która pozwala jej 

unikać niebezpieczeństw oraz osiągać 

zaplanowane cele. 

Specjalna zdolność: Unik 

 

 

Delroy Chartier: Czarnoskóry 

mężczyzna urodzony na Karaibach, 

którego ciało to istna góra mięśni. 

Niegdyś najemnik, który aby 

zaspokoić swoją rządzę ryzyka i 

przygody, został łowcą archeologicznych 

skarbów. 

Specjalna zdolność: Wytrzymałość 

 

Abdel Wahab: Egipski erudyta, 

nieoceniony w dziedzinie 

odczytywania hieroglifów. Stale 

wynajmowany przez ekspedycje, 

korzystające z jego wiedzy i 

doświadczenia.  

Specjalna zdolność: Lingwistyka  

 

Rasputin: ten dziwny i nawiedzony 

mistyk z Syberii posiada 

nadnaturalne talenty, które 

pozwalają mu wejrzeć w 

przyszłość.  

Specjalna zdolność: Jasnowidzenie  

 

Maki Watanabe: młoda Japonka, 

która nie zna strachu. Dzięki jej 

nadzwyczajnemu refleksowi, jest 

współczesną ninja-geishą.  

Specjalna zdolność: Refleks  

 

Jose Ardila: ten hiszpański 

awanturnik o niesamowicie 

sprawnych dłoniach osiągnął 

mistrzostwo w otwieraniu tego, co 

zamknięte. Nie istnieje sejf, którego nie byłby w 

stanie otworzyć.  

Specjalna zdolność: Otwieranie zamków 

 

Edgar Rice: ów oficer, pochodzący z 

Południowej Afryki, przez długi czas 

uważany był za martwego. Jednakże! 

W tajemniczy sposób powrócił, kiedy 

ogłoszono odkrycie Piramidy Horusa. 

Pogłoski o jego śmierci były więc chyba 

przesadzone. Jest ojcem Lea Rice i ekspertem... 

od... krokodyli...  

Specjalna zdolność: Pływanie 
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Przygotowanie do gry 
„Siła fizyczna jest niczym bez zimnej krwi” 

 Delroy Chartier 

 

1. Umieść planszę na środku stołu i przygotuj 

następujące elementy (spójrz na tabelę poniżej). 

2. Umieść trzy figurki mumii na ich polach 

startowych, ustawiając je w kierunku wskazanym 

poniżej. 

3. Umieść 5 kart Idoli (stroną Idola), obok 

pasujących doń alków. 

4. Potasuj 18 kart Poszukiwań Hededet i połóż je 

rewersem do góry na pasujących do nich polach, 

na planszy gry, aby utworzyć Talię Piachu. 

5. Potasuj 18 kart Poszukiwań Sobeka i połóż je 

rewersem do góry na pasujących do nich polach, 

na planszy gry, aby utworzyć Talię Wody. 

6. Potasuj także 5 kart Thotha i ułóż je losowo 

rewersem do góry na pięciu pasujących doń 

polach, na planszy. 

7. Zrób to samo, co wyżej z 5 kartami Anubisa 

8. 4 karty Horusa również potasuj i losowo  

ulokuj je rewersem do góry obok planszy. 

9.Pozostałe Ci 18 kart Przeszukiwania Gruzu 

potasuj i połóż na pasującym polu na planszy. 

10. Umieść 8 kart bloczków na pasującym polu 

na planszy. 

11. Połóż 18 kart mumii na stole, obok planszy. 

12. 36 ponumerowanych kamiennych bloczków 

zostaw w pudełku. Pudełko powinno być 

umieszczone w zasięgu ręki.  

13. Kartę Ankh i pięć kości daj najmłodszemu 

graczowi. Ten gracz jest Strażnikiem Kości. Te 

przedmioty reprezentują status pierwszego 

gracza. Przekaże je graczowi po jego lewej 

stronie na końcu rundy. 

14. Zaczynając od Strażnika Kości, każdy gracz 

wybiera Awanturnika i kładzie kartę postaci 

awersem do góry przed sobą. Następnie bierze 

odpowiadającą karcie figurkę i umieszcza na 

wejściu do Piramidy (na planszy). 

