SKRÓCONY PRZEBIEG TURY
WYDARZENIE
Pociągnij kartę z wierzchu stosu Wydarzeń. Rozpatrz część oznaczoną
- połóż

,

lub

.

na polu odpowiedniej Akcji.

- sprawdź znaczenie na karcie Scenariusza.

Po rozpatrzeniu

połóż kartę na prawym polu Akcji Zagrożenia na planszy.

MORALE
Sprawdź poziom Morale. Pierwszy gracz dobiera lub odrzuca stosowną
liczbę
. Za każdy brakujący
otrzymuje 1 ranę.

PRODUKCJA
Pobierz

i

dostarcza

dostępne na kafelku z
,

i

/

dostarczają

.

.

AKCJE
Część

1. Akcja Zagrożenia
Wymagania na karcie
karty

6. Porządkowanie obozu

leżącej na planszy.

2. Polowanie

Pozyskaj 2
i/lub
od liczby graczy).

(w zależności

7. Odpoczynek

Polowanie jest dostępne, jeśli na polu Polowania znajduje się choć jedna karta Bestii.

Ulecz jedną Ranę.
Najpierw gracze planują Akcje, rozkładając wszystkie pionki graczy na planszy.
Każdą Akcję można wykonać wielokrotnie (za wyj. Akcji Zagrożenia).

3. Budowa
lub

Budować można:
,
,
,
, przedmioty
(z planszy, postaci, scenariusza)

Następnie gracze rozpatrują Akcje
w kolejności od 1-7.

4. Zbieranie Surowców
lub

Sukces - zdobądź 1 Surowiec. Jedno
źródło surowca można w danej rundzie
wykorzystać tylko raz.

5. Eksploracja
lub

Sukces - odkryj 1 nowy kafelek Wyspy.

W Akcjach
,
,
:
- rzuć kośćmi odpowiedniej Akcji.
- automatyczny sukces Akcji.
Uwaga: Wszystkie Surowce, Przedmioty
itp. pozyskane w Akcjach stają się
dostępne do dalszego wykorzystania po
zakończeniu Fazy Akcji.

POGODA
Rzuć kośćmi
,
,
. Liczbę i rodzaj kości określa Scenariusz.
Weź także pod uwagę żetony
,
,
. Wynik rzutu:
Chmury:

Wygłodniałe zwierzęta:

Za każdą

odrzuć 1

.

Jeśli liczba
poziom
poziomu

+
jest większa niż
, za każdą chmurę powyżej
odrzuć 1
i1
.

Za każdy brakujący Surowiec do odrzucenia wszyscy gracze otrzymują 1 Ranę.

- odrzuć 1

.

- zmniejsz poziom Palisady o 1.
- rozpatrz walkę z Bestią o sile 3.
Za każde brakujące
, każdy poziom
Palisady lub Broni wszyscy gracze
otrzymują 1 Ranę.

NOC
1. Każdy gracz musi odrzucić 1
lub otrzymuje 2 Rany.
2. Jeśli gracze nie mają Schronienia
, otrzymują 1 Ranę.
3. Odrzuć niewykorzystane
, chyba że inne reguły mówią inaczej.
4. Gracze mogą przenieść Obóz na sąsiedni kafelek Wyspy.
Uwaga: W dowolnym momencie Nocy gracze mogą się leczyć (np. Zdolność
kucharza, jadalne kłącza, naczynia itp.)

,
ZAKONCZENIE GRY
- Zwycięstwo po spełnieniu celu Scenariusza.
- Porażka, gdy dowolna Postać gracza ginie lub gdy minie
ostatnia tura, a gracze nie spełnią celu Scenariusza.

,

,
ROZKLAD WYNIKÓW NA KOSCIACH

,

SILA BESTII

Dzięki Polowaniu możesz zyskać od 2 do 5

oraz od 0 do 2

.

KARTY TAJEMNIC

,

,

SPRAWDZ MATERIALY W SIECI
nowe scenariusze
naklejki na piony
dodatkowe karty
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
videopomoc: przygotowanie do gry, przykładowa rozgrywka

WWW.WYDAWNICTWOPORTAL.PL

