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Opis zasad gry TSUKUYUMI FULL MOON DOWN został podzielony na dwie części: instrukcję oraz kodeks.
Ta część (kodeks) zawiera szczegółowy opis zasad i porady dotyczące prowadzenia rozgrywki, a także opisy frakcji i ich historie
w formie komiksu.
Uwaga! W kluczowych miejscach niniejszego dokumentu odwołujemy się do wydarzeń epickich, obszarów toksycznego
i produkcyjnego, które są zawartością rozszerzenia Nowe Lądy,
oraz do walki typu dewastacja, której używają frakcje dodatkowe.

obszary
Typy obszarów
Każdy kafelek obszaru związany jest z typem terenu.
W grze zamiennie używa sie dwóch równoprawnych
wyrażeń: typ obszaru i typ terenu.
Kolor ramki, jak również sugestywna grafika pozwalają
rozróżniać następujące typy obszarów: dno oceanu, teren
żyzny, teren górski, teren zdewastowany oraz obszar
Księżyca.
DNO OCEANU
ramka koloru jasnoszarego
Kontrolowanie tego obszaru warte jest
1 Punkt Zwycięstwa na koniec gry.
Pamiętaj! Obszar podbity (lub inaczej:
kontrolowany), oznaczany jest trójkątnym
znacznikiem frakcji, która go podbiła.

TEREN GÓRSKI
ramka koloru ciemnoszarego
Kontrolowanie tego obszaru warte jest
1 Punkt Zwycięstwa na koniec gry.
Teren górski posiada swoje własne punkty
podboju, które trzeba uwzględnić podbijając lub broniąc obszar.
Aby podbić obszar górski, w którym nie
ma jednostek innych frakcji, należy mieć
tyle samo lub więcej punktów podboju niż
wydrukowanych jest na kafelku.
Aby podbić obszar górski, który jest
okupowany przez jednostki innej frakcji,
należy zsumować punkty podboju obszaru
i jednostek obrońcy w tym obszarze. Taki
bonus utrudnia podbój lub ułatwia obronę
w zależności od twojej pozycji.
Więcej o podboju w instrukcji na stronie 16.

TEREN ŻYZNY
ramka koloru zielonego

TEREN ZDEWASTOWANY
ramka koloru pomarańczowego

Kontrolowanie tego obszaru warte jest
2 Punkty Zwycięstwa na koniec gry.

Teren zdewastowany, czyli obrócony
kafelek obszaru, nie przynosi Punktów
Zwycięstwa. Może on być wciąż podbijany
i liczy się jako teren podbity do realizacji na
przykład misji lub celów frakcji.
Teren zdewastowany zachowuje cechy
terenu i może przyjmować nowe.
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Kontrolowanie centrum Księżyca
na koniec rundy warte jest
1 Natychmiastowy
Punkt Zwycięstwa.

OBSZARY KSIĘŻYCA
ramka koloru fioletowego
Księżyc jest królestwem Tsukuyumi. Składa się z jednego obszaru
centralnego, zwanego centrum Księżyca lub środkiem Księżyca,
oraz 6 obszarów przylegających. Wszystkie obszary Księżyca posiadają cechę Tsukuyumi.
Jednostki graczy mogą wykonywać ruch z, na i przez obszary
Księżyca, mogą je podbijać oraz modyfikować ich cechy obszarów. Księżyca NIE można zamienić, obrócić ani dewastować.

Wszystkie 7 obszarów
Księżyca posiada
cechę Tsukuyumi.

Obszar Księżyca NIE może być wybrany jako obszar startowy
ani jako pozycja dla bazy. Bazy mogą przylegać do obszarów
Księżyca.
Każdy podbity obszar Księżyca wart jest 1 Punkt Zwycięstwa na
koniec gry. Dodatkowo, jeżeli gracz kontroluje środek Księżyca,
na koniec rundy otrzymuje 1 Natychmiastowy Punkt Zwycięstwa.

znacznik negacji

Cechy obszarów
Cechy obszarów, inaczej cechy terenów, nadają wybranym obszarom
szczególne właściwości. Ikona cechy terenu może być wydrukowana na
środku obszaru lub na znaczniku cechy terenu, którym można oznaczyć
obszar.
Cechy obszarów nie zmieniają typu terenu.
Obszar może mieć wiele różnych cech, ale nie może być oznaczony
wieloma ikonami tej samej cechy.
Na przykład, jeżeli na kafelku obszaru wydrukowana jest ikona cechy niestabilny,
nie można położyć na nim znacznika cechy niestabilny.

Podczas gry obszar może utracić cechę terenu poprzez usunięcie
znacznika cechy lub zakrycie wydrukowanej ikony cechy żetonem
negacji.

dno oceanu
z cechą radioaktywność

Cechy obszarów nie wpływają na znaczniki terytorium graczy.

ten obszar
nie jest już radioaktywny

znaczniki cech
niestabilny oraz radioaktywny

obszar z cechą Tsukuyumi lub
obszar Tsukuyumi
ONI mogą być wystawiani na tych obszarach lub
obszarach do nich przyległych. Należy uwzględniać BLOKADY.
znacznik cechy Tsukuyumi
obszar z cechą radioaktywny
lub obszar radioaktywny
Wszystkie jednostki w tym obszarze, które
nie posiadają odporności na radioaktywność,
są usuwane z planszy na koniec rundy.
Radioaktywność nie wpływa na jednostki
przechodzące przez obszar.

teren żyzny

teren żyzny z cechami
radioaktywny i niestabilny

znaczniki cech
Tsukuyumi oraz radioaktywny

znacznik cechy radioaktywność
obszar z cechą niestabilny
lub obszar niestabilny
Niektóre wydarzenia i akcje w grze działają na
obszarach niestabilnych. Na przykład wydarzenie
Ropa! blokuje ruch jednostek na takim obszarze
do końca rundy.
Wchodząc na obszar niestabilny, należy brać pod
uwagę, że jego charakter może zmienić się
w wyniku zagrań innych graczy i zwykle na niekorzyść.
znacznik cechy niestabilność

obszar Tsukuyumi

radioaktywny obszar
Tsukuyumi

Nie można położyć znacznika cechy Tsukuyumi,
ponieważ obszar ma już taką cechę.
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Obszary podbite (inaczej: kontrolowane)
Jeśli gracz podbije obszar, umieszcza na nim znacznik terytorium
swojej frakcji. Od tego momentu kontroluje on ten obszar. Obszary podbite przez daną frakcję nie muszą ze sobą sąsiadować.
Posiadanie jednostek w obszarze nie oznacza, że dany obszar jest
akcję walki typu
podbity. Aby podbić obszar, należy wykonać
podbój (oznaczoną symbolem na kartach walki).

Znacznik terytorium
frakcji oznacza, że obszar jest
podbity przez daną frakcję.

Jeżeli podbity obszar był wcześniej pod kontrolą innej frakcji, należy usunąć jej znacznik terytorium z obszaru. Na obszarze może
znajdować się jednocześnie tylko 1 znacznik terytorium.
Nie można podbijać kontrolowanych przez siebie obszarów.

Obszary okupowane
Obszar okupowany to obszar, na którym znajdują się jednostki.
Obszar nie musi być podbity, istotna jest tylko obecność jednostek.
odwrócony żeton
BLOKADY

BLOKADY

BLOKADA

anulowanie
BLOKADY

Czerwone krawędzie kafelków obszaru oznaczają BLOKADY,
przez które nie mogą przechodzić jednostki podczas
ruchu.
Nie ma znaczenia, czy jednostka opuszcza, czy wchodzi na obszar. BLOKADY nie wpływają na typ obszaru oraz jego cechy.
BLOKADY mogą być ignorowane przez jednostki latające oraz
jednostki posiadające odpowiednią zdolność specjalną.
BLOKADY na planszy wykłada się lub usuwa w wyniku działania
wydarzeń. Należy użyć dwustronnego żetonu BLOKADY.
Żetonu BLOKADY nie można układać jeden na drugim.

założenie
BLOKADY
żeton BLOKADY

Bazy
Bazy nie są obszarami, nie mają typu terenu, nie mogą przyjmować cech i nie mogą zostać podbite. Bazy mogą zostać zdewastowane, ale nie wpływa to na ich właściwości.
Wrogie jednostki mogą przechodzić i zatrzymywać się w bazach.
Bazy stanowią punkt startowy frakcji i miejsce, gdzie wystawia się
nowe jednostki danej frakcji.
Na początku gry w zależności od frakcji bazy wystawia się przy krawędzi planszy lub w dowolnym jej miejscu (np. baza Żarłocznego
Roju).
Więcej o ustawieniu bazy w instrukcji na stronie 8.

Bazy Żarłocznego Roju, Nomadów,
Cybersamurajów oraz Dzikiej Bandy.
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jednostki
Jednostki
Jednostki to kartonowe żetony na podstawkach. Kolor górnej krawędzi oraz ikona w lewym dolnym rogu wskazują, do jakiej frakcji należy
jednostka.

Punkty podboju określają zdolność jednostki do podboju lub obrony terytorium przed wrogiem. Punkty podboju
przypisane są również do terenów górskich (kodeks str. 2).

W górnej części żetonu jednostki znajdują się jej statystyki:

Punkty wytrzymałości określają ilość obrażeń, jakie
może przyjąć jednostka, zanim zostanie wyeliminowana
(usunięta z planszy). Aby przetrwać atak, jednostka musi
posiadać więcej punktów wytrzymałości od liczby punktów obrażeń przydzielonych przez jednostki atakującego.

Punkty podboju (brak ikony)
Punkty wytrzymałości
Punkty obrażeń

Punkty obrażeń określają wielkość obrażeń zadawanych
przez jednostkę. Aby zniszczyć jednostkę, należy mieć
tyle samo albo więcej punktów obrażeń niż punkty wytrzymałości posiadane przez jednostkę obrońcy.

punkty
wytrzymałości
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15

0
ronny

punkty
podboju

punkty obrażeń

Niektóre jednostki posiadają cechy specjalne, które są
symbolizowane przez ikony w prawym dolnym rogu żetonu jednostki.

dron ob
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ikona frakcji

cechy specjalne jednostki
(opcjonalnie)

Cechy specjalne jednostek
Jednostki mogą posiadać cechy specjalne.
Wybrane cechy specjalne są symbolizowane przez ikonę
wydrukowaną w prawym dolnym rogu jednostki.
JEDNOSTKA LATAJĄCA
Podczas ruchu jednostka może ignorować BLOKADY. Dodatkowo może ignorować punkty wytrzymałości jednostek wroga podczas przechodzenia
przez obszary okupowane.
Więcej o ruchu w instrukcji na stronie 14.
JEDNOSTKA MASYWNA
Ruch jednostki masywnej jest zawsze ograniczony
do 1 obszaru na fazę, nawet jeżeli akcja ruchu lub
inna zasada pozwala na więcej.

JEDNOSTKA PRODUKCYJNA
Jednostka zyskuje dodatkową akcję produkcji
o wartości 1 punktu produkcji w fazie zielonej,
nawet jeżeli fazy zielonej nie ma na karcie akcji
lub w fazie zielonej nie ma akcji produkcji. W takim
przypadku akcję wykonuje się w momencie,
w którym gracz wykonywałby fazę zieloną.
JEDNOSTKA AGRESYWNA
akcję walki w fazie czerJednostka otrzymuje 1
wonej, nawet jeżeli karta akcji nie ma fazy czerwonej.
W takim przypadku akcję wykonuje się w momencie, w którym gracz wykonywałby fazę czerwoną.
Ta akcja walki musi być wykonana przez jednostkę
z tą cechą. Wszystkie jednostki z tego obszaru mogą
uczestniczyć w ataku.
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planszetki frakcji
Na planszetkach znajdują się podstawowe informacje o frakcji.
Niniejszy kodeks jest ich uzupełnieniem.
Rewers planszetki zawiera:

Na awersie każdej planszetki znajduje się:
•

lista dostępnych typów jednostek, koszt ich produkcji wraz
z cechami specjalnymi,

•

skrócony opis przebiegu

efektu frakcji,

•

skrócony opis kontrataku

efektu obrony,

•

wartość kontrataku

•

opis celu frakcji.

•

opis ustawień startowych,

•

szczegółowy opis

•

szczegółowy opis zdolności frakcji i jednostek.

efektu frakcji,

wzmocnienie,
poziom trudności frakcji i nazwa frakcji

efekt obrony
opis kontrataku
wykonywanego
przez frakcję

ikona frakcji

żarłoczny rój

wartość kontrataku
wzmocnienie

Przed przyznaniem obrażeń usuń
Brak
połowę swoich jednostek (zaokrąglij
w górę), a pozostałe przesuń na przyległy
obszar. Uwzględnij BLOKADY.

