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Karty celów „Ślady Golluma”
Podczas tego scenariusza gracze będą szukać kart celów 
o nazwie „Ślady Golluma”. W talii Spotkań znajdują się 
cztery kopie tej karty. Rozgrywając ten scenariusz, gracze 
powinni spróbować odnaleźć i zdobyć jak najwięcej 
takich kart.

Kiedy gracz zdobędzie jedną z takich kart, jej treść 
zamienia się w kartę dodatku z cechą Stan. Taką kartę 
dołącza się do bohatera przydzielonego do wyprawy,
a jeśli otrzyma on obrażenia, odkłada się ją na wierzch 
talii Spotkań. Dodatkowo, jeśli bohater zostanie zabity 
lub z dowolnego innego powodu opuści grę, kartę Śladów 
Golluma również należy odłożyć na wierzch talii Spotkań. 

Cofanie talii Wyprawy
Podczas rozgrywki w ten scenariusz gracze mogą 
otrzymać polecenie „cofnięcia talii Wyprawy do etapu 
2B.” Aby to zrobić, gracze powinni wziąć pokonaną już 
kartę etapu 2 i cofnąć ją na wierzch talii Wyprawy, tak 
jakby właśnie rozpoczynali ten etap. Zanim gracze cofną 
talię wyprawy, muszą usunąć wszystkie żetony postępu 
znajdujące się na obecnym etapie wyprawy. Jednakże 
żetony postępu znajdujące się na aktywnym obszarze 
pozostają na tym obszarze. Wszystkie pozostałe karty,
w tym te znajdujące się w strefi e przeciwności, pozostają 
bez zmian.

Polowanie na GollumaPolowanie na Golluma

Poziom trudności = 4
Na prośbę Gandalfa bohaterowie wyruszają na 
poszukiwania Golluma. Plotki głoszą, że widziano go 
gdzieś w Dolinie Anduiny, pomiędzy Górami Mglistymi,
a Mroczną Puszczą. Bohaterowie będą szukać śladów, 
które nakierują ich na trop tej nieuchwytnej istoty.

Talia Spotkań Polowania na Golluma składa się z 
następujących zestawów spotkań: Polowanie na Golluma, 
Podróż w dółAnduiny i Wpływy Saurona (Podróż
w dół Anduiny i Wpływy Saurona znajdują się w zestawie 
podstawowym Gry karcianej Władca Pierścieni).
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Cytaty występujące na kartach zostały zaczerpnięte z “Władcy Pierścieni” oraz “Hobbita” w tłumaczeniu Marii Skibniewskiej.



Polowanie na Polowanie na 
GollumaGolluma
Na prośbę Gandalfa bohatero-
wie wyruszają na poszukiwania 
Golluma. Plotki głoszą, że 
widziano go gdzieś w Dolinie 
Anduiny, pomiędzy Góra-
mi Mglistymi a Mroczną 
Puszczą. Bohaterowie będą 
szukać śladów, które nakieru-
ją ich na trop tej nieuchwyt-
nej istoty.

Starcie u stóp 
Samotnej Skały
Bohaterowie poszukują Golluma 
wzdłuż brzegów Anduiny, kiedy 
docierają do nich pogłoski
o bandzie trolli, które przybyły 
do Samotnej Skały, siejąc chaos
i zniszczenie. Tej okolicy strze-
gą podobno Beorningowie pod 
wodzą Grimbeorna Starego, 
dlatego bohaterowie postana-
wiają go odnaleźć i pomóc mu 
wypędzić natrętne trolle
z powrotem w góry.

Podróż do Podróż do 
RhosgobelRhosgobel
Podróżując Doliną Anduiny, bo-
haterowie natrafi ają na śmiertel-
nie rannego orła. Okazuje się, że 
dumny ptak przegrał walkę 
z goblinami. Zdając sobie spra-
wę z bliskości, leżącej na skraju 
Mrocznej Puszczy, Rhosgobel, 
bohaterowie postanawiają 
zanieść tam orła – być może 
czarodziej Radagast ocali mu 
życie.

W pogoni za Gollumem na po-
łudnie, bohaterowie docierają 
do wzgórz Emyn Muil, ale 
tutaj trop się urywa. Gol-
lum ukrywa się gdzieś w tej 
krainie – bohaterowie muszą 
ją ostrożnie przeszukać, 
aby podjąć trop i wznowić 
pościg.

Martwe Bagna
Znalazłszy ślady Golluma wśród 
wzgórz Emyn Muil, bohatero-
wie podążają za nim na Martwe 
Bagna – tu kreatura podejmuje 
ostatnią próbę wyprowadzenia 
ich w pole. Czując, że łowy 
dobiegają końca, bohaterowie 
wkraczają na zdradzieckie 
mokradła, gotowi schwytać 
Golluma.

Powrót do Mrocznej Powrót do Mrocznej 

Bohaterowie osaczyli i schwytali 
Golluma na Martwych Bagnach 
– teraz muszą go odeskorto-
wać na północ, przez Mroczną 
Puszczę, do samego pałacu 
króla Thranduila, aby móc 
go tam przesłuchać. Jednak-
że podróż nie będzie łatwa: 
Mroczna Puszcza zawsze była 
niebezpiecznym miejscem, 
siły Mrocznego Władcy chcą 
pochwycić Golluma dla wła-
snych celów… a sam Gollum 
rozpaczliwie próbuje uciec.
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Zestawy Przygodowe 
Cienie Mrocznej Puszczy
Każdy Zestaw Przygodowy w cyklu Cienie Mrocznej Puszczy 
składa się z 60 dodatkowych kart do Gry karcianej Władca 
Pierścieni. W każdym zestawie znajdują się karty, które mogą 
posłużyć do wzmacniania istniejących lub składania zupełnie 
nowych talii Graczy, a także całkiem nowy scenariusz.


