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Misje

Teoretycznie ma flagę Francji, więc 
zaliczyłem sobie tę Misję posiadając 
tylko 4 wżenionych Znajomych i Głowę 
Rodziny jako piątego Francuza.

Tak, Głowa Rodziny posiada flagę 
francuską, jest więc traktowana jako 
Francuz na potrzeby rozpatrywania 
takiej Misji.

3.  Jak to jest z kartami Misji zdobytymi 
w III Generacji. Możemy nimi 
odblokować tylko jeden czy dwa 
z pomniejszych celów z karty Patrona?

Jedna karta Misji odblokowuje jeden 
z pomniejszych celi. Jeśli w trakcie III 
Generacji uda się zdobyć dwie karty 
Misji, odblokujemy oba pomniejsze cele 
(str. 15 instrukcji).

4. Czy karty Misji z III Generacji można 
realizować?

Nie. Zamiast tego pozawalają one 
odblokować dodatkowe możliwości 
punktowania z kart Patronów (str. 15 
instrukcji).

5. Ile czasu jest na wykonanie Misji? 
Czy misja wzięta w I Generacji może 

być wykonana w II Generacji, czy po 
pierwszej przepada? Wiem, że Misje 
dociągnięte w III Generacji służą 
tylko do odblokowania pomniejszych 
celi Patronów, ale czy Misje z I i II 
Generacji można wykonywać w III 
Generacji?

Tak. Misje, które zostały podjęte w I lub 
II Generacji mogą być wykonane 
w dowolnym momencie swojej tury, ale 
nie później niż przed końcem ostatniej 
(dziewiątej) rundy gry. Przy czym Misje, 
których podejmiemy się w trakcie III 
Generacji należy zaznaczyć, wkładając 
pod kartę Patrona tak, żeby nie zostały 
pomylone z innymi Misjami, ponieważ 
takich Misji nie można wykonywać (str. 
15 instrukcji).

6. Czy karta Misji Kariera w Marynarce 
Wojennej ma błąd? Jest na niej warunek: 
„jeśli masz min. Anglika”. Na każdej 
innej karcie jest: „jeśli masz min. 2 
narodowości.” I nie wiem czy celowo jest 
tu inaczej (tzn. tylko 1 osoba zamiast 2) 
czy to pomyłka?

Tak, to niestety pomyłka, powinno być 
„2 Anglików”.

najczęściej
zadawane pytania

Zebrał i odpowiedZiał Michał walcZak

NADCIĄGA 
REWOLUCJA

Przygotuj się na zbliżającą się rewolucję, aby ochronić swoją rodzinę.
Wymagania:

Posiadaj min. 2   
w twojej rodzinie.

Zapłać 1 .
Nagroda:

+3 . Każdy z przeciwników 
odrzuca 1 z ręki 

oraz oddaje 1  do banku.

JOHN PAUL 
JONES 

(oficer marynarki)

+2  za każdego  
w twojej rodzinie 

w . 

+2  za każde  
małżeństwo zaaranżowane 

na  z .

+2  za każdy Tytuł  
w twojej rodzinie.

1. Czy jeśli na karcie Misji jest napisane 
np.: „+2 za każdego członka rodziny” 
(np. który nie jest Francuzem) to za 
członka rodziny należy uważać:  
a) zarówno dziecko jak i ożenionego 
Znajomego, czy b) tylko przyjętych do 
rodu Znajomych?

Na potrzeby punktowania nie należy 
liczyć Dzieci jako Francuzów w rodzinie. 
W przypadku liczenia osób o określonej 
narodowości wliczają się jedynie karty 
z flagą (Głowy Rodziny i Znajomi). 
Za osoby „w rodzinie” należy również 
uważać Znajomych w zaaranżowanych 
małżeństwach (str. 12 instrukcji).