0

2
1

10

10

zasady specjalne,
obowiązujące
w konkretnej fazie;
w niniejszym
przykładzie w fazie
zielonej (kolor tła)

20
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lub
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15

0

0

3
1

czerw

5

tępiciel

5

5

hodowca

1

5

osa

5

5
mrówa

5

w fazie zielonej
+1
ruch
+1
Możesz wystawiać
Jednostka latająca.
jednostki przy Hodowcy.

dark
seed: rój:
ustawienia
startowe
(inicjatywa
2) 2)
żarłoczny
ustawienia
startowe
(inicjatywa

Planter,
Warriors,
7x–Workers,
2x Wasps,
2x Breeders,
1x Conqueror
Dowolna2xpozycja
bazy
ustaw bazę
przy krawędzi
planszy
lub w miejscu
dowolnego niekontrolowanego
obszaru (szczegółylubstr.przyległych
8 instrukcji). obszarach.
Dodatkowo,
połóż 6 JAJ na kontrolowanych

Wystaw: 1x Siewca, 2x Tępiciel, 7x Mrówa, 2x Osa, 2x Hodowca, 1x Czerw.
Połóż 6 jaj na obszarach startowych lub do nich przyległych, ignorując BLOKADY.

You may use TWO of these abilities in any order:
1. Allfrakcji
your units may move 1 area immediately.
efekt
2. All
your units
are considered
this round.
Każda
jednostka
Czerwia
może użyćFLYING
swojejinzdolności
Poświęcenie.
3.
Breeder/
Planter kolejności
may place możesz
one eggużyć
marker
eachspośród
in their zdolności:
area or
Dodatkowo w dowolnej
dwóch
in an adjacent area (ignore BLOCKADES).
1. Wszystkie twoje jednostki mogą natychmiast wykonać 1 ruch.
You may always use this ability additionally: Each CONQUEROR and all your units
Wszystkie
twoje
cechę
latanie do
końca rundy.
in the2.same
area as
thatjednostki
Conquerorpozyskują
are allowed
to ATTACK
immediately.
Conquerors,
Siewca
każdy
położyć after
po jednym
jajuofna
who3.made
usei of
this Hodowca
ability, willmogą
be removed
the end
theswoich
fight, but will still be
lub przyległych
ignorując BLOKADY.
considered
in the fightobszarach,
itself.

W the
faziegreen
zielonej
otrzymujesz
dodatkowe
punkty produkcji
za każdą
wystawioną
In
phase
only, you receive
the following
production
pointsand
every
na planszy
Breeder
+1jednostkę:
each Siewca +2 , Hodowca +1 , nawet jeśli twoja karta
akcji nie posiada fazy zielonej.

PRODUKCJA JEDNOSTEK
Nową jednostkę możesz wystawić w bazie, na obszarach przyległych do bazy,
na obszarach, na których znajduje się Siewca lub Hodowca, lub w miejsce jaja
na planszy.
Płacąc 1 , możesz zamienić Mrówę lub Tępiciela na mocniejsze jednostki.

15

20

lub

+1
, poświęcając Czerwia
w trakcie rozpatrywania
efektu frakcji.

+2
w fazie zielonej
Możesz wystawiać
jednostki przy Siewcy.

PRODUCTION OF NEW UNITS
Place new units in or adjacent to your homezone, in the same area as a Planter/
ODPORNI NA RADIOAKTYWNOŚĆ
Breeder or with an Egg. If you use an Egg, remove it afterwards.
Wszystkie jednostki Żarłocznego Roju są odporne na radioaktywność.
Alternatively, you may replace a Worker or Warrior with a higher-value unit,
provided you pay the additional production points.

OSA
Immune
Posiada cechę latanie.
AllJej
Dark
Seedzwiększa
are immune
zasięg
się oto1radioactivity.
obszar podczas wykonywania ruchu z karty akcji,
kontrataku, efektu frakcji itp.

CZERW
wasp
Dysponują
zdolnością
Poświęcenie,
której można
użyć tylko
podczas rozpatrywaWasps
may always
move +1
area and possess
the property
flying.
nia efektu frakcji.
Poświęcając Czerwia, możesz natychmiast wykonać akcję walki wraz ze
Eggs
wszystkimi jednostkami na tym obszarze. Po tej walce należy zdjąć Czerwia
Forzeach
Egg, 1 new unit may be placed in the same area as the Egg. Note that
planszy.
you still need to pay for the unit with production points. Eggs do not count as territory
markers
JAJA or conquered territories. You may use Eggs even if the area does not
belong
to you,jednostkę,
if it can notmożesz
be conquered
there
are enemy
unitsjaja,
in it.które
Remove
Produkując
wystawićofjąif na
planszy
w miejscu
należy
thezdjąć
Egg/Eggs
afteri use.
z planszy
odłożyć do rezerwy.
Eggs
destroyed terytorium.
by attacks orMożesz
conquests.
They count
markers. które nie
Jajacannienot
są be
znacznikami
wystawiać
je naasobszarach,
If there
Eggs left
in thesąreserve,
placed
on the board
mayfrakcji.
be
należąaredonociebie,
obecne
na nichEggs
obcealready
jednostki
lub znaczniki
innych
removed
and placed
else. BLOKADY.
Wystawiając
jaja, somewhere
możesz ignorować
JajaEmergency
nie są jednostkami
– traktujemy
jakohave
znaczniki
frakcjiyou
i nie
mogą zostać
Egg:
If Dark Seed je
units
been killed,
may
zniszczone
przez
atakinlub
place 1 Egg
marker
thispodbój.
area immediately.
Jeżeli w rezerwie nie ma jaj, możesz przełożyć jaja na planszy.
JAJO - NIESPODZIANKA: Jeżeli w danym obszarze jedna lub więcej jednostek
Żarłocznego Roju zostanie wyeliminowanych, możesz położyć 1 znacznik jaja
w tym obszarze.

Więcej informacji:
Więcej Kodeks
informacji:
str.18Kodeks str.18
whatthefrog.pl/tsukuyumi/roj

zasady produkcji

6

cel frakcji
do realizacji jednorazowo przez daną frakcję,
wart 2 Natychmiastowe
Punkty Zwycięstwa

+ wymień
Tępiciela

+ wymień
Mrówę

Efekt frakcji

opis
efektu frakcji

Podbij 7 obszarów w jednej rundzie
(łącznie w kilku fazach). Nie musisz ich
utrzymać.
15

5

skrócony opis zdolności i cech specjalnych jednostki

ustawienia
startowe

cel: przestrzeń dla roju

żniwiarz

za królową

Użyj zdolności Poświęcenie swoich Czerwi.
Użyj dwóch zdolności:
1. Wykonaj ruch wszystkimi swoimi jednostkami.
2. Wszystkie jednostki stają się latające do końca rundy.
3. Siewca/Hodowcy składają jaja.

koszt
wyprodukowania
jednostki

0

efekt frakcji

siewca

skrócony opis
efektu frakcji

inne zasady specjalne
frakcji

odwołanie do kodeksu
oraz link na stronę internetową frakcji

>>>

karty misji

ikona frakcji

nazwa misji
warunki
realizacji misji

geotagowanie

Każda frakcja wprowadza do gry misję, którą może zrealizować każdy
z graczy. Karty misji wykłada się jedną obok drugiej przy planszy.

KONTROLUJ
TERENY:
ŻYZNY, GÓRSKI,
DNO OCEANU

Gdy tylko gracz spełni warunki misji (nie musi być aktywnym graczem), zdobywa 1 Natychmiastowy Punkt Zwycięstwa i zaznacza to,
kładąc swój znacznik terytorium na odpowiedniej karcie misji. Raz
zdobyty Punkt Zwycięstwa za realizację misji nie może zostać utracony, nawet jeżeli warunki misji przestały być spełnione (np. gracz
utracił kontrolę nad obszarem).
Każdy gracz może tylko raz zdobyć Punkt Zwycięstwa za ukończenie
konkretnej misji, nawet jeśli spełni warunki wielokrotnie. Każda z misji może być zrealizowana przez wielu graczy.

miejsce na znaczniki
terytorium graczy,
symbolizujące
zrealizowanie misji

01

Komentarze do poszczególnych misji znajdują się w rozdziałach opisujących frakcje (kodeks str. 14–21).

liczba Natychmiastowych
Punktów Zwycięstwa
za realizację misji

Kart misji nie używa się w przypadku gry 2-osobowej.

>>>

karty akcji
W zależności od liczby graczy należy wybrać właściwą talię kart akcji.
Karty akcji dla gry dwuosobowej są oznaczone napisem „2 GRACZY”.

specjalne związane z tą fazą i jego jednostkami bądź obszarami,
które posiada.

Karta określa akcje, które gracz będzie mógł lub będzie musiał wykonać do końca rundy.

Opis fazy białej to rewers karty. Akcje w fazie białej są takie same
na każdej karcie akcji. Awers zawiera opis pozostałych trzech faz
oraz opcjonalne akcje specjalne. Zestawienie akcji na awersie
jest unikalne.

Każda karta jest podzielona na 4 fazy (biała, niebieska, zielona i czerwona). Jeżeli danej fazy nie ma na karcie, gracz może wykonać swoje akcje

awers: fazy niebieska,
zielona i czerwona

zasadzka

2

Wykonaj efekt frakcji.

nazwa karty akcji

Wybierz 2 różne akcje:
1

13

1

Wykorzystaj 1 punkt produkcji.

1

2

4

Dobierz 1 kartę wydarzeń.
Zagraj 1 kartę wydarzeń.

karta akcji

Wykorzystaj 1 punkt produkcji.

2 graczy

Wystaw 2 ONI.

1

akcje na białym tle
są obowiązkowe
(nie dotyczy fazy białej)

oznaczenie kart
dla rozgrywki
2-osobowej

karta akcji

W tej rundzie podczas jednej bitwy
możesz wybrać dowolną liczbę
kontrataków.

2

Każda jednostka może wykonać
2 ruchy.
1

2

Każda jednostka może
wykonać 1 ruch.

2

Dobierz 2 karty wydarzeń.
Zagraj 2 karty wydarzeń.

1

Zmień swoją inicjatywę o 1
pozycję w górę bądź w dół.

Wybierz do 2 różnych akcji:

Wykonaj 1 akcję walki.

Wykonaj 2 akcje walki.
89

obserwacja
2

rewers:
faza biała

1

1

Dobierz 1 kartę wydarzeń.
Zagraj 1 kartę wydarzeń.

1

Wykonaj efekt frakcji.

2

Wykorzystaj 1 punkt produkcji.

2

1

Każda jednostka może wykonać
1 ruch.

1

Wykonaj 1 akcję walki.

Wykorzystaj 2 punkty produkcji.

3

Wykonaj 1 ruch ONI z 2 obszarów
i 2 akcje walki.

41

Każda jednostka może wykonać
1 ruch.

2

Wykonaj 2 akcje walki.
119
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karty walki
nazwa karty walki

Każda frakcja posiada własne, specyficzne karty walki. Karty te są
zagrywane w trakcie akcji walki. Tylko atakujący zagrywa kartę
walki! Obrońca wybiera jeden z kontrataków z listy możliwych
kontrataków z karty walki wybranej przez atakującego.
Karty walki mogą być używane wielokrotnie. Wyjątkiem są karty
raz na rundę, których można użyć tylko raz na
z oznaczeniem
rundę.
Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia walki znajdują
się w instrukcji na stronie 15.

symbol oznaczający
typ karty walki
anihilacja

opis ataku
lista kontrataków, do
wyboru przez obrońcę
koszty walki dla obrońcy:
obrażenia jednostek
podbój terenu
zmiana cechy terenu
na radioaktywność
dewastacja terenu

ELIMINACJA:
Twoje jednostki zadają obrażenia.

1

lub

2

Odwet: Jednostki obrońcy zadają połowę
obrażeń (zaokrąglij w dół).

3

Utrzymać pozycję: Jeśli co najmniej jedna
jednostka obrońcy przeżyje, przejmuje on
kontrolę nad tym obszarem.

4

Ucieczka: Przed otrzymaniem obrażeń
obrońca może przemieścić na sąsiedni obszar
jednostki o łącznej wartości 15 punktów
wytrzymałości. Uwzględnij BLOKADY.

