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Krasnoludy z Klanu Wilka
Instrukcja
Świat już niemal zapomniał o Krasnoludach. Przegnane przed wiekami z pradawnych gór, niemal wszędzie stały się już
legendą. Ich ostatni klan, Klan Wilka, utracił swą twierdzę zwaną Karo Kaz kilkadziesiąt lat temu, a jej mieszkańcy udali się
na dzikie tereny jeszcze dalszego Zachodu, gdzie słuch o nich zaginął.
Ludzkim plemionom nie dane było wiedzieć o Norra Kar, Twierdzy Tysiąca Schodów. Dla nich cały Zachód zalany przez
wciąż rosnące hordy Nieumarłych, czeka tylko na pojawienie się Zielonoskórego wodza, który zażegna niesnaski wśród wciąż
kłótliwych Smrodliwców i zmiażdży zalążki ludzkiej cywilizacji pod swym brudnym butem. Dla ludzkich plemion Karo Kaz stało
się symbolem nieuchronnego zagrożenia, z którego stoków już niedługo wyruszą armie przynoszące zagładę…
Nadchodzi jednak lato Roku Rozliczenia. Nieumarli z dziką wściekłością wracają na Zachód, Zielonoskórzy przegrupowują
się, ścinając swych wodzów jak spróchniałe drzewa. Plotka głosi, że Karo Kaz ma nowego wodza, którego lękają się nawet
najwięksi Orkowie. Wódz ten każe nazywać się karlem i nie ma żadnej litości dla swych wrogów, za których uważa każdego,
kto nie wymawia słowa „krasnolud” z należytym szacunkiem.
To nie jest historia o zemście, o upadku, ani nawet o tym, jak ludzkie plemiona inspirowane przez niedobitki dawnej rasy
zjednoczyły się, by wreszcie przejąć świat na własność. To opowieść o chwale, uporze, lojalności, brawurze i poświęceniu.
To opowieść o Krasnoludach z Klanu Wilka.
Zawartość gry
„Krasnoludy z Klanu Wilka” to 1000 kart w 200 wzorach, pozwalających na rozgrywanie różnych scenariuszy fabularnych
w krasnoludzkich twierdzach Klanu Wilka. W ich skład wchodzi 500 kart podstawowych do scenariusza „Upadek Norra Kar”
i 500 kart rozwinięcia „Odzyskanie Karo Kaz”. Dzielą się one na 4 talie różniące się rewersami: Talię Postaci, Wrogów, Łupów
i Lokacji. Gra nie zawiera znaczników ran, które mogą przydać się w dużych ilościach, ale po krasnoludzku polecamy do tej
roli kamienie, monety albo samorodki złota, choć jeśli nie posiadacie takowych, możecie skorzystać z czegokolwiek innego.
Rodzaje kart
W grze wykorzystywane są 4 talie kart
różniące się rewersami: Talia Postaci,
Wrogów, Łupów i Lokacji (w tej kolejności
na obrazku po prawej). Warto mieć je
posegregowane, dodatkowo nie każdy
scenariusz przewiduje używanie kart
Lokacji.

Karty podstawowe i z dodatku
Oprócz podziału na talie, pomijając Talię Lokacji, która w całości
zbudowana jest z kart dodatkowych, wszystkie karty podzielić można na
te podstawowe i te z dodatku (tak, wiemy że to ciągle jedna gra
sprzedawana razem). Karty podstawowe, przy numerze w lewym dolnym
rogu nie mają żadnego oznaczenia, karty z dodatku – owszem, mają
charakterystyczną runę. Zasady niektórych scenariuszy mogą odnosić się
do wykorzystywania kart z jednej lub drugiej grupy.
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Talia Postaci
- Karty Krzepy (P16) – to karta z obrazkiem butów i 6 symbolami zdrowia, którą posiadać powinien każdy gracz. Na niej
kładzie się 6 znaczników zdrowia, które po zniknięciu oznaczać będą śmierć postaci gracza.
- Karty Archetypu (P12-P15 z talii podstawowej i P43-P45 z dodatku) – to siedem wzorów kart przedstawiających grupę
bojową, do której należy dany krasnolud. Zawierają wartość podstawowej Szybkości i Pancerza danego krasnoluda. Gracz
wybiera jedną z nich i kładzie ponad kartą Krzepy, na nich też kładzie ilość znaczników Pancerza przedstawioną na karcie.
