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®
ElEmEnty gry

WłączaniE rozszErzEnia do gry
Przed pierwszą rozgrywką wykorzystującą rozszerzenie 
Przebudzenie gór należy przeprowadzić następujące kroki celem 
włączenia niniejszego rozszerzenia do zestawu podstawowego:

 hNależy dodać zestaw zasobów opatrzony literą E do puli 
kart zasobów. Ten zestaw może zostać wybrany podczas 
przygotowania gry jako jeden z trzech zestawów zasobów.

 hNależy dodać zestaw umiejętności „Pieśń gór” do puli kart 
umiejętności. Ten zestaw może zostać wybrany podczas 
przygotowania gry jako jeden z sześciu zestawów umiejętności.

 hNależy dodać karty przygód do puli kart 
przygód nie należących do żadnego scenariusza.

 hNależy dodać kartę bohatera i żetony walki 
do odpowiednich pul.

symbol rozszErzEnia
Większość kart z niniejszego rozszerzenia 
oznaczono symbolem rozszerzenia Przebudzenie 
gór, aby odróżnić je od elementów gry z zestawu 
podstawowego oraz innych rozszerzeń. Karty 
umiejętności oznaczono symbolem unikalnym  
dla tego zestawu umiejętności.

Pieśń gór

Przebudzenie gór
Krwistoczerwony księżyc wschodzi nad polami i lasami 

Terrinoth. Każdego dnia mieszkańcy pospiesznie załatwiają 
swoje sprawy, byle tylko wrócić bezpiecznie do domów,  

nim zapadnie zmrok. 
Zwiadowcy i poszukiwacze przygód przynoszą przerażające 

historie do miast i miasteczek, w których zatrzymują się 
na odpoczynek. Twierdzą, że góry ożyły! Zwierzęta, które 
tam żyją, zdziczały i zmieniły się w żądne krwi potwory. 
Z upływem czasu zapuszczają się dalej i dalej od swych 

legowisk w poszukiwaniu niefortunnych ofiar,  
które mogłyby pożreć.

Potworne ryki wypełniają echem doliny, zaś bohaterowie 
kierują się ku wzgórzom i górskim szczytom, pragnąc ochronić 

swych pobratymców. Tylko najbardziej niezłomni powrócą, 
aby opowiedzieć o swoich przygodach.

15 kart przygód

Wyprawa

I. Łapiesz oddech po długiej 
wspinaczce. Odpoczywasz za darmo.

II. Odnajdujesz kredytodawcę.  
Wydaj 1 , aby zdobyć 1 trofeum .

III. Zamykasz transakcję. Zdobywasz  
1 trofeum  i otrzymujesz 1 dobra  
z dowolnego targowiska. 

Grupa krasnoludzkich górników mieszkających 
wysoko w górach kontroluje znaczącą część 

zasobów mineralnych tego obszaru.

Gildia Górników

1 �: Przeszukaj Kuźnię Yithwrighta.

1 karta bohatEra

Potężnie zbudowany, ubrany w niewyprawione 
skóry, o dobrym sercu, lecz nawykłym do przemocy 

charakterze – to nikt inny jak Nanok od Ostrza, 
budzący strach barbarzyńca o zaskakującej przeszłości. 

Wywodzi się bowiem ze szlacheckiej rodziny mieszkającej 
daleko na północnych rubieżach Terrinoth. Jego niechęć do 
noszenia zbroi chroniącej więcej niż głowę i przedramiona 
to raczej kwestia życiowej filozofii niż kultury, w której się 
wychował. Nanok uważa po prostu, że zaglądając śmierci 
w oczy podczas każdej bitwy, żyje pełniej i walczy zacieklej 
niż ktokolwiek inny. Niektórzy mogą się z nim nie zgadzać, 
ale większość i tak pada martwa pod jego ostrzem. 
Przygotowanie: Możesz poruszyć się  
na klejnot przygody  w promieniu  
3 heksów.

NaNok od ostrza
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20 kart zasobóW

E

ekwipunek

Możesz poszukiwać 
przygód na heksie 

sąsiadującym z odkrytym 
klejnotem przygody 

zamiast na heksie z tym 
klejnotem przygody.

KomPas umrzyKa3

10 kart umiEjętności

Kiedy odpoczywasz  
w dziczy, leczysz  

2 dodatkowe obrażenia 
i dobierasz 1 kartę 

umiejętności.

dzikość serca

14 żEtonóW Walki

3 bohaterów 11 zasobów

1 plastikoWa figurka
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noWE karty przygód
Niniejsze rozszerzenie zawiera 5 nowych kart przygód 
nienależących do żadnego scenariusza, którymi można 
wzbogacić każdą talię przygód. Tworząc talie przygód podczas 
przygotowania gry należy potasować razem wszystkie karty 
przygód tego samego typu (walki, przeszukiwania, spotkania) 
nienależące do żadnego scenariusza, a następnie odliczyć 20 
kart z każdej talii, tym samym tworząc trzy talie zawierające po 
20 kart nienależących do żadnego scenariusza. Następnie należy 
wtasować w nie karty przygód powiązane ze scenariuszem 
wybranym do aktualnej rozgrywki. Po wykonaniu tych 
czynności każda talia przygód powinna zawierać 30 kart.

taliE zasobóW i umiEjętności
Podczas przygotowania gry gracze wybierają trzy zestawy 
zasobów, z których tworzą talię zasobów wykorzystywaną 
w aktualnej rozgrywce. Następnie gracze wybierają po 
dwa zestawy umiejętności ,  i , z których tworzą talię 
umiejętności wykorzystywaną w aktualnej rozgrywce. Jeśli 
gracze nie mogą się zgodzić co do tego, które zestawy wybrać, 
powinni wybrać je losowo tak, aby w talii znalazły się po dwa 
zestawy umiejętności ,  oraz .

szarża 
Szarża to nowy typ obrażeń, który pojawia się na żetonach 
walki. Jako akcję walki walczący może wydać X , aby zadać 
X nieblokowalnych obrażeń swojemu przeciwnikowi. Podczas 
rundy walki, po tym, jak walczący wyda , ten walczący nie 
może blokować obrażeń.
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