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Plansza
Plansza podzielona jest na 5 
rzędów i 6 kolumn. Srebrny 
i brązowy rząd reprezentują 
magiczne tarcze ochraniające 
graczy.

Obaj gracze zaczynają z sześcioma 
krążkami, zapełniając nimi wolne 
pola swej magicznej tarczy. 

Karty
Na grę składają się 54 karty 
podzielone na dwie talie w różnych 
kolorach. Każdy gracz otrzymuje 
jedną talię. Postacie na kartach 
wywodzą się z fińskiej mitologii. 
Każda karta ma wartość z 
przedziału od 0 do 9. 

Układ kart na początku 
rozgrywki
Obaj gracze tasują swe talie, a 
następnie ciągną z nich po 6 
kart i kładą je na wyznaczonych 
miejscach planszy koszulkami 
w dół. W ten sposób widzą 
wzajemnie swe postacie i mogą 

stosownie do tego ułożyć plan 
działania. Następnie zbierają 
swe 6 kart i układają je w 
dowolnym porządku ponownie na 
wyznaczonych miejscach planszy, 
jednak tym razem koszulkami do 
góry. To ich wyjściowe ustawienia.

Przesuwanie krążków
Zawodnicy na przemian 
przesuwają swe krążki, a zaczyna 
gracz ze srebrnymi. W pierwszej 
kolejce mogą przesunąć jeden 
dowolnie wybrany krążek o jedną 
z trzech możliwych pozycji (do 
przodu lub na skos). W trakcie 
gry liczba możliwych posunięć 
zwiększa się do ośmiu (także w 
bok i do tyłu). Nie można jednak 
postawić krążka na polu już 
zajętym przez inny własny krążek.

Są dwa wyjątki dotyczące zasad 
przesuwania krążków:

A. Krążek, który atakuje któreś 
z pól tarczy przeciwnika (lub 
po prostu tam wkracza), może 

się poruszać jedynie prosto do 
przodu. 

B. Nie jest możliwe 
przemieszczanie się na skos 
pomiędzy dwoma krążkami 
przeciwnika, tzn. gdy jeden 
z krążków przeciwnika 
jest w tym samym rzędzie 
w sąsiedniej kolumnie, a 
drugi przed lub za krążkiem 
wykonującym ruch (w tej samej 
kolumnie).

Atak
Atak oznacza próbę wprowadzenia 
swego krążka na pole zajmowane 
przez krążek przeciwnika. Siłę 
ataku wyznacza karta atakującego 
z kolumny, w której rzecz się 
dokonuje. 

W momencie ataku obaj gracze 
odwracają swe karty: atakujący 
kartę z kolumny, z której 
przeprowadził atak, a atakowany z 
kolumny, w której stoi zaatakowany 
krążek.  

Karty wyznaczają wynik potyczki: 
zwycięża gracz, którego karta ma 
wyższą wartość. W przypadku 
remisu zwycięża gracz, który 
podejmował atak. Pokonany 
krążek opuszcza planszę,  jeśli 
zwycięży atakujący to jego krążek 
zajmuje miejsce atakowanego, 
w przeciwnym wypadku 
broniący pozostaje na swoim 
dotychczasowym miejscu. 

Gracz, który stracił krążek, 
otrzymuje możliwość zamiany 
miejscami dwóch wybranych 
swoich kart.Zużyte w walce karty 
każdy z graczy odkłada na swój 
osobny stos.

Wprowadzanie krążka do 
tarczy przeciwnika
Kiedy krążek stanie na polu 
należącym do tarczy przeciwnika, 
pozostaje już na nim do 
zakończenia rozgrywki, nie 
podlegając atakom. 

W
alka legendarnych bohaterów rozpoczęła się na 
długo przed tym, nim powstał świat, jakim go 
znamy. Mityczni herosi stanęli przeciw sobie i 
starli się w boju na dalekiej Północy. Stawka była 
wysoka. Każdy z nich zamierzał zostać tym, który 
ustanowi centrum świata, stawiając majestatyczny 

filar, który podtrzyma sklepienie niebios. Czy będzie on z brązu, czy 
ze srebra? O tym rozstrzygnie bitwa, która zaangażuje moce tajemnych 
znaków, wciągnie mędrców i magów, a nawet samych bogów!

Zwycięzca musi zostać wyłoniony, nim rozbiją się kacze jajka, z których 

skorupek, wedle mitu, uformuje się świat, „dając początek rzeczom 
pięknym i dobrym”, jak głosi Kalevala, fiński epos narodowy.

Kaleva to strategiczna gra planszowa, w której dwóch przeciwników 
staje do walki, korzystając z mocy bóstw i herosów z fińskich legend!

Dwóch graczy staje przeciw sobie. Walczą, próbując przełamać magię, 
która ochrania przeciwnika. Zwycięża gracz, który zdoła jako pierwszy 
umieścić trzy swoje krążki w obrębie ochronnej magicznej tarczy 
przeciwnika.

