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Szybki start

Pierwsze uruchomienie gry
Gdy uruchomisz grę po raz pierwszy, program poprosi o wpisanie 
nazwy użytkownika. Wybierz taką, która naprawdę Ci się podoba, 
gdyż zobaczysz ją później na tablicy wyników albo wykorzystasz 
w zabawie wieloosobowej. 

Jeśli nie znasz jeszcze gry Rise of Venice, zalecamy rozpoczęcie 
kampanii. Ta fascynująca opowieść o intrydze i zdradzie wprowadzi 
Cię we wszystkie elementy rozgrywki. W tym celu wybierz z menu 
głównego opcję „Nowa gra”, a potem „Kampania”.

Podczas kampanii masz pełną swobodę działania 
i samodzielnie decydujesz o szybkości swoich 
postępów. Będziesz jednak otrzymać wskazówki 
i pewną pomoc.

Na zakończenie kampanii gra przejdzie w tryb 
swobodnej rozgrywki.
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Pomoc w grze
W trakcie gry natkniesz się na różne elementy pomocy:

Symbol wiadomości
Zawsze gdy pojawi się taka ikona, możesz wskazać ją 
kursorem myszy, aby zapoznać się ze szczegółowym 
opisem sytuacji. Symbol wiadomości zapewnia dostęp 
do wszystkich informacji na temat tła i złożonych 
zależności.

Wskazówki doradcy
W oknie „Flotylle i miasta” znajdziesz wskazówki swego 
doradcy i rady dotyczące rozwiązywania przeróżnych 
problemów pojawiających się w Twojej kompanii.

Wstęp � lmowy
Na początku gry możesz obejrzeć fi lm wprowadzający. 
Prezentuje on podstawowe zasady rozgrywki.

Wskazówki
U dołu ekranu stale widoczny jest pasek zawierający 
wskazówki dotyczące rozgrywki. Przez cały czas 
dodawane są do niego nowe, odnoszące się do bieżącej 
sytuacji.
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Tryby gry
Kampania
Kampania opiera się na standardowych zasadach gry i wprowadza 
Cię w możliwości, jakie oferuje Rise of Venice. Na koniec przechodzi 
w tryb gry swobodnej.

Gra swobodna
W trybie gry swobodnej samodzielnie ustalasz wiele warunków 
początkowych. Nie ma z góry określonych celów rozgrywki.

Gra punktowana
Gra punktowana ma już wyznaczone cele rozgrywki. Można wybrać 
jeden z kilku scenariuszy. Gdy osiągniesz ustalony cel, wartość 
zgromadzonego przez Ciebie majątku i czas rozgrywki posłużą za 
podstawę do obliczenia punktacji. Następnie możesz przesłać swój 
rezultat do publikacji na ogólnoświatowej tablicy wyników.

Gra wieloosobowa
W tym trybie również dostępna jest gra swobodna i punktowana. 
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Tryb gry wieloosobowej”.
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Obsługa gry

Mapa
Przez większość czasu będziesz działać na mapie. Możesz tu 
wysyłać fl otylle z jednego miasta do drugiego, spotykać inne 
fl otylle lub oddawać się różnym aktywnościom w miastach, klikając 
odpowiednie budynki.

1

4

2

3

5

9

6

7

8

1 Tu otrzymasz powiadomienie o nowych wpisach do kroniki.

2 Te 4 przyciski oznaczają kolejno: kronikę, dziennik, misje i 
opcje gry. Możesz tu też regulować tempo rozgrywki.

3 Minimapa przedstawia cały świat gry, miasta i Twoje fl otylle. 
Jest interaktywna – możesz na przykład wykorzystać ją do 
zmiany obszaru widocznego na dużej mapie i do wyświetlania 
menu budowy dla miast.  

4 Stan Twojego skarbca i aktualna ranga. Aby poznać swoje 
postępy w drodze do zdobycia wyższej rangi, wskaż kursorem 
niebieski pasek.
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5 Przyciski służące do przełączania się między fl otyllami 
sterowanymi ręcznie. Flotylle na szlakach handlowych nie są 
wyświetlane.

