Errata do Zaklęcia Leczenia:
Zaklęcie Leczenia mówi “wskazanego gracza”, powinno być “innego gracza”.
Gracz w tym wypadku nie może wskazać siebie jako celu. W każdej innej sytuacji gdy gra mówi “wskazany gracz”,
gracz może wskazać samego siebie.

Walka z potworami: Co się dzieje jeżeli nie posiadam dość ataku, żeby pokonać potwora?
Ogólnie nie ma powodów żeby gracz zainicjował walkę, jeżeli nie może wygrać z potworem. Ale jeśli gracz bardzo
(ale to naprawdę bardzo) chciałby to zrobić, to należy rozliczyć walkę tak, jak normalnie (potwór atakuje i zadaje
obrażenia, gracz próbuje zebrać wystarczający atak), zaś po walce odrzucić pierwszą kartę przy wiosce.

Remisy: Co jeżeli gra kończy się remisem?
Wygrywa gracz, który ma więcej kryształów. W razie dalszego remisu gracz, który zebrał więcej kart (każdego
rodzaju). W wypadku dalszego remisu gracz, który ma mniej ran. Gdyby był kolejny remis - gracz który ma więcej
ataku, a następnie gracz, który ma więcej obrony.

Zaklęcie Leczenia: Jak działa zaklęcie Leczenia?
Gracz może zostać w wiosce (poświęcić turę) oraz wyleczyć ranę innego gracza, żeby wyleczyć sobie 2 rany.

Pułapka: Jak działa Pułapka?
Gdy bierzesz Pułapkę, wręcz ją wskazanemu graczowi i umieść na wierzchu jego przedmiotów. Nowy właściciel
pułapki może się zdecydować (w swojej turze), żeby zapłacić 5 kryształów i umieścić Pułapkę na spodzie swoich
przedmiotów (żeby odsłonić cenny przedmiot np. Długi miecz).

Topór: Czy Topór można podpakować?
Tak, przed zabraniem Topora gracz może wykorzystać dowolne zdolności na kartach(np. Sejmitar Ognia lub
Strachu), żeby podnieść swój atak i tym samym zwiększyć moc zdolności Topora.
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Mantykora, Bolas: Kto wybiera potwory?
Wskazany gracz wybiera, którego ze swoich potworów odrzuca.

Mantykora: Czy Mantykora może zjeść samą siebie?
Nie. Zdolność Mantykory (i inne zdolność ze “strzałką w dół”) uaktywnia się po wzięciu z toru, ale zanim karta
trafi do zasobów gracza. Jeżeli gracz nie ma żadnych potworów kiedy zbiera Mantykorę, to nie odrzuca potwora.

Plecak, Kilof, Leczenia: Jak działa X na kartach innych niż wioska?
Niektóre akcje kończące turę (X) znajdują się na kartach przedmiotów i zaklęć. Takie akcje mogą zostać wykonane
zamiast akcji w wiosce (albo Kilof, albo wioska). Żadne efekty nie sumują się z akcjami na wiosce.
Co innego jeżeli gracz ma karty mówiące “Po użyciu (X)...” (np. Harfa Złodziei). Wtedy efekty sumują się.

Plecak, Leczenia: Czy mając karty oznaczone jako Akcja Kończąca Turę (konkretnie wyszedł
nam Plecak Leczenia) i zostając w mieście muszę wybrać, której chcę użyć czy działają wszystkie?
Gracz musi wybrać jedną Akcję Kończącą Turę. Albo Plecak albo Leczenia (albo Wioska).

Kilof, Harfa: Czy jeżeli mam Kilof na Harfie, to po użyciu Kilofa leczę dodatkowo 1 Ranę?
Tak. Harfa zostaje odsłonięta po odrzuceniu Kilofa i tym samym jest w mocy.

Karta Alchemii: Czemu wygląda tak dziwnie?
Karta Alchemii jest efektem błędu przygotowania plików do druku. Karta nie ma okienka na ikonkę “Zaklęcia”.
Nie powinna też znaleźć się na niej błękitna kulka. Mechanicznie karta działa tak jak powinna. Totalnie nasza
wina. Poprawione karty znajdą się w najbliższym dodatku do gry.

Młot Bojowy, Zaklęcie Regeneracji: Czy otrzymam dodatkowe obrażenia, jeżeli mam ujemną obronę?
Nie. Jeżeli masz ujemną obronę otrzymujesz obrażenia tak, jakbyś miał zero obrony. Natomiast dużo trudniej jest
podnieść swoją obronę, jeżeli spadła ona poniżej zera.
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Różowy Smok: Czy różowy smok najpierw zadaje obrażenia, czy najpierw je mnoży?
Smok najpierw zadaje obrażenia, potem je mnoży wraz z innymi ranami, które gracz posiada. Z różowym
smokiem najlepiej walczyć bez żadnych uprzednich ran i z wysoką ochroną.

Ogr, Goblin, Czerwony Smok: Jak rozumieć “Zadaje podwójne rany”?
Każdy punkt Siły potwora, który NIE zostanie zablokowany przez Obronę Gracza sprawia, że gracz otrzymuje
dwa Żetony Ran (zamiast jednego).

Inne: Czy będą dodatki?
Oj, tak. Najbliższy “Śmierć w Szlamie” postaramy się przygotować już na wiosnę 2017.

3

