
Wszystkie moduły rozszerzenia Nowe Lądy są niezależne od sie-
bie i mogą być dołączane do gry razem bądź osobno. Niektóre  
z nich istotnie zwiększają losowość oraz stopień trudności rozgryw-

ki, dlatego ważnym jest, aby wszyscy gracze zgodzili 
się na ich dołączenie. 

Kafelek ONI pomaga w organizacji komponentów 
frakcji wokół planszy. Może zostać użyty do przecho-
wywania rezerwy jednostek ONI bądź kart walki ONI. 

Zestaw zawiera planszetkę ONI, która podsumowuje 
frakcję ze szczegółowym uwzględnieniem opisu 
zdolności jednostek legendarnych, również tych 
z wersji podstawowej gry.

> Jednostki ONI
Nowe Lądy wprowadzają kilka podstawowych 
jednostek ONI, w tym jedną zupełnie nową – 
Ducha – która jest jedyną jednostką 
latającą ONI.

> Jednostki legendarnych ONI
Defiler
Wystaw na obszarze centralnym Księżyca dowolną stroną ku górze.  
Zauważ, że statystyki jednostki są różne po obu stronach.

Podczas gdy Defiler jest na planszy, nie 
można podbijać obszarów kontrolowa-
nych przez ONI ani z cechą  Tsukuy-
umi.
Defiler musi zostać pokonany dwukrot-
nie, zanim zostanie wyeliminowany. 
Gdy Defiler zostanie pokonany po raz 
pierwszy, należy obrócić kafel na dru-
gą stronę. Za drugim razem jednostka 
jest zdejmowana z planszy. Pokonanie 
jednostki za pierwszym razem nie 
liczy się jako eliminacja.

Mroczna Trójca
Wystaw wszystkie 3 jednostki na dowolnych 
obszarach (może być to jeden obszar).

Podczas akcji Wystaw ONI nowe jednostki 
mogą być wystawiane na obszarach z jed-
nostką Mrocznej Trójcy albo na obszarach do 
nich przyległych. 

Jaga
Jednostka latająca. Wystaw Jagę na dowol-
nym obszarze z cechą Tsukuyumi poza cen-
trum Księżyca.
Po akcji Walki ONI z użyciem karty Podbój ONI 
na obszarze z Jagą rzuca ona klątwę. Wyłóż lub 
przełóż jeden ze znaczników klątwy na obszar  
z Jagą lub obszar przyległy, uwzględnij BLOKA-
DY.
Jednocześnie na planszy mogą być maksy-
malnie dwie klątwy, każda na innym obszarze.

Klątwa Nieurodzaju
Obszar oznaczony tym znaczni-
kiem nie przynosi Punktów Zwy-
cięstwa ani na koniec gry, ani na 
koniec rundy. Traktuj jak znacznik 
cechy terenu.

Klątwa Opętania
Wszystkie jednostki na tym ob-
szarze z wyjątkiem ONI są usu-
wane z planszy na koniec rundy. 
Traktuj jak znacznik cechy terenu.

Klątwa Spętania
Blokuje przejście jednostkom nielatającym, z wyjąt-
kiem ONI. Traktuj jak żeton BLOKADY.

Gracz decyduje, którą klątwę wybiera. Jeżeli klątwa jest już rzuco-
na na inny obszar, można ją przełożyć. Jeżeli Jaga zostanie usunięta  
z planszy, jej klątwy zostają również usunięte.

  nowe lądy 
    potop

>>>

ONI się przebudzili. Starożytne zło, demony bez twarzy,  
beznamiętni słudzy Białego Smoka. Sieją śmierć  
i zniszczenie, systematycznie realizując Boski Plan. 

defiler



> Misje ONI
Uwaga! Jeżeli w grze biorą udział frakcje dodatkowe, należy upewnić się, że nie 
wykluczają one użycia misji ONI.

Karty misji ONI wyłóż na stół awersem do góry, obok kart 
misji frakcji. 

Misje ONI mogą być realizowane tylko przez jednostki ONI, 
które wykonują akcje Walka ONI lub Wystaw ONI aktywowane 
z kart akcji. Nie można wypełnić misji, realizując na przykład 
kontratak.

Każda z misji ONI może być zrealizowana tylko raz, to znaczy, 
że tylko pierwszy gracz, który wypełni misję, otrzymuje 1 Na-
tychmiastowy Punkt Zwycięstwa. Zabiera on kartę zrealizo-
wanej misji i wykłada przed sobą jako symbol pozyskanego 
PZ.

> Moce ONI
Potasuj karty mocy ONI i połóż przy planszy rewersem do góry. 
Na początku każdej rundy, zanim gracze wybiorą swoją kartę 
akcji, odsłoń kartę mocy z wierzchu talii.

Efekt zapisany na odsłoniętej karcie będzie obowiązy-
wał do końca rundy i dotyczył opisanych akcji związanych  
z ONI. Pozostałe cechy, właściwości oraz statystyki ONI,  
o których nie wspomina karta mocy, pozostają bez zmian.

Zwinność 
W tej rundzie aktywny gracz może poruszyć jednostki małych ONI  
o jeden obszar więcej, niż wynika to z jego karty akcji. 

W pełni sił
Zdolność ta dotyczy wszystkich sytuacji, w których ONI zadają obraże-
nia innym jednostkom (np. kontrataki).

Nowa siła
Punkty podboju są podwajane niezależnie od tego, czy ONI atakują, czy 
się bronią.