Przycisk listy fl otylli i miast znajduje się przy prawej krawędzi 
ekranu.

6 To okienko przedstawia szczegółowe informacje o 
uaktywnionej fl otylli.

7 W centrum miasta znajdują się interaktywne budynki, do 
których możesz wchodzić, klikając je.

8 W porcie stacjonują Twoje fl otylle. Uaktywniona fl otylla jest 
podświetlona.

9 W latarni mieści się kapitanat. Kapitan portu pomaga w 
organizowaniu fl otylli i statków zakotwiczonych w porcie.

Statki oznaczone są na mapie różnymi kolorami, 
w zależności od tego, do kogo należą. Statki 
pirackie są czarne jak piracka fl aga, statki gracza 
– niebieskie, okręty – czerwone, a jednostki 
neutralne – szare.

Statki rywali wyróżnione są jeszcze innymi 
kolorami, odpowiednio do ich właścicieli.
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Bitwy morskie
Jeśli dojdzie do bitwy morskiej i postanowisz dowodzić statkami 
własnoręcznie, gra przełączy się na widok bitwy morskiej, 
przedstawiający fragment mapy w powiększeniu. Następnie możesz 
samodzielnie sterować swoimi okrętami eskorty.

1 Tutaj wyświetlane są zapasy amunicji, jakimi dysponuje 
Twoja fl otylla. Są one dostępne dla wszystkich okrętów 
eskorty. Zapas kul armatnich jest nieograniczony, ale 
pozostałe rodzaje amunicji trzeba kupować w miastach – 
na rynku.

2 Względna siła. Im dłuższa jest zielona część tego paska, tym 
silniejsza jest Twoja fl otylla w porównaniu z jednostkami 
przeciwnika. Jeśli masz znaczną przewagę i chcesz szybko 
rozegrać bitwę, możesz kliknąć przycisk po prawej i wrócić 
na mapę. Bitwa zostanie wtedy stoczona automatycznie.

3 Minimapa przedstawia położenie poszczególnych jednostek.

4 Okręt, którym aktualnie sterujesz, jest zaznaczony. Zawsze 
możesz kliknąć inną jednostkę, aby przejąć nad nią kontrolę.

1

4

2

3

5

6
7
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5 Pozostałe okręty walczą samodzielnie. Możesz jednak 
nakazać im stosowanie konkretnego rodzaju amunicji i 
określić taktykę walki. Po zużyciu danego rodzaju amunicji 
specjalnej okręty te automatycznie powrócą do strzelania 
kulami armatnimi.

6 Kliknięcie przycisku strzału powoduje oddanie salwy lewo- 
lub prawoburtowej albo z obu burt. Załoga statku decyduje 
automatycznie, jaka salwa ma szansę dosięgnąć przeciwnika. 
Wrogie okręty są zawsze wyróżnione czerwono-zielonym 
pierścieniem. Kolor zielony informuje, że wszystkie kule 
powinny trafi ć w cel.

7 Twój okręt oznaczono dwoma paskami ładowania – dla 
każdej burty z osobna. Są one wyświetlone w kółku pod 
jednostką.
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Sterowanie za pomocą myszy 
i klawiatury

Grę obsługuje się za pomocą następujących poleceń wydawanych 
przy użyciu myszy i klawiatury. LPM oznacza lewy, ŚPM – środkowy, 
a PPM – prawy przycisk myszy.

Polecenia oznaczone (•) można zmienić w menu opcji.