Przesuwanie krążków
BA
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Przywrócenie krążka do gry
Zamiast wykonania innego ruchu 
można przywrócić do gry dowolny 
ze swych utraconych wcześniej 
w walce krążków. Można jednak 
go umieścić tylko w rogu swej 
magicznej tarczy, zatem gdy oba jej 
skrajne pola są zajęte, nie można 
wykonać operacji przywrócenia 
do gry.

Akcja ta kończy naszą kolejkę, a 
ruch ma przeciwnik.

Ciągnięcie nowej karty
W momencie, gdy mamy puste 
miejsce na kartę, zapełniamy je, 
dobierając z talii nową kartę. Przed 
umieszczeniem jej na planszy 
możemy zobaczyć jej wartość. W 
trakcie gry możemy swobodnie 
spoglądać na swoje, rozłożone na 
planszy, karty. Gdy wyczerpie 
się talia, tasujemy swój stos z 
wykorzystanymi już kartami i 
formujemy z nich nową talię.

Zwycięzca gry
Zwycięża gracz, który przejmie 
trzy pola magicznej tarczy 
przeciwnika, stawiając na nich swe 
krążki! 

9
Ukko
Bóg nieba i plonów, rządca pogody i 
władca piorunów. Jest najważniejszym 
z bogów. To dzięki niemu rolnictwo 
stało się możliwe. Jego domem są 
niebiosa.

8
Kokko
Ogromny, ognisty orzeł, cały pokryty 
żelazem. Jego pióra rozpalają ogień, a 
w potężnych szponach potrafi unieść 
człowieka. Opiekun wszelkiego dobra.

7
Ahti
Władca mórz i jezior, który wypełnia 
rybackie sieci zdobyczą. Jest panem 
wszystkiego, co żyje w wodzie. Jego 
piękne córki często ukazują się 
żeglarzom, wabiąc ich w morskie 
otchłanie.

6Väinö
Mityczny mędrzec z początków czasu.  
Bard, który według legendy brał udział 
w tworzeniu świata. Jest najwyższym 
mistrzem zaklęć i czarów.

5
Kauko
Człowiek z głębokiego lasu, o 
namiętnej duszy, który marzył o 
schwytaniu łabędzia z podziemnej 
rzeki Tuonela. Zabijając świętego 
ptaka wiedział, że nie uniknie 
potępienia.

4
Louhi
Władczyni północnych krain zła, w 
których źródło mają chłód i wszelkie 
choroby. Rozporządza pogodą i potrafi 
tworzyć potężne zaklęcia. Matka złych 
stworzeń.

3
Aino
Uczciwa dziewczyna ze skromnej 
rodziny, którą spotkało nieszczęście. 
Dowiedziała się, że ma zostać wydana 
za starego Väinö. Topiąc się, uciekła 
przed złym losem do krainy  Ahti.

2
Kullervo
Naznaczony tragizmem groźny 
wojownik biorący niegdyś udział 
w bratobójczej walce. Wystąpił 
przeciwko swemu wujowi, którego 
rodzina pokonała jego własną, ale nie 
zdołała uśmiercić jego samego.

1
Terna
Zły duch, który przynosi choroby i 
nieszczęścia. Za Terną podąża śmierć, 
by zbierać swe mroczne żniwo.

Tuuri 
Leśna istota, opiekunka dobrych 
rzeczy. Przynosi szczęście wszystkim 
wokół niej. 

Kaleva 
zrodziła się 
z inspiracji 

pradawnymi 
sagami Finów!

Zawartosć:
Plansza, 6 Srebrnych Krążków, 
6 Brązowych Krążków, 54 Karty 
Postaci (Brązowe oraz Srebrne)
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Specjalna zdolnosć Terny: podstęp 
Gdy zaatakuje się kartę Terny kartą o wyższej wartości, żaden krążek nie 
opuszcza planszy, lecz zamieniają się one miejscami. Jeśli obaj gracze mają w 
sytuacji ataku karty Terny, wygrywa ten, który go przeprowadził, a przegrany 
krążek opuszcza planszę.

Specjalna zdolnosć Tuuri: rozpoznanie 
Jeśli gracz przesuwa krążek z pola lub na pole należące do kolumny, gdzie 
usytuowana jest karta Tuuri, to może on odkryć i użyć tę kartę natychmiastowo, 
nawet jeśli przeprowadzany jest atak. Karta ta pozwala odkryć dowolną kartę 
przeciwnika. Odkryta karta pozostaje taką, aż do momentu, gdy przeciwnik ją 
zaatakuje lub użyje z niej specjalnej zdolności.
Kiedy użyjemy w ataku karty Tuuri i przegramy potyczkę, to nie możemy użyć 
jej specjalnej zdolności. W sytuacji, gdy Tuuri atakuje kartę Terny, ta ostatnia nie 
może objawić swej mocy podstępu, jednak jako silniejsza zwycięża i karta Tuuri 
opuszcza planszę. 
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