Nie będzie jej można zmienić w czasie rozgrywki.
- Karty Broni (P01-P11) – każda karta w grze, która pod swoją nazwą ma napis „1 ręka” lub „2 ręce” traktowana jest jako
Karta Broni. Każdy gracz tworząc swoją postać może z Talii Postaci wybrać jedną broń z napisem „2 ręce” lub dwie (takie
same lub różne) sztuki broni z napisem „1 ręka”, później będzie mógł je wymieniać na Karty Broni z Talii Łupów. Jeśli jedną
z kart broni jest Tarcza, należy na niej położyć właściwą ilość znaczników Pancerza.
- Karty Cech (P36-P42) – to karty z dodatku, którymi można (ale nie trzeba) uzupełnić zasady swojej postaci, o ile
scenariusz na to pozwala i gracz ma na to ochotę. Można posiadać maksymalnie jedną kartę cechy i nie można się jej pozbyć
do końca gry. Każda z nich ma swoje plusy i minusy, więc jeśli się na nią decydujesz, dobrze to przemyśl.
- Punkty Chwały (P18-P33) – to karty przedstawiające zdobywane przez graczy punkty. Podziel je na odpowiednie stosy
po 1, 5, 25 i 100 punktów i ułóż obok pola gry.
- Karty Postaci (P34-P35) – karty Postaci, w odróżnieniu od postaci graczy, przedstawiają bohaterów niezależnych w grze,
mających ją ułatwić bądź utrudnić. Karty Postaci mają swoją własną Szybkość, wartość Ataku, ilość Ran i swoje zasady
specjalne. Nigdy nie podnoszą Łupów, nie otrzymują Punktów Chwały i nie można przekazywać im ekwipunku.
Przykładowa postać (karta krzepy, archetypu, broni i opcjonalna karta cechy w części o tworzeniu postaci), karty chwały
i Karty Postaci jak na obrazkach:

Talia Łupów
- Karty Broni – dokładnie tak samo jak w
przypadku Talii Postaci, jeśli dany przedmiot
ma podaną ilość rąk którymi można go
używać, traktowany jest jako broń i może z
nią zostać zamieniony przy Reorganizacji
ekwipunku.
- Bagaż – karty z tym dopiskiem mogą
być przechowywane w dowolnych ilościach i
wykorzystywane są dopiero wtedy, gdy ich
zasady na to pozwalają. Zaliczamy do nich
karty z dopiskami:
Zużywalne – to karty które po
wykorzystaniu i zastosowaniu ich efektów zostają odrzucone na stos kart odrzuconych ; Granaty i Rzucane – to karty które
jak broń posiadają swoją wartość ataku, ale zaraz po jej rozpatrzeniu są odrzucane ; Kosztowności – to przedmioty które
dają Punkty Chwały, jeśli są w posiadaniu gracza w momencie zakończenia gry, co może być ważne jeśli należą do kategorii
Zużywalnych. Ważne jest również to, że nie tylko one dają Punkty Chwały, ale jest to każdorazowo zaznaczone na takiej
karcie ; W obozie – karty wykorzystywane jedynie w Trybie obozu i nie mogące być użyte w inny sposób.
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Talia Wrogów
Karty przeciwników zawierają ich Nazwę (1) i opisane są
czterema podstawowymi charakterystykami:
Szybkość (2) decyduje o tym w jakiej kolejności
przeciwnicy będą atakować. Atak (3) to ilość ran, które karta
zada graczom gdy przyjdzie jej kolej. Zdrowie (4) to ilość ran,
które należy im zadać aby zostały pokonane (zadane rany
przedstawiaj znacznikami kładzionymi na karcie). Pancerz (5)
decyduje o tym, jak bardzo karta odporna jest na ataki graczy,
zmniejszając ich wartość o wartość Pancerza.
Dodatkowo karty przeciwników posiadają swój obrazek i
Opis (6), mogą posiadać ilość Punktów Chwały (7), które
otrzyma postać zadająca im decydujący cios oraz ilość Łupów
(8), które po ich zabiciu pozostawi dana karta. Jak każda inna
karta posiada też Numer (9) z oznaczeniem wskazującym, czy
chodzi o kartę z talii podstawowej czy dodatku.

