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Errata

Instrukcja, strona 5, pierwszy akapit.

Zamiast:

Ponadto karta ta musi zostać dołożona 

w taki sposób, aby bohater, który ją 
odkrył, mógł wejść na nią jednym krokiem 

nie po skosie (innymi słowy, nie można 
bohaterowi postawić ściany przed nosem).

Powinno być: 

 Ponadto przynajmniej jedno pole 
„podłogi” na dołożonej karcie musi 
stykać się (krawędzią lub po skosie) 
z „podłogą” na karcie, na której znajduje 
się bohater, który odkrył nową kartę.



E

E
Odkrycie karty 
lochów

Czy bohater, który stoi w rogu karty, 
może odkryć nową kartę i dołożyć ją 
„po skosie?”
Nie, odkrytą kartę zawsze należy dołożyć w taki 
sposób, aby sąsiadowała całą krawędzią 
z kartą, na której znajduje się bohater, 
który odkrył kartę.



Co się dzieje, kiedy dołożenie wrogów na 
wskazanych polach jest niemożliwe? 
Umieść wroga na najbliższym możliwym polu. 
Jeżeli możliwych pól jest kilka, wybierz dowolne 
z nich.

Jeżeli zostanie odkryta fabularna karta lochu, 
a tekst Księgi Przygód nakazuje bohaterowi 
wziąć kartę specjalnego przedmiotu, czy 
bohater musi znajdować się na tej fabularnej 
karcie lochów, żeby go otrzymać?
Nie! Jeżeli Księga Przygód nakazuje ci 
wziąć przedmiot, po prostu go weź. Nie ma 
znaczenia, gdzie przebywa twój bohater.

Przykład: Kiedy w lochach 
pojawiają się pająki, należy je umieszczać 

na środkowych polach poszczególnych kart. 
Ponieważ na środkowym polu jednej z kart 

znajduje się Czarodziejka, umieszczasz pająka na 
dowolnym z sąsiadujących z nią pól.



broń

Po 
zadaniu 
obrażeń celowi ataku zadaj tyle samo obrażeń wrogowi sąsiądującemu z tym celem.

z różdżką

Czarodziejka

broń

Zignoruj 

wszystkie 

obrażenia 

otrzymane  

w ramach 

jednego ataku.

z procąNiziołek

broń

Wykorzystaj jedną pełną akcję, aby poruszyć się  i zaatakować  (w dowolnej kolejności).

z toporem

Krasnolud

Maksymalny 
poziom 
zdrowia

Przedmioty

Czy eliksiry zdrowia mogą zwiększyć 
zdrowie bohatera ponad wartość opisaną 
na karcie?
Nie, bohaterowie mogą posiadać maksymalnie 
tyle zdrowia, ile wynosi wartość na ich karcie.

Czy jest jakiś limit przedmiotów, które 
może nieść bohater?
Nie, bohater może nieść nieograniczoną liczbę 
przedmiotów.

Czy efekty pancerzy się kumulują?  
Czy mogę korzystać jednocześnie  
ze skórzanej zbroi oraz tarczy?
Nie, bohaterowie mogą korzystać tylko 
z jednego pancerza, kiedy próbują ograniczyć 
otrzymane obrażenia.



Jakie znaczenie mają 
monety na kartach 
przedmiotów?

Czy kot obronny Kici Uzdrowicielki 
posiada swoją własną figurkę?
Nie, kota obronnego należy traktować, 
jak każdą inną kartę broni. 

Wyobraźcie sobie, że Kicia 
Uzdrowicielka wskazuje 
swojemu pupilowi kogo 
zaatakować, ten biegnie 
i drapie, ale szybko 
wraca do swojej pani, 
przy której czuje się 
najlepiej.

Jakie znaczenie mają 
monety na kartach 
przedmiotów?
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Eliksir jagodyniowy

Odrzuć po użyciu
Odzyskujesz 

maksymalnie 

3 punkty zdrowia.

Rysunek autorstwa Fay - 

jednej z córek 

Iana O’Toole’a ;)

Monety 
wykorzystywane 
są w niektórych 
przygodach.

Nie mają one żadnego 
znaczenia, o ile treść 
rozgrywanej przygody 
nie stanowi inaczej.

przedmiotów?
Monety 

Wyobraźcie sobie, że Kicia 
Kot obronny
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Ruch
Czy bohaterowie i wrogowie mogą 
poruszać się po skosie, pomiędzy 
murami? (patrz: przykład)
Tak, zawsze można się poruszyć po skosie 
w pokazany poniżej sposób.

Jeżeli wydaje ci się to dziwne, wyobraź sobie, 
że to jedno z licznych sekretnych przejść 
znajdujących się w lochach.

„sekretne przejście”



Kot obronny
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zdeterminowana

broń

Po 
zadaniu obrażeń celowi ataku zadaj tyle samo 

obrażeń wrogowi 
sąsiądującemu 

z tym celem.

z różdżką

Czarodziejka

Umiejętności specjalne
Czy umiejętności specjalnych Niziołka 
i Włóczniczki muszę używać przed rzutem 
kośćmi?
Nie, możesz użyć tych umiejętności po rzucie.

Czy Niziołek może dzięki swojej 
umiejętności uniknąć obrażeń 
zadawanych przez pułapki?
Nie, Niziołek może dzięki umiejętności unikać 
wyłącznie obrażeń zadawanych przez ataki 
wrogów.

Czy Kicia Uzdrowicielka może uzdrowić 
sama siebie?
Nie, Kicia leczy wyłącznie innych bohaterów.

obrażeń celowi ataku zadaj tyle samo 
obrażeń wrogowi 

sąsiądującemu 

Czarodziejka
Czarodziejka
Czarodziejka
Czarodziejka
Czarodziejka

zdeterminowana

zdeterminowana

zdeterminowana

zdeterminowana

zdeterminowana

zdeterminowana

zdeterminowana

Po 
zadaniu obrażeń celowi ataku 

z różdżką

Czarodziejka
Czarodziejka
Czarodziejka
Czarodziejka
Czarodziejka
Czarodziejka
Czarodziejkaz różdżką

Czarodziejkaz różdżką
z różdżką

Czarodziejkaz różdżką

Wykorzystaj 
jedną pełną 
akcję, aby rzucić dwiema białymi kośćmi. Za każdy wyrzucony sukces ulecz 

jedno obrażenie sąsiadującego z tobą bohatera.

broń

z kotem obronnym

Kicia Uzdrowicielka



Długi łuk
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. y ierz umiejętność specjalną

Przygotowaliśmy listę proponowanych umiejętności specjalnych, z których możesz skorzystać. Oczywiście 

możesz wymyślić całkowicie inną, własną umiejętność. Ponownie jednak pamiętaj, że jeżeli będzie ona zbyt 

silna, to wbrew pozorom gra z jej użyciem może okazać się niezbyt fajna.

Na potrzebę jednego ataku zwiększ zasięg 

broni o 4.

Możesz wykonać 3 pełne akcje w turze. 

Wszystkie musisz wykorzystać na ruch.

Porusz innego bohatera w swoim polu 

widzenia o maksymalnie 2 pola.

Kiedy wykonujesz akcję przeszukania, 

dobierz 2 karty z talii skarbów i wybierz 

1 z nich. Niewybraną kartę odłóż na 

spód talii.

Kiedy atakujesz, zastąp czerwoną kością 

1 ze swoich białych kości.

Podejrzyj wierzchnią kartę z talii 

lochów, następnie odłóż ją z powrotem 

na wierzch talii.

Gdy zadajesz obrażenie, zadaj o 1 więcej.

W tej turze inni bohaterowie 

i wrogowie nie blokują twojego 

pola widzenia.

Do końca swojej tury, jeżeli atakujesz 

orka, rzuć dodatkową 1 białą kością.

Odzyskujesz 1 punkt zdrowia.

Kiedy inny bohater ma otrzymać obrażenia, 

możesz je przyjąć zamiast niego.

Długi łuk
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. arysuj s e o ohatera

Do dzieła! Pamiętaj, że twój rysunek nie musi być 

idealny, ma się podobać przede wszystkim tobie! Mo-

żesz zrobić zdjęcie rysunkowi i przesłać je do naszej 

aplikacji, za pomocą której przygotujesz gotową do 

wydruku „oficjalną” kartę i figurkę. Możesz też przy-

gotować kartę całkowicie samodzielnie, korzystając 

z dowolnych materiałów.

Możesz także, jeżeli chcesz, zapomnieć o wszystkich 

zasadach i poradach, które opisaliśmy wyżej. To twoja 

gra i możesz z nią uczynić, co tylko pragniesz i zmie-

nić w dowolny sposób. Chcesz zmienić podstawowe 

zasady gry i sprawdzić, co z tego wyniknie? Świetnie!

ora uest o ra stworzona 

przez cie ie

lus
racj

a au
orst

a une
, 

lat 
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Czy umiejętność specjalna Krasnoluda 
pozwala mu poruszyć się i zaatakować 
w dowolnej kolejności?
Tak, Krasnolud może najpierw poruszyć się, 
a następnie zaatakować albo wpierw wykonać 
atak, a dopiero później ruch.

Czy umiejętności opisane w instrukcji 
modyfikacji “inni bohaterowie i wrogowie 
nie blokują twojego pola widzenia” oraz 
“jeżeli atakujesz orka, rzuć dodatkową 
1 białą kością” działają przez całą turę, 
czy tylko na jeden atak?
Powyższe umiejętności działają przez całą turę.