23

Typy kart walki
Anihilacja
Karta podstawowa.
Eliminacja jednostek.
Przejęcie
Karta podstawowa.
Podbój terenu.
Atak specjalny
Karta specjalna.
Podbój, eliminacja, dewastacja.
Raz na rundę
Karta specjalna, której można użyć tylko raz na
rundę.
Podbój, eliminacja, dewastacja.

PODSTAWOWE KARTY WALKI
Podstawowe karty walki Anihilacja i Przejęcie znajdują się w talii
każdej frakcji. Opis pozostałych kart walki znajduje się w rozdziałach opisujących kolejne frakcje (kodeks str. 14–21).
ANIHILACJA
Ta karta walki pozwala eliminować jednostki wroga.
Siłę ataku liczy się jako sumę
punktów obrażeń wszystkich jednostek frakcji z danego obszaru. Jeśli frakcja dysponuje cechami
umożliwiającymi pozyskanie dodatkowych punktów obrażeń,
również należy je uwzględnić. Obrońca przydziela obrażenia
swoim jednostkom zgodnie z zasadami (instrukcja str. 15).
PRZEJĘCIE
Ta karta walki pozwala podbijać obszary.
Jeśli atakujący ma co najmniej tyle samo punktów podboju co
każda z frakcji w tym obszarze, oznacza obszar swoim znacznikiem
terytorium. Punkty podboju różnych frakcji nie są dodawane,
każda z nich jest brana pod uwagę indywidualnie.
Szczegóły podboju obszaru górskiego w kodeksie na stronie 2.
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kontrataki
Poniżej znajdują się opisy typowych kontrataków, które można
znaleźć na kartach walki. Wytłumaczenie kontrataków specyficznych dla frakcji znajduje są w rozdziałach opisujących frakcje (kodeks, strony 14–21).

Efekt Obrony
Obrońca wykonuje czynności zgodne z opisem efektu
obrony na jego planszetce.

Utrzymać pozycję
Jeśli przynajmniej 1 jednostka obrońcy przeżyła, może on
oznaczyć obszar swoim znacznikiem terytorium. Liczba
punktów podboju nie ma znaczenia.
Jeżeli więcej niż jeden obrońca zastosuje ten kontratak,
wygrywa ten posiadający większą liczbę punktów podboju.
W przypadku remisu wygrywa ten o wyższej pozycji na torze
inicjatywy.

Wzmocnienie

Naturalna kolej rzeczy
Efekt zagranej karty wydarzeń można zastosować do
dowolnego obszaru.

Uwaga! Ten kontratak jest aktywny w tym samym czasie co akcja atakującego. Należy uwzględnić ten bonus
przy rozpatrywaniu akcji walki atakującego.

Pamiętaj! ONI nie zagrywają ani nie dobierają kart wydarzeń,
dlatego nie możesz użyć tego kontrataku, jeżeli wybierasz za
ONI.

Jeżeli obrońca wybierze wzmocnienie jako kontratak,
wówczas może zwiększyć liczbę punktów wytrzymałości
swoich jednostek, aby zniwelować obrażenia zadane
przez atakującego. Liczba dodatkowych punktów wytrzymałości jest wyszczególniona na planszetce frakcji
obrońcy.
Jeżeli wartość wzmocnienia wynosi na przykład +5 ,
oznacza to, że każda jednostka obrońcy zwiększa swoją
wytrzymałość o 5 punktów. Jeżeli wartość wzmocnienia
wynosi x2
, wówczas punkty wytrzymałości każdej
jednostki są podwajane. Jeżeli wynosi +0 , jednostki
nie otrzymują wzmocnienia.
Należy uwzględnić podwyższone wartości punktów wytrzymałości podczas przydzielania obrażeń zadanych
przez atakującego. Pozostałe zasady przydzielania obrażeń podlegają regułom ogólnym. Te podwyższone
wartości punktów wytrzymałości obowiązują do końca
sekwencji walki, czyli również w przypadku ataku ze
strony innego obrońcy.
Odwet
Obrońca używa swoich jednostek w obszarze, aby zadać obrażenia jednostkom atakującego. Aby obliczyć siłę kontrataku, sumuje on wszystkie punkty obrażeń swoich jednostek, nawet te,
które zostały chwilę wcześniej wyeliminowane przez atakującego
lub innego obrońcę. Tym samym atakujący nie może chronić się
przed kontratakiem, niszcząc wszystkie jednostki obrońcy.
Obrońca może przydzielić punkty obrażeń innym frakcjom (nie
tylko atakującego), jeżeli takie znajdują się w tym obszarze, lub
dowolnie podzielić punkty obrażeń pomiędzy różne frakcje.
Obrońca przydziela obrażenia między frakcje, ale decyzja, do
których konkretnie jednostek danej frakcji są one przydzielane,
leży po stronie gracza danej frakcji.
Zmiana priorytetów
Obrońca może natychmiast przesunąć znacznik inicjatywy atakującego na torze inicjatywy o jedną pozycję w górę lub w dół.
Odwrót
ruch
Na koniec sekwencji walki obrońca może wykonać 1
swoimi ocalałymi jednostki na sąsiednie obszary. Każda jednostka
może poruszyć się w innym kierunku. Zgodnie z zasadą ruchu
należy uwzględnić BLOKADY oraz cechy specjalne jednostek
związane z ruchem (np. latanie).

9

Jeżeli w wyniku działania kart wydarzeń lub innego mechanizmu gracz wykłada lub usuwa z planszy
znacznik cechy terenu lub żeton BLOKADY, musi uczynić to tak, aby zmiana nie była pozorna.
Nie może na przykład ustawić BLOKADY na BLOKADZIE lub oznaczyć obszaru takim samym znacznikiem cechy, jaki jest już aktywny.

>>>

karty wydarzeń
Talię kart wydarzeń należy umieścić obok planszy w miejscu dostępnych dla wszystkich graczy.
Dwie karty wydarzeń są zawsze odsłonięte. Kartę dobiera się
w ciemno z wierzchu talii lub z kart odkrytych leżących na stole.
Jeżeli gracz dobierze kartę wydarzeń spośród odkrytych kart leżących na stole, natychmiast uzupełnia brak kartą ze stosu. Jeżeli
gracz jest uprawniony do dobrania więcej niż jednej karty, może
wybrać również tę właśnie odsłoniętą.
Karty wydarzeń mogą być dobierane i zagrywane tylko wtedy, gdy
karta akcji lub zasady specjalne pozwalają na dobranie i/lub zagranie karty wydarzeń. Jeżeli gracz nie zdecyduje się zagrać właśnie
dobranej karty, może zachować ją na później lub zagrać inną kartę
wydarzeń z ręki (jeżeli akcja pozwala na zagrywanie). Nie ma limitu
liczby kart wydarzeń w posiadaniu gracza.
Zagrane karty wydarzeń są odkładane na stos kart odrzuconych.
W sytuacji, gdy zabraknie kart w stosie kart wydarzeń, należy przetasować stos kart odrzuconych i utworzyć z niego nowy stos kart
wydarzeń.

>>>

dryft kontynentu

fabularne
wprowadzenie

wydarzenie
Fragmenty skał i ziemi unoszą się
na niestabilnych oceanach magmy
płynącej tuż pod powierzchnią.

ikona

opis
wydarzenia

Zamień i obróć dwa sąsiadujące ze sobą
obszary (wraz ze znacznikami).
Dotyczy obszarów bez jednostek
lub obszarów
niestabilnych.

karta
wydarzeń

Opisy poszczególnych wydarzeń znajdują się na stronie obok.

karty wydarzeń frakcji
Potasowane talie kart wydarzeń frakcji należy umieścić przy graczach właściwych frakcji rewersem do góry. Karty są dobierane
z wierzchu w ciemno.
Tylko gracz danej frakcji może korzystać ze swojej talii kart.
Karty wydarzeń frakcji dobiera się i zagrywa tak samo jak w przypadku zwykłych kart wydarzeń, wtedy gdy karta akcji lub inna zasada specjalna pozwala na dobranie i zagranie kart wydarzeń.
Gracz decyduje, czy dobiera kartę wydarzeń, czy kartę wydarzeń
frakcji ze swojej tali. Dobrane karty wydarzeń frakcji można zachować na ręce i użyć w kolejnej akcji zagrania kart wydarzeń.
Działanie efektu zagranego wydarzenia frakcji może być rozciągnięte w czasie i trwać na przykład do końca rundy. W takim wypadku zagraną kartę należy położyć awersem do góry na stole, tak
aby inni gracze widzieli, że dane wydarzenie jest aktywne. Szczegółowe informacje znajdują się na kartach pod opisem wydarzenia.
Po zagraniu i zakończeniu efektu kartę wydarzeń frakcji usuwa się
z gry. Po wyczerpaniu talii wydarzeń frakcji nie tworzy się nowej.
Wydarzenia frakcji wprowadzają do gry element losowości. Dołącz je do rozgrywki, gdy dobrze poznasz zasady gry
i zaakceptujesz podwyższony poziom losowości.
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nazwa karty
wydarzenia

nazwa karty
wydarzenia
frakcji

laser solarny
wydarzenie frakcji

opis
wydarzenia
Laser orbitalny TETSUO zadaje 20
punktów obrażeń zamiast 10.
Po zagraniu tej karty wyłóż ją na stół.
Możesz użyć jej raz, podczas aktywacji
Łącza TETSUO, następnie usuń ją z gry.

dodatkowe warunki aktywacji
oraz zakończenia
wydarzenia

wydarzenie
frakcji

Opisy poszczególnych kart wydarzeń frakcji znajdują się w rozdziałach opisujących konkretne frakcje (kodeks str. 14–21).

>>>

wydarzenia
Szczegółowy opis kart wydarzeń.

Bagno / Zagrożenie
Połóż żeton BLOKADY i zablokuj przejście z dowolnego kierunku na wybranym obszarze.
Jeżeli na planszy znajduje się żeton BLOKADY odwrócony na szarą stronę, możesz go usunąć, przywracając BLOKADĘ, którą zakrywał.
Chcę jeszcze raz
Wybierz kartę wydarzeń ze stosu kart odrzuconych
i natychmiast ją zagraj.
Nie dotyczy wydarzeń frakcji ani wydarzeń epickich.
Czerwony Październik / Skażenie
Wybierz dowolny obszar bez jednostek lub obszar
niestabilny z jednostkami. Umieść na nim żeton
radioaktywności
. Obszar natychmiast staje się
radioaktywny.

Niepewny grunt / Ruchy tektoniczne
Obróć wybrany przez siebie kafelek obszaru dowolną liczbę razy. Wszystkie znaczniki oraz jednostki obracają się razem z kafelkiem. Jeżeli obszar jest połączony tunelem Dzikiej Bandy, musi on łączyć te same
obszary po obrocie.
Nie można obracać obszarów Księżyca.
Nowe lądy
Wybierz kafelek obszaru z rezerwy i umieść go przy
krawędzi zewnętrznej lub wewnętrznej (jeżeli istnieje) planszy, tak aby przylegał do co najmniej 2 innych
kafelków (obszaru lub bazy).
Nie możesz zamienić obszaru z planszy!
Ofensywa
Wykonaj 1
akcję walki według standardowych zasad akcji walki. To wydarzenie nie umożliwia wykonania ruchu.

Dryft kontynentu
Oba obszary muszą przylegać do siebie i nie mogą
się na nich znajdować jednostki. Wybranie obszaru
z jednostkami jest możliwe tylko wtedy, gdy obszar
ten jest
niestabilny. Możesz obracać kafelki
obszarów. Wszystkie żetony, znaczniki i jednostki
przemieszczają się wraz z kafelkami obszaru. Jeżeli
tunel Dzikiej Bandy łączył oba zamieniane obszary,
wówczas po zamianie musi łączyć je ponownie,
w przeciwnym wypadku jest usuwany z planszy.

Przejście
Sprawdź wydarzenie Mierz wysoko.

Gniew planety
Umieść żeton cechy terenu
dowolnym obszarze.

Skażenie
Sprawdź wydarzenie Czerwony Październik.

niestabilny na

Mierz wysoko / Przejście
Możesz przykryć wydrukowaną na kafelku
obszaru BLOKADĘ, używając żetonu BLOKADY
odwróconego na szarą stronę, lub usunąć żeton
BLOKADY umieszczony w obszarze.
Nie można usuwać blokad frakcji, np. Świńska
Blokada, Kaneda.
Naprzód marsz
Po wybraniu obszaru gracze, których jednostki
się na nim znajdują, w kolejności zgodnej z torem
inicjatywy mogą wykonać 1 ruch wszystkimi lub
częścią swoich jednostek z tego obszaru. Na końcu,
jeżeli na obszarze znajdują się jednostki ONI, gracz
zagrywający tę kartę może przesunąć jednostki ONI
o jeden obszar.
Nawałnica / Ropa!
Do końca rundy żadna jednostka (również ONI)
nie może opuścić wskazanego obszaru. Jednostki
mogą do niego wkraczać. Do końca rundy oznacz
obszar
znacznikiem zatrzymania.
Neutralizacja
Anulujesz jedną cechę terenu na planszy. Jeżeli
ikona cechy jest wydrukowana na kafelku obszaru,
użyj żetonu
negacji, aby ją przykryć, w przeciwnym wypadku usuń znacznik cechy z obszaru.

Ropa!
Sprawdź wydarzenie Nawałnica.
Rządy ONI / Splugawieni
Umieść żeton cechy
Tsukuyumi na dowolnym
obszarze.

Splugawieni
Sprawdź wydarzenie Rządy ONI.
Zagrożenie
Sprawdź wydarzenie Bagno.
Zaopatrzenie
Natychmiast wykonujesz akcję produkcji o wartości
1
punkt produkcji. Obowiązują standardowe zasady dla akcji produkcji.
Za to wydarzenie nie otrzymujesz żadnych bonusów,
jakie mógłbyś otrzymać, realizując produkcję w fazie
zielonej.
Zmiana pozycji
Natychmiast wykonujesz 1
ruch wszystkimi swoimi jednostkami. Zasady ruchu znajdują się w instrukcji na stronie 14.

Zmiana taktyki
Możesz przesunąć swój znacznik inicjatywy o jedno
miejsce w górę bądź w dół na torze inicjatywy.
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oni

– starożytne zło

ONI się przebudzili. Staną na drodze każdemu,
kto spróbuje dotrzeć do Tsukuyumi.
Pierwsi obrońcy Ziemi, który stawili im czoła po
wydarzeniu księżycowym, nie byli świadomi,
że najstarsze ludzkie archiwa zawierają
informacje o tym pozornie nowym wrogu.
Starożytne kroniki Zakonu Marduk spekulują
o związku ONI ze „smokiem z nieba”, a ślady
ich straszliwych zbrodni odnajduje się w zapisach już od czasów
Amaterasu.
Po upadku Księżyca nie tylko starożytne zło się przebudziło. Powstali
nowi wyznawcy bezlitosnego bóstwa. Uważa się, że są nimi ludzie,
którzy ulegli mutacji pod wpływem feromonów Tsukuyumi. Demony
bez twarzy, skrytobójcy, oczy i uszy Białego Smoka. Beznamiętnie
wykonują rozkazy swojego mistrza. Nawet śmierć nie jest w stanie ich
powstrzymać, wracają z zaświatów.
Niższe ONI przypominają zamaskowanych ludzi. Ich prawdziwa
twarz stała się twarzą Tsukuyumi, za maską kryje się tylko nicość.
W miarę swojego istnienia ONI oddalają się od swej prawdziwej
natury. Ich działania są coraz bardziej determinowane przez Smoka.
Jednak nie każdy traci wszystkie cechy swej osobowości. Niektórzy
zachowują rdzeń swojej prawdziwej jaźni, stając się nieprzewidywalni.
To o nich krążą legendy. Ich umiejętności są tak wyjątkowe, jak ich
maski. I to właśnie legendarnych ONI należy obawiać się najbardziej.

> KONTROLA ONI
ONI są frakcją neutralną, kontrolowaną przez wszystkich graczy
poprzez akcje Wystaw ONI oraz Walki ONI dostępne na kartach
akcji. Wykonanie akcji ONI jest obowiązkowe. Szczegółowe wyjaśnienie ruchu, walki i wystawiania ONI znajduje się w instrukcji na
stronie 18.
Wystaw ONI

X

Gracz wystawia z rezerwy wskazaną liczbę jednostek
ONI. Jednostki wystawiane są na obszarach z cechą
Tsukuyumi, kontrolowanymi przez ONI lub do nich
przyległych z uwzględnieniem BLOKAD. Jeżeli w rezerwie nie ma już ONI, należy wykonać 1 akcję Walki
ONI niezależnie od liczby brakujących ONI. Ten efekt
nie jest aktywowany przez kontratak Gdzie jest... z karty
walki Podbój ONI.
Więcej w instrukcji na stronie 18.
Walka ONI

X

Gracz wykonuje opcjonalny ruch jednostkami ONI
z wybranego obszaru, a następnie X akcji walki tymi
jednostkami z wykorzystaniem karty walki Podbój ONI.
Więcej w instrukcji na stronie 18.

Na pustkowiach nastąpił gwałtowny wzrost kultów, które głoszą
powrót Tsukuyumi, oczekując na jego wyzwolenie z księżycowej
skorupy. Pragną stać się ONI. Wypełnieni naiwną wiarą
w błogosławieństwo Tsukuyumi, podejmują niebezpieczną
pielgrzymkę na upadły Księżyc, aby poświęcić się w nadziei na nowe
życie w służbie Smoka.

> ZWYKŁE JEDNOSTKI ONI

Ostatnie, wolne ludzkie plemiona zostały zmuszone do walki nie tylko
z ONI, ale także z jego ludzkimi wyznawcami.

Żetony jednostek zwykłych ONI występują w trzech rozmiarach:
małym, średnim i dużym. Wszystkie jednostki ONI w takim samym
rozmiarze charakteryzują się identycznymi statystykami, co ułatwia zarządzanie nimi.

Żetony jednostek ONI posiadają fioletową ramkę i mogą występować pod wieloma nazwami i przedstawiać różne postacie.
Wszystkie jednostki ONI poza Whatem, Abbysalem i Wyrocznią to
jednostki zwykłe.
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Możesz uczynić z ONI swojego największego sojusznika lub wroga,
jeżeli zbagatelizujesz ruchy ONI poczynione przez twoich wrogów.
Wykorzystaj akcje Walki ONI do neutralizacji podbojów przeciwników, jak również do własnych celów. Zwróć uwagę na kontratak
Nie dam się z karty walki Podbój ONI. Wykorzystaj go mądrze, atakując tereny okupowane przez twoje jednostki.

duże ONI

nakaidra

> WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STRATEGII

> LEGENDARNE JEDNOSTKI ONI
Jednostki legendarne podnoszą poziom trudności rozgrywki. Zalecamy nie dołączać ich do gry podczas nauki.
Przed rozpoczęciem gry gracze ustalają, czy jednostki legendarne ONI są dopuszczone. Jeżeli gracze decydują nie
używać legendarnych ONI, wówczas należy traktować je
jak zwykłe ONI.
Legendarni ONI dysponują specjalnymi zdolnościami, które mają
pierwszeństwo przed zasadami ogólnymi. Podczas akcji Wystaw ONI
gracze mogą wybierać spośród jednostek zwykłych oraz legendarnych, chyba że zaznaczono inaczej. Na planszy może znajdować się
tylko jedna legendarna jednostka ONI. Jej specjalne zasady obowiązują natychmiast po wystawieniu jej na planszę.
Jeśli jednostka legendarna zostanie wyeliminowana lub w inny sposób usunięta z planszy, jej specjalne zasady przestają obowiązywać.
Jednostka trafia do rezerwy i może być ponownie wystawiona.
Jednostki legendarne nie mogą być wystawiane jako jednostki startowe.
ABYSSAL
Jest jednym z pierworodnych zła tego świata. Plądrował i podpalał wioski, jeszcze zanim Tsukuyumi został ukarany przez bogów.
Znieważenie jego mistrza wypełniło duszę Abyssala nienawiścią
i furią. W imieniu Tsukuyumi dokonuje brutalnych podbojów. Zna
Ziemię, nie boi się konfrontacji, zmusza przeciwników do walki.
Bój się! Od jego narodzin odlicza się dni wolnych ludzi.
Ustawienia startowe
Abyssal wystawiany jest na obszarze Księżyca.
Zdolność specjalna
Jeżeli Abyssal jest na planszy, każdy gracz
w swojej turze w fazie zielonej musi wykonać akcję
Walki ONI, wykorzystując kartę walki Podbój ONI.
Przed wykonaniem akcji walki Abbysal wraz ze
wszystkimi ONI w obszarze może wykonać ruch
na sąsiedni obszar. Akcję walki należy wykonać na
obszarze z Abbysalem. Wszystkie ONI w obszarze
biorą udział w walce. Ruch Abbysala poprzedzający
akcję walki musi być wykonany na obszar, na
którym można użyć karty Podbój ONI. Jeżeli jest to
niemożliwe, ruch wykonuje się w kierunku takiego
obszaru.
WYROCZNIA
Prawa ręka i kat w służbie Tsukuyumi. Skutecznie prowadzi ONI, którzy
są jej wierni, tak jak są wierni Białemu Smokowi. Poluje na wszystko,
co żywe. Zabija i nierzadko pożera swoje ofiary. Jej słudzy, prowadzeni
przez niewidzialną siłę, gotowi są poświęcić życie za Mistrzynię. Nosi
rzeźbione drewniane wizerunki swoich ofiar jako trofea. Trudno ocenić,
czy jest starożytnym terrorem, czy nowym nemezis. Kto wpadnie w jej
szpony, nie ucieknie.
Ustawienia startowe
Wyrocznia wystawiana jest na obszarze Księżyca.
Zdolność specjalna
Podczas akcji Walki ONI Wyrocznia i wszyscy ONI
w tym samym obszarze zadają obrażenia innym
jednostkom, zamiast podbijać obszar. Aktywny
gracz decyduje, czy chce podzielić punkty obrażeń
między wielu wrogów. Obrońcy wybierają kontrataki z karty Podbój ONI.
Tylko Wyrocznia i ONI na jej obszarze podlegają
tym specjalnym zasadom. Pozostali ONI realizują
akcje walki według zasad ogólnych.
Wyrocznia otrzymuje obrażenia tylko wtedy, kiedy
nie ma innych ONI w tym samym obszarze.

WHAT
Sama myśl o jego groteskowej masce
przeraża i sieje zamęt w szeregach wroga.
Działa szybko i precyzyjnie, znienacka zadaje
morderczy cios, po czym znika bez śladu.
Zwykle walczy samotnie.
Starożytni nie wspominają o nim w swoich
księgach. Na naszych oczach rodzi się kolejna
legenda.
Ustawienia startowe
What wystawiany jest na obszarze Księżyca.
Zdolność specjalna
Na początku akcji Walki ONI What może
za darmo przenieść się na dowolny obszar
z cechą Tsukuyumi lub na obszar podbity
przez ONI. Następnie What wraz ze wszystkimi jednostkami na obszarze, na który się
przeniósł, rozpoczyna akcję Walki ONI.

> KARTY WALKI
Podbój ONI
ONI nie mogą podbijać obszarów z cechą Tsukuyumi, chyba że są
one kontrolowane przez innych graczy. ONI nie mogą również
podbijać obszarów, które już kontrolują. Jeżeli powyższe warunki
zostaną spełnione, można próbować podbić obszar, nawet jeżeli
ONI nie mają najwięcej punktów podboju w obszarze. W takim
wypadku obrońca może przejąć ten obszar, używając kontrataku
Nie dam się!.
Wszystkie jednostki ONI w obszarze muszą brać udział w ataku.

> KONTRATAKI
Nie dam się!
Jeżeli obrońca, który użyje tego kontrataku, posiada więcej punktów
podboju niż każda frakcja z osobna w tym obszarze, wliczając ONI,
oznacza obszar swoim znacznikiem podboju. W przypadku remisu
wygrywa frakcja o wyższej pozycji na torze inicjatywy.
Gdzie jest...
Możesz wystawić nową jednostkę ONI zgodnie z ogólnymi zasadami na terytorium ze znacznikiem Tsukuyumi lub do niego przyległym z uwzględnieniem BLOKAD. Jeżeli nie ma więcej jednostek
ONI w rezerwie – ta akcja nie może być wykonana. Nie otrzymujesz
wówczas dodatkowej akcji Walki ONI.
Więcej w instrukcji na stronie 18.

ONI JAKO OBROŃCY

Jako obrońcy ONI nie wybierają kontrataków
efekt obrony i wzmocnienie.