Talia Lokacji
To talia z dodatku, przedstawiająca komnaty twierdzy, które
przyjdzie eksplorować drużynie. Zawiera ich opis, ilość Wrogów
znajdujących się w danej lokacji, ilość kart Łupów wykładanych zaraz po
odsłonięciu karty Lokacji oraz (jeśli zawiera ikonkę ogniska) możliwość
rozbicia obozu po jej oczyszczeniu.
Przykładowe karty Lokacji: Po lewej karta, z którą wiąże się 5 Wrogów
i 1 Łup. Po prawej karta z którą wiąże się 5 Wrogów, brak Łupów i
możliwość rozbicia obozu.

Tworzenie postaci
W grze najczęściej uczestniczyć może od 1 do 4 graczy. Każdy z
graczy tworzy swoją postać w następujący sposób:
 Z Talii Postaci dobierz kartę „Krzepa” (karta P16 z obrazkiem
butów) i ułóż ją przed sobą.
 Nad nią z tej samej talii ułóż wybraną przed siebie kartę
Archetypu (P12-P15) z obrazkiem zbroi (możesz poszerzyć wybór
o karty z dodatku: P43-P45 jeśli scenariusz lub reszta graczy na to
pozwala).
 Na wysokości karty Archetypu połóż wybraną z tej samej talii
broń (dwie wybrane zajmujące 1 rękę lub jedną zajmującą 2 ręce)
z kart o numerach P01-P11
 Połóż na karcie Archetypu ilość znaczników obrażeń równą
wartości Pancerza podanego na karcie. Na karcie Krzepy zrób to
samo, tyle że znaczników ma być 6 (sześć).
 Każdy z graczy może (ale nie musi) dodać do swojej postaci
jedną kartę Cechy z dodatku (P36-P42) o ile scenariusz lub reszta
graczy na to pozwala.
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Przygotowanie pola gry
Obok miejsca rozgrywki rozłóżcie posegregowane karty z Punktami Chwały (P18-P33 w 4 stosach na 1, 5, 25 i 100
punktów).
Jako że mechanika gry dostosowana jest do 3 postaci graczy, w przypadku innej jej ilości dobierz więc odpowiednią ilość
kart z dopiskiem Postać:
- w rozgrywce na 1 osobę dobierz do drużyny 2 karty Poszukiwacza Śmierci (P34)
- w rozgrywce na 2 osoby dobierz do drużyny 1 kartę Poszukiwacza Śmierci (P34)
- w rozgrywce na 3 osoby nie dobieraj do drużyny żadnych kart
- w rozgrywce na 4 osoby dobierz do drużyny 1 kartę Matki Z Dzieckiem (P35).
Pozostałe, nie wykorzystane karty z talii Postaci odłóż na bok lub do pudełka – nie będą już potrzebne w grze.
Na koniec przetasuj i ułóż przed graczami w odpowiednich stosach (zbudowane zgodnie z założeniami danego
scenariusza) karty Łupów i Wrogów, a w scenariuszu „Odzyskanie Karo Kaz” – karty Lokacji, wraz z miejscem na karty
wykładane i stosem kart odrzuconych (przykłady ułożenia kart znajdziesz w scenariuszach).

Zasadzka!
(scenariusz zapoznawczy i zasady podstawowe)
Jeśli stworzyliście już postacie graczy i ktoś jeszcze nie grał w tę grę, to najlepszy sposób na poznanie
podstawowych zasad.
Czas rozgrywki – ok. 5 minut
Krasnoludy z Klanu Wilka nie są grupą ekspansywną i rzadko zapuszczają się na cudze terytoria – ochrona własnych jest
dla nich w zupełności wystarczająca. Myli się jednak ten, kto uważa, że jest to bierna ochrona. Oprócz grup wartowniczych,
tereny wokół twierdz zabezpieczają grupy patrolowe, których zadaniem jest wykrywanie zagrożeń, informowanie o nich i
jeśli sytuacja na to pozwala – ich usuwanie.
Z napotkanymi przez patrole ludźmi próbuje się rozmawiać, gdy jednak patrol trafi na jakąś grupkę nieumarłych lub
zielonoskórych, sytuację rozwiązuje się siłowo.