Ogólne

Przewĳ anie w górę W •

Przewĳ anie w lewo A •

Przewĳ anie w dół S •

Przewĳ anie w prawo D •

Zwiększanie tempa Spacja •

Szybkość gry Klaw. num. +/– •

Otwieranie/zamykanie okna czatu ^ •

Okno opcji gry ESC
Przybliżanie Kółko myszy
Przełączanie kolejnych fl otylli Ctrl + A/D
Flotylle na szlakach handlowych Shift + A/D

Kronika F1
Dziennik F2
Lista sukcesów F3
Szybki zapis F5
Przełączanie zakładek w 
oknie dialogowym

A/D
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Budynki

Przełączanie zakładek w 
oknie dialogowym

A/D

Magazyn: przełączanie magazynów Shift + A/D
Targowisko: przełączanie miast Shift + A/D

Mapa

Aktywacja fl otylli/budynku LPM
Lista budynków ŚPM
Wysłanie fl otylli PPM
Dezaktywacja fl otylli Przytrzymaj LPM 
Handel z fl otyllą w porcie PPM miasto
Wyświetlanie nazw miast Ctrl
Klawisze skrótów 1–0
Dodanie klawisza skrótu do fl otylli Ctrl + 1–0
Aktywacja magazynu (Wenecja) Klaw. num. 0 •

Aktywacja targowiska (Wenecja) Klaw. num. 1 •

Aktywacja senatu (Wenecja) Klaw. num. 2 •

Aktywacja domu (Wenecja) Klaw. num. 3 •

Aktywacja karczmy (Wenecja) Klaw. num. 4 •

Aktywacja banku (Wenecja) Klaw. num. 5 •

Aktywacja stoczni (Wenecja) Klaw. num. 6 •

Aktywacja kościoła (Wenecja) Klaw. num. 7 •

Aktywacja ratusza (Wenecja) Klaw. num. 8 •

Aktywacja latarni (Wenecja) Klaw. num. 9 •
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Bitwy morskie

Sterowanie okrętem PPM
Salwa burtowa LPM
Przełączanie zwykłej amunicji A/D
Wystrzelenie wybuchowych beczek Q •

Wylanie oleju E •

Zmniejszenie szybkości Shift •

Swobodny obrót kamery Alt + klawisz •

Swobodny obrót kamery ŚPM
Aktywacja okrętu 1, 2, 3

Okno handlu

Ustalenie ilości do limitu ceny A/D (przytrzymując LPM 
na cenie towaru)
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Twórcy

GAMING MINDS STUDIOS

CREATIVE DIRECTOR
Daniel Dumont

TECHNICAL DIRECTOR
Kay Struve

PROGRAMMING
Bastian Clarenbach
Bernd Ludewig
Dennis Bellmann
Jan Kollmann
Matthias Muschallik
Peter Grimsehl
Ulf Winkelmann

GRAPHICS
Christoph Werner
Guido Neumann
Yves Baumgarte
Mark Külker

GAME DESIGN
Daniel Scollie

QA
Sebastian Walter
Harry Golz
David Laskowski

SOUND, MUSIC & 

IMPLEMENTATION
Rocketaudio:
Dag Winderlich
Sebastian Bender
Pierluigi Giraldin

SFX UND CUTSCENES
portamedia.com

3D CHARACTERS AND ANIMATION
Animation Arts:
Christian Fischer
Niko Kinder
Kiril Hristanow
Julia Franke
Marco Zeugner

PORTRAITS AND ILLUSTRATIONS
GROBI Grafi k - Karsten Schreurs 

STORY AND TEXTS
Markus Fiedler

SPECIAL THANKS 
to All beta testers of 
“Rise of Venice”



14

KALYPSO MEDIA GROUP

MANAGING DIRECTORS
Simon Hellwig
Stefan Marcinek

HEAD OF FINANCE
Christoph Bentz

HEAD OF MARKETING
Anika Thun

HEAD OF PRODUCT 
MANAGEMENT

Timo Thomas

PRODUCT MANAGERS
Dennis Blumenthal
Marian Denefl eh

SENIOR PRODUCER
Reinhard Döpfer

PRODUCER
Christian Schlütter

HEAD OF ART 
DEPARTMENT

Joachim Wegmann

ART DEPARTMENT
Simone-Desireé Rieß
Anna-Maria Heinrich
Thabani Sihwa
Anna Owtschinnikow

HEAD OF QA & 
SUBMISSION

Roman Eich

QA & SUBMISSION 
MANAGERS

Martin Tugendhat
Martin Tosta

VIDEO CUTTER
Michele Busiello

PR DEPARTMENT
Mark Allen
Ted Brockwood
Bernd Berheide

SOCIAL MEDIA MANAGER
Bettina Albert

SUPPORT & COMMUNITY 
MANAGEMENT

Tim Freund

MARKETING ASSISTANT
Jessica Immesberger

KALYPSO MEDIA UK
Andrew Johnson
Mark Allen
Gareth Bagg

KALYPSO MEDIA USA
Mario Kroll
Sherry Heller
Ted Brockwood
Theresa Merino
Lindsay Schneider

KALYPSO MEDIA DIGITAL
Jonathan Hales
Andrew McKerrow



15

Licencje

Uses “FMOD Ex Sound System” and “Firelight Technologies”

Portions of this software Copyright © 2012 Jenkins Software, LLC. 
All rights reserved. Used under license.

Uses Bink Video. Copyright (C) 1997-2012 by RAD Game Tools, 
Inc. (C) 1999-2012 by RAD Game Tools, Inc.

Uses Granny Animation. Copyright (C) 1999-2012 by RAD Game 
Tools,Inc.

Uses Iggy. Copyright (C) 
2009-2011 by RAD Game Tools, Inc.
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Pomoc techniczna 
i obsługa klienta

Jeśli masz problemy z jednym z naszych produktów lub jakiekolwiek 
pytania, oferujemy odpowiedzi na często poruszane kwestie na 

naszym forum pod adresem forum.kalypsomedia.com

Możesz także skontaktować się z naszym działem pomocy 
technicznej za pośrednictwem e-maila 

(support@kalypsomedia.com) 

lub telefonu:

Tel.: 0049 (0)6241 50 22 40 
(pon. - pt. od 11 do 17)
Fax: 0049 (0)6241 506 19 11

Zastosowanie mogą mieć opłaty za rozmowy międzynarodowe!

Przed nawiązaniem kontaktu upewnĳ  się, że znasz pełną nazwę 
produktu i możesz pokazać dowód jego zakupu. Prosimy o jak 
największą precyzję w opisywaniu błędów technicznych i dołączenie 
do swojej wiadomości komunikatu o błędzie i wszelkich innych 
pomocnych informacji, o ile to możliwe. Zwracamy uwagę, że nie 
możemy odpowiadać na pytania dotyczące rozgrywki ani udzielać 
porad za pośrednictwem e-maila lub telefonu.
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Limited software 
warranty and license 

agreement
YOUR USE OF THIS SOFTWARE IS SUBJECT TO THIS LIMITED 
SOFTWARE WARRANTY AND LICENSE AGREEMENT (THE 
“AGREEMENT”) AND THE TERMS SET FORTH BELOW. THE 
“SOFTWARE” INCLUDES ALL SOFTWARE INCLUDED WITH 
THIS AGREEMENT, THE ACCOMPANYING MANUAL (S), 
PACKAGING AND OTHER WRITTEN, ELECTRONIC OR ON-
LINE MATERIALS OR DOCUMENTATION, AND ANY AND 
ALL COPIES OF SUCH SOFTWARE AND ITS MATERIALS. BY 
OPENING THE SOFTWARE, INSTALLING, AND/OR USING THE 
SOFTWARE AND ANY OTHER MATERIALS INCLUDED WITH 
THE SOFTWARE, YOU HEREBY ACCEPT THE TERMS OF THIS 
LICENSE WITH [KALYPSO MEDIA UK Ltd.] (“LICENSOR”).

LICENSE
Subject to this Agreement and its terms and conditions, LICENSOR 
hereby grants you the non-exclusive, non-transferable, limited right 
and license to use one copy of the Software for your personal use on 
a single home or portable computer. The Software is being licensed 
to you and you hereby acknowledge that no title or ownership in 
the Software is being transferred or assigned and this Agreement 
should not be construed as a sale of any rights in the Software. All 
rights not specifi cally granted under this Agreement are reserved by 
LICENSOR and, as applicable, its licensors.

OWNERSHIP
LICENSOR retains all right, title and interest to this Software, 
including, but not limited to, all copyrights, trademarks, trade secrets, 
trade names, proprietary rights, patents, titles, computer codes, 
audiovisual effects, themes, characters, character names, stories, 
dialog, settings, artwork, sounds effects, musical works, and moral 
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rights. The Software is protected by United Kingdom copyright law 
and applicable copyright laws and treaties throughout the world. 
The Software may not be copied, reproduced or distributed in any 
manner or medium, in whole or in part, without prior written 
consent from 

LICENSOR 
Any persons copying, reproducing or distributing all or any portion 
of the Software in any manner or medium, will be willfully violating 
the copyright laws and may be subject to civil and criminal penalties. 
Be advised that Copyright violations are subject to penalties of up 
to £100,000 per violation. The Software contains certain licensed 
materials and LICENSOR’s licensors may protect their rights in the 
event of any violation of this Agreement.
LICENSE CONDITIONS

You agree not to:

(a) Commercially exploit the Software;
(b) Distribute, lease, license, sell, rent or otherwise transfer or assign 
this Software, or any copies of this Software, without the express 
prior written consent of LICENSOR;
(c) Make copies of the Software or any part thereof, except for back 
up or archival purposes;
(d) Except as otherwise specifi cally provided by the Software or 
this Agreement, use or install the Software (or permit others to do 
same) on a network, for on-line use, or on more than one computer, 
computer terminal, or workstation at the same time;(e) Copy the 
Software onto a hard drive or other storage device and must run the 
Software from the included DVD/CD-ROM (although the Software 
may automatically copy a portion of itself onto your hard drive 
during installation in order to run more effi ciently);
(f) Use or copy the Software at a computer gaming center or any 
other location-based site; provided, that LICENSOR may offer you 
a separate site license agreement to make the Software available for 
commercial use;.
(g) Reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise modify 
the Software, in whole or in part;
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(h) Remove or modify any proprietary notices or labels contained on 
or within the Software; and
(i) Transport, export or re-export (directly or indirectly) into any 
country forbidden to receive such Software by any export laws 
or accompanying regulations or otherwise violate such laws or 
regulations, that may be amended from time to time.

THE SOFTWARE UTILITIES
The Software may contain a level editor or other similar type tools, 
assets and other materials (the “Software Utilities”) that permit 
you to construct or customize new game levels and other related 
game materials for personal use in connection with the Software 
(“Customized Game Materials”). In the event the Software contains 
such Software Utilities, the use of the Software Utilities is subject to 
the following additional terms, conditions and restrictions:

(a) All Customized Game Materials created by you are exclusively 
owned by LICENSOR and/or its licensors (as the case may be) and 
you hereby transfer, assign and convey to LICENSOR all right, 
title and interest in and to the Customized Game Materials and 
LICENSOR and its permitted licensors may use any Customized 
Game Materials made publicly available to you for any purpose 
whatsoever, including but not limited to for purposes of advertising 
and promoting the Software; 
(b) You will not use or permit third parties to use the Software 
Utilities and the Customized Game Materials created by you for 
any commercial purposes, including but not limited to distributing, 
leasing, licensing, renting, selling, or otherwise exploiting, 
transferring or assigning the ownership of such Customized Game 
Materials;
(c) Customized Game Materials must be distributed solely for 
free; provided, that you may contact LICENSOR for a license 
to commercially exploit the Customized Game Materials which 
LICENSOR may grant or deny in its sole discretion;
(d) Customized Game Materials shall not contain modifi cations to 
any other executable fi les;
(e) Customized Game Materials must be used alone and can be 
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created if the Customized Game Materials will be used exclusively 
in combination with the commercially released retail version of the 
Software.
(f) Customized Game Materials cannot contain libelous, defamatory 
or other illegal material, material that is scandalous or invades the 
rights of privacy or publicity of any third party, or contain any 
trademarks, copyright-protected work or other property of third 
parties (without a valid license); and
(g) All Customized Game Materials must contain the proper credits 
to the authors of the Customized Game Materials and must indicate 
that LICENSOR is not the author of the Customized Game Materials 
with additional language that “THIS MATERIAL IS NOT MADE, 
GUARANTEED OR SUPPORTED BY THE PUBLISHER OF THE 
SOFTWARE OR ITS AFFILIATES.”

LIMITED WARRANTY 
LICENSOR warrants to you (if you are the initial and original 
purchaser of the Software) that the original storage medium holding 
the Software is free from defects in material and workmanship 
under normal use and service for 90 days from the date of purchase. 
If for any reason you fi nd a defect in the storage medium during the 
warranty period, LICENSOR agrees to replace, free of charge, any 
Software discovered to be defective within the warranty period as 
long as the Software is currently being manufactured by LICENSOR. 
If the Software is no longer available, LICENSOR retains the right 
to substitute a similar program of equal or greater value. This 
warranty is limited to the storage medium containing the Software 
as originally provided by LICENSOR and is not applicable to normal 
wear and tear. This warranty shall not be applicable and shall be 
void if the defect has arisen through abuse, mistreatment, or neglect. 
Any implied warranties prescribed by statute are expressly limited 
to the 90-day period described above. 
 
Except as set forth above, this warranty is in lieu of all other 
warranties, whether oral or written, express or implied, including 
any other warranty of merchantability, fi tness for a particular 
purpose or non-infringement, and no other representations or 
warranties of any kind shall be binding on LICENSOR.
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When returning the Software subject to the limited warranty 
above, please send the original Software only to the LICENSOR 
address specifi ed below and include: your name and return address; 
a photocopy of your dated sales receipt; and a brief note describing 
the defect and the system on which you are running the Software.
 
IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE FOR SPECIAL, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING 
FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE 
SOFTWARE, INCLUDING DAMAGES TO PROPERTY, LOSS 
OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION 
AND, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR 
PERSONAL INJURIES, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. LICENSOR’S 
LIABILITY SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL PRICE PAID 
FOR USE OF THE SOFTWARE. SOME STATES/COUNTRIES 
DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED 
WARRANTY LASTS AND/OR THE EXCLUSION OR LIMITATION 
OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE 
ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION OR LIMITATION 
OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY 
GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE 
OTHER RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO 
JURISDICTION.

TERMINATION
This Agreement will terminate automatically if you fail to comply 
with its terms and conditions. In such event, you must destroy 
all copies of the Software and all of its component parts. You can 
also end this Agreement by destroying the Software and all copies 
and reproductions of the Software and deleting and permanently 
purging the Software from any client server or computer on which 
it has been installed. 
 

EQUITABLE REMEDIES 
You hereby agree that if the terms of this Agreement are not 
specifi cally enforced, LICENSOR will be irreparably damaged, and 
therefore you agree that LICENSOR shall be entitled, without bond, 
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other security, proof of damages, to appropriate equitable remedies 
with respect any of this Agreement, in addition to any other 
available remedies.
 

INDEMNITY 
You agree to indemnify, defend and hold LICENSOR, its partners, 
licensors, affi liates, contractors, offi cers, directors, employees 
and agents harmless from all damages, losses and expenses arising 
directly or indirectly from your acts and omissions to act in using 
the Software pursuant to the terms of the Agreement.

MISCELLANEOUS 
This Agreement represents the complete agreement concerning 
this license between the parties and supersedes all prior agreements 
and representations between them. It may be amended only by a 
writing executed by both parties. If any provision of this Agreement 
is held to be unenforceable for any reason, such provision shall be 
reformed only to the extent necessary to make it enforceable and 
the remaining provisions of this Agreement shall not be affected. 
This Agreement shall be construed under England and Welsh law. 
Leicester, Leicestershire. 

If you have any questions concerning this license, you may contact 
in writing Kalypso Media Ltd.

KALYPSO MEDIA UK LTD.

4 Milbanke Court
Milbanke Way

Bracknell
Berkshire
RG12 1RP

United Kingdom

www.kalypsomedia.com
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