Kiedy atakujesz, zastąp czerwoną kością 

1 ze swoich białych kości.
Kiedy inny bohater ma otrzymać obrażenia, 

możesz je przyjąć zamiast niego.
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Do dzieła! Pamiętaj, że twój rysunek nie musi być 

idealny, ma się podobać przede wszystkim tobie! Mo-

żesz zrobić zdjęcie rysunkowi i przesłać je do naszej 

aplikacji, za pomocą której przygotujesz gotową do 

wydruku „oficjalną” kartę i figurkę. Możesz też przy-

gotować kartę całkowicie samodzielnie, korzystając 

z dowolnych materiałów.

Możesz także, jeżeli chcesz, zapomnieć o wszystkich 

zasadach i poradach, które opisaliśmy wyżej. To twoja 

gra i możesz z nią uczynić, co tylko pragniesz i zmie-

nić w dowolny sposób. Chcesz zmienić podstawowe 
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Pamiętaj, że powyższe umiejętności 
to tylko propozycje. 

Możesz wymyśli zupełnie nową!

Przygotowaliśmy listę proponowanych umiejętności specjalnych, z których możesz skorzystać. Oczywiście 

możesz wymyślić całkowicie inną, własną umiejętność. Ponownie jednak pamiętaj, że jeżeli będzie ona zbyt 

Powyższe umiejętności działają przez całą turę.



Umiejętności specjalne
Czy mogę używać jednocześnie dwóch 
broni?
Nie, każdy bohater może podczas ataku 
korzystać tylko z jednej broni.

Czy efekty pancerzy się kumulują? 
Czy mogę korzystać jednocześnie 
ze skórzanej zbroi oraz tarczy?
Nie, bohaterowie mogą korzystać tylko 
z jednego pancerza, kiedy próbują ograniczyć 
otrzymane obrażenia.

Proca

1

Hełm

2 2

Gdy masz otrzymać 

jakiekolwiek obrażenia, rzuć           

Hełm

Gdy masz otrzymać 

Za każdy wyrzucony sukces 

zmniejsz otrzymane 

obrażenia o 1. 

Gdy masz otrzymać 

jakiekolwiek obrażenia, rzuć           Gdy masz otrzymać 

Za każdy wyrzucony sukces 

zmniejsz otrzymane 

obrażenia o 1. 

Długi łuk
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Czy linia wyznaczająca pole widzenia 
może zostać poprowadzona po skosie, 
pomiędzy murami? (patrz: przykład)
Tak! Pole widzenia jest zablokowane tylko 
wtedy, gdy linia przechodzi przez mur, inną 
postać albo wzdłuż (czyli po całej krawędzi) 
pola z murem albo inną postacią. Pamiętaj, 
że dany cel znajduje się w twoim polu 
widzenia, kiedy z dowolnego rogu pola z twoim 
bohaterem można narysować nieprzerwaną 
linię do dowolnego rogu pola z celem.

Niziołek ma w polu widzenia 

każde pole oznaczone



Wrogowie
Czy wrogowie mogą stać się 
zdeterminowani?
Nie, tylko bohaterowie stają się 
zdeterminowani.

Dlaczego żetony pająków mają różne 
kolory po obu stronach?
Jeżeli używacie „wrednej” wersji pająków, 
mają one 2 punkty zdrowia. Gdy taki pająk 
otrzyma 1 obrażenie,możecie 
obrócić jego żeton ze strony 
pomarańczowej na szarą, 
aby oznaczyć ten fakt.

obrócić jego żeton ze strony 
pomarańczowej na szarą, 

Czy po pokonaniu wroga, jego figurka jest 
całkowicie usuwana z gry?
Nie, po pokonaniu wroga odkładasz jego 
figurkę poza planszę, ale może ona zostać 
jeszcze użyta w tej samej rozgrywce. 

Przykładowo po pokonaniu gremlina, należy 
jego figurkę zdjąć z planszy i odłożyć na 
bok. Jeżeli jednak w dalszej części przygody 
zostanie odkryta karta, na której pojawiają się 
gremliny, ta sama figurka może zostać użyta 
ponownie. 



Faza odliczania
Czy żeton zagrożenia nadal się przesuwa, 
kiedy skończą się wszystkie karty w talii 
lochów? Przecież w takim przypadku 
nie da się już odkryć żadnej karty lochu 
i zabrać znacznika zwiadu.
Tak, skoro odsłoniliście już ostatnią kartę, 
oznacza to, że przebywacie w lochach dość 
długo i jest tam coraz bardziej niebezpiecznie.
Innymi słowy, gdy nie ma już kart, nie możecie 
zabrać znacznika zwiadu i w fazie odliczania 
każdej rundy musicie obniżyć żeton zagrożenia 
o 1 poziom na planszetce odliczania.o 1 poziom na planszetce odliczania.