Nie inaczej było i tym razem…
Przygotowanie postaci: stwórz postacie do rozgrywki zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami, jednak nie dobieraj im
żadnej Cechy.
Talie: w grze nie będzie potrzebna talia Lokacji
Karty: grę można rozegrać zarówno kartami podstawowymi, jak i z dodatku, nie ma to znaczenia.

Rozpoczęcie gry:
Na początku rozgrywki wyciągnij z talii Wrogów 7 kart przeciwników, układając je od lewej do prawej. Z nimi przyjdzie
Wam walczyć, a gdy ich pokonacie gra się skończy.

Jak grać?
Kolejność
Po ustawieniu przeciwników obok siebie gracze odliczają Rundy licząc od 9 do 0, na danej liczbie aktywując wszystkie
karty (zarówno graczy jak i wrogów), które dysponują daną Szybkością. Szybkość przeciwników określa ich wartość
Szybkości, Szybkość graczy to ta podana na karcie ich Archetypu i ewentualne modyfikatory z posiadanej przy niej broni,
jednak nie może ona nigdy wzrosnąć powyżej 9 ani spaść poniżej 0.
Na każdej liczbie pamiętaj, że:
- postacie graczy o tej samej Szybkości co przeciwnicy uderzają pierwsze (dotyczy to również Kart Postaci)
- jeśli zsumowana Szybkość dwóch lub kilku graczy jest taka sama, za szybszego uznaje się tego, który ma większą
Szybkość na karcie Archetypu lub sugeruje to karta Cechy z dodatku (postacie graczy są zawsze szybsze niż Karty Postaci)
- jeśli nadal nie można wskazać gracza o większej Szybkości, za szybszego zawsze uznaje się młodszego gracza
Gdy przychodzi ich kolejność każdy gracz może wykonać 2 akcje: Atak i Akcję dodatkową
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Atak
Każdy gracz atakuje każdą posiadaną przez siebie bronią w ręku (nie w bagażu, o czym później) i nie może z tej akcji
zrezygnować. Aby tego dokonać wskazuje przeciwnika, przeciw któremu atak jest skierowany i zadaje mu ilość obrażeń
wskazaną na karcie broni.
Jeśli broń ma kilka opcji Ataków (wymienianych na karcie po średniku) wybrać należy jedną. Jeśli jest to jedna wartość
(na przykład 4) oznacza to że jeden przeciwnik otrzyma 4 obrażenia. Jeśli są to wartości po myślnikach (np. 3-2-1) oznacza
to, że sąsiadujące ze sobą karty otrzymają kolejno wskazane obrażenia, a gracz ma prawo zdecydować w którym miejscu
zaczyna się ów szlak obrażeń dopasowując go dowolnie do swoich potrzeb, ale nie zmieniając kolejności obrażeń. Jeśli na
szlaku takiego uderzenia znajdzie się przestrzeń na której nie ma przeciwnika, który mógłby takie obrażenia otrzymać, to nie
są one nikomu rozdysponowywane.
Wartość Pancerza przeciwników zmniejsza obrażenia im zadawane, dzięki czemu Atak: 3 skierowany przeciw wrogowi
o Pancerzu równym 2 zada mu tylko 1 obrażenie. Pamiętaj, że posiadając dwie bronie każda z nich atakuje niezależnie, więc
Atak każdej z nich, a nie ich sumy, zostanie pomniejszony o wartość Pancerza.
Ataki bohaterów mogą charakteryzować się dodatkowo dwoma cechami specjalnymi – Przebiciem i Ogłuszeniem.
Przebicie zmniejsza wartość Pancerza przeciwnika o wartość Przebicia, przez co w danym ataku traktowany jest on jako
mniejszy. Ogłuszenie oznaczone w wartości ataku wykrzyknikiem (!) oznacza, że karta przeciwnika uderzonego dokładnie
tą wartością ataku powinna zostać obrócona o 90 stopni (o ile przeżyje cios) i nie będzie mogła zaatakować gdy przyjdzie
kolej na ataki jej Szybkości. Karta taka automatycznie wraca do normalnej pozycji na rozpoczęcie następnej rundy (czyli gdy
w odliczaniu minie już 0).