ODPORNI NA RADIOAKTYWNOŚĆ

Wszystkie jednostki ONI (zwykłe i legendarne)
są odporne na radioaktywność.
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nomadzi

– wędrująca armia

Witamy wśród Nomadów! Uderzamy szybko, uderzamy z zaskoczenia. Nasza przewaga ogniowa pozwala na skuteczne eliminowanie wroga bez
strat własnych. Atak partyzancki jest do tego idealny!

> WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STRATEGII
Korzystając z ponadprzeciętnej mobilności, utrzymuj swoje
jednostki blisko wroga, ale poza jego zasięgiem. Możesz pokonać większy dystans. Wykorzystaj to, aby szybko i z zaskoczenia
zadać bolesny cios przeciwnikowi.
Użycie broni znakomicie wzmacnia siłę ataku. Pamiętaj że obrona
nie należy do atutów Nomadów. Podkładaj miny, aby bronić swoich
obszarów i strategicznych szlaków. Wróg będzie zmuszony poświęcić jednostki, aby wejść w zaminowany obszar. Wystawiaj więcej
min, aby powstrzymać jeszcze większe jednostki.
Nie posiadasz jednostek mogących ignorować BLOKADY. Ustaw
bazę tak, abyś miał swobodę ruchu.

> ZDOLNOŚCI SPECJALNE
MINY
Miny wystawiają Saperzy na swoich obszarach
efektu frakcji. Na obszarze można
w trakcie
podłożyć dowolną liczbę min. Każda mina zadaje
15
punktów obrażeń jednostkom, które wejdą
na ten obszar (wykonując
ruch). Karty walki
nie są używane do zadawania obrażeń przez miny.
Z tego powodu nie wykonuje się kontrataku.
Nomadzi decydują, czy i ile min eksploduje. Obrażenia przydzielane
są od najsłabszych jednostek. Jest to wyjątek od ogólnej zasady
dystrybucji obrażeń. W przypadku remisu obrońca decyduje, która
jednostka przyjmuje obrażenia jako pierwsza.
Miny nie wybuchają, jeżeli jednostki zostają wystawiane na planszy również przez wylęg z jaj. Miny nie działają na jednostki opuszczające obszar oraz na jednostki obecne na obszarze w momencie podłożenia miny. Pamiętaj: miny nie eksplodują w momencie
umieszczenia w obszarze znaczników frakcji oraz cech terenów.
BROŃ
Broni używa się podczas ataku, jak i obrony. Jeżeli
w wyniku kontrataku Nomadzi zadają połowę
obrażeń, wówczas obrażenia z broni należy również
zmniejszyć o połowę.
Gracz decyduje, czy i której broni używa. Można użyć 1 sztuki broni na 1 jednostkę Nomadów
(z wyjątkiem Psa, który nie może jej używać), zwiększając w ten sposób wartość zadawanych obrażeń.
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Broń należy wyprodukować, zanim będzie można jej użyć.
Po każdym użyciu broń jest odrzucana do rezerwy (odwróć
punkty
rewersem do góry) i wymaga ponownej produkcji za
produkcji. Pięć sztuk Pistoletów jest dostępnych od początku gry.
Pistolety mogą być produkowane za darmo w trakcie
efektu
frakcji.
Wyprodukowaną broń należy położyć awersem do góry przed
graczem, nie jest ona przypisana do konkretnych obszarów
ani jednostek. W celu łatwiejszego zarządzania bronią należy
wyraźnie odseparować ją od broni w rezerwie (odwróconej rewersem do góry).
punktami produkcji, możesz wystawić
Jeżeli dysponujesz 2
2 jednostki Nomadów oraz otrzymać 1 wybraną przez siebie sztukę broni.
PORUCZNIK
Jego zdolność specjalna jest podstawą
szybkich manewrów frakcji.
Każda jednostka Nomadów, która wkracza
na teren Porucznika lub znajduje się na terenie, na który wkracza Porucznik, otrzymuje dodatkowy bonus w postaci zwiększenia
zasięgu jej ruchu o 1 obszar. Pies i Zwiadowca korzystają zarówno z własnej premii, jak
i tej zapewnionej przez Porucznika, czyli
mogą poruszyć się o dodatkowe 2 obszary.

KAPRAL
Podczas ruchu Kapral i wszystkie jednostki
w tym samym obszarze mogą ignorować zasady ruchu dotyczące przechodzenia przez
obszary zajęte przez jednostki wroga. Grupa
Kapral może przekraczać takie obszary, nawet
jeśli ich sumaryczna wartość
punktów wytrzymałości jest mniejsza od
punktów wytrzymałości jednostek wroga.
Ponadto w obecności Kapral można ignorować punkty podboju obszarów górskich.

> KARTY WALKI

> WYDARZENIA FRAKCJI

Anihilacja
Każda jednostka Nomadów (z wyjątkiem Psa) może użyć
1 dowolną wyprodukowaną broń, aby zwiększyć wartość
punktów obrażeń.

Bieg terenowy
Nomadzi ignorują jednostki przeciwnika, przechodząc przez
obszary, czyli zachowują się tak, jakby zawsze towarzyszyła im Kapral. Jednostki wroga nie mogą ignorować Nomadów
w przypadku podobnego manewru.

raz na rundę)
Partyzantka (
Jeżeli Nomadzi podbiją obszar, czyli mają co najmniej tyle samo
punktów podboju co każda z frakcji w tym obszarze, mogą dodatkowo zadać obrażenia jednostkom w tym obszarze, używając
tylko broni.
Same jednostki nie zadają żadnych obrażeń, jedynie broń, której
użyją (z wyjątkiem Psa, który nie używa broni).
Po rozpatrzeniu kontrataków wszystkie jednostki Nomadów
w tym obszarze mogą wykonać 1
ruch.
Zajmij pozycję
Liczba punktów podboju Nomadów zostaje podwojona przed porównaniem z liczbą punktów podboju obrońców.

> KONTRATAKI
Odwet, Odwrót, Utrzymać pozycję, Zmiana priorytetów
Opis na stronie 9 kodeksu.
Męczennicy
Atakujący decyduje, które 3 jednostki zostają usunięte. Liczba
punktów wytrzymałości tych jednostek nie ma znaczenia.
Pusty magazynek
Nomadzi decydują, którą wyprodukowaną sztukę broni odrzucają do rezerwy, może to być również Pistolet.
Jeżeli Nomadzi nie mają żadnej wyprodukowanej broni (zużyli
wszystko), muszą wybrać Pistolet z rezerwy. Ten Pistolet nie będzie mógł być produkowany za darmo w trakcie
efektu frakcji.
Trzeba go raz wyprodukować, aby był znów odnawialny za darmo w trakcie efektu frakcji.

Obrona bazy
znaczników zatrzymania, aby oznaczyć obszary. PrzeUżyj
ciwnik, który już znajduje się w tych obszarach lub w bazie,
pozostaje na miejscu. Jednostki te mogą się poruszyć, o ile nie
wejdą do innych obszarów wskazanych przez ciebie. Wciąż jest
możliwe wystawianie jednostek w tych obszarach, na przykład
w wyniku wyklucia z jaja.
Na koniec rundy usuń znaczniki
.
Przeładuj!
Ten efekt jest ważny tylko podczas walki (zadawania obrażeń)
i nie dotyczy sytuacji, w której Nomadzi muszą odrzucić broń,
w wyniku kontrataku Pusty magazynek lub To już złom.
Tajna operacja
Może to być dowolny obszar z jednostkami lub bez. Nie można
podłożyć min na bazy, które nie są obszarami. Miny nie wybuchają
po podłożeniu na obszar z jednostkami.
Zaciekła walka
Do końca rundy, gdy jednostki Nomadów używają broni, mogą
użyć o jedną sztukę więcej. Po każdym użyciu broń jest odrzucana
do rezerwy.

> CEL FRAKCJI: ODZYSKAĆ DAWNĄ MOC
Jeżeli w jednej rundzie odbijesz 4 obszary z rąk innych frakcji, otrzymujesz 2 Natychmiastowe Punkty
Zwycięstwa. Podboju możesz dokonać w kilku fazach tej samej rundy.

To już złom
Wybrana broń jest usuwana z gry i nie może być już użyta.

Wskazówka: Użyj znaczników terytorium swojej frakcji lub innych
znaczników do odliczania podbitych obszarów.

Wendeta
akcję walki, której może użyć
Obrońca otrzymuje dodatkową
po zakończeniu fazy Nomadów, nawet jeżeli wykonał już swoje
akcje w tej fazie. Gracz, którego tura normalnie rozpoczęłaby się
po Nomadach, musi poczekać.

Cel zostanie zrealizowany, jeśli obszar zostanie podbity w wyniku kontrataku lub w wyniku innej zdolności specjalnej, nawet po
turze Nomadów. Nie liczy się, czy utrzymasz obszar, ważna jest
liczba udanych podbojów.

Zadyma
ruch, ale tylko dla jednostek
Obrońca otrzymuje darmowy 1
z jednego dowolnego obszaru. Opcjonalnie obrońca może przesunąć jednostkami ONI z dowolnego obszaru na sąsiedni. Ruch
wykonuje się po przyznaniu obrażeń.

> TRYB DLA DWÓCH GRACZY
Pas startowy
Obszary muszą sąsiadować ze sobą, tworząc linię prostą. Jeden
z nich musi sąsiadować z bazą. BLOKADY nie mają znaczenia.

> MISJA: SELEKCJA NATURALNA

Pole minowe
Obszary muszą sąsiadować ze sobą, ale nie każdy z każdym.
BLOKADY nie mają znaczenia.

Gdy gracz wyeliminuje 3 jednostki przeciwników, otrzymuje 1 Natychmiastowy Punkt Zwycięstwa. Nie ma znaczenia, w jaki sposób
dokona eliminacji. Może wykorzystać do tego akcję walki, kontratak lub zdolności specjalne, jak na przykład miny, strzał snajperski
itp.

> MASKOTKA: SZOPEN

Zniszczenie jednostki spowodowane radioaktywnością, jak również zniszczenie jednostek ONI nie liczy się do realizacji misji.

Skład amunicji
Broń usunięta z gry to broń, którą utraciłeś w wyniku kontrataku
To już złom.

Szopen jest naszym talizmanem i towarzyszy nam zawsze
i wszędzie. Jest gwarantem powodzenia każdej misji. Jego utrata
będzie ciosem dla naszego morale.
Maskotka Nomadów Szopen może używać broni.
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>>>

dzika banda

– za dziką wolność!

Jesteśmy Dzicy! Prowadzi nas Matula. Sprawimy, że ziemia stanie się naszym domem i nikt nigdy nam go nie zabierze.
Nasze twarde czachy i ostre szable dopilnują tego. Jesteśmy Dziką Bandą!

> WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STRATEGII
Musisz znaleźć właściwą równowagę między zabezpieczaniem
obszarów a ekspansją.
Punkty wytrzymałości i podboju twoich jednostek możesz zwiększyć za pomocą warowni i okopów. Dzika Banda to twarde jednostki, ale nie nieśmiertelne. Ich koszt produkcji jest znaczny, więc
uważaj, aby nie rozciągnąć linii frontu zbyt mocno. Jeżeli chcesz
odnieść zwycięstwo, rozwijaj się powoli i graj zachowawczo.
Korzystaj ze znaczników terramodyfikacji, aby uzyskać przewagę
taktyczną. Chroń jednostki o niskim poziomie wytrzymałości.

> ZDOLNOŚCI SPECJALNE
Znaczniki terramodyfikacji
Terramodyfikacje są wystawiane przez Lordziki na ich obszarach,
efektu frakcji.
podczas realizacji
Terramodyfikacje nie są cechami terenu,
w związku z tym nie mogą zostać przeniesione
ani usunięte przez przeciwników. Inni gracze
mogą wpływać na znaczniki terramodyfikacji
tylko wtedy, gdy efekt specjalny mówi wprost,
że terramodyfikacja może zostać usunięta lub
przeniesiona.
Terramodyfikacje pozostają
na
swoich
miejscach, jeżeli obszar zostanie podbity przez inną frakcję. Gdy obszar zostanie obrócony lub zamieniony miejscami, terramodyfikacje przenoszone są razem
z obszarami, z wyjątkiem tuneli, które po obrocie muszą łączyć te
same obszary co przed obrotem. Jeżeli jest to niemożliwe, należy
usunąć tunel z planszy.

Okopy

10

Każdorazowo, kiedy otrzymujesz obrażenia na obszarze, na którym leżą znaczniki okopów, całkowita wartość obrażeń jest zmniejszana o 10 za każdy znacznik.
Okopy nie działają jak kontratak
wzmocnienie.
Obrażenia są zmniejszane tylko dla jednostek Dzikiej
Bandy, inne frakcje na tym obszarze nie mogą korzystać
z tego przywileju.

Tunele
Tunele należy położyć tak, aby łączyły 2 sąsiednie obszary, możesz położyć tunel na BLOKADY. Z tunelu może
korzystać tylko jedna jednostka na rundę. Po użyciu tunel należy obrócić na szarą stronę. Na początku rundy
odwróć wszystkie znaczniki tunelu na stronę zieloną.
Poruszanie się przez tunele nie jest wliczane do limitu
zasięgu ruchu. Korzystając z tunelu, jednostka możne
ominąć BLOKADĘ. Podczas wchodzenia i wychodzenia
z tunelu nie obowiązuje zasada ruchu przez obszary
z jednostkami wroga (instrukcja str. 14).
Tunel może zostać użyty na początku, końcu lub
w trakcie ruchu. Na przykład, jeżeli jednostka Dzikich
ma 2 ruchy, może przesunąć się o 1 obszar, następnie skorzystać za darmo z tunelu lub tuneli, a następnie
wykonać jeszcze 1 ruch. Ruch przez tunele można wykonać kaskadowo, to znaczy, że jeżeli po wyjściu z tunelu jest możliwość skorzystania z kolejnego, wówczas
można to zrobić.

Terramodyfikacje traktujemy jak znaczniki frakcji.
Terramodyfikacje nie są usuwane z planszy po użyciu.
Warownie
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Każdy znacznik warowni liczy się jako dodatkowe
15 punktów podboju dla Dzikiej Bandy, nawet jeżeli nie ma
ona jednostek w obszarze. Obowiązują podobne zasady
jak w przypadku obszarów górskich.
Warownie nie są jednostkami, dlatego Dzika Banda
nie wybiera kontrataku, jeżeli na obszarze są tylko
warownie.

Świńska BLOKADA
Działa jak normalna BLOKADA, z tym wyjątkiem, że jednostki Dzikiej Bandy mogą ją ignorować. Tak jak inne
terramodyfikacje, nie może zostać usunięta ani zamieniona przez innych graczy.

> KARTY WALKI

> PRODUKCJA JEDNOSTEK

Anihilacja/Przejęcie
Obrażenia zadawane Dzikiej Bandzie przez kontrataki mogą być
zmniejszane przez okopy.

Matula jest nie tylko duchową przywódczynią Dzikiej Bandy, ale
również ich matką.

raz na rundę)
Dzika Panika (
Podbój i eliminacja są przeprowadzane zgodnie z zasadami ogólnymi.
Podbój jest wykonywany przed eliminacją!
Wściekła Horda
punkty wytrzymałości swoich jednostek do
Gracz może dodać
punktów obrażeń. Obrażenia są zadawane zgodnie z zasadami
ogólnymi. Ważne jest, aby w tym ataku wzięły udział co najmniej
3 jednostki Dzikiej Bandy, nie ma znaczenia, które.

> KONTRATAKI
Odwet, Odwrót, Utrzymać pozycję, Naturalna kolej rzeczy
Opis na stronie 9 kodeksu.
Męczennicy
Atakujący wybiera 3 swoje jednostki, które zostaną zniszczone. Liczba
punktów wytrzymałości nie ma znaczenia.
Regres
Obrońca może wybrać 2 dowolne Lordziki z dowolnych obszarów.
Stratowany
Ten kontratak jest odstępstwem od zasad ogólnych. To obrońca może
wskazać jednostkę przeciwnika i usunąć ją z planszy bez względu na
punktów wytrzymałości posiada.
to, ile
Ucieczka
Nie można rozdzielać jednostek. Nie obowiązują specjalne zasady
zwiększania zasięgu ruchu. Jednostki latające mogą omijać BLOKADY.
lub mniej.
Można przesunąć się jednostkami o łącznej wartości 15
Utrata kontroli
Obrońca może usunąć do 2 znaczników terramodyfikacji z zaatakowanego obszaru lub innego obszaru kontrolowanego przez siebie,
na którym leżą znaczniki Dzikiej Bandy. Można również wskazać tunel, który prowadzi do jednego z takich obszarów. Usunięte znaczniki
terramodyfikacji wracają do rezerwy Dzikiej Bandy.
Wiosenne porządki
Obrońca nie może ani usunąć ani wystawić Świńskiej BLOKADY.
Pamiętaj! Znaczniki frakcji mogą być zarządzane tylko przez daną
frakcję.

>

EFEKT OBRONY: PRZESIEDLENIE

Po walce możesz przesunąć wszystkie wrogie jednostki na sąsiednie
obszary. Obszar zostanie podbity przez atakującego, nawet jeżeli
żadna z jego jednostek nie pozostanie na tym obszarze. Możesz przesunąć jednostki wroga niezależnie od tego, czy zostały jakiekolwiek
jednostki Dzikiej Bandy w tym obszarze.

> MISJA: DZIKA ZEMSTA

Nowe jednostki są wystawiane w bazie lub na obszarach przyległych do bazy. Dodatkowo Wrzodzik może zostać wystawiony na
obszarze z Matulą.
Płacąc 1
punkt produkcji, możesz wymienić z planszy Wrzodzika lub Dzikuskę na bardziej wartościowe jednostki zgodnie z informacją na awersie planszetki. W trakcie jednej akcji produkcji
możesz wymieniać jednostki wielokrotnie, np. wymieniasz Wrzodzika na Dzikuskę, płacąc 1 , a następnie Dzikuskę na Dzikuna,
płacąc kolejny 1 .

> WYDARZENIA FRAKCJI
Mamo, patrz, ja ryję
W tej rundzie każdy Lordzik może położyć 3 terramodyfikacje
zamiast 2. Liczba terramodyfikacji jest limitowana przez liczbę
znaczników i nie mogą być one zastąpione innymi znacznikami. Jeżeli znaczniki skończą się w rezerwie, możesz przełożyć
terramodyfikacje na planszy.
Potop prosiąt
Liczą się tylko warownie będące na planszy w momencie zagrania
karty. W przypadku nieparzystej liczby warowni należy zaokrąglić
ich liczbę w górę. Miejsce wystawienia Wrzodzika regulują zasady
frakcji Dzikiej Bandy.
Zajazd
Po zagraniu należy kartę położyć w widocznym dla wszystkich
miejscu, aby gracze zdawali sobie sprawę z aktywnego efektu.
Za Matulę!
Zwiększony zasięg ruchu jest aktywny przez całą rundę i łączy się
z innymi bonusami oraz zdolnościami frakcji dotyczącymi
ruchu.

> CEL FRAKCJI: EKSPANSJA
Jeżeli na koniec rundy masz oznaczonych swoim
znacznikiem terytorium co najmniej 10 obszarów,
otrzymujesz 2 Natychmiastowe Punkty Zwycięstwa.
Uważaj! Gracze o niższej pozycji na torze inicjatywy
będą starali się pokrzyżować tobie plany.

> MASKOTKA: LUDZIK
Matula kazała oszczędzić ten
smaczny kąsek. Teraz wałęsa się
między rapetami i kusi los. Musimy
pilnować tego Ludzika, ale doprawdy
nie wiemy, dlaczego!
Ludzik, jak każda jednostka
Dzikiej Bandy, może korzystać
z terramodyfikacji.

Gdy gracz kontroluje 2 obszary z cechą Tsukuyumi, otrzymuje 1 Natychmiastowy Punkt Zwycięstwa.
Nie ma znaczenia, czy cecha została wydrukowana na kafelku obszaru, czy wynika ze znacznika cechy terenu znajdującego się na obszarze. Nie ma również znaczenia, czy obszar miał
cechę Tsukuyumi w momencie podbicia, czy pozyskał ją później.
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żarłoczny rój

– nieokiełznana ekspansja

Jeść, rosnąć, mnożyć się. Chronić gniazdo. W pojedynkę jesteśmy słabi, razem jesteśmy niezwyciężeni.

> WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STRATEGII
Nie bój się poświęcać jednostek. Dopóki inni gracze są zajęci ich
eliminowaniem, nie podbijają twoich obszarów.
Hodowca i Siewca są jedynymi jednostkami, o które powinieneś
się troszczyć, to właśnie dzięki nim możesz szybciej wprowadzać
nowych Żarłocznych do gry.
Postaraj się jak najszybciej rozlokować swoje jednostki w każdej
części planszy. Czekaj na moment, w którym przeciwnik zostawi
obszary bez obrony.

> ZDOLNOŚCI SPECJALNE
Dodatkowy ruch Osy
Osa może zawsze poruszyć się o 1 jeden obszar dalej, niż pozwala
na to akcja ruchu, którą wykonuje. Cecha ta działa nie tylko wtedy, gdy ruch jest aktywowany z karty akcji, ale również w przypadku aktywacji z kontrataku czy innych źródeł.

Poświęcenie
Ta zdolność może być aktywowana tylko w trakcie
frakcji.
Poświęcając Czerwia, możesz natychmiast wykonać
akcję walki w jego
obszarze. Po zakończeniu walki i rozpatrzeniu kontrataku należy zdjąć Czerwia
z planszy.
Wszystkie jednostki Żarłocznego Roju
w obszarze mogą wziąć udział w ataku,
a gracz ma dowolność w wyborze karty
walki.

•

Jaja
Z jaj mogą wylęgać się twoje jednostki podczas akcji produkcji po
punktach produkcji. Jedno
opłaceniu wymaganego kosztu w
jajo to jedna jednostka. Po wylęgu usuń jajo z planszy.
Warte przypomnienia!
Jaja są znacznikami frakcji, tak więc sama ich obecność
na atakowanym obszarze bez jednostek Żarłocznego
Roju nie uprawnia do wyboru kontrataku.
efektu frakcji przez Siewcę i HodowJaja są składane w trakcie
ców. Jeżeli wszystkie dostępne znaczniki jaj są na planszy, możesz
zmienić położenie tych na planszy.
JAJO — NIESPODZIANKA: Jeżeli w danym obszarze jedna
lub więcej jednostek Żarłocznego Roju zostanie wyeliminowanych, możesz położyć 1 znacznik jaja w tym obszarze i tylko
1 znacznik, niezależnie od liczby wyeliminowanych jednostek.
Hodowca i Siewca
Jeżeli te jednostki są wystawione na planszy, zyskujesz dodatkowe
punkty produkcji w fazie zielonej: 2 punkty za Siewcę i po
1 punkcie za każdego Hodowcę. Jeżeli fazy zielonej nie ma na karcie akcji, możesz wykorzystać ten bonus w momencie, w którym
przypadałaby twoja tura w fazie zielonej.
Te dodatkowe punkty mogą być dowolnie wydane i nie są powiąza
zane z lokalizacją jednostek produkcyjnych. Na przykład: 1
Hodowcę, możesz wydać na Mrówę i wystawić ją w miejsce jaja
na planszy.
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efektu

•

Efekt frakcji
Atak jednostkami Czerwi
Wszystkie Czerwie na planszy mogą wykorzystać swoją zdolność specjalną Poświęcenie. Jeżeli na planszy jest więcej niż
1 Czerw, wówczas każdy z nich jest rozpatrywany indywidualnie i tylko on jest usuwany w wyniku swego poświęcenia.
Jeżeli po wybraniu kontrataku obrońca zadaje obrażenia,
a gracz Żarłocznego Roju decyduje o przydzieleniu obrażeń
między Czerwie, musi zawsze wybrać w pierwszej kolejności
tego, który nie poświęca się w bieżącej akcji.
Dodatkowo efekt frakcji umożliwia wykonanie dwóch akcji
spośród:
Wszystkie jednostki latające
Wszystkie jednostki stają się latające do końca rundy. Ta premia obowiązuje natychmiast po jej wybraniu i można ją wykorzystać, wybierając dodatkowy ruch (patrz niżej).
Dodatkowy ruch
Wszystkie twoje jednostki mogą wykonać dodatkowy +1
ruch. Obowiązują ogólne zasady ruchu.
Znoszenie jaj
Każdy Hodowca i Siewca mogą składać jaja na swoich i przyległych obszarach, ignorując BLOKADY. Jaja mogą być składane na obszarach okupowanych przez jednostki wroga
i obszarach podbitych. Miny nie są aktywowane przy składaniu jaj.

> USTAWIENIE BAZY
Bazę Żarłocznego Roju można ustawić w dowolnym miejscu na
planszy. Szczegóły na stronie 8 instrukcji: Dowolna pozycja bazy.

> KARTY WALKI

> WYDARZENIA FRAKCJI

Kamikadze
Gracz sumuje
punkty wytrzymałości i
obrażeń swoich jednostek. Przydzielanie obrażeń podlega zasadom ogólnym. Kamikadze
nie może być rozgrywany jako ostatnia ani jedyna akcja walki w fazie.

Droga dla gniazda
Efekt działa od momentu zagrania karty do końca rundy. Podczas
efektu frakcji każdy Czerw może użyć
rozpatrywania każdego
zdolności Poświęcenie tylko raz.

raz na rundę)
Atak Roju (
Gracz może zsumować punkty podboju wszystkich jednostek
Żarłocznego Roju z 7 obszarów (obszar, o który walczy, oraz
6 obszarów otaczających, ignorując BLOKADY). Jeśli Żarłoczny Rój odniesie obrażenia, to mogą zostać one przydzielone tylko jednostkom
znajdującym się na obszarze, o który toczy się walka. Kontrataki nie
zadają obrażeń jednostkom wspierającym z innych obszarów.

Owocne zbiory
punkty produkcji na końcu rundy
Żarłoczny Rój musi wydać
w liczbie wynikającej z liczby wyeliminowanych jednostek (również ONI) od zagrania tej karty w tej rundzie. Każda wyeliminowapunkt produkcji.
na wroga jednostka warta jest 1

> KONTRATAKI
Odwet, Odwrót, Utrzymać pozycję
Opis na stronie 9 kodeksu.
Dezynsekcja
Gracz Żarłocznego Roju wybiera 2 jednostki lub 1, jeżeli tylko jedna
jest na obszarze, i usuwa je z planszy. Usunięcie jednostek nie liczy
się jako eliminacja.
Odepchnięcie
Zaraz po tym, jak Żarłoczny Rój oznaczy obszar swoim znacznikiem
podboju, wszystkie jego jednostki muszą wycofać się (wykonują 1
ruch) z tego obszaru w kierunku swojej bazy.
Jeżeli będzie istnieć więcej niż jedna droga w kierunku bazy o tej samej długości, wówczas obrońca decyduje, w którym kierunku wycofuje się atakujący.
Pamiętaj! Miny Nomadów mogą eksplodować, gdy wejdziesz na ich
obszar.
Poświęcenie
Obrońca może usunąć swoje jednostki z tego obszaru i użyć ich
punktów wytrzymałości, aby zadać obrażenia Żarłocznemu Rojowi.
Na przykład obrońca usuwa jednostki o łącznej wartości 25
punktów wytrzymałości, atakujący musi przydzielić 25 punktów obrażeń
swoim jednostkom zgodnie z zasadami ogólnymi.

>

EFEKT OBRONY: ZA KRÓLOWĄ

Akcja jest rozpatrywana po wybraniu karty walki, a przed wykonaniem
ataku.

> MASKOTKA: MILEJDI
Ważna... Piękna... Czerwona... Pilnować!
Jeżeli Milejdi zginie, może pozostawić po sobie jajo, jak każda
jednostka Żarłocznego Roju.

Pełne gniazdo
Z jednego jaja może powstać wiele jednostek Żarłocznego Roju.
Ograniczeniem jest liczba
punktów produkcji, którymi dysponujesz.
Podróż Królowej
Jeżeli w nowej lokalizacji bazy znajduje się kafelek obszaru, usuń
z niego wszystkie znaczniki oraz jednostki. Następnie usuń ten
obszar, przesuń w jego miejsce swoją bazę i połóż na niej wszystkie znaczniki i jednostki tak jak przed zamianą.
Puste miejsce po bazie pozostaje niewypełnione.
Nie możesz przesunąć bazy w miejsce innej bazy.
W celu odnowienia zdewastowanej bazy obróć kafelek bazy na
stronę bez pomarańczowej ramki.
Ziarno
Nie ma znaczenia, czy obszar należy do ciebie, czy znajdują się
na nim jednostki itp. Bazy nie są obszarami, dlatego nie można
wystawiać na nich jaj.

> MISJA: BAGNO
Jeżeli gracz kontroluje co najmniej 7 obszarów dowolnego typu,
otrzymuje 1 Natychmiastowy Punkt Zwycięstwa.

> CEL FRAKCJI: PRZESTRZEŃ DLA ROJU
Jeżeli w jednej rundzie podbijesz 7 obszarów,
otrzymujesz 2 Natychmiastowe Punkty Zwycięstwa. Podboju możesz dokonać w kilku fazach tej
samej rundy.
Wskazówka: Użyj znaczników terytorium swojej
frakcji lub innych znaczników do odliczania podbitych obszarów.
Cel zostanie również uznany, jeśli obszar zostanie podbity z kontrataku czy w wyniku innej zdolności specjalnej, nawet po turze
Żarłocznego Roju. Nie liczy się, czy utrzymasz obszar, ważna jest
liczba udanych podbojów.

> TRYB DLA DWÓCH GRACZY
Godne lęgowisko
Teren rzeczny jest typem terenu dostępnym w rozszerzeniu Nowe
Lądy.
Znaleźć pokarm
Jaja nie są jednostkami.
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cybersamuraje

– zemsta amaterasu

Połączenie z jednostką bojową nr 001001 zostało nawiązane. Odbieram strumień danych. Analiza sytuacji zakończona. Prognozowana szansa na
sukces 87,27% .

> WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STRATEGII

AMATERASU AI

Właściwie dobrane Łącza mogą być twoim największym atutem. Łącza zapewniają wsparcie oraz sieją spustoszenie w szeregach wroga. Nie każde Łącze działa na każdego przeciwnika,
dlatego istotne jest dobranie właściwych.
Zachowaj balans między instalacją nowych Łączy a produkcją
jednostek, w końcu to jednostki zdobywają Punkty Zwycięstwa
i bronią obszarów.
Zaczynasz grę z Łączem AMATERASU i 2 innymi wybranymi przez
siebie. Wybierz te, które pasują do twojej strategii i charakteru
przeciwnika, nie wybieraj koniecznie tych najdroższych.

> ŁĄCZA
Aby zainstalować Łącze, należy opłacić jednorazowy koszt instalacji wyrażony w
punktach produkcji. Kartę zainstalowanego Łącza należy wyłożyć przed sobą awersem do góry. Od tego momentu Łącze jest zainstalowane i można je aktywować. Po aktywacji
Łącze nie jest odrzucane ani odinstalowywane.
Wskazówka! Aby ułatwić zarządzanie, zainstalowane karty Łącz
układaj na zakładkę, tak aby nachodziły na siebie górnym obrazkiem, pozostawiając widoczny tekst.

Łącze pozwala na wystawienie za darmo w trakcie fazy zielonej
Drona Atakującego lub Drona Obronnego. AMATERASU jest
dostępne za darmo od początku gry. Drona wystawiasz zgodnie
z zasadami wystawiania jednostek.
AKIRA – Atak Rakietowy
W obszarze, w którym wyłożony jest żeton Akira, wszystkie cechy
i właściwości jednostek przeciwników, z wyjątkiem cechy masywna, zostają anulowane.
W tym obszarze inne frakcje nie mogą korzystać
ze swojego
efektu frakcji ani specjalnych kart
raz na rundę, a żetony frakcji takie jak
walki
terramodyfikacje, jaja, miny itp. są nieaktywne.
akira
AKIRA nie wpływa na znaczniki terytorium oraz
cechy terenów.
BUSHIDO
Nie możesz wybrać dwóch takich samych kontrataków.
Nie musisz wykonywać drugiego kontrataku.
DUCH

Karta Łącza definiuje zasady jego aktywacji oraz efekt, jaki wywołuje. Łącze aktywuje się automatycznie w danej fazie gry (raz na
rundę) lub po spełnieniu warunków (każdorazowo po spełnieniu
warunków).

Łącze DUCH pozwala na losowe dobranie karty akcji ze stosu kart
odrzuconych. Po dobraniu musisz usunąć z gry jedną wybraną
przez siebie kartę akcji z ręki. Łącze DUCH nie pozwala na
dobieranie kart usuniętych z gry.

Pamiętaj! Tylko zainstalowane Łącze może być aktywowane.

Po usunięciu karty z ręki i wybraniu karty akcji na tę rundę
przekazujesz swoje karty graczowi po prawej zgodnie z ogólnymi
zasadami, powinien on otrzymać taką samą liczbę kart jak inni
gracze.

nazwa Łącza

tetsuo - laser orbitalny

KANEDA – Blokada Orbitalna
kolor tła sugeruje,
w jakiej fazie Łącze
jest aktywowane
kolor biały oznacza
aktywowanie Łącza
w dowolnej fazie, po
spełnieniu warunków
aktywacji
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W fazie czerwonej zadajesz 10 punktów obrażeń
w dowolnym obszarze. Obrońca przydziela obrażenia.
Użycie TETSUO nie liczy się jako akcja walki.

zasady aktywacji
i efekt Łącza

Znacznik Kaneda przypomina i działa jak znacznik BLOKADY. Dodatkowo KANEDA blokuje wrogie jednostki latające i nie może
być anulowana przez żadną zdolność frakcji lub regułę specjalną.
1

jednorazowy
koszt instalacji
Łącza

Łącze KANEDA jest aktywowane w fazie
czerwonej. Jeżeli bieżąca karta akcji nie posiada
fazy czerwonej, znacznik Kaneda musi zostać
usunięty.
Znacznik Kaneda można umieścić w bazach
oraz na dowolnym obszarze, wliczając Księżyc.

SAMURAJ
Decyzję o aktywacji tego Łącza należy podjąć przed decyzją atakującego o wyborze karty walki. Nie ma znaczenia, jak
wielkie obrażenia zadaje przeciwnik – tylko jedna wybrana
jednostka zostanie zniszczona. Pozostałe jednostki mogą opuścić obszar. Kontratak przeprowadzają jednostki ocalałe, które
pozostaną na obszarze. Jeżeli wszystkie jednostki opuszczą
obszar, wówczas nie rozpatruje się kontrataku.
SZOGUN SUB-AI
Po zainstalowaniu tego Łącza natychmiast wystaw jednostkę
Szogun na planszy zgodnie z zasadami wystawiania jednostek.
Jeżeli Szogun zostanie wyeliminowany, musisz odinstalować
Łącze SZOGUN SUB-AI. Możesz je później zainstalować ponownie.
Zainstalowane SZOGUN SUB-AI pozwala na zagranie dokładnie 1 karty wydarzeń więcej, niż określa to bieżąca akcja. Należy podkreślić, że chodzi tylko o zagranie karty bez dobierania.
TENNO SUB-AI
efektu frakcji możesz aktywować
Podczas rozpatrywania
jedno z zainstalowanych Łączy: TETSUO, KANEDA lub AKIRA.
W przypadku KANEDA i AKIRA użyj niebieskich znaczników
Kaneda i Akira, kopiują one właściwości swoich czerwonych odpowiedników. Znaczniki
te zostają na planszy do kolejnej fazy niebieskiej Cybersamurajów.
Jeżeli karta akcji Cybersamurajów nie
ma fazy niebieskiej, wówczas niebieskie znaczniki muszą zostać usunięte
z planszy w momencie, w którym przypadałaby tura Cybersamurajów w fazie niebieskiej.

akira

Na planszy może być jednocześnie tylko jeden niebieski znacznik.
TETSUO – Laser Orbitalny
Czego nie kochać w Laserze Orbitalnym? Raz na rundę,
w fazie czerwonej, możesz wybrać obszar, na którym zadajesz
punktów obrażeń. Obrońca wybiera, która jednostka lub
10
jednostki otrzymają obrażenia.
Nie musisz poświęcać akcji walki, aby aktywować TETSUO.
Obrońca z kolei nie wybiera kontrataku. TETSUO może być aktywowany nawet wtedy, gdy karta akcji Cybersamurajów nie
ma fazy czerwonej, w momencie, w którym przypadałaby ich
tura w fazie czerwonej.
WYWIAD
Możesz dobrać tylko jedną kartę wydarzeń ze stosu
kart wydarzeń lub swojego stosu kart wydarzeń frakcji,
niezależnie od tego, ile kart wydarzeń dobierze przeciwnik
i jaki mechanizm gry spowodował dobieranie kart. To Łącze
nie uwzględnia zagrywania kart wydarzeń.
Pamiętaj! Wywiad jest aktywowany tylko wtedy, gdy inny
gracz dobiera karty wydarzeń, a nie zagrywa.

> KARTY WALKI
Anihilacja/Przejęcie
Zauważ, że obie karty mają krótkie listy kontrataków i nie ma na
nich efektu obrony.
Namiar laserowy (
raz na rundę)
Cybersamuraje, a nie obrońcy, decydują, które jednostki otrzymają
obrażenia. Jest to odstępstwo od reguł ogólnych.
Przy ustalaniu całkowitej sumy ataku, jeśli zainstalowane jest
punktów obrażeń.
Łącze TETSUO, możesz dodać +10

> KONTRATAKI
Odwet, Odwrót, Utrzymać pozycję
Opis na stronie 9 kodeksu.
Namiar laserowy
Ponowny koszt instalacji tego Łącza wynosi 1
nawet jeżeli Łącze kosztuje 2.
Wskazówka! Użyj żetonu
w ten sposób Łącze.

punkt produkcji,

negacji, aby oznaczyć odinstalowane

> WYDARZENIA FRAKCJI
Laser solarny
punktów obPo zagraniu karty wyłóż ją na stole. Bonus +10
rażeń otrzymujesz podczas aktywacji Łącza TETSUO. Decydujesz,
kiedy użyjesz efektu tego wydarzenia, nie musi to być najbliższa
aktywacja TETSUO. Po wykorzystaniu usuń kartę z gry.
Aktualizacja drona
akcję walki wykonują Drony Atakujące natychmiast
Darmową
po zagraniu karty wydarzenia.
Jeżeli jest kilka Dronów Atakujących w obszarze, wszystkie one
mogą zainicjować walkę jeden po drugim. Jeżeli Dron Atakujący
zostanie utracony w walce, jego darmowa akcja walki przepada.
Wykorzystanie akcji walki jest opcjonalne.
Analiza walki
Nawet jeśli zagrywasz dwie takie same akcje, musisz wykonać je
niezależnie jedna po drugiej. Jeżeli na przykład wybierzesz dwupunkt produkcji,
krotnie akcję produkcji, otrzymujesz 2 x 1
a nie 2
punkty produkcji. W takim wypadku nie możesz wyprodukować jednostki wartej 2 punkty, a co najwyżej dwie jednostki
warte po jednym punkcie.
Duplikat
Możesz skopiować zagraną kartę wydarzeń, może to być również
karta zagrana przez ciebie z wyjątkiem wydarzeń frakcji oraz wydarzeń epickich. Skopiowane wydarzenie musi zostać zagrane
natychmiast, nie można brać go na rękę.

> CEL FRAKCJI: MAPOWANIE GPS
Jeżeli kontrolujesz teren górski, teren żyzny, dno oceanu oraz obszar z cechą Tsukuyumi, otrzymujesz 2 Natychmiastowe Punkty Zwycięstwa.

> MISJA: GEOTAGOWANIE

> MASKOTKA: DRON MEDYCZNY

Jeżeli gracz kontroluje obszar żyzny, górski oraz dno oceanu,
natychmiast otrzymuje 1 Natychmiastowy Punkt Zwycięstwa.

Dron Medyczny jest jednostką latającą. Wykorzystaj tę zdolność,
aby skutecznie chronić swoją maskotkę.
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historia cybersamurajów
Inne frakcje z twojej perspektywy
ŻARŁOCZNY RÓJ

DZIKA BANDA

Kontakt utrudniony. Zainfekowane sektory wymagają stałej kontroli.
Konieczne powstrzymanie plagi. Aktywować Atak Orbitalny TETSUO.

Stworzenia prymitywne. Matriarchat. Nawiązać kontakt przez kobietę-posłańca. Przygotować pociski rakietowe, by rozproszyć dziką
watahę.

Atak Orbitalny TETSUO nie powstrzyma Roju, ale może go osłabić,
w szczególności jeżeli można oddać dwa strzały na rundę dzięki
TENNO SUB-AI. Powinieneś jednak uważać, aby wróg nie skupił się
zbytnio na tobie. BUSHIDO z kilkoma innymi jednostkami może
być bardziej dokuczliwy dla owadów, a przyciąga mniej uwagi.
NOMADZI
Możliwa komunikacja. Brak współpracy. Dobór strategii zależy od sytuacji. Wybierz jedną z następujących opcji...
Nigdy nie lekceważ siły ich ognia ani min, które ograniczają twoją mobilność. Istnieje wiele sposobów walki z Nomadami. Często
same Łącze SAMURAJ wystarczy, aby ograniczyć straty przez nich
zadawane. To ich nie bawi, dlatego na pewno wybiorą inny cel.

22

Łącze AKIRA pozwala na neutralizację ich terramodyfikacji. Wykorzystaj przewagę i użyj tego Łącza dokładnie w momencie,
w którym ty lub twój sprzymierzeniec rozpocznie atak. Łącze KANEDA może powstrzymać Dzikich przed wdzieraniem się na twoje
terytoria.

Pod ruinami miasta,
w tunelach, które kiedyś
należały do ludzi...

...zbudowałaś
swoje imperium.

Decydujesz o dniu
i nocy.

...i sny, które
nas nawiedzają.

Kontrolujesz powietrze,
którym oddychamy...

Za każdym naszym
ruchem stoisz Ty.

Oczekujesz, że docenimy wolność, którą nas obdarzyłaś.

Aby sprawdzić moją lojalność,
przysyłasz swego giermka.

I ponownie muszę udowodnić,
że mogę ci służyć.

Perfekcyjnie odgrywam
swoją rolę.

A jednak moje oddanie
okazuje się niegodne Twojej
akceptacji.

Nie zdobywam Twojej
aprobaty.

Nigdy nie jestem dla
Ciebie wystarczająco
dobry.

Tokio, później.

Tokio, przed upadkiem Księżyca.

Kiedy spadł Księżyc,
byłaś naszą jedyną
nadzieją.

Zostałaś stworzona, by kierować naszym losem, ponieważ
my sami nie potrafiliśmy.

Jako bóstwo zdolne
rządzić Światem.

Ale zdradziłaś
nas.

Za przetrwanie zapłaciliśmy
wolnością.

Czy wciąż służymy wyższemu celowi, czy nasze życie
jest zaledwie zmienną
w Twoich algorytmach?

Odkąd mamy czipy
w naszych głowach...

...kontrolujesz nasze myśli.

Tak długo, jak żyję, podążam za Twoimi
przykazaniami. Nie znam nic, oprócz
ciemności, ścisku i strachu przed tym
co czai się na powierzchni.

Strachu przed aurą
Tsukuyumi, która zabija nas
powoli i boleśnie, a przed którą
chroni nas tylko Twoja zbroja.

Jak długo żyję, przygotowywałem się do służby w Twoich
szeregach...

...ale Ty wciąż wysyłasz
innych do światła...

...i trzymasz mnie
tu, w ciemności.

Stworzyliśmy Cię, byś służyła
ludzkości...

...ale ostatecznie to
my służymy Tobie...

...i Twojemu
nowemu
Światu.

Nie dam się
dłużej
zwodzić.

Co człowiek
stworzył, człowiek
może zniszczyć.

Nie potrzebuję Twojej
zbroi ani Twego
sztandaru...

...bo uczyniłaś mnie
wojownikiem.

Po raz pierwszy zobaczę Świat takim,
jaki jest naprawdę.

Niebo na horyzoncie
przyszłość, która
należy do mnie.

Nowe życie bez nadzoru. Światło
słońca na mojej skórze.

Świeże powietrze w płucach.
Spełnienie moich marzeń.

Zamiast tego
samotność...

...zagłada...

...i śmierć.

Ukrywając przede mną prawdę, uczyniłaś
ten Świat znośnym...

Chroniłaś mnie.

...aż do dnia, gdy
byłem gotów.
Uczyniłaś mnie
wojownikiem, żebym
mógł stanąć u boku
rodzeństwa....

Byłem jednym
z Twoich wybrańców...

...pokonać Białego
Smoka i odzyskać
dla nas świat.

...ale Cię
zdradziłem.

Potrzebuję Ciebie.

Gdzie
jesteś?

Wyzbyłem się
wątpliwości...

Dobrze, że zawsze
jesteś przy mnie.

...ponieważ wiem, że się
mną zaopiekujesz.

Jestem
gotów.

Służę Tobie swoim mieczem
i życiem.

Jestem z
Tobą Hasaku.

Wszyscy
jesteśmy
z Tobą.

historia nomadów
Inne frakcje z twojej perspektywy
DZIKA BANDA

CYBERSAMURAJE

Gdyby tylko zostali w lasach. Naprawdę nie mamy nic przeciwko nim,
ale wydają się nienawidzić ludzi z zasady. Przygotowywanie zasadzek i zniewalanie ocalałych ludzi daje im tyle radości. Sojusz mógł
być możliwy, ale nie z takim nastawieniem!
Dzika Banda... zróbmy z nich smaczną DZICZYZNĘ!

Nie pozostało w nich nic ludzkiego. Ostrzegaliśmy ich przed groźbą
absolutnej cyfryzacji i nie wybaczymy im tego, że zamienili świat
w pustkowie. Nawet jeśli nadal żyją tam ludzie, naszym jedynym celem jest rozliczenie się z Cybersamurajami za to, co zrobili.
Nie ma przebaczenia dla tych zdrajców!

Dysponują małą liczbą punktów obrażeń, więc nie ma dużego
zagrożenia dla własnych jednostek. Ale mogą łatwo odebrać
ci obszary i ignorować miny, jeśli nie masz ich wystarczająco
dużo. Dzicy mogą zablokować cię, budując Świńskie BLOKADY.
Nie pozwól na to! Działaj szybko!

Pamiętaj, że Cybersamuraje mogą utrudnić ci życie za pomocą Lasera Orbitalnego i BLOKADY AKIRA. Powinieneś trzymać swoje jednostki razem, by Kapral lub Porucznik mogli działać jako tarcze dla
słabszych jednostek przed atakiem z orbity. Jeżeli Cybersamuraje
zainstalują BUSHIDO, będą mogli wybrać 2 kontrataki z jednej
karty walki i wtedy, bądź tego pewien, wykorzystają twoją piętę
achillesową.

ŻARŁOCZNY RÓJ
Nie mamy wystarczającej liczby żołnierzy, aby stłumić tę inwazję. Te
stworzenia są wszędzie. Nie ma nic bardziej krzepiącego niż dźwięk
eksplodującej miny, która zmiata mrowie tych owadów. Budujemy
broń, którą aktywujemy głęboko w środku ich gniazda, by w końcu
skutecznie je eksterminować.
Rój szybko rozejdzie się po planszy. Rozłóż miny, aby chronić swoje terytorium. Możesz zaatakować, gdy znajdą się w zasięgu, ale
pamiętaj, one też poruszają się sprawnie i mogą cię przechytrzyć.
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Czego oni chcą?
Nie potrafią tego
nawet użyć.

Oni nie szukają transformatora, chcą naszych skalpów.

Nazywam
się Clark.

Właściwie, zwiadowca
Clark Kingston,
a to jest USS Nomad.

Sir, liczne zastępy wroga.
Powtarzam, Czerwona
Jedynka jest ścigana przez
hordę stworzeń.
Zalecam zdecydowany
kontratak.
Clark, odbiór.

Cholera!

Clark, rozumiem.
Udaj się do punktu zbiórki!
Niebieska Jedynka,
Zielona Jedynka i Żółta
Dwójka wyruszają na miejsce.
Baza, bez odbioru.

USS Nomad nie zawsze był złomem.

Był czas, kiedy stanowił dumę
amerykańskiej marynarki.

Ale wtedy spadł Księżyc.

Zabrał wodę
i wielu towarzyszy.

Ocaliły nas dyscyplina
i posłuszeństwo.

I to one przywrócą
nam naszą
dawną świetność.

Poświęcenie rodziców
dla przyszłości ich dzieci
nie zostanie zapomniane!

Mamy broń
i amunicję.

Nuklearne serce
naszego staruszka wciąż
bije i daje nam prąd.

Budujemy pas
startowy...

...i wkrótce nasze
odrzutowce znowu
polecą.

Ale nade wszystko
mamy wolę życia!

Będziemy opiekować
się nowym światem...

...i na nowo
zaprowadzimy
tu porządek!

Bez względu
na koszty.

Historia Dzikiej Bandy oraz Żarłocznego Roju w papierowej wersji
Kodeksu w pudełku z grą.
Histora Kampfruppe 03 oraz Tsukuyumi wraz z galerią ilustracji
w komiksie wydanym jako oddzielna publikacja.
https://whatthefrog.pl/produkt/tsukuyumi-komiks/
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