15. Teraz każdy gracz bierze kolejną kartę postaci 

(lub dwustronną kartę pomocy) i umieszcza ją 

pod kartą Awanturnika (stroną pomocy do góry).  
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Runda gry 

„Egipskie pustynie skrywają skarby, które czasem 

lepiej pozostawić ukryte w piachu”  

                                        –    Abdel Wahab 

 

Runda gry składa się z 6 faz: 

1. Dopasuj Rany i Poziom Załadunku 

Każdy gracz liczy liczbę ran, skarbów, Idoli i/lub 

ekwipunku, który posiada i dopasowuje 

odpowiednio swoje Rany oraz Poziom  

Załadunku. 

2. Określ liczbę akcji 

Strażnik Kości rzuca 5 kostkami. Liczba akcji 

każdego gracza jest równa liczbie kości, na 

których wynik jest równy lub wyższy niż ich 

Rany i Poziom Załadunku. 

3. Wykonaj akcje 

Gracze kolejno wykonują akcje, aby ruszyć 

swoimi Awanturnikami, szukać skarbów, 

otworzyć sarkofag lub zamek i zebrać ukryte tam 

skarby. 

4. Porusz mumiami  

Strażnik Kości rzuca 5 kostkami i rusza każdą 

mumią o jedno pole w jej korytarzu (torze) za 

każdą kostkę, której wynik był równy 4 lub 

więcej. 

5. Umieść kamienne bloczki 

Strażnik Kości wybiera losowo jeden kamienny 

bloczek z pudełka i umieszcza go na 

odpowiednim polu na planszy. 

6.Przekaż Ankh i Kości 

Strażnik Kości przekazuje kartę Ankh i kości 

graczowi po jego lewej stronie. Ten gracz staje 

się nowym pierwszym graczem na następną 

rundę. 

 

1. Dopasuj Rany i Poziom Załadunku 
Im więcej rzeczy niesie awanturnik (skarby, idole 

i ekwipunek) i im więcej ran odniósł, tym trudniej 

mu wykonywać akcje. Rany i Poziom Załadunku 

(skrót: WLL) obrazują te trudności na karcie 

pomocy. 

 

W Piramidzie Horusa, awanturnicy mogą odnieść 

pięć typów Ran: ugryzienie węża, żądło 

skorpiona, ugryzienie krokodyla, dotknięcie 

mumii lub uderzenie spadającym kamiennym 

bloczkiem. Każda Rana jest reprezentowana 

przez kartę, która pokazuje konkretne zagrożenie 

(wąż, skorpion, krokodyl, mumia, 

kamienny bloczek) z TYM symbolem  

w rogu ---------------------> 

 

Podczas tej fazy, każdy gracz określa jego WLL 

poprzez podliczenie liczby kart skarbów, idoli, 

ekwipunku i Ran, które posiada.  

 

WLL gracza nie może przekroczyć 12. 

Począwszy od Strażnika Kości, wszyscy gracze 

(zgodnie z ruchem wskazówek zegara) mogą 

zdecydować o odrzuceniu dowolnej ilości kart 

skarbów, idoli i/lub ekwipunku przed określeniem 

swojego WLL. Odrzucone karty należy umieścić 

na stosie kart odrzuconych obok planszy. Ta 

darmowa akcja pozwala każdemu graczowi 

zarządzać swoim WLL.  

 

Uwaga: Jeśli kiedykolwiek jakaś akcja 

spowodowałaby zwiększenie się WLL gracza do 

12, ten gracz musi natychmiast odrzucić jedną 

kartę skarbu, idola lub ekwipunku. W 

przeciwnym wypadku akcja nie może zostać 

wykonana.  
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WAŻNE: Karty ran nie mogą zostać odrzucone 

w tej fazie. Aby odrzucić kartę Ran, gracz musi 

użyj karty ekwipunku lub umiejętności.  

 

Każdy z graczy następnie przesuwa kartę 

Awanturnika w dół karty Pomocy, tak, aby na 

Karcie pomocy widniały jego aktualne Rany i 

Poziom Załadunku.  

