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↗  Cel gry:

Gracze na czas gry zamieniają się w lokalnych rzemieślników. Każdy z nich aby wygrać musi zdobyć 
potrzebne mu materiały i narzędzia.  Korzystając z zdobytych podczas rozgrywki materiałów i narzę-
dzi będzie mógł wykonać towar rzemieślniczy.

↗  Plansza:

① Plansza przedstawia krajobraz polskiej wsi: gospodarstwa rolne, las z tartakiem, pola   
uprawne, lokalne warsztaty rzemieślników oraz pobliskie miasteczko z fabryką.

② Na planszy znajdują się:

↗ Warsztaty graczy-rzemieślników (12 pól) oznaczone na planszy kolorami:  kuźnia − zielony  
 (3 pola), warsztat powroźniczy − niebieski (3 pola), warsztat  kołodziejski − czerwony  
 (3 pola) , warsztat garncarski − pomarańczowy (3 pola).
↗ Miejsca do odwiedzenia (13 pól) oznaczone kolorem turkusowym: pole z gliną, pole lnu,  
 gospodarstwo rolne, warsztat stolarski, warsztat tokarski, warsztat plecionkarski, tartak -  
 drwal, domokrążca, wędrowny zdun, fabryka, sklep w miasteczku, targ w miasteczku  
 UWAGA! Dodatkowo można także  
 odwiedzać graczy-rzemieślników (12 kolorowych pól)
↗ Pola wydarzeń specjalnych (24 pola) oznaczone kolorem czarnym. 
 Zwykłe pola planszy (81 pola) oznaczone kolorem białym.

↗  Karty:

Gra składa się z: 
4 karty postaci, 24 karty (8 kart materiału, 8 kart narzędzi/sprzętu, 8 kart przedmiotu)

↗	RZEMIEŚLNICZE	PRZEPYCHANKI

← Karta postaci: 4 karty   
 (garncarz, powroźnik, kowal,  
 kołodziej)



 

↗  Dodatkowe wyposażenie:

Żetony: 30 żetonów - 6 żetonów dla każdego gracza
Kostka do gry: 1
Pionki do gry:  4 pionki w kolorach pomarańczowym, niebieskim, zielonym,  
czerwonym

↗  Przygotowanie do gry:

Każdy z 3-4 graczy losuje kartę postaci i wybiera pionek w kolorze wylosowanej karty.
Gracze ustawiają swoje pionki przy swoich warsztatach, każdy z graczy wybiera jedno pole w 
swoim kolorze i stawia tam pionek. 
Każdy z graczy otrzymuje 6 żetonów z banku.
Przy planszy powinny znajdować się zakryte karty wydarzeń specjalnych.
Grę rozpoczyna najstarszy z graczy, następni gracze według wskazówek zegara.

↗  Cel: Każdy z graczy, na swojej karcie postaci ma  pokazane przedmioty do  
 wykonania. Aby je zrobić, musi zdobyć odpowiednie materiały i narzędzia. Po ich    
 zdobyciu wraca do warsztatu. Gracz, który jako pierwszy wróci do swojego warsztatu  
 wygrywa grę.

↗  Przebieg gry w zarysie:

① Gracz rzuca kostką.

② Przesuwa pionek w dowolnie wybranym kierunku o tyle pól ile wyrzucił oczek   
 na kostce.

› Jeśli gracz stanie na polu białym nic się nie dzieje.
› Jeśli  gracz stanie na polu czarnym bierze kartę wydarzenia specjalnego  
 i musi natychmiast wykonać opisane  na wylosowanej karcie zadanie.
› Jeśli gracz stanie na polu należącym do innego gracza-rzemieślnika,  

↑
Karta materiału:   

8 kart (szkliwo, drewno,   
wiklina, złom żelazny x2 ,  
len, konopie uprawne  
włókniste, aglina)

↑
Karta przedmiotu: 
 
8 karty (bańka/buńka,  
garnek dwuuszny,  sznur  
konopny, sznur lniany,  
motyka, sierp, wóz  
gospodarski, koło)

↑
Karta wydarzeń  
specjalnych: 24 karty
 

↑
Karta narzędzia/sprzętu:  

8 kart (koło garncarskie, 
piec garncarski, świder, 
hebel, kowadło, młot,  
kołowrotek powroźniczy, 
lerka do skręcania)



 a  nie potrzebuje od niego pomocy, nic się nie dzieje.
› Jeśli gracz stanie na polu należącym do innego gracza-rzemieślnika,  
 a potrzebuje jego pomocy, może zakupić od niego potrzebny materiał lub  
 wyrób rzemieślniczy.
› Jeśli gracz stanie na polu do odwiedzenia, może zakupić potrzebny materiał    
lub narzędzie.

↗  HANDEL: (Z BANKIEM KART I ŻETONÓW)

↗ GRACZ PŁACI ŻETONAMI ZA MATERIAŁY LUB NARZĘDZIA.    
 1 MATERIAŁ /NARZĘDZIE = 1 ŻETON
 JEŚLI GRACZ STANIE NA POLU DRWAL, MOŻE ZAPŁACIĆ I ZABRAĆ DREWNO.

Pamiętaj!	Gracz	pobiera	materiały	i	narzędzia	w	banku,	a	wpłaca	żetony	do	banku.

Zakończenie gry: 
Gracz, który jako pierwszy wróci do swojego warsztatu z wszystkimi materiałami  
i narzędziami do wykonania swoich przedmiotów wygrywa grę i ją kończy.
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