Elementy gry

®

1 plastikowa figurka

1 karta bohatera
Jonasz Łagodny
Jonasz Łagodny onegdaj nosił zupełnie inne,
a zarazem znacznie mroczniejsze miano –
znienawidzone i budzące strach wśród szlachetnie
urodzonych. Jednak porzucił życie mordercy
i złodzieja, a swe przewiny odkupił, spędzając
kilka lat w zamknięciu pewnego monasteru. Dziś
jego ciało i duch są uleczone, a Jonasz wyrusza
w świat, aby zasłużyć sobie na nowe imię. Pragnie
zyskać sławę obrońcy niewinnych i bojownika
sprawiedliwości. Nie pozwoli, by jego przeszłość
zniweczyła przyszłość, niemniej nie zamierza
zapomnieć, jak strasznym człowiekiem kiedyś był.
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Przygotowanie: Brak premii.

W sieci

W promieniach porannego słońca lśni gmatwanina sieci
oplatających ulice Tamalir. Byłby to zaiste cudowny widok,
gdyby nie zagrożenie ukryte pośród pajęczyn.

30 kart przygód

1 karta scenariusza

ArAchyurA
Wróg

Zatrważające ilości pająków i innych insektów przemykają
po sieciach, zaś zamieszkujący tę krainę zatracają się
w wywołanym chaosie. Każdego dnia insekty i pajęczaki
zaczynają atakować domostwa, wpełzać do łóżek śpiących
mieszkańców, psuć zapasy pożywienia oraz zatruwać swym
jadem najbardziej wrażliwe ofiary.

KróloWa ariada
Mistyczny. Złoczyńca. Pająk.
Kiedy bohater przeszukuje na heksie z Królową
Ariadą, jako sukcesy liczą się tylko dzikie
symbole.
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1  Przyzwanie roju: Zadaj 2 .

Mistyczny. Pająk.

2  Jad: Do końca tej rundy walki twój
przeciwnik otrzymuje 1  po tym, jak
rozpatrzy akcję walki.

Po tym, jak ten wróg zostanie pokonany,
jego przeciwnik wykonuje test . Jeśli test
będzie nieudany, przeciwnik otrzymuje
2 obrażenia.
2  Pajęcza pułapka: Twój przeciwnik
zostaje wstrzymany. Jeśli twój przeciwnik jest
już wstrzymany, zamiast tego otrzymuje 2 .
Nagroda
Zdobywasz 2 .

Jednak cały strach i spustoszenie opanowujące Terrinoth
mają się nijak do straszliwej grozy, która dopiero nadejdzie.
Całe zło wywołała nikczemna czarodziejka Ariada. Ze swego
leża utkanego z pajęczyn przyzywa owadzich sługusów
i rzuca mroczne zaklęcia, składając ofiary na ołtarzu dawno
umarłej religii. Jeśli będzie mieć odpowiednio dużo czasu,
zgromadzi dosyć mocy, aby ujawnić swą prawdziwą postać.
Kiedy to zrobi, utka sieć wystarczająco dużą, aby pogrążyć
całe Terrinoth w nieprzeniknionej ciemności.

10 kart fabuły
utruDnienia W hanDlu

Nagroda
Wygrywasz grę!

1 żeton
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4 żetony walki

złoczyńcy

Gęsta powłoka pajęczyn blokuje obecnie
skrzyżowanie na jednym z najważniejszych
szlaków kupieckich Terrinoth.

Wyprawa fabularna. Umieść 1 pajęczynę
na Brodzie Zadricka. Za każdym razem,
kiedy żeton czasu zostaje posunięty
naprzód, umieść 1  na tej karcie, do
maksymalnie 3 . Kiedy bohater zniszczy
pajęczynę na Brodzie Zadricka, zdobywa 
leżące na tej karcie i odrzuca ją.

3 bohaterów

Włączanie rozszerzenia do gry

Przed pierwszą rozgrywką wykorzystującą rozszerzenie W sieci
należy przeprowadzić następujące kroki celem włączenia
niniejszego rozszerzenia do zestawu podstawowego:
hhNależy dodać karty scenariusza, fabuły i przygód do
odpowiednich pul. Te elementy gry są wykorzystywane
w ramach scenariusza W sieci.
hhNależy dodać kartę bohatera i żetony walki do odpowiednich
pul.

Symbol rozszerzenia

Niektóre karty z niniejszego rozszerzenia oznaczono
symbolem rozszerzenia W sieci, aby odróżnić je od
elementów gry z zestawu podstawowego oraz innych
rozszerzeń. Karty nieoznaczone symbolem rozszerzenia
są zamiast tego oznaczone powiązaną z nim ilustracją.

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.

1

1 wrogów
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