Zemsta
W tej rundzie ONI nie podbijają obszarów, ale eliminują jednostki wroga. 
Realizując akcję Walka ONI, aktywny gracz musi przesunąć ONI w kierun-
ku obszaru, w którym może zaatakować przynajmniej jedną jednostkę, 
może to być jednostka aktywnego gracza. Jeżeli wykonanie takiego 
ruchu jest niemożliwe, należy przemieścić ONI w kierunku jednostek 
przeciwnika.
Aktywny gracz wybiera frakcje, które atakuje. Obrońca wybiera kontra-
tak z karty Podbój ONI.

> Tereny rzeczne
Teren rzeczny jest nowym typem terenu, podobnie 
jak teren żyzny czy dno oceanu. 

Gracz, który w swojej turze w fazie zielonej kontro-
luje teren rzeczny, otrzymuje 1  punkt produkcji 
do natychmiastowego wykorzystania, nawet jeżeli 
fazy zielonej nie ma na swojej karcie akcji. 

> Cechy terenów
Cecha terenu produktywność.

Gracz kontrolujący obszar z cechą produktywności otrzymuje 
1  punkt produkcji na takich samych zasadach jak w przy-
padku terenu rzecznego. Teren rzeczny może zyskać cechę 
produktywności, w takim wypadku przynosić będzie 2 punkty 
produkcji w fazie zielonej.

Cecha terenu toksyczność. 

Obszar staje się terenem toksycznym i nie przynosi Punktów 
Zwycięstwa na koniec gry. Tereny toksyczne można podbijać i 
liczą się na przykład do realizacji misji podobnie jak obszary 
zdewastowane. 

> Karty wydarzeń
Rozszerzenie wprowadza 3 nowe karty wydarzeń, które należy wta-
sować do talii kart wydarzeń. Karty oznaczone są symbolem NL#  
w prawym dolnym rogu na wypadek potrzeby ich odseparowania.

Roztopy
Wybór obszaru jest dowolny. Pamiętaj, że baza nie jest obszarem. 

Zabójczy szlam / Siarczany gejzer
Nie ma znaczenia, czy obszar jest podbity, czy nie lub czy znajdują się na 
nim jakiekolwiek jednostki. Obszar musi być niestabilny.

> Karty wydarzeń epickich
Uwaga! Wydarzenia epickie wprowadzają do gry element losowości. 

Wylosuj karty wydarzeń epickich w liczbie równej liczbie 
graczy +1, następnie wtasuj je do talii kart wydarzeń. Pod-
czas przygotowania do gry upewnij się, że odkryte karty 
wydarzeń nie są wydarzeniami epickimi.

Jeżeli gracz dobierze kartę wydarzeń epickich, musi zagrać 
ją natychmiast, nawet jeżeli akcja, którą realizuje, pozwala 
tylko na dobranie karty wydarzeń. Jeżeli gracz odkrywa 
kartę z wierzchu talii, aby uzupełnić puste pole na stole, 
również musi ją zagrać. Liczy się to wówczas jako dobranie i 
zagranie, nawet jeżeli gracz nie dysponuje taką akcją.

Do władzy
Można oznaczyć dowolny obszar. 

Magma
Jednostki i żetony zostają na obszarze. Po obrocie przełóż tunele 
Dzikiej Bandy, tak aby łączyły te same obszary co przed obrotem. Nie 
można obracać Księżyca.

Nowy krajobraz
Nowy kafelek terenu można położyć przy krawędzi planszy (przy-
najmniej jedna wspólna krawędź) bądź w środek planszy, wypełnia-
jąc lukę. Nie można go położyć na inny obszar. 

Osuwisko
Jeżeli zabraknie żetonów blokady w rezerwie, wystawia się tylko 
tyle, ile zostało. Można układać BLOKADY na tym samym obszarze. 

Zapadnięcie terenu
Po usunięciu obszaru może zostać przestrzeń w środku planszy, ale 
nie można oddzielić fragmentu planszy. Cechy terenu nie mają zna-
czenia, usunięty obszar nie może być kontrolowany ani okupowany. 
Ewentualne znaczniki leżące na nim wracają do rezerwy. 

Żywioły
Nie dobiera się kart z talii wydarzeń frakcji. Jeżeli gracz dobierze wy-
darzenie epickie, dobiera dalej, aż trafi na wydarzenie zwykłe. Do-
brane wydarzenia epickie należy również zagrać, ale dopiero po za-
graniu wszystkich wydarzeń zwykłych, w kolejności toru inicjatywy.

Smocza krew
Każdy gracz może otrzymać tylko 1 PZ za realizację tego wydarze-
nia. Premia punktowa za podbicie centrum Księżyca obowiązuje od 
momentu zagrania tej karty do końca rundy.

> ZAWARTOŚĆ
6 kart mocy ONI 3 karty misji ONI 

3 karty wydarzeń 7 kart wydarzeń epickich

6 kafli obszarów 4 kafle terenów rzecznych

1 kafel ONI  1 planszetka ONI

3 znaczniki klątw 2 żetony negacji  

1 BLOKADA  

14 znaczników cech terenów (5x toksyczność, 1x niestabilność, 
             3x Tsukuyumi, 5x produktywność)

5 legendarnych ONI (1x Defiler, 3x Mroczna Trójca, 1x Jaga)

6 zwykłych ONI (2x Pomiot, 1x Abura Akago, 1x Nakaidra, 2x Duch)

misja oni

moc oni