 

2. Określ liczbę akcji 

W każdej rundzie, liczba akcji, jaką może 

wykonać gracz zależy od jego aktualnego WLL. 

Aby określić liczbę akcji dla wszystkich graczy, 

Strażnik Kości rzuca wszystkimi pięcioma 

kostkami i każdy graczy porównuje swój WLL z 

wynikami.  

 

Liczb akcji, jakie może wykonać każdy gracz w 

danej rundzie wynosi tyle, ile wyników równych 

lub wyższych od jego WLL wypadło na kostce.  

 

WAŻNE: Jeśli awanturnik niesie ze sobą jeden 

lub więcej Idoli, nie otrzymuje on akcji za kostki 

w kolorze odpowiadającym kolorowi na kartach 

Idoli, niezależnie od wyniku, jaki na niej wypadł. 

(zobacz: Klątwa) 

 

Następnie każdy gracz przesuwa swoją kartę 

awanturnika w górę karty pomocy, tak, aby na 

karcie pomocy widniał odpowiednia liczba akcji.  

 

3. Wykonywanie akcji 

Wszyscy gracze, zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara, zaczynając od Strażnika Kości, wykonują 

wszystkie przysługujące im akcje. Akcje mogą 

zostać wykonane w dowolnej kolejności i tyle 

razy w ciągu tury, na ile pozwala liczba 

dostępnych akcji. Gracz powinien zaznaczać 

wykonanie dowolnej akcji, przesuwając kartę 

awanturnika w dół karty pomocy – dzięki temu 

będzie wiedział, ile akcji mu jeszcze zostało. 

Gracze nie muszą wykorzystać wszystkich 

dostępnych akcji w swojej turze.  

 

Istnieją dwie podstawowe akcje, jakie gracz 

może wykonać: 

 

Ruch 

Gracz może poruszyć swoim Awanturnikiem na 

pole przylegające do tego, na którym się 

aktualnie znajduje – pod warunkiem, że między 

tymi polami istnieje przerywana linia. Linia 

ciągła oznacza, że ruch między przedzielonymi 

przez nią polami jest niemożliwy. Zabronione jest 

poruszanie się na skos. Awanturnicy mogą 

poruszać się i zatrzymywać na polach 

zajmowanych już przez innych Awanturników 

i/lub mumie.  

 

Przeszukiwanie 

Gracz ciągnie jedną kartę z góry następujących 

talii, w zależności gdzie aktualnie znajduje się 

jego Awanturnik: 

Jeśli Awanturnik jest w Gnieździe Kobr (Cobra 

Nest), ciągnij z talii Gruzu 

Jeśli Awanturnik jest w Norze Skorpionów 

(Scorpion Pit), ciągnij z talii Piachu 

Jeśli Awanturnik jest w Krokodylej Sadzawce 

(Crocodile Pond), ciągnij z talii Wody. 

 

Następnie gracz pokazuje kartę innym graczom  

i kładzie ją przed sobą w następującej pozycji,  

w zależności od typu karty: 

Jeśli jest to Skarb lub Skrzynia, połóż ją 

rewersem do góry 

Jeśli jest to karta Ekwipunku, Węża, Skorpiona 

lub Krokodyla, połóż ją awersem do góry. 

 

Akcja przeszukiwania nie może zostać podjęta w 

korytarzu (torze) Mumii. Aby sprawdzić akcje 

dozwolone w korytarzu Mumii, zajrzyj na stronę 

7.  

 

4. Porusz Mumiami 
W tej fazie, aktualny Strażnik Kości steruje 

ruchem trzech Mumii. Rzuć wszystkimi pięcioma 

kostkami i porusz każdą Mumią o jedno pole w 

obrębie jej korytarza do przodu za każdą kostkę, 

na której wypadło 4 lub więcej. W rundzie każda 

Mumia może się ruszyć od 0 do 5 pól.  

 

Mumie zawsze poruszają się do przodu, zmienia 

kierunek dopiero kiedy trafi na ścianę. Każda 

Mumia pozostaje w obrębie własnej części 

korytarza, lecz Mumia może znajdować się w 

tym samym rogu planszy, co inna mumia (inne 

mumie). Obrót w przeciwną stronę nie liczy się 

jako ruch i Mumia musi ruszyć się o jedno pole 

za każdy wynik 4 lub więcej na kostkach.  

 

5. Umieść kamienne bloczki 
W tej fazie, Strażnik Kości jest odpowiedzialny 
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za umieszczenie kamiennych bloczków. Weź 

jeden, wybrany losowo bloczek z pudełka i 

sprawdź znajdujący się pod nim numer.  

Następnie połóż kamienny bloczek na planszy  

na polu z odpowiednim numerem (identycznym, 

jak numer na bloczku).  

 

Jeśli Awanturnik znajduje się na polu, na które 

spada kamienny bloczek, musi on natychmiast 

przeskoczyć na przylegające doń pole wybrane 

przez gracza. Awanturnik nie może poruszyć się 

na skos. Ten wymuszony ruch jest darmowy i nie 

potrzeba żadnej akcji, aby go wykonać. Następnie 

gracz, którego awanturnik właśnie ledwo co 

uszedł z życiem bierze jedną kartę Bloczka i 

kładzie ją przed sobą – karta obrazuje ranę, jaką 

odniósł Awanturnik. Ta rana może zostać 

wyleczona (czytaj dalej).  

 

Jeżeli w momencie, w którym kamienny bloczek 

spadał, Awanturnik nie może się ruszyć na 

sąsiadujące pole, ponieważ jest ono zablokowane 

przez ścianę albo inne kamienne bloczki, zostaje 

on zgnieciony i umiera śmiercią smutną i okrutną.  

 

Kiedy bloczek spadnie, pozostaje na swoim polu 

do końca gry. Awanturnicy nie mogą wejść na 

pole, na którym znajduje się Kamienny bloczek.  

 

6. Przekaż Ankh i kości 
Strażnik Kości przekazuje kartę Ankh i kości 

graczowi po jego lewej. Ten gracz zostaje nowym 

Strażnikiem Kości i jest pierwszym graczem w 

następnej rundzie.  

 

ZWYCIĘSTWO! 

Gra kończy się, kiedy wszyscy pozostali przy 

życiu Awanturnicy opuszczą piramidę. Na koniec 

gry, każdy gracz, który wyprowadził swojego 

awanturnika żywego dodaje wartości 

poszczególnych zgromadzonych przez niego kart 

skarbów. Wartości te znajdują się na rogach kart 

skarbów. Gracz może również otrzymać bonus 

(czytaj dalej). 

 

Gracz, którego awanturnik uciekł ze skarbem  

z największą archeologiczną wartością, wygrywa 

grę. W wypadku remisu, zwycięża gracz, który 

zdobył Idol Horusa. Jeśli żaden z graczy nie 

posiada Idola Horusa, gracz z najwyższą 

wartością na karcie Idola wygrywa. Jeśli wciąż 

jest remis, dzielicie się chwałą i bogactwem.  

Jeżeli żaden gracz nie opuści piramidy żywy, grę 

wygrywają mumie! 

 

Bonusy 
Jeśli Awanturnik ucieknie ze skarbem i/lub 

idolem, który jest powiązany z dowolnym z 

pięciu bogów piramidy (Horus, Thoth, Anubis, 

Sobek albo Hededet), gracz otrzymuje bonus w 

zależności od liczby bogów powiązanych ze 

skarbem/idolem, który zdobył: 

+1 za jednego boga 

+3 za dwóch różnych bogów 

+6 za trzech różnych bogów 

+10 za czterech różnych bogów 

+15 za pięciu różnych bogów 

 

Jeśli awanturnik ucieknie bez jakiegokolwiek 

Skarbu lub Idola powiązanego z tymi bogami, nie 

otrzymuje bonusu. Naszyjniki i Skrzynie nie są 

powiązane z żadnym z bogów i nie dostaje się za 

nie bonusu.  

 

Skrzynie 

Aby określić wartość skarbu skrytego w Skrzyni, 

rzuć jedną kostką po tym, jak Awanturnik uciekł z 

piramidy. Wartość skarbu jest równa wynikowi 

rzutu.  

 

Reguły specjalne: 

 

Korytarz Mumii  
W tym korytarzu, oprócz akcji ruchu, gracz może 

wykonać jedną z trzech specjalnych akcji: 

otworzyć Sarkofag, wziąć skarb z otwartego 

Sarkofagu lub spróbować otworzyć alkowę i 

wziąć stamtąd Idola.  

 

Otwieranie sarkofagu: 
Aby otworzyć Sarkofag, gracz musi znajdować 

się na polu korytarza obok karty Anubisa, Thotha 

lub Horusa. Gracz odwraca daną kartę awersem 

do góry, aby sprawdzić wartość skarbu ukrytego 

wewnątrz. Kosz tego przedsięwzięcia wynosi 

jedną akcję. Karta Skarbu jest teraz widoczna dla 

każdego i dowolny gracz może ją zebrać. 

 

Wzięcie Skarbu 
Jeżeli Awanturnik znajduje się na polu 

przylegającym do karty Skarbu odwróconej 

awersem do góry, może poświęcić jedną akcję 
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aby ją zabrać i umieścić rewersem do góry przed 

sobą. Akcja wzięcia skarbu jest oddzielną akcją 

od otworzenia sarkofagu.  

 

Otworzenie alkowy 
Aby otworzyć zamek chroniący jeden z pięciu 

idoli ukrytych w alkowach piramidy, Awanturnik 

musi znajdować się na polu przylegającym do tej 

alkowy. Aby zdobyć Idol Horusa, Awanturnik 

musi być na jednym z dwóch pól z przodu 

alkowy Horusa. Gracz rzuca wszystkimi 5 

kostkami i porównuje wyniki na kościach do 

symboli znajdujących się na kartach Idoli. 

 

Aby zdobyć Idol Sobeka lub Hededet, gracz 

potrzebuje wyrzucić przynajmniej jedną 1, jedną 

2 i jedną 3 na pięciu kostkach. 

 

Aby zdobyć Idol Thotha lub Anobuisa, gracz 

musi wyrzuć przynajmniej jedną 1, jedną 2,  

jedną 3 i jedną 4 na pięciu kostkach. 

 

Aby zdobyć Idol Horusa, gracz musi wyrzuć 

jedną 1, jedną 2, jedną 3, jedną 4 i jedną 5 na 

pięciu kostkach. 

 

Jeśli rzut się nie powiedzie, a gracz dysponuje 

jeszcze jakimiś akcjami w tej turze, może 

zadecydować o podjęciu kolejnej próby. Może 

wówczas przerzucić wszystkie kości, lub tylko te 

wybrane. Po przerzucie gracz wciąż może 

podejmować kolejne próby, tak długo, jak długo 

dysponuje akcjami do wykorzystania. Kiedy uda 

się uzyskać pożądaną kombinacje wyników na 

kościach, gracz może wziąć kartę Idola ze jej 

alkowy nie przeznaczając na to akcji. Umieść tę 

kartę awersem do góry przed sobą, tak, aby 

Przeklęta Kość była widoczna (Klątwa, czytaj 

dalej).  

 

Wyniki na kostkach nie przechodzą z tury na turę 

albo z gracza na gracza (nie można przerzucić np. 

jednej kostki w następnej turze, trzeba rzucać od 

nowa).  

 

Dotyk Mumii  
Mumia zadaje ranę Awanturnikowi jeśli, w 

dowolnym momencie podczas trwania rundy, 

Awanturnik zajmuje to samo pole co Mumia. 

Może się to wydarzyć na cztery sposoby: 

Nieuważny gracz wejdzie na pole zajmowane 

przez Mumię 

Mumia poruszy się na pole zajmowane przez 

Gracza 

Awanturnik i Mumia pozostają na tym samym 

polu w jednej rundzie i kolejnej  

Awanturnik wejdzie na pole zajmowane przez 

Mumię, uciekając przed spadającym bloczkiem 

 

Gracz kontrolujący Awanturnika musi wziąć kartę 

Mumii i położyć ją przed sobą. Ta karta oznacza 

Ranę, podobnie jak żądło skorpiona, ugryzienie 

krokodyla itd. W przeciwieństwie jednak do tych 

obrażeń, Rana zadana przez Mumię nie może 

zostać wyleczona – jest ona permanentna i 

pozostaje w grze do jej końca.  

 

Jeśli Mumia zrani Awanturnika, który ma już 

przed sobą 12 kart (Skarby, Idole, Ekwipunek, 

Rany), gracz musi natychmiast odrzucić jedną 

kartę Skarbu, Idola lub Ekwipunku, aby zrobić 

miejsce dla karty Mumii. Jeśli Awanturnik ma już 

12 Ran, dotyk Mumii zmienia go w Mumie. W 

takiej chwili gracz przegrywa, a figurka 

Awanturnika porusza się tak, jak inne mumie.  

 

Klątwa 
Kiedy gracz zdobędzie Idola, musi wziąć 

odpowiednią kartę Idola i położyć ją przed sobą 

tak, aby pokazywała Przeklętą Kość. Obrazuje to 

klątwę boga, którego Idola udało się zdobyć. 

Kiedy rzuca się kostkami, aby określić liczbę 

akcji, gracz musi zignorować wynik kostki w 

kolorze odpowiadającym symbolowi na karcie 

Idola. Klątwa nie dotyka innych graczy i nie 

wpływa na liczbę akcji, którymi mogą 

dysponować.  

 

WAŻNE: Jeżeli gracz posiada kilka kart Idoli, 

Awanturnik jest dotknięty przez kilka klątw 

naraz. Ignoruje wyniki na wszystkich kościach, 

które pokazane są na kartach Idoli. 

 

Karta Idola może zostać odrzucona tak samo, jak 

karty Skarbu lub Ekwipunku.  

 

WAŻNE: Kiedy gracz zdobędzie Idola Horusa, 

poza byciem przeklętym, musi dodatkowo 

ustawić na planszy losowo wybrany kamienny 

bloczek. 
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Zablokowanie piramidy 
Kiedy cześć piramidy zostanie zablokowana 

przez spadające kamienne bloczki, ale 

Awanturnik wciąż ma szansę z niej uciec, 

gra jest kontynuowana. Jeśli jednak kamienne 

bloczki sprawią, że Awanturnicy nie będą w 

stanie opuścić piramidy, zostają w niej uwięzieni 

na zawsze!  

 

Ekwipunek: 
Każdej karty ekwipunku, oprócz Torby można 

użyć tylko raz. Następnie należy ją odrzucić.  

Flaszka antidotum:  Gracz może usunąć jedną 

kartę skorpiona lub węża 

Torba: Posiadacz torby może zmieścić w niej do 

dwóch kart skarbów. Karty skarbów należy 

umieszczać na karcie Torby. W torbie nie można 

przechowywać Idoli. Torba zawsze liczy się jako 

jedna karta przy określaniu WLL. Karta torby nie 

jest odrzucana po użyciu, ale może zostać 

odrzucona podczas określania WLL.  

Łom: Gracz może odrzucić kartę z łomem, aby 

zastąpić jeden brakujący wynik podczas próby 

otworzenia sarkofagu.  

Apteczka: Gracz może usunąć jedną kartę 

krokodyla lub bloczku.  

Udjat : święty medalion pozwala posiadaczowi 

przewidzieć, który kamienny bloczek spadnie 

jako następny, a nawet podmienić go na inny. 

Gracz może odrzucić kartę Udjat, aby wybrać 

losowo jeden bloczek i dyskretnie zobaczyć jego 

numer. Gracz decyduje, że zostanie on położony 

jako następny, lub jeśli numer bloczka go nie 

satysfakcjonuje, zastąpić go potajemnie innym, 

ale nie sprawdzając już jego numeru.   

 

Specjalne umiejętności 

Awanturników 
Aby użyć specjalnej umiejętności Awanturnika, 

gracz musi powiedzieć o tym wszystkim graczom 

i odwrócić swoją kartę Awanturnika do góry 

nogami. Każda specjalna umiejętność może 

zostać użyta tylko raz w ciągu gry.  

 

Unik: Awanturnik może uniknąć 

spadającego kamiennego bloczku. Jeśli 

Awanturnik jest na polu, gdzie 

kamienny bloczek spada, nie bierze 

karty Bloczku. Wciąż jednak Awanturnik musi 

przeskoczyć na inne pole lub zostanie 

zgnieciony! 

Jasnowidzenie: Awanturnik potrafi 

wyczuć, który kamienny bloczek 

spadnie na koniec tury, może nawet 

zamienić go na inny! Gracz, który użył 

tej umiejętności wybiera losowo jeden bloczek i 

potajemnie sprawdza jego numer. Następnie 

decyduje czy umieścić go obok planszy, czy 

odłożyć z powrotem do pudełka, wybrać inny 

bloczek i to jego umieścić obok planszy (nie 

sprawdzając tym razem jego numeru). Podczas 5 

fazy aktualnej tury, zamiast wybrać losowy 

bloczek z pudełka, Strażnik Kości musi umieścić 

wybrany bloczek na odpowiednim polu planszy. 

Jeśli podczas tej rundy gracz już odrzucił kartę 

Udjat, ta zdolność nie może zostać użyta aż do 

następnej rundy.  

 

Lingwistyka: Przed otwarciem 

sarkofagu, Awanturnik może odczytać 

znajdujące się na nim hieroglify aby 

sprawdzić, co zawiera. Gracz, który 

używa tej umiejętność patrzy na kartę Sarkofagu, 

która znajduje się obok pola, na którym stoi 

Awanturnik (nie pokazuje karty innym graczom). 

Jest to akcja darmowa, jednakże jeżeli gracz chce 

zdobyć skarb, wciąż musi poświęcić jedną akcję 

na otworzenie sarkofagu i jedną na zgarnięcie 

skarbu. 

 

Otwieranie zamków: Po rzucie 

kostkami na próbę otwarcia zamków, 

jeżeli graczowi brakuje tylko jednego 

wyniku do sukcesu, może użyć tej 

umiejętności aby otworzyć zamek. Może użyć jej 

tylko do zastąpienia jednego wyniki, pozostałe 

musi uzyskać rzucając kostkami.  

 

Refleks: Awanturnik może uniknąć 

żądła skorpiona lub ugryzienia kobry. 

Kiedy gracz otrzymuje kartę Skorpiona 

lub Węża, może użyć tej umiejętności 

aby ją natychmiast odrzucić. 

 

Strzał: Jeśli awanturnik znajduje się na 

polu obok Mumii, może do niej strzelić. 

Umieść figurkę Mumii poziomo na jej 

polu, aby oznaczyć że upadła na ziemię. 

Mumia nie może zranić Awanturnika kiedy leży 

na ziemi. Mumia nie porusza się podczas 4 fazy. 

Zamiast ruchu, postaw figurkę Mumii. Kiedy 
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Mumia wstanie, natychmiast rani każdego 

Awanturnika, który znajduje się na tym samym 

polu co ona. W następnej rundzie Mumia rusza 

się już normalnie.  

 

 

Wytrzymałość: Po dopasowaniu WLL 

w fazie 1, Awanturnik może użyć tej 

zdolności aby obniżyć swoje WLL o 1 

do końca tej tury.  

 

 

Pływanie: Awanturnik może uniknąć 

ugryzienia krokodyla. Kiedy gracz 

ciągnie kartę Krokodyla, może użyć tej 

zdolności by odrzucić ją natychmiast.  

 

Opcjonalne reguły gry 

 
Alternatywne pola startowe Mumii  
Ustaw Mumie na innych polach startowe niż te, 

pokazane w sekcji Rozstawianie planszy. Mumie 

zawsze poruszają się tylko po swoim korytarzu. 

 

Absolutna tajemnica 
Aby uczynić grę bardziej strategiczną, zarówno 

skarby, jak i rany, trzymaj zakryte i nie pokazuj 

ich innym graczom, kiedy je zbierzesz po akcji 

Przeszukiwania. 