2. Miałem Misję dającą punkty za 5 
Francuzów w rodzinie. 
Czy Głowa Rodziny się do tego wlicza? 

patroni

1. Karta John Law pozwala 
otrzymać +2 punkty Honoru za 
każde zaaranżowane małżeństwo 

z Rzemieślnikiem w IV Generacji. 
Wcześniej jednak zrealizowano Misję 
„Gildia Rzemieślników”, która mogła 
być traktowana jako Znajomy o fachu 
Rzemieślnika. Pytanie: jak się używa 
tej karty Misji, bo w instrukcji jest 
napisane, że można przypisać ją do 
dowolnej Generacji. Czy mogę wżenić 
osobę z dowolnym zawodem i zamienić 
go na Rzemieślnika czy po prostu kładę 
kartę Misji obok linii IV Generacji 
i potem liczę punkty sobie za kolejnego 
Rzemieślnika?

Taką kartę można po prostu położyć obok 
IV Generacji, aby móc ją uwzględnić 
w punktowaniu (str. 19 instrukcji). Nie 
trzeba jej „żenić” z żadną kartą.

 2. Madame Pompadour - punktuje za 
dzieci urodzone „podczas III Generacji”. 
Czyli punktuje za dzieci znajdujące się 
w IV Generacji a nie dzieci znajdujące 
się w III Generacji?

Tak, chodzi o karty dzieci, które są 
obrócone stroną Dziecka do góry w IV 



2

Generacji, czyli urodzone przez osoby 
dorosłe w rundach gry przypadających 
na III Generację (str. 8 instrukcji).

3. Karta patrona John Law: na karcie 
jest „+9 honoru, gdy masz minimum 7 
worków” Chodzi o minimum 7 symboli 
worka na kartach Znajomych wyłożonych 
przed graczem na końcu gry?

Chodzi o wartość na torze Dochodu. 
Te 7 punktów Dochodu może 
pochodzić z dowolnego źródła: Tytuły, 

Przedsiębiorstwa lub właśnie Znajomi 
(str. 11 instrukcji).

4. Czy z karty Patrona można aktywować 
tylko jeden pomniejszy cel? W zasadzie 
są 3 rundy w III Generacji i przy 
odrobinie szczęścia mógłbym zdobyć 
2 zakryte karty Misji, żeby aktywować 
obydwa pomniejsze cele.

Tak, można za pomocą dwóch kart Misji 
aktywować dwa pomniejsze cele (str. 15 
instrukcji).

5. Karta patrona Jean Jacques Rousseau 
daje 1 punkt Honoru za każdy Pałac lub 
Przedsiębiorstwo. Naprawdę tam ma 
być LUB?

Lub oznacza, że punkt dostaje się za 
każdą z tych rzeczy. Mając dwa Pałace 
i jedno Przedsiębiorstwo otrzymamy 
łącznie 3 punkty Honoru.

pałace i prZedsiębiorstwa

1. Do pre-orderów Portalu dodawane 
było 7 kart specjalnych Pałaców. Różnią 
się tym od standardowych, że każdy ma 
dodatkowy unikatowy bonus. Są dwa 

warianty gry z nimi: jeden, że po prostu 
te 7 Pałaców używane jest zamiast 7 
normalnych, oraz drugi, że każdy dostaje 
jeden (a dokładnie jeden z czterech, które 
mają stałe działanie) na początku gry. 
Czy używanie dodatkowych kart Pałaców 
w którymkolwiek wariancie zmienia ilość 
Pałaców występującą w grze?

Nie, w żadnym przypadku pula 
standardowych kart Pałaców dostępnych 
w ramach akcji Pałac (str. 6 instrukcji) 
nie ulega zmianie – jeśli kartami 
bonusowymi zastępujemy zwykłe 
Pałace, to normalnie odliczamy, ile tych 

kart będzie w grze, a jeśli używamy 
ich w drugim wariancie, to liczba 
dostępnych zwykłych Pałaców jest 
zgodna z normalnymi zasadami.

2. Czy za przedsiębiorstwo płaci się 
Prestiżem (tak, jak napisane jest 
w instrukcji), czy Honorem (tak, jak 
narysowane jest na planszy)?

Prawidłowy jest koszt umieszczony 
na planszy. Za tą akcję przyjdzie nam 
zapłacić Honorem. W instrukcji znalazł 
się błąd, przepraszamy.

karty dZieci

Szerokie biodra: zawsze 
kiedy ciągniesz dla niej ,  
zignoruj karty Komplikacji.

