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Podziękowania:
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zagłębić się w nieistniejący już świat bóstw i proroków i poczuć, że historia jest wszechobecna. Wystarczy ją tylko 
ożywić. 

Gra, którą macie przed sobą, jest efektem niezliczonych godzin ciężkiej pracy. Droga do wydania Teomachii 
była wysiłkiem w iście heroicznym stylu – autorzy przez długie miesiące pracowali nad udoskonaleniem pomysłów, 
testerzy rozegrali wiekopomne partie, a wydawcy dzień i noc walczyli z przeciwnościami losu, by oddać w ręce 
graczy produkt najwyższej jakości.
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 Teomachia jest dwuosobową grą karcianą. Każdy z graczy wciela się w niej w jedną z potęg staro-
żytnych mitologii. Wysyłając swoich wyznawców do walki, wspierając ich cudami i spełniając ich mo-
dlitwy, gracz stara się pokonać bóstwo przeciwnika, stopniowo pozbawiając je wiernych – aż do utraty 
ostatniego z nich.
 Zwycięzca zajmie naczelne miejsce w panteonie, zapewniając sobie nieśmiertelność. Przegrani zo-
staną zepchnięci na margines historii jako zapomniane mity i legendy.

Ten rozdział przedstawia skrócony obraz gry. Dokładne zasady dotyczące wszystkich opisanych tu 
elementów znajdują się w dalszej części instrukcji, a na jej końcu znajduje się przykład, który ułatwi 
zrozumienie całości.

Gracze rozpoczynają rozgrywkę od skompletowania swoich talii. Składają się one z trzech rodza-
jów kart: kart ataków (ułatwiających pokonanie wrogiego bóstwa w bitwie), kart efektów (których 
można używać przed walką) oraz kart mocy (które dają moc potrzebną do zagrywania dwóch pozo-
stałych typów kart).

Oprócz talii, każdy z graczy otrzymuje żetony czcicieli w trzech rodzajach: proroków, kapłanów 
i wiernych. Będą oni w trakcie gry uczestniczyć w bitwach.

Gra składa się z kolejnych rozdań. Przebieg każdego rozdania jest następujący:

• gracze dobierają na rękę po pięć kart ze swoich talii – tych kart będą używać do wsparcia swoich 
czcicieli w danym rozdaniu

• na środek stołu wykładane są karty mocy z talii żywiołów – obaj gracze mogą ich używać do 
zagrywania efektów i ataków

• na środek stołu wędruje również pewna ilość czcicieli od każdego z graczy – stanowią oni począt-
kową stawkę danego rozdania

• następnie rozgrywane są trzy fazy licytacji, w trakcie których gracze mogą:
• dokładać do stawki dodatkowych czcicieli
• zagrywać karty efektów (pod warunkiem, że mają na stole lub na ręku potrzebne dla tego 

efektu karty mocy)
• wycofać się, aby ograniczyć straty

• jeżeli nikt się nie wycofał, dochodzi do bitwy – w bitwie zwycięża gracz, którego czciciele mają 
więcej siły, po uwzględnieniu wartości użytych kart ataków

• zwycięzca odzyskuje czcicieli ze stawki, a czciciele przegranego giną (należy ich odrzucić do 
banku)

• gracze dokupują ze specjalnego toru modlitw po jednej karcie do swoich talii, zwiększając możli-
wości swojego bóstwa – talia każdego z graczy rośnie  w miarę trwania rozgrywki

• po dokonaniu zakupu kart rozpoczyna się następne rozdanie

Gra toczy się w ten sposób do momentu, w którym jeden z graczy utraci wszystkich czcicieli. Bó-
stwo bez wyznawców staje się niczym i odchodzi w zapomnienie – zostało pokonane przez swojego 
przeciwnika w Teomachii.
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W skład gry wchodzą:
74 żetony czcicieli, w tym:

14 żetonów proroków
24 żetonów kapłanów
36 żetonów wiernych

24 karty talii żywiołów
120 kart talii modlitw
8 plansz bóstw
20 kart mitów
6 dwustronnych żetonów cudu

Główną siłą w Teomachii są oddani czciciele. 
W grze są oni reprezentowani przez żetony i dzie-
lą się na trzy grupy:

Uwaga: Jeśli w którymkolwiek momencie jed-
nemu z graczy zabraknie żetonów kapłanów lub 
wiernych, musi rozmienić silniejsze żetony na 
słabsze. Dokładny opis tej zasady znajduje się 
w rozdziale „Inne zasady” na końcu instrukcji.

W skład talii żywiołów wchodzą 24 karty 
mocy. W każdym rozdaniu pięć z tych kart wy-
kłada się na środek stołu.

Karty te są głównym źródłem mocy potrzeb-
nej bóstwom do wspierania wyznawców w wal-
ce. Obaj gracze będą mogli ich używać w trakcie 
rozgrywki.

W świecie Teomachii moc dzieli się na cztery 
sfery, połączone z klasycznymi żywiołami. 

Każda ze sfer jest powiązana z jednym obli-
czem człowieczeństwa – ciałem, umysłem, emo-
cjami lub duszą:

Moc każdej ze sfer objawia się zawsze w jed-
nym z dwóch aspektów: pozytywnym (ład) 
lub negatywnym (chaos).

W związku z tym, każda karta mocy posiada:

1. tło, przypisujące kartę do określonej sfery
2. symbole ładu lub chaosu, w liczbie od jedne-
go do trzech, wiążące kartę mocy z pozytywnym 
lub negatywnym aspektem. Białe symbole ozna-
czają ład, czarne – chaos.

Prorocy
Niebieskie żetony, najpotężniejsi
z czcicieli. Ich podstawowa siła
wynosi 10, ale zawsze jest ich niewielu.

Kapłani
Czerwone żetony. Ich podstawowa 
siła wynosi 5.

Wierni
Białe żetony, przedstawiające sze-
regowych wyznawców. Ich podsta-
wowa siła to zaledwie 2, ale za to 
na początku gry otrzymuje się ich 
najwięcej.

Ogień
Reprezentowany przez kolor czerwony. Wy-
korzystując sferę ognia można manipulować 
uczuciami zarówno swoich, jak i wrogich 
wyznawców.

Woda
Reprezentowana przez kolor niebieski. Wy-
korzystując sferę wody można kontrolować 
umysły; tak bogów, jak i ludzi.

Ziemia
Reprezentowana przez kolor zielony. Wy-
korzystując sferę ziemi można wpływać na 
wszystko, co związane z ciałami wyznaw-
ców, z ich życiem i śmiercią włącznie. Ziemia 
reprezentuje też naturę i świat materialny.

Powietrze
Reprezentowane przez kolor fi oletowy. Wy-
korzystując sferę powietrza można wywierać 
wpływ na dusze, manipulując bezpośrednio 
wiarą swoich i wrogich wyznawców.
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W skład talii modlitw wchodzą dwa rodzaje 
kart: karty mocy (jak te wchodzące w skład talii 
żywiołów) oraz karty czynów.

Te ostatnie symbolizują prośby i modlitwy 
wyznawców, które będą spełniane w miarę możli-
wości bóstwa. Karty czynów stanowią trzon talii 
każdego z graczy.

Każda karta czynu posiada:
1. obramowanie, przypisujące kartę do określo-
nej sfery
2. nazwę
3. wymagania dotyczące mocy, które muszą być 
spełnione, aby kartę można było zagrać. W wy-
maganiu mogą się znajdować:

• symbole sfer: wymagane jest tyle kart 
mocy danej sfery, ile symboli na karcie

• cyfry: na białym tle oznaczają, że do zagra-
nia potrzebna jest taka ilość symboli ładu; 
na czarnym tle oznaczają wymaganą ilość 
symboli chaosu.

4. typ, wyznaczający sposób użycia karty
5. tekst, opisujący działanie karty po zagraniu.

Uwaga: Plansze bóstw i karty mitów, opisane 
w następnej sekcji, są wykorzystywane jedynie 
w zasadach rozszerzonych. Jeśli czytasz instruk-
cję po raz pierwszy, możesz przejść do rozdziału 
„Korzystanie z kart”.

Każdy z graczy kontroluje w grze jedno bó-
stwo, reprezentowane przez planszę. 

Na planszy bóstwa znajdują się następujące infor-
macje:

1. nazwa
2. kultura, do której należy bóstwo
3. atrybut bóstwa, czyli stała lub wykorzysty-
wana raz na rundę umiejętność danego boga
4. żądanie bóstwa, czyli warunek, który należy 
spełnić, aby dobrać żeton cudu.

Karty mitów to karty specjalne, które pozwa-
lają zamieniać zdobyte żetony cudu na potężne 
efekty zmieniające całą rozgrywkę.

Na każdej karcie mitu znajdują się:

1. nazwa i podtytuł
2. kultura, do której należy karta
3. koszt wyrażony w żetonach cudu
4. tekst, opisujący działanie karty
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Podstawą zwycięstwa w Teomachii jest dobre 
złożenie talii i umiejętne wykorzystanie znajdują-
cych się w niej kart. Pod względem sposobu uży-
cia dzielą się one na dwie grupy: karty mocy oraz 
karty czynów.

Karty mocy można wykładać z ręki w dowol-
nym momencie, niezależnie od tego, kto jest aktu-
alnie aktywnym graczem. Wykładanie tych kart 
nie przybliża bezpośrednio do wygranej – ułatwia 
za to spełnienie wymagań potrzebnych do zagry-
wania kart czynów.

Wyłożona karta mocy zostaje na stole do koń-
ca rozdania. Można jej używać wielokrotnie, za-
grywając kolejne karty czynów.

Karty czynów symbolizują konkretne działa-
nia podejmowane przez bóstwa. Aby zagrać taką 
kartę, należy spełnić zawarte na niej wymagania, 
czyli:

• kontrolować przynajmniej tyle kart mocy 
z odpowiedniej sfery, ile symboli tej sfery 
znajduje się na karcie

• jeśli karta ma w wymaganiach liczbę na bia-
łym tle, kontrolować tyle symboli ładu, ile 
wynosi ta liczba

• jeśli karta ma w wymaganiach liczbę na czar-
nym tle, kontrolować tyle symboli chaosu, 
ile wynosi ta liczba

Gracz kontroluje wszystkie karty mocy, które 
wyłożył, a także wszystkie odkryte karty z układu 
żywiołów (są one kontrolowane przez obu gra-
czy). Wszystkie symbole ładu i chaosu znajdujące 
się na takich kartach mogą zostać wykorzystane 
do spełnienia wymagań zagrywanego czynu, nie-
zależnie od sfery, z której pochodzi karta.

Karty mocy można wykładać w dowolnym 
momencie i w dowolnej ilości – w tym tuż przed 
zagraniem karty czynu.

W Teomachii występują trzy rodzaje kart czy-
nów. Różnią się one fazami, w których mogą być 
zagrywane, oraz sposobem działania po zagraniu:

Efekt Zagrywany w fazie licytacji. Po za-
graniu daje jednorazowy efekt i jest 
odrzucany, chyba że ma w tekście 
słowo kluczowe „trwały” – takie 
efekty pozostają na stole do końca 
rozdania.

Miejsce Zagrywane w fazie licytacji. Po 
zagraniu pozostaje w grze i nie jest 
odrzucane po zakończeniu rozdania. 
Zamiast tego, wszystkie miejsca 
przegranego gracza są zaznaczane. 
Miejsce, które ma zostać zaznaczone 
po raz drugi, jest odrzucane.

Atak Zagrywany w fazie bitwy. Po zagra-
niu jest natychmiast odrzucany.

Efekty i miejsca zagrywane są podczas fazy 
licytacji. Ataki – podczas fazy bitwy. Karty, które 
można zagrać w innym momencie, mają to wyraź-
nie zaznaczone w swoim tekście.

Plansze bóstw i karty mitów są używane tylko 
w rozgrywce zaawansowanej. Aby zapoznać się 
z zasadami ich używania, przejdź do rozdziału 
„Rozgrywka pełna” w dalszej części instrukcji.
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W podstawowej wersji gry niektóre z jej ele-
mentów nie są używane. Plansze bóstw, karty 
mitów oraz żetony cudu są potrzebne tylko w peł-
nej wersji gry i można je pozostawić w pudełku. 
Należy także wylosować pierwszego gracza przy 
pomocy dowolnej, uzgodnionej przez graczy me-
tody.

Przed grą każdemu z graczy należy przy-
dzielić określoną liczbę czcicieli: 3 proroków, 6 
kapłanów i 10 wiernych. Gracze kładą te żetony 
przed sobą, tworząc w ten sposób swoje wspól-
noty. Nieprzydzielone żetony odkłada się na bok, 
tworząc bank.

Talię modlitw należy dokładnie przetasować.
Każdy z graczy dobiera z talii modlitw trzy karty. 
Jedną z nich wybiera i zatrzymuje, pozostałe dwie 
oddaje swojemu przeciwnikowi. 

Przeciwnik wybiera z otrzymanych kart jedną, 
którą zatrzymuje. Ostatnia karta jest odrzucana.

Powtarzamy te kroki pięć razy. Po ich zakoń-
czeniu każdy z graczy będzie miał 10 kart, z któ-
rych wybiera 8. Będą one stanowić początkową 
talię gracza. Pozostałe dwie karty są odrzucane.

Wszystkie karty modlitw (poza znajdującymi 
się w taliach graczy) należy zebrać i przetasować. 
Sześć pierwszych kart powstałej w ten sposób ta-
lii modlitw rozkładamy w rzędzie z boku stołu, 
w zasięgu obydwu graczy. Przy trzeciej i czwar-
tej karcie kładziemy żeton wiernego, przy piątej 
i szóstej – żeton kapłana. W ten sposób tworzy-
my tor modlitw, z którego gracze będą w trakcie 
rozgrywki dobierać karty do swoich talii.

Poniższy rozdział przedstawia podstawowe zasady Teomachii. Po zapoznaniu się z przebiegiem 
rozgrywki w wersji podstawowej, proponujemy przejść do wersji pełnej, w której wykorzystane zostaną 
wszystkie elementy gry.

Po zakończeniu przygotowań można rozpocząć właściwą rozgrywkę. Składa się ona z serii na-
stępujących po sobie rozdań, w których gracze próbują wzajemnie pozbawić się wyznawców. Każde 
rozdanie dzieli się na fazy, opisane dokładnie poniżej.

Przed rozpoczęciem pierwszego rozdania należy przetasować talię żywiołów. Inicjatywę na po-
czątku otrzymuje pierwszy gracz, wylosowany wybraną metodą. Później inicjatywę ma zawsze zwy-
cięzca poprzedniego rozdania. Poziom konfliktu na początku gry wynosi 1.
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Na początku fazy każdy z graczy dobiera tyle 
kart ze swojej talii, aby mieć ich na ręku pięć.

Uwaga: Jeśli w dowolnym momencie gracz bę-
dzie musiał dobrać kartę z pustej talii (wszystkie 
karty zostały już zagrane lub odrzucone), przeta-
sowuje swój stos kart odrzuconych, tworząc w ten 
sposób nową talię.

Następnie należy wyłożyć z talii żywiołów 
pięć kart mocy na stół – trzy odkryte i dwie za-
kryte.

Jeżeli w talii żywiołów znajduje się mniej niż 
pięć kart, należy przetasować wszystkie karty ży-
wiołów i dopiero wtedy wyłożyć pięć z nich na 
stół zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Po 
każdym przetasowaniu talii żywiołów poziom 
konfl iktu wzrasta o jeden. Gdy poziom konfl iktu 
będzie wynosił 3, nie rośnie dalej.

Karty wyłożone na stół tworzą układ żywio-
łów. Obaj gracze mogą korzystać ze znajdują-
cych się w nim kart mocy – są one kontrolowane 
przez obu graczy. Na zakończenie tej fazy gracze 
umieszczają w swojej stawce tylu wiernych, ile 
wynosi aktualny poziom konfl iktu.

Licytacja składa się z trzech kolejnych faz. 
Aktywnym graczem na początku każdej fazy li-
cytacji zostaje gracz posiadający inicjatywę.

Aktywny gracz musi wybrać jedną z dostęp-
nych w licytacji akcji. Ich zestaw zależy od tego, 
czy stawki graczy są równe (znajduje się w nich 
taka sama ilość czcicieli każdego rodzaju).

GDY STAWKI SĄ RÓWNE, MOŻESZ:

Czekać Nie zmieniasz stawki. Aktywnym gra-
czem staje się przeciwnik.

Podbić 
stawkę

Dołóż ze swojej wspólnoty do swojej 
stawki jeden wybrany żeton czciciela 
(proroka, kapłana lub wiernego).

GDY TWOJA STAWKA JEST MNIEJSZA,
MOŻESZ:

Wyrównać 
stawkę

Dołóż do swojej stawki żeton lub 
żetony czcicieli tak, aby stawki stały 
się równe.

Przebić
Wyrównaj stawkę, a potem dołóż do 
niej dodatkowo jeden wybrany żeton 
czciciela.

NIEZALEŻNIE OD SYTUACJI, MOŻESZ:

Opuścić 
wyznawców

Przegrywasz aktualne rozdanie, ale 
nie ryzykujesz dalszych strat.

Przed wykonaniem swojej akcji gracz może 
zagrać wybraną ilość kart efektów i miejsc ze 
swojej ręki. 

Po wykonaniu akcji zmienia się aktywny 
gracz. Akcje wykonuje się naprzemiennie aż do 
zakończenia fazy licytacji.

Uwaga: Przy podbijaniu bądź przebijaniu stawki 
nie można używać żetonów, których przeciwnik 
nie ma już w swojej wspólnocie – przeciwnik musi 
mieć możliwość  wyrównania.

Faza licytacji kończy się, gdy:
• jeden z graczy wyrówna stawkę 
• obaj gracze zdecydują się czekać

Kiedy jeden z tych warunków zostanie speł-
niony, należy odsłonić kolejną kartę z układu 
żywiołów i przejść do następnej fazy licytacji 
– aktywnym graczem zostaje na powrót gracz 
z inicjatywą.

Kiedy jeden z graczy opuszcza swoich wy-
znawców, przegrywa aktualne rozdanie bez roz-
grywania bitwy. Należy natychmiast przejść do 
fazy rozliczenia, pomijając pozostałe do rozegra-
nia fazy licytacji.
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nie można używać żetonów, których przeciwnik 
nie ma już w swojej wspólnocie – przeciwnik musi 
mieć możliwość  wyrównania.



Druga faza licytacji przebiega dokładnie tak 
samo, jak pierwsza – z tą różnicą, że odsłonięte są 
teraz cztery karty układu żywiołów.

Po zakończeniu tej fazy należy odsłonić piątą 
kartę układu żywiołów i przejść do ostatniej fazy 
licytacji.

W ostatniej fazie licytacji odsłonięte są już 
wszystkie karty układu żywiołów.

Po zakończeniu tej fazy przechodzimy bezpo-
średnio do fazy bitwy.

Rozpoczynając fazę bitwy, zsumuj siłę czci-
cieli w każdej ze stawek. Wierni są warci 2 punk-
ty, kapłani – 5, a prorocy – 10 punktów.

Jeśli siły są równe, aktywnym graczem zosta-
je gracz z inicjatywą. Jeśli siły są różne, aktyw-
nym graczem zostaje gracz z mniejszą siłą.

Aktywny gracz może: 
• zagrać wybraną ilość ataków – każdy atak 

wpływa na siłę czcicieli, a więc pomaga 
zwyciężyć w bitwie

• spasować – jeśli nie chce lub nie może za-
grać ataku. Po skorzystaniu z tej możliwości 
nie można już zagrywać kart ataków w tej 
fazie.

Uwaga: Wszystkie ataki, jakie zagrywasz w jednej 
fazie bitwy, muszą być z tej samej sfery. Przykła-
dowo, nie możesz zagrać w jednej bitwie ataków 
ze sfer wody i ognia.

W tej fazie nie można też zagrywać kart efek-
tów i miejsc.

Jeśli spasuje gracz, który aktualnie ma mniej-
szą siłę, przegrywa on bitwę i rozdanie - jego 
przeciwnik staje się zwycięzcą. 

Jeśli siły graczy są równe i obaj gracze kolej-
no spasują, bitwa i rozdanie kończą się remisem.

Karty ataków zawsze są rozpatrywane w ko-
lejności zagrania. 

Przykład. Zostały kolejno zagrane następu-
jące ataki: „siła wszystkich kapłanów wynosi 0”, 
„wszyscy twoi kapłani mają dodatkowo +3 punkty 
siły”. W tej sytuacji, każdy kapłan gracza, który 
zagrał drugi atak, będzie miał 3 punkty siły. Gdy-
by te karty zostały zagrane w odwrotnej kolejno-
ści, ci sami kapłani mieliby 0 punktów siły.

Należy też pamiętać, że czciciele usunięci 
w jakikolwiek sposób ze stawki nie dodają już nic 
do siły swojego właściciela, niezależnie od tego, 
jakie modyfi katory są w użyciu.

Przykład. Mamy w stawce 3 wiernych, a więc 
6 punktów siły. Jeśli zagramy atak „wszyscy twoi 
wierni mają dodatkowo +1 punkt siły”, nasza siła 
wzrośnie do 9. Jeśli jednak nasz przeciwnik zagra 
własny atak i wycofa jednego wiernego z naszej 
stawki, tracimy siłę tego wiernego wraz z modyfi -
katorem – nasza siła będzie na powrót wynosić 6 
(2 razy po 3 punkty).

Po zakończeniu bitwy przechodzimy do fazy roz-
liczenia.

W pierwszej kolejności mogą zostać zagrane 
wszystkie karty, które mają w tekście zwrot „za-
graj w fazie rozliczenia”. Pierwszeństwo w ich 
zagrywaniu ma gracz z inicjatywą. Po zagraniu 
wybranych przez niego kart, tę samą możliwość 
otrzymuje drugi gracz.

Jeżeli zwycięzca rozdania nie ma w swojej 
wspólnocie żetonu proroka (nie posiada już pro-
roków lub wszyscy jego prorocy znajdują się 
w stawce), w nagrodę za zwycięstwo dobiera  
nowy żeton proroka z banku do swojej wspól-
noty.

Przegrany w rozdaniu (gracz, który opuścił 
swoich wyznawców bądź przegrał bitwę) odrzu-
ca do banku wszystkie żetony czcicieli ze swojej 
stawki. Zwycięzca rozdania cofa wszystkie żeto-
ny ze stawki z powrotem do swojej wspólnoty. 
Jeżeli w rozdaniu był remis, obaj gracze cofają 
swoje żetony do swoich wspólnot.
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Uwaga: Wszystkie ataki, jakie zagrywasz w jednej Wszystkie ataki, jakie zagrywasz w jednej Wsz
fazie bitwy, muszą być z tej samej sfery. Przykła-
dowo, nie możesz zagrać w jednej bitwie ataków 
ze sfer wody i ognia.



Wszystkie karty miejsc należące do przegra-
nego gracza zostają zaznaczone (obrócone tak, 
aby leżały poziomo). Karty miejsc przegranego, 
które były już wcześniej zaznaczone, zostają od-
rzucone na jego stos kart odrzuconych.

Następnie gracze odrzucają wszystkie karty, 
jakie pozostały im jeszcze na ręku. Wszystkie wy-
łożone w tym rozdaniu karty mocy i trwałe efekty 
również należy odrzucić.

Zwycięzca rozdania przejmuje inicjatywę. 
Jeśli rozdanie zakończyło się remisem, inicjaty-
wa pozostaje u gracza, który miał ją wcześniej.

Jest to ostatnia faza każdego rozdania, w któ-
rej gracze kolejno dobierają karty z toru modlitw. 
Dobranie karty w tej fazie jest obowiązkowe.

Fazę rozpoczyna gracz posiadający inicjaty-
wę. Może wybrać dowolną kartę z toru. Jeżeli nad 
kartą znajduje się żeton czciciela, musi za nią za-
płacić, odrzucając ze wspólnoty taki sam żeton do 
banku. Dwie pierwsze karty,  nad którymi nie leży 
żaden żeton, są darmowe. Drugi gracz wybiera 
kartę w ten sam sposób.

Gracze kładą dobrane karty na stos kart odrzuco-
nych. Jeżeli żaden z graczy nie wybrał najtańszej 
karty z toru (leżącej najbardziej na lewo), należy 
ją odrzucić.

Po wykonaniu tych czynności wszystkie kar-
ty znajdujące się na torze są przesuwane w stronę 
jego początku – tak, aby nie było pomiędzy nimi 
luk. Pozostałe wolne miejsca na końcu toru wy-
pełniane są nowymi kartami z talii modlitw tak, 
aby na torze znów znalazło się 6 kart.

Jeżeli w fazie rozpoczęcia jeden z graczy nie będzie w stanie dołożyć tylu żetonów wiernych do 
stawki, ile wynosi aktualny poziom konfliktu, przegrywa całą rozgrywkę. Jeśli obu graczy spotka to 
w tym samym rozdaniu, gra kończy się remisem.

• złota zasada – jeśli tekst umieszczony na 
karcie jest sprzeczny z zasadą znajdującą się 
w instrukcji, pierwszeństwo zawsze ma zasa-
da znajdująca się na karcie.

• zagrywanie kart w odpowiedzi – karty 
z tekstem „zagraj po [warunek]” możemy 
zagrać natychmiast po zajściu tego warunku, 
niezależnie od fazy i od tego, kto jest aktyw-
nym graczem. Jeśli obaj gracze będą chcieli 
zagrać kartę w odpowiedzi na ten sam wa-
runek, pierwszeństwo ma gracz z inicjatywą.

• stos kart odrzuconych – stos kart odrzu-
conych jest zakryty – w normalnej sytuacji 
przeciwnik nie widzi kart, które odrzucasz.

• wyszukiwanie kart – za każdym razem, kie-
dy wyszukujesz jakąś kartę w jednej z talii 
lub ze stosu kart odrzuconych, musisz poka-
zać ją swojemu przeciwnikowi. 

• rozmienianie czcicieli – zawsze kiedy 
w twojej wspólnocie zabraknie kapłanów 
lub wiernych (nawet w trakcie ich dokłada-
nia w fazie rozpoczęcia lub ze względu na 
tekst karty), musisz rozmienić jeden żeton 
wyższego rodzaju na dwa tego, którego ci 
brakuje – jeden żeton proroka na dwóch ka-
płanów (jeśli brakuje ci kapłanów), lub jeden 
żeton kapłana na dwóch wiernych (jeśli bra-
kuje ci wiernych). Z rozmieniania możesz 
skorzystać tylko w tej sytuacji – musi bra-
kować jednego z rodzajów czcicieli w twojej 
wspólnocie.

• usuwanie z gry – sformułowanie „usuń czci-
ciela” oznacza, że należy odrzucić żeton do 
banku. Sformułowanie „usuń kartę” ozna-
cza, że należy ją odłożyć na bok – nie bierze 
ona więcej udziału w grze w żaden sposób.
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Poniższy przykład przedstawia pojedyncze rozdanie w Teomachię rozegrane pomiędzy Alicją i Bartkiem.

Gracze wykładają na środek stołu pięć kart mocy z talii żywiołów - trzy 
odkryte i dwie zakryte.

Gracze dobierają po pięć kart ze swoich talii i dokładają do swoich 
stawek po jednym żetonie wiernego – poziom konfl iktu wynosi 1. 
Podczas gry poziom konfl iktu będzie rósł, a wraz z nim liczba żetonów 
w początkowej stawce.

Alicja, jako gracz z inicjatywą, rozpoczyna licytację. Widzi, że karty 
mocy na stole sprzyjają jej atakom ze sfery ognia, więc czuje się dość 
pewnie w tym rozdaniu. Podbija o kapłana, dokładając taki żeton do 
swojej stawki.

Bartek ma na ręku dobre ataki, ale są one ze sfery ziemi, której nie ma 
na stole. Mimo to decyduje się wyrównać. Dokłada do swojej stawki 
żeton kapłana.

Wyrównanie zawsze kończy fazę licytacji.

Odkrywana jest kolejna karta układu żywiołów - karta ze sfery ziemi.

Alicja wie z poprzednich rozdań, że Bartek ma w swojej talii dużo 
ataków ze sfery ziemi. Decyduje się czekać.

Bartek widzi, że przy tym układzie nie będzie mógł zagrać jednego ze 
swoich ataków. Również czeka, by móc obejrzeć kolejną kartę.

Gracze czekają, co kończy fazę licytacji.

Gracze odkrywają ostatnią kartę układu żywiołów. Jest to karta sfery 
ognia z jednym symbolem chaosu.
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Dzięki tej karcie Alicja może zagrać dwa dobre ataki. Gra agresywnie 
i podbija stawkę o kolejnego kapłana.

Ostatnia odkryta karta jest przydatna również dla Bartka, który posta-
nawia przebić stawkę. Dokłada żeton kapłana, wyrównując podbicie, 
a następnie dokłada jeszcze żeton proroka.

Alicja czuje się mniej pewnie. Mogłaby zdecydować się na opuszczenie 
wyznawców. Przegrałaby wtedy automatycznie, tracąc swoją stawkę, ale 
nie musiałaby ryzykować dodatkowego żetonu proroka.

Ma jednak na ręku efekt, który pomoże jej podjąć decyzję - Poznanie 
myśli. Zagrywa go, wykładając wcześniej z ręki brakującą kartę mocy 
wody. Poznanie myśli wymaga dwóch kart wody, a w układzie żywio-
łów znajdowała się tylko jedna.

Bartek musi pokazać wszystkie swoje karty, oprócz jednej wybranej. 
Decyduje się ukryć jedną z kart mocy ziemi.

Alicja, widząc karty Bartka, decyduje się jednak wyrównać, kończąc 
ostatnią fazę licytacji.

Ponieważ nikt się nie wycofał, dochodzi do bitwy. Siła czcicieli po obu stro-
nach jest równa i wynosi 22: prorok(10) + 2 kapłanów (2x5) + wierny(2). 
W takim wypadku bitwę rozpoczyna gracz z inicjatywą – Alicja. 

Alicja zagrywa Ścianę ognia, dodając 5 do siły swoich czcicieli. Ściana ognia 
wymaga 6 symboli chaosu, ale Alicja ma już do nich dostęp: cztery znajdują 
się w układzie żywiołów, a dwa pozostałe na zagranej wcześniej przez nią 
karcie mocy wody. Stosunek sił wynosi teraz 27-22.

Bartek zagrywa w odpowiedzi Trzęsienie ziemi. Aby to zrobić, potrzebuje 
trzech kart mocy ziemi. Na stole jest tylko jedna, ale na ręku ma jeszcze dwie 
karty mocy tej sfery. Wykłada je najpierw, a następnie zagrywa swój atak.
Atak daje 12 punktów, więc wynik wynosi teraz 27-34.
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Alicja zagrywa Ofi arę. Odrzuca kapłana ze swojej wspólnoty i wprowadza 
dwóch nowych kapłanów do stawki, co podnosi jej siłę o 10 punktów. 37-34.

Bartek zagrywa swój ostatni atak, Ruchome piaski. Może to zrobić dzięki 
wyłożonym wcześniej kartom mocy – znajduje się na nich brakujący, piąty 
symbol chaosu. Wynik wynosi teraz 37-40.

Alicja ma jeszcze jeden atak, ale jest on ze sfery powietrza. Ataki zagrane 
przez gracza w bitwie muszą należeć do jednej sfery, więc może tylko 
spasować.

Gracz o mniejszej sile spasował, więc przechodzimy do fazy rozliczenia.

Bartek wygrał rozdanie, więc zabiera czcicieli ze swojej stawki z powro-
tem do wspólnoty.

Alicja przegrała. Traci czcicieli ze swojej stawki, łącznie z żetonami 
dołożonymi w bitwie. Odrzuca je do banku.

Karty pozostające na rękach graczy są odrzucane. Odrzuca się również 
karty zagrane w trakcie rozdania (np. karty mocy).

Bartek, jako zwycięzca rozdania, pierwszy kupuje kartę z toru modlitw. 
Ponieważ ma w talii tylko ataki sfery ziemi, decyduje się kupić Potop, 
płacąc za niego żetonem kapłana.

Alicja widzi, że żadna z kart nie pasuje do jej talii. Wybiera jedną 
z dwóch darmowych kart. Dobiera kartę mocy ognia,  nic za nią nie 
płacąc.

Ponieważ żaden z  graczy nie kupił pierwszej karty z toru modlitw, jest 
ona odrzucana. Pozostałe na torze karty przesuwają się w prawo, a puste 
miejsca zostają wypełnione nowymi kartami z talii modlitw.

Następne rozdanie rozpocznie Bartek – wygrywając przejął inicjatywę.
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Poniższy rozdział przedstawia pełne zasady Teomachii przeznaczone dla doświadczonych graczy. 
W tej wersji gry zostaną wykorzystane dodatkowe elementy: plansze bóstw oraz karty mitów.

Przed przystąpieniem do gry należy wybrać 
jedną z wersji rozgrywki. Różnią się one ilością 
czcicieli w początkowej puli, a tym samym dłu-
gością gry. 

• rozgrywka standardowa – każdy z graczy 
otrzymuje 4 proroków, 8 kapłanów oraz 12 
wiernych

• rozgrywka heroiczna – każdy z graczy 
otrzymuje 5 proroków, 10 kapłanów oraz 15 
wiernych

Przed każdym z graczy należy umieścić od-
powiednią ilość czcicieli, tworząc w ten sposób 
początkowe wspólnoty. Pozostałych czcicieli na-
leży odłożyć na bok, tworząc bank.

Przed rozpoczęciem gry jeden z graczy losuje 
dwie z czterech występujących w grze mitologii. 
Bierze na rękę wszystkie plansze bóstw należą-
cych do tych mitologii. Jego przeciwnik bierze na 
rękę pozostałe cztery plansze. Następnie każdy 
z graczy odrzuca jedną losowo wybraną planszę 
z ręki przeciwnika.

W ten sposób tworzymy zestaw trzech bóstw, 
z których każdy z graczy wybierze jedno, repre-
zentujące go w rozgrywce.

Następnie każdy z graczy kompletuje talię, 
korzystając z tych samych zasad, co w rozgrywce 
podstawowej. Po stworzeniu talii każdy z graczy 
wybiera jedno z trzech bóstw i kładzie je zakryte 
przed sobą. Wybrane plansze są następnie odkry-
wane.

Każdy z graczy powinien wybrać z talii mi-
tów 5 kart pochodzących z tej samej mitologii, co 
jego bóstwo. Karty te należy potasować i położyć 
obok planszy bóstwa, koszulkami do dołu - tak, 
aby wierzchnia karta była widoczna dla obu gra-
czy.

Pozostałe bóstwa i mity należy odłożyć do 
pudełka.

Tor modlitw rozkładany jest tak samo, jak 
w rozgrywce podstawowej.
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Rozgrywka pełna przebiega według zasad 
rozgrywki podstawowej, z tą różnicą, że gracze 
mogą korzystać z atrybutów bóstw oraz kart mi-
tów.

Plansze bóstw i karty mitów to dodatkowe 
elementy, z których można korzystać w każdym 
rozdaniu. Na każdej planszy bóstwa znajduje się 
atrybut oraz żądanie.

Atrybut bóstwa można wykorzystać raz na 
rozdanie, płacąc wyznaczony przy nim koszt. Je-
śli na planszy nie zaznaczono inaczej, z tej moż-
liwości można korzystać tylko będąc aktywnym 
graczem w fazie licytacji. Atrybuty, których opis 
nie zawiera kosztu, działają zawsze.

Żądanie pozwala dobierać żetony cudu, któ-
re następnie posłużą do kupowania kart mitów. Za 
każdym razem, kiedy warunek podany w żądaniu 
zostanie spełniony, gracz kontrolujący bóstwo 
otrzymuje jeden żeton cudu, który kładzie na 
planszy swojego bóstwa.

Żetony cudu służą do zagrywania kart mi-
tów. Na początku rozgrywki każdy gracz otrzy-
muje 5 takich kart, odpowiadających mitologii, 
z której pochodzi jego bóstwo. Karty mitów na-
leży potasować i położyć obok planszy bóstwa 
koszulkami do dołu tak, aby był widoczny tekst 
wierzchniej karty.

W grze pełnej występuje dodatkowa faza: 
faza mitów. Rozgrywamy ją jako pierwszą fazę 
każdego rozdania, przed dobraniem kart i rozło-
żeniem układu żywiołów.

W fazie mitów każdy z graczy, zaczynając od 
gracza z inicjatywą, może:

• zagrać wierzchnią kartę talii mitów, płacąc 
wyszczególniony na niej koszt żetonami 
cudu

• przenieść wierzchnią kartę na spód talii
• pozostawić talię mitów bez zmian

Niezależnie od dokonanego wyboru, każdy 
gracz może wykonać w fazie mitów tylko jedną 
akcję.

Przed zagraniem karty mitu należy odrzu-
cić wyszczególnioną na niej ilość żetonów cudu 
z planszy bóstwa do banku. Zagraną w ten sposób 
kartę należy położyć przed sobą. Jej tekst obo-
wiązuje do końca rozgrywki, chyba że zostanie 
odrzucona. 

Odrzucone karty mitów są usuwane z gry i nie 
wracają do talii.

Jeżeli obaj gracze posiadają karty, które moż-
na wykorzystać na początku tej samej fazy, pierw-
szeństwo w ich wykorzystaniu ma zawsze gracz 
z inicjatywą. Wykorzystuje on wszystkie wybrane 
przez siebie karty. Następnie to samo robi drugi 
z graczy, po czym faza jest rozgrywana według 
normalnych zasad.
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bank układ żywiołów
talia żywiołów

twoja stawka

twoja talia

twoja wspólnota

tor i talia 
modlitw

stos kart odrzuconych

PATRONI MEDIALNI:


