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„Aeon`s End” to gra planszowa autorstwa Kevina 
Rileya, która wywołała sporo zamieszania po 
światowej premierze w 2016 r. Niedługo później 
ukazało się drugie, poprawione wydanie, a wła-
śnie „Portal Games” zaproponował nam polską 
edycję tej gry. Na czym polega jej wyjątkowość? 
Nie leży ona w fabule, ponieważ ta nie jest jakoś 
szczególnie oryginalna. Oto mamy świat fantasy, 
w którym doszło do inwazji potworów. Ci, którzy 
przeżyli inwazję, schronili się w  zapomnianym 
podziemnym mieście Gravehold. Tam dowie-
dzieli się, że energia z tzw. wyłomów, którą po-
twory używają, by ich atakować, może zostać 
wykorzystana do obrony za pomocą specjal-
nych kryształów. Gracze wcielają się w magów, 
którzy specjalizują się w  walce z  wrogami wy-
korzystując tę moc. Jednak „Aeon`s End” wy-
różnia bardzo oryginalna mechanika gry. U  jej 
podstawy leży tzw. budowanie talii, czy dokupy-
wanie kart, które następnie możemy zagrywać 
(tak jak chociażby w grze „Dominion”). Autorzy 
wprowadzili do tej mechaniki sporo własnych 
pomysłów, które zupełnie zmieniają, w  mojej 
ocenie na korzyść, odczucia graczy. Po pierwsze 
nie tasujemy odrzuconych kart. To oznacza, że 
możemy mieć kontrolę nad tym, w  jakiej ko-
lejności będą się pojawiać. I to dodaje grze cał-
kowicie nowy wymiar. W „Aeon`s End” zwraca 
uwagę również oryginalny sposób ustalania ko-
lejności za pomocą losowania kart. Akurat brak 
kontroli nad kolejnością jest o  tyle ciekawy, że 
pozwala lepiej wczuć się w  atmosferę bitwy, 
w której nie wszystko da się przewidzieć. „Aeon`s 
End” to bardzo solidna mechanicznie i  tema-
tycznie pozycja dla fanów gier kooperacyjnych 
i solo. 

„Przenosicie się do cyrku w XIX w. Waszym zada-
niem jest zaprezentowanie skomplikowanych 
układów akrobatycznych”. W ten sposób zaczyna 
się właśnie wydana w Polsce przez Grannę gra 
planszowa „Ale cyrk”. To krajowa edycja „Topito” 
autorstwa Niemca Marco Teubnera specjalizują-
cego się w grach rodzinnych, w szczególności ta-
kich, które dają dużo frajdy dzieciom (jego inne 
tytuły to m.in. „Dzieci z Carcassone” czy „Epoka 
kamienia Junior”). Nie inaczej jest w przypadku 
„Ale cyrku”. To gra zręcznościowa, ale wymaga-
jąca także myślenia. Przy czym reguły ma bardzo 
proste. Na początku gry wykłada się trzy tzw. 
areny cyrkowe, czyli okrągłe kawałki tektury, 
na których będziemy układać jeden na drugim 

drewniane klocki z  obrazkami artystów cyrko-
wych. Następnie każdy dostaje po cztery karty, 
na których zawarte są warunki, jakie muszą 
spełnić (kart tych nie należy pokazywać innym 
graczom). Następnie gracze mogą albo wziąć 
nowy klocek i położyć go na „arenie cyrkowej”, 
albo przestawić któreś z już stojących. Klockami 
manipulujemy tak długo, aż spełnimy, któryś 
z warunków z naszych kart. Wówczas krzyczymy 
„Ale cyrk”. Wygrywa ten, kto pierwszy zgromadzi 
siedem kart, których wymagania spełnił. „Ale 
cyrk” to gra, która zarówno bawi dzieci, jak i ro-
dziców. Jest krótka, uczy myślenia i koordynacji 
ruchowej. Grać w nią mogą już sześciolatki. Zde-
cydowanie polecamy!

Jest bardzo niewiele gier planszowych na rynku, 
w które można grać w dziesięć osób. Tym bar-
dziej warto więc zwrócić uwagę na wydaną 
ostatnio po polsku przez Lucrum Games po-
zycję „Amazonki”. To krajowa edycja niemieckiej 
gry „Tempel des Schreckens” z 2016 r. W grze fak-
tycznie może brać udział dziesięć osób, ale nie 
mniej niż trzy. W praktyce największa przyjem-
ność z gry jest wówczas, gdy do stołu zasiądzie 

„Jest koniec XVI w. Nowa Ziemia powoli pod-
nosi się po Dniu Oczyszczenia: dniu,w którym 
eksplozja nieznanego pochodzenia o  katastro-
falnym zasięgu wstrząsnęła całą planetą. Więk-
szość ludności została zgładzona, a  znaczna 
część powierzchni Ziemi przestała nadawać się 
do zamieszkania”. W ten sposób zaczyna się gra 
planszowa wydana właśnie w Polsce przez firmę 
Albi. Jej autorem są węgierscy projektanci Ri-
chard Amann, Viktor Peter i Dávid Turczi z firmy 
Mindclash Games. „Anachrony” okazała się być 
wielkim hitem platformy crowfundingowej 

kickstarter. Gracze zebrali na jej wydanie 440 tys. 
dol., choć do wydania wystarczyłoby 40 tys. dol. 
Czy entuzjazm ma uzasadnienie? Gracze wcielają 
się w liderów tzw. ścieżek ideologicznych Nowej 
Ziemi: Harmonii, Dominacji, Postępu, Zbawienia. 
Ich zadaniem jest przygotowanie się na nadcho-
dzące uderzenie asteroidy, zabezpieczenie przy-
szłości dla swoich ludzi i pokonanie pozostałych 
trzech Ścieżek, by stać się ideologią dominu-
jącą na ziemi. Najważniejszą mechaniką w „Ana-
chrony” jest umieszczanie swoich pracowników 
na polach i  wykonywanie akcji z  tymi polami 

związanymi. Mechanika nie jest oryginalna, 
ale autorzy gry mieli kilka własnych pomysłów, 
które nadają jej świeżości. Jednym z nich jest po-
mysł na przenoszenie zasobów w czasie. Innym 
system zasilania i używania tzw. egzoszkieletów. 
„Anachrony” to znacznie mniej skomplikowana 
gra, niżby się na pierwszy rzut oka wydawało. 
Daje sporo frajdy, głównie ze względu na bardzo 
sprawne połączenie mechaniki z  tematyką grą. 
„Anachrony” to solidna pozycja, która podoba się 
każdemu, kto lubi klimaty science-fiction i chce 
„zanurzyć” się w tematyce gry.

Ale cyrk!
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od pięciu do ośmiu graczy. Zasady są bardzo 
proste. Grupa poszukiwaczy  złota dociera do 
świątyni w puszczy amazońskiej i próbuje zna-
leźć w niej złoto. Gracze losują role amazonek, 
które bronią świątyni i poszukiwaczy, którzy szu-
kają skarbów i nie ujawniają, kim są. Następnie 
każdy losuje po pięć kart, wśród których są kom-
naty ze złotem, pułapki i puste pokoje. W swojej 
rundzie gracz wybiera zakrytą kartę u  wybra-
nego innego gracza i  ją odkrywa. Z  tym że 
główna część gry polega na dyskusjach wokół 
decyzji. Gracze wcielający się w Amazonki będą 
starali się zwieść podróżników i zaprowadzić ich 
do pułapek. Podróżnicy wiedzą, że niektórzy 
gracze są Amazonkami i nie wiedzą do końca, 
komu zaufać. Jeżeli gracze potrafią wczuć się 
w  swoje role, gra potrafi sprawić gigantyczną 
frajdę. „Amazonki” to pozycja obowiązkowa na 
każdą imprezę.
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