1. Kiedy kończy się Generacja to 
dorastają dzieci i zaaranżowane 
małżeństwa nabierają mocy. W jakiej 
kolejności to się odbywa?

Począwszy od pierwszego gracza, 
zgodnie ze wskazówkami zegara każdy 
z graczy obraca wszystkie swoje dzieci 
o 180 stopni, by zaznaczyć, że dorosły 
(str. 9 instrukcji).

2. Kiedy „odpalają” się zdolności dzieci 
np.: Lowelas - kiedy dziecko dorasta, 
czy przy urodzeniu? Kierowaliśmy się 
zasadą, że wtedy kiedy napis na karcie 
jest dobrze zorientowany.

Dokładnie o to chodzi - cechy dzieci 
działają wtedy, kiedy napis na karcie 
jest dobrze zorientowany. Tylko cecha 

„Niespodziewane bliźniaki” działa 
zaraz po urodzeniu się Dziecka, 
pozostałe są aktywne dopiero, gdy 
Dziecko dorośnie.

3. Lowelas - karty Znajomych dobiera 
się zaraz jak dziecko dorasta, jak nie 
ma kobiety do dobrania, to Lowelas 
nie dobierze żadnej karty?

Tak. Jeśli nie ma żadnej karty do 
dobrania, cecha Lowelasa nie zadziała 
(str. 19 instrukcji).
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4. Przystojniak – monety dostajemy 
po rozpatrzeniu akcji Małżeństwo do 
końca, czyli Aranżacja Małżeństwa nie 
przyniesie ich od razu, ale dopiero po 
zrealizowaniu Małżeństwa?

W przypadku zaaranżowanego 
z Przystojniakiem małżeństwa, złoto 
dostaje się po wprowadzeniu w życie 

tego Małżeństwa, czyli dopiero kiedy 
Przystojniak dorośnie (str. 19 instrukcji).

5. Pytanie a propos Prawdziwej 
Piękności, z którą Małżeństwo 
kosztuje 2 monety mniej. Problem 
w tym, że jeśli jest jeszcze 
dziewczynką, to napis jest obrócony 

nie tak jak trzeba i nie wiadomo, 
czy przy Aranżacji Małżeństwa też 
obowiązuje.

Nie obowiązuje. Aranżacja Małżeństwa 
z Prawdziwą Pięknością nie obniża 
kosztu ślubu.

inne

1. Czy po każdorazowym pobraniu 
złotych monet w kwocie odpowiadającej 
torowi dochodu tor ten należy 
wyzerować?

Nie. Tor nie zeruje się po dobraniu 
złotych monet (str. 11 instrukcji).

2. Czy efekt specjalny karty Znajomego 
przy akcji Małżeństwa trzeba wypełnić?

Tak. Efekt karty Znajomego musi 
zostać zrealizowany, chyba, że 
wyraźnie napisano inaczej (str. 12 
instrukcji).

3. Przy akcji Położna, jeśli pierwsza 
karta to Komplikacje - to jeśli: 
- wybiorę stratę matki - rodzi się 1 czy 2 
dzieci? 
- wybiorę stratę dziecka - urodzi się to 
drugie, czy nie?

Jeśli wybierzesz stratę matki, urodzi 
się minimum dwoje dzieci. Jedno 
„zamiast” karty Komplikacji (ponieważ 
wybraliśmy stratę matki), drugie, jako 
druga karta dziecka z akcji Położna.

Jeśli wybierzemy stratę dziecka, 
to urodzi się tylko jedno. Pierwsze 
zmarło w wyniku komplikacji, drugie 
normalnie przychodzi na świat jako 
druga karta z akcji Położna (str. 12 
instrukcji).

4. Czy jak leżą 2 karty Znajomych to 
mogę użyć akcji brania 3 kart i wtedy 

biorę dwie z leżących, dokładam pięć 
nowych, wybieram trzecią do ręki? Czy 
nie można użyć danej akcji gdy liczba 
odkrytych kart jest niewystarczająca?

W takiej sytuacji zbierzemy dwie karty 
do ręki, oraz jeszcze jedną, trzecią kartę, 
z nowego zestawu dopiero co wyłożonych 
pięciu kart (str. 13 instrukcji).

5. Czy mogę ponownie ożenić Znajomego 
jeśli w wyniku komplikacji przy porodzie 
umrze moja córka (karta dziecka)?

Nie. Jest to podyktowane względami 
historycznymi. W tamtych czasach 
inaczej podchodziło się do swoich 
dzieci biologicznych, a inaczej do 
ich „drugich połówek”. Po śmierci 
dziecka biologicznego, jego połowica 
przestawała być traktowana jako 
część rodziny. Zgodnie z regułami 
możemy jednak wciąż wpływać na 
życie dziecka takiej pary (teraz już 
jednego rodzica) – żenić je, rozwijać 
jego potomstwo, obdarować pałacem. 
Znajomy, który stracił żonę (kartę 
córki) wciąż liczy się jako nasza rodzina 
na potrzeby rozpatrywania cech, wciąż 
dostarcza nam dochodu, nie musimy 
go traktować pod żadnym względem 
inaczej - z tym jednym jedynym 
wyjątkiem – nie może ponownie się 
ożenić (str.17 instrukcji).

6. Czy jeśli za tytuł trzeba zapłacić 
obniżeniem Dochodu o 3, a gracz 

posiada Dochód na poziomie 2, to: 
a) nie może kupić Tytułu 
b) może i obniża Dochód do 0 
c) może i obniża Dochód do -1 (jest taka 
uwaga w instrukcji, że tory Prestiżu, 
Dochodu i Honoru nie są w żadną 
stronę ograniczone) 
jeśli c) jest prawdą, to co się dzieje, jeśli 
w fazie Dochodu gracz nie ma czym 
zapłacić?

Prawidłowa jest odpowiedź a). Ubiegać 
się o tytuł można jedynie wtedy, kiedy 
można opłacić jego koszt. A w tym 
przypadku obniżenie Dochodu jest 
swoistym kosztem.

Brak ograniczeń w torze Dochodu 
i Prestiżu tyczy się przede wszystkim 
sytuacji w której te tory kończą się 
względem ich górnej granicy, lub 
w przypadku toru Prestiżu -  jego 
dolnej granicy. Może się tak stać 
kiedy mieliśmy niską wartość Prestiżu 
a wżeniliśmy do rodu Znajomych 
z ujemną jego wartością. Co do 
wartości na torze Honoru, to nie 
może ona spać poniżej wskazanej 
na torze wartości. W tym przypadku 
należy jednak uznać, że akcje można 
wykonywać normalnie, jedynie efekt 
obniżenia Honoru już na nas po 
prostu nie wpływa. Jest to rodzaj 
społecznego dna, poniżej którego już 
nie da upaść się niżej.
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Gra jednoosobowa

Jeden z przodków  
twojej matki był 

(mężczyzna 
lub kobieta).

1. Każda akcja tyczy się niby tylko 
obecnej Generacji, czyli: żenić się 
można tylko w aktualnym „rzędzie”, 
Aranżować Małżeństwa tylko w rzędzie 
poniżej, dzieci rodzą się też tylko 
dla par aktualnego rzędu, Pałace, 
Przedsiębiorstwa, Tytuły i Filantropie 
też zdobywają tylko osoby/pary 
z aktualnego rzędu?

W podstawowym wariancie tak. 
Natomiast w wariancie „Testament” 
można rozwijać drzewo genealogiczne 
bez względu na Generacje (str. 21 
instrukcji)

2. Czy w wariancie „Testament” nie ma 
ograniczeń dla liczby pokoleń (rzędów 
kart)?

Nie. Drzewo genealogiczne można 
rozwijać w dowolnym kierunku, bez 
ograniczenia ilości generacji.

3. Blokada akcji (ze standardowego 
wariantu solo) nie obowiązuje 
w wariancie „Testament”?
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ELEMENT GRy JEST POWINNO Być

Karta Patrona „Kardynał de 
Fleury”

Punkt Prestiżu za każda parę 
w rodzinie.

Punkt Prestiżu za każde dwie 
pary w rodzinie

Karta Misji „Marynarka 
wojenna” Posiadaj min. Anglika. Posiadaj min. dwóch Anglików

Instrukcja, str. 15 2 karty Znajomych, jeden punkt 
Prestiżu

2 karty Znajomych, jeden punkt 
Honoru

Instrukcja, str. 20 3 karty Pałaców i 3 karty 
Posiadłości

3 karty Pałaców i 3 karty 
Przedsiębiorstw

8. Czy zaczynamy z kolorowym żetonem, 
czy tylko z dwoma normalnymi?

Grę zaczynamy bez dodatkowego piona, 
czyli tylko z dwoma pionami gracza.

9. Czy na początku 2. i 3. generacji 
losujemy żeton kolorowy?

Tak, zgodnie z ikonami na planszy 
głównej i przebiegiem gry.

10. Czy bonusy liczone dla rzemieślników 
w grze (np. z Chantal) liczone są też dla 
Patricka i jego rodziców?

Cechy kart startowych nie działają, 
jednak karty Znajomych, jakie mamy na 
początku gry (Laurent, Angelique oraz 
Patrick lub Nathalie) normalnie liczą się 
jako rzemieślnicy, czyli można liczyć je na 
potrzeby cech innych kart Znajomych.

11. Czy karta Tytułu lub Przedsiębiorstwa 
musi być dołączona do konkretnej 
postaci (żony albo męża), czy wystarczy, 
że jest dołączona do pary małżonków?

Karty Tytułów, Filantropii, Przedsiębiorstw 
lub Posiadłości dołącza się do postaci 
zgodnie z zasadami dla 2-4 graczy, 
czyli żaden członek rodziny (lub para) 
nie może mieć więcej niż jedną kartę 
Tytułu, Filantropii, Przedsiębiorstwa lub 
Posiadłości. Można więc dołączyć taką 
kartę do pary małżonków (jednak nie 
więcej niż jedną danego typu).

1. Karta Patrona „Kardynał de Fleury” nagradza punktem za każdą parę w rodzinie. Powinna jednak 
nagradzać punktem za każde dwie pary w rodzinie.

2. Karta Misji „Marynarka wojenna” wymaga do swojego ukończenia Anglika. Powinna jednak 
wymagać dwóch Anglików.

3. Ilustracja w instrukcji posiada błędny koszt wykonania akcji Przedsiębiorstwo. Prawidłowy koszt 
tej akcji jest przedstawiony na planszy głównej.

4. W instrukcji na stronie 20 wspomniano o „3 kartach Pałaców i 3 kartach Posiadłości”. Chodziło  
o „3 karty Pałaców i 3 karty Przedsiębiorstw”.

errata

Należy grać bez blokowania akcji. Dodanie 
blokowania akcji do wariantu „Testament” 
mocno podnosi poziom trudności, jednak 
wciąż istnieje możliwość zakończenia gry 
zwycięstwem.

4. Czy napisy na kartach dzieci 
zorientowane na stronę dorosłego 
obowiązują?

Karty dzieci z cechami należy usunąć 
z talii podobnie jak karty Komplikacji 
przy porodzie.

5. Czy w trakcie III Generacji można 
brać karty Misji dla ich treści, czy też 
nie? Z instrukcji wynika, że w tym 
względzie nie ma zmiany w stosunku 
do gry wieloosobowej, ale wtedy 
wyłączamy zupełnie czerwone pole 
(i czerwone piony) z gry.

Tak, można podejmować się wykonania 
nowych misji w III Generacji.

6. „3 karty Posiadłości” z Przygotowania 
to inaczej „3 karty Przedsiębiorstw”?

Tak, to błąd. W wariancie solo 
występują 3 karty Posiadłości i 3 karty 
Przedsiębiorstw.

7. Akcja „Kim oni byli”: mogę albo 
podmienić leżącą kartę Dziecka, albo 
położyć nową dodatkową kartę jako 
czyjegoś współmałżonka, tak?

Zgadza się (str. 21).
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