Karta przeciwnika którego wartość Zdrowia spadnie do 0 automatycznie ginie. Jego karta jest odrzucana, gracz który
zadał śmiertelny cios otrzymuje przypisaną karcie ilość Punktów Chwały (chyba, że przeciwnik był wcześniej Ogłuszony przez
innego gracza – wtedy „wciąż liczy się jako jeden” i przysługuje za niego nie więcej niż 1 Punkt Chwały), a jeśli z kartą związane
były jakieś łupy, to odpowiednia ich ilość powinna zostać odsłonięta z właściwego stosu i ułożona ponad linią przeciwników
zaczynając od lewej do prawej.
Przeciwnicy o ilości ran równej 0 - przeciwnicy tacy w swojej kolejności zadają przewidziane obrażenia i automatycznie
giną. Giną również wtedy gdy ktokolwiek ich trafi, nawet uderzeniem o wartości Atak: 0.
Akcje dodatkowe
Każdy gracz oprócz uderzenia każdą bronią jaką posiada w ręku, ma prawo wykonać jedną z poniższych akcji:
- Atak improwizowany – wykonanie 1 dodatkowego ciosu (barkiem, głową, kolanem lub butem) o wartości Atak: 1
- Użycie przedmiotu – użyj przedmiotu „w bagażu” zgodnie z jego zasadami, a jeśli oznaczało to jego zużycie – odrzuć
jego kartę na właściwy stos kart odrzuconych.
- Rzut bronią – wyrzuć z bagażu lub ręki jedną broń (karty z dopiskiem „1 ręka” lub „2 ręce”) i odrzuć ją na stos kart
odrzuconych, aby wykonać Atak: 2 z Przebicie: 2
Nie ma znaczenia, czy gracz będzie najpierw chciał wykonać atak, akcję dodatkową, czy może posiadając dwie bronie
atak, akcję i kolejny atak – o kolejności zawsze decyduje on sam.

Ataki przeciwników i przyznawanie obrażeń
Gdy w wyniku odliczania Szybkości przychodzi czas na ataki przeciwników, którzy nie zostali jeszcze zabici ani ogłuszeni,
zsumuj wartości ataków zadawane przez wszystkich wrogów o tej samej Szybkości i rozdaj je dowolnie między graczy i ich
Punkty Pancerza lub Zdrowia, w następującej kolejności:
1. Rozpoczynając od gracza z najwyższą Szybkością, każdy z graczy może zdecydować się na Najwyższe poświęcenie
(patrz dalej). Jeśli nie ma na nie chętnych, przejdź do następnego punktu.
2. Rozpoczynając od gracza z najwyższą Szybkością, każdy z graczy może wziąć na siebie dobrowolnie utratę dowolnej
ilości Punktów Zdrowia lub Pancerza z tych zadawanych przez przeciwników, otrzymując przy tym 2 Punkty Chwały za każdy
poświęcony Punkt Zdrowia i 1 Punkt Chwały za każdy Punkt Pancerza.
3. Pozostałe jeszcze obrażenia (o ile zostały) rozdysponowywane są po jednym punkcie (do wyboru gracza – Pancerza
lub Zdrowia) między kolejnych graczy zgodnie z ich Szybkością (tym razem od najmniejszej do największej), aż do
rozdysponowania całej ich puli. Gracze nie otrzymują za nie Punktów Chwały.
NAJWYŻSZE POŚWIĘCENIE – gracz ma pełne prawo wziąć na siebie WSZYSTKIE obrażenia zadawane przez przeciwników
w danej szybkości, z pełną świadomością tego, że oznaczać to będzie śmierć jego postaci. Za Najwyższe poświęcenie
przyznawane jest automatycznie 7 Punktów Chwały. Żadne obrażenia nie są już wtedy rozdawane pomiędzy pozostałych
graczy. Nie można zdecydować się na Najwyższe poświęcenie, gdy łączna ilość ataków przeciwników nie jest w stanie zabić
danej postaci. Ostatnia żyjąca postać nigdy nie może zdecydować się na Najwyższe poświęcenie, gdyż zwyczajnie nie ma się
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już dla kogo poświęcać. Na Najwyższe poświęcenie nie ma też miejsca w scenariuszach, w których śmierć postaci gracza
oznacza porażkę.
Uwaga: W rozgrywce na jednego gracza nie są przyznawane Punkty chwały ani za przyjmowanie na siebie obrażeń, ani
za Najwyższe poświęcenie - liczą się tylko punkty za pokonanych przeciwników i posiadany ekwipunek.
Łupy
Po pokonaniu przeciwnika, który posiadał ekwipunek, upada on na ziemię analogicznie do pojawiania się przeciwników
(czyli rozkładany jest od lewej do prawej). Aby wziąć go w posiadanie, trzeba go podnieść przy użyciu akcji „Przeszukanie”
w czasie rozpatrywania końca rundy, czyli po szybkości 0. Po podniesieniu przedmiotu wszystkie przedmioty po jego prawej
stronie przesuwa się tak by wypełnić puste miejsce między nimi.
Koniec rundy
Gdy odliczanie szybkości dojdzie do 0 i rozpatrzone zostaną już wszystkie ataki przeciwników o tej Szybkości, kończy
się runda. W związku z tym wszyscy gracze mogą w kolejności od tego z najwyższą szybkością do tego z najniższą dokonać
„Przeszukania”:
 Przeszukanie – podniesienie jednego z leżących na ziemi (odsłoniętych) łupów i dołączenie go do swojego ekwipunku
(z możliwością użycia dopiero w swojej kolejce przy odliczaniu).
A zaraz po tym, wszyscy gracze jednocześnie pozwolić sobie mogą na oba z poniższych:
 Poprawienie pancerza – przywrócenie sobie 1 Punktu pancerza na jednym z uszkodzonych przedmiotów za koszt 1
Punktu Chwały (nigdy więcej niż 1 punkt na rundę!).
 Reorganizacja ekwipunku – możliwość zmienienia broni posiadanej w ręku lub wymiany ekwipunku z innym graczem.
Gdy już zrobią to wszyscy (albo wszyscy zrezygnują), to rozpoczyna się kolejną rundę odliczaną od 9 do 0.
Zakończenie gry:
Gra kończy się w momencie pokonania wszystkich przeciwników – zasadzka została odparta! Osoba z największą ilością
Punktów Chwały może uznawać się za bohatera.
Jeśli jakimś dziwnym trafem któraś z postaci graczy poległa, potyczkę uznaje się za przegraną i ilość zebranych Punktów
Chwały nie ma znaczenia.

Inne ważne zasady wykorzystywane w trakcie rozgrywki:
Śmierć postaci graczy
Postać gracza (ale i Karta Postaci) umiera w momencie, w którym ilość posiadanych przez nią znaczników Punktów
zdrowia spadnie do zera, nawet jeśli posiada jeszcze jakieś Punkty pancerza. Gracz odpada z gry, co w przypadku tego
scenariusza oznacza koniec rozgrywki (inne scenariusze mogą mieć inne opcje).
Punkty Chwały
To punkty wskazujące udział danej postaci w walce. Przyznawane są za:
 Heroizm – za wykluczenie z akcji każdego pokonanego przeciwnika, za którego przysługuje nagroda w Punktach
Chwały – w ilości równiej podanej na jego karcie. Punkty przyznawane są postaci zadającej śmiertelny cios, jednak
przeciwnicy ogłuszeni przez innych graczy „wciąż liczą się jako jeden” – gdy dobijasz przeciwnika który został
ogłuszony przez nie Twoją postać, dostajesz za niego zawsze maksymalnie 1 Punkt Chwały.
 Poświęcenie - za dobrowolne przyjmowanie na siebie obrażeń zadawanych przez przeciwników – 2 Punkty Chwały
za każdy oddany punkt Zdrowia i 1 Punkt Chwały za każdy poświęcony Punkt Pancerza
 Najwyższe poświęcenie – za dobrowolne przyjęcie na siebie śmiertelnych obrażeń – 7 Punktów Chwały
 Bogactwo - za posiadane przez postać cenne przedmioty, generujące Punkty Chwały - doliczane dopiero na koniec
gry wg wartości na karcie.
Przyznane Punkty Chwały dobierasz z właściwego stosu i składujesz do końca gry przy swojej postaci (pamiętaj, żeby
wymieniać mniejsze wartości na mniejsze, żeby się nie skończyły!).
Punkty Chwały można utracić gdy:
 Poprawianie pancerza – gdy odzyskujemy Punkt Pancerza w wyniku akcji Poprawiania Pancerza – 1 Punkt Chwały
Ekwipunek aktywny i Bagaż
Ekwipunek aktywny to broń lub zestaw broni o łącznej sumie rąk nie większej niż 2, w aktywnym użyciu postaci. Ułożone
po jednej (jeśli to broń na 2 ręce) lub obu stronach karty Archetypu (jeśli to 2 bronie na 1 rękę), mogą być wykorzystywane
w sekwencji ataku.
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Bagaż to miejsce do którego trafia dowolny ekwipunek nie posiadający w opisie wymaganych dla niego rąk- nie posiada
żadnego ograniczenia pojemności i może być albo rozłożony na stole albo być trzymany w ręku gracza. Oprócz tego może w
nim znaleźć się broń, pod warunkiem, że nie więcej niż dwie – jeśli masz ich więcej, musisz którąś odrzucić jeszcze w czasie
reorganizacji ekwipunku (nie liczy się to jako Rzut bronią).
Tarcza w bagażu
Każda tarcza posiada własną ilość Punktów pancerza, które przenoszone są wraz z nią między ekwipunkami (uszkodzona
tarcza to uszkodzona tarcza i się sama nie naprawi, gdy się ją komuś odda albo przełoży). Tarcza w bagażu może być nadal
naprawiana w wyniku akcji „Poprawienie pancerza”, jednak nie można posiadanych przez nią punktów poświęcać na
niwelowanie obrażeń, gdy tarcza nie jest trzymana w ekwipunku aktywnym.

Upadek Norra Kar
(Scenariusz 1: desperacka obrona twierdzy upadającej pod naporem nieumarłych)
Początek lata Roku Rozliczenia. Wódz krasnoludzkiego Klanu Wilka, karl Wichrobrody, opuszcza Norra Kar w ekspedycji
wojennej ostatniej szansy. Wyrywa się z oblężenia Nieumarłych, aby ustanowić nowy przyczółek w bogatszej, lecz utraconej
wcześniej twierdzy swych przodków na wschodzie. W Norra Kar pozostaje garnizon mający zabezpieczać tyły armii, liczący
mniej niż dziesiątą część jej pierwotnego składu. Pozostali ochotnicy mają świadomość możliwości nadejścia najgorszego –
przytłaczającej szarży Nieumarłych i upadku praktycznie porzuconej twierdzy.
Zgodnie ze smutną wizją, w przeddzień największego zwycięstwa Wichrobrodego i przebicia się przez bramy Karo Kaz,
gwardziści Klanu Wilka mimo długiego wiązania sił przeciwnika, zostali zaatakowani przez nowo wykute podkopy, a Norra
Kar zalane przez trupią hordę.
To opowieść z ostatniej walki grupek ochotników, do samego końca broniących swoich odcinków schodów w Norra Kar,
ich wyścigu do chwały, oddaniu i poświęceniu. To opowieść o gigantycznym rachunku, jaki krasnoludy z Klanu Wilka bronią
wystawiły samej Śmierci, za przejęcie ich dawnej siedziby.
Cel gry
W „Upadku Nora Kar” wcielacie się w postacie
krasnoludów, ustawionych na najbardziej
korzystnych pozycjach schodów twierdzy i
broniących się przed napierającą hordą
Nieumarłych. Musicie współpracować, by pokonać
jak największą ilość przeciwników, jednak
porzućcie nadzieję – wszyscy zginiecie. Liczy się
tylko to, jak wiele Chwały uda Wam się w tym
czasie dla siebie wywalczyć.
Przygotowanie gry: stwórz postacie do
rozgrywki zgodnie z przewidzianymi wcześniej
zasadami, korzystając z kart podstawowych.
Karty: scenariusz przewidziany jest na
rozegranie przy pomocy kart podstawowych. Jeśli
chcesz użyć kart z dodatku, to mogą to być:
Archetypy, Cechy i Łupy bez dopisku „W obozie”.
Jeśli masz już doświadczenie w rozgrywaniu tego
scenariusza, możesz do talii przeciwników dodać
karty z dodatku (patrz „Inne opcje rