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Runeterra to świat 
nieskończonej magii i 
przygód. Potężni bohaterowie 
walczą ze sobą, by decydować 
o losach państw, i mierzą 
się ze starożytnym złem, 
które zagraża wszelkiemu 
stworzeniu…

Tellstones to gra znana w 
całej Runeterze. Mimo że 
różni się między kulturami, 

krajami i plemionami, 
niemal zawsze jest nazywana 
pojedynkiem umysłów — 
polega na blefowaniu, a obaj 
gracze mają na początku 
takie same informacje. 
Sprawdzi nie tylko twoją 
pamięć i skupienie, ale także 
to, czy potrafisz przechytrzyć 
przeciwnika.



Każdy gracz bierze żeton punktowy 
i kładzie go obok maty.

Wybierzcie losowo jeden z kamieni 
z Puli i połóżcie go symbolem 
do góry na środku Linii. Teraz 
zdecydujcie, kto zacznie.

Podczas tury każdy gracz 
wykonuje jedną z sześciu akcji, by 
manipulować Linią lub próbować 
zdobyć punkty. Gdy zakończysz 
wybraną akcję, następuje ruch 
przeciwnika.

Przygotowanie gry
W Tellstones: King's Gambit gra się 
siedmioma kamieniami, z których 
każdy ma wyjątkowy symbol. 
Wygrywa gracz, który pierwszy 
zdobędzie trzy punkty.

Na początku rozłóżcie matę do gry 
poziomo między graczami — będzie 

ona nazywana Linią.

Połóżcie wszystkie 
kamienie obok maty 
tak, by obaj gracze 
mogli widzieć symbole. 
To Pula.

„Pula”

Gracz

1

Gracz
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„Linia”



Mieszkańcom Demacii 
Tellstones znana jest 
najczęściej jako „King’s 
Gambit”.

Dawno temu powstała 
legenda o królu Santonie 
Pierwszym. Jego prawo do 
tronu zostało podważone 
przez jego brata, Amigusa, a 
konflikt między nimi groził 
wybuchem wojny domowej 
w królestwie. By uniknąć 
rozlewu krwi i zdrad, 
zgodzili się na rozegranie 
partii Tellstones. Zwycięzca 
miał zostać prawowitym 
królem, a przegrany 
wiernym protektorem i 
wysokim marszałkiem.

Tego dnia Santon 
zaryzykował wszystko, by 
ocalić swój lud. Zwyciężył, 
a jego rządy były długie i 
sprawiedliwe. Amigus służył 
mu wiernie aż do śmierci.



Umieść
Wskaż kamień z Puli i powiedz 
przeciwnikowi, gdzie umieścić go 
na Linii. Nowy kamień musi leżeć 
symbolem do góry, po lewej lub 
prawej od kamieni w grze.

 

Ukryj
Wskaż kamień leżący wierzchem 
na Linii i każ przeciwnikowi go 
odwrócić symbolem do dołu. 
Kamień nie zmienia położenia 
na Linii.

Zamień
Wskaż dwa dowolne kamienie 
na Linii (leżące wierzchem, 
odwrócone lub taki i taki) i 
każ przeciwnikowi zamienić je 
miejscami. Kamienie pozostają 
wierzchem lub odwrócone nawet 
po zamianie.

Ważne: Gdy zdecydujesz 
się umieścić, ukryć lub 
zamienić, ty wybierasz, 
których kamieni to dotyczy, 
ale twój przeciwnik 
podejmuje akcję za ciebie.

Akcje



Podejrzyj
Podejrzyj symbol odwróconego 
kamienia, bez pokazywania go 
przeciwnikowi, a następnie odłóż 
na miejsce. Jeśli jednak przeciwnik 
zdobył punkt w swojej lub twojej 
ostatniej turze, możesz podejrzeć 
symbole maksymalnie na trzech 
odwróconych kamieniach w 
dowolnej kolejności.



Wyzwanie
Wskaż odwrócony kamień na 
Linii i powiedz przeciwnikowi: 
„Wzywam cię do nazwania tego 
kamienia”.

Twój przeciwnik musi to zrobić. 
Gdy odpowie, odwraca kamień.

Pamiętaj, jeżeli przeciwnik 
zdobył punkt podczas 
swojego lub twojego 
ostatniego ruchu, przy 
podglądaniu możesz 
podejrzeć maksymalnie trzy 
odwrócone kamienie.

Pierwszy gracz, który 
zdobędzie 3 punkty, 
wygrywa.

By zdobywać punkty, możesz rzucić wyzwanie lub przechwalać się. 
Po zdobyciu pierwszego punktu gracz umieszcza żeton punktowy po 
swojej stronie maty i dzięki niemu liczy łączną punktację.

Jeśli zgadł — zdobywa punkt. 
Jeśli się pomylił — ty zdobywasz 
punkt. 

Kamień pozostaje wierzchem 
do góry do czasu odwrócenia go 
przez ukrycie.



Przechwalanie się
Jeżeli któryś gracz uważa, że może
nazwać wszystkie zakryte kamienie na
Linii, musi powiedzieć: „Znam wszystkie
ukryte symbole”.

Przeciwnik ma trzy możliwości:

 
 Mówi „Wierzę ci, dostajesz punkt” 
  (dostajesz punkt). 

 Mówi „Nie wierzę ci, udowodnij” 
  (musisz nazwać i odwrócić wszystkie zakryte  
  kamienie w dowolnej kolejności). 

 Mówi „Nie interesuje mnie to, też je znam” 
  (twój przeciwnik skradł twoje przechwalanie się!  
  Teraz ty wybierasz między możliwościami I i II). 
  

Jeżeli gracz prawidłowo nazwie wszystkie odwrócone kamienie 
na Linii podczas przechwalania się, natychmiast wygrywa, 
niezależnie od liczby punktów.

Jeśli jednak mu się to nie uda, od razu przegrywa.

I

II

III



Doświadczeni gracze z Demacii często 
lubią trochę dodatkowej zabawy podczas 
manipulacji przeciwnika. Z humorem i 
odwagą mogą próbować zmylić rywala 
i głośno skupiają się na jego decyzjach 

taktycznych, albo wypowiadają nazwy różnych 
symboli czy próbują rozpocząć rozmowę na temat 
pogody lub ostatnich wydarzeń na królewskim 
dworze.

Niezależnie od tego, co powie twój rywal, 
musisz się postarać zapamiętać wskazywane 
lub podnoszone przez niego kamienie. Santon 
Pierwszy słynął z tego, że potrafił długo mówić na 
różne tematy, jednocześnie zapamiętując, co się 
dzieje z kamieniami…

Mimo że nie zawsze tak było, równowaga i 
uczciwość są bardzo szanowane w Demacii. 
Dlatego podczas rozpoczynania rozgrywki kamień 
z symbolem Wagi jest tradycyjnie umieszczany 
jako pierwszy.

Ponieważ mądrość często idzie w parze z wiekiem, 
zwyczajowo pozwala się starszemu zdecydować, 
kto zacznie rozgrywkę.

Niepisane zasady



Nieustraszona Gwardia 
składa się z najlepiej 
wyszkolonych i odważnych 
oddziałów demaciańskiego 
wojska i jest gotowa zmierzyć 
się z każdym wrogiem. Nie 
do pomyślenia jest, by ci 
potężni wojownicy sięgnęli 
po broń przeciwko sobie, 
nawet podczas najbardziej 
zajadłych kłótni. Zamiast 
tego, o ile są ku temu 
warunki, ich Kapitan Miecza 
nakazuje im „narysowanie 
linii”.

Każdy z wojowników 
przynosi własny zestaw 
Tellstones i powstają dwie 
Pule i Linie. Zestawy nie są 
połączone, tylko rozgrywane 
jednocześnie. Doskonale 
odzwierciedla to filozofię 
Nieustraszonej Gwardii: by 
zwyciężyć, czasami trzeba 
poczekać, aż przesadnie 
ambitny wróg za bardzo 
się rozpędzi i sprowadzi na 
siebie zagładę.



Miecz
Prawda i oświecenie ostrza 
protektora przepędzi mrok z serc 
naszych wrogów.Flaga

Nasza flaga 
powiewa wysoko. 
Nie ukrywamy, kim 
jesteśmy ani w co 
wierzymy.

Korona
Zasiadanie 
na tronie to 
poświęcenie 
się w służbie 
wszystkim 
Demacianom.

Tarcza
Armie Demacii nie ruszają do 
ataku, tylko do obrony.

Demaciańskie symbole
Mimo że istnieją lokalne wersje, symbole używane w King’s 
Gambit są niezwykle ważne pod względem kulturowym poza samą 
grą.

Mówi się, że prawdziwe intencje lub temperament
gracza mogą wpływać na to, jakie wybiera symbole…
albo o których zapomina.



Młot
Symbolizujący założenie 
naszego kraju zaginiony 
Młot Orlona reprezentuje 
silne poczucie
obowiązku, na
jakim
zbudowano
królestwo.

Waga
Nikt nie jest ponad 
prawem królestwa, 
a sprawiedliwość               
jest absolutna.

Koń
Dzielni wojownicy i ich wierne 
rumaki — nie spoczną, póki nie 
wypełnią obowiązku.



Mimo że w King’s Gambit 
tradycyjnie gra dwóch 
graczy, niedawno stał się 
popularny w karczmach 
Wielkiego Miasta Demacii 
wariant dla czterech, znany 
jako King’s Round.

Dwie pary graczy siedzą 
na przemian wokół stołu 
i każdy z graczy mówi 
przeciwnikowi po lewej, jak 
ma manipulować Linią.

 Gra toczy się zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. 
Współgracze mogą omawiać 
taktykę lub znajomość Linii w 
dowolnym momencie, jednak 
zawsze muszą mówić tak, 
by wszyscy przy stole mogli 
słyszeć.

Podczas podglądania gracz 
może wskazać swojego 
współgracza, by to on spojrzał 
na kamień. Jeżeli przeciwnik 
zdobędzie punkt, gracz 
ze swoim współgraczem 
mogą podejrzeć łącznie trzy 
kamienie.

Wyzwania i przechwalanie 
się dotyczą drużyny, ale 
przeciwnik po lewej stronie 
gracza musi zdecydować, 
jak zareaguje. Podobnie z 
przechwalaniem się: musi 
być wykonane przez drużynę 
— obaj gracze nazywają 
i obracają kamienie na 
przemian.

Sojusznicy 
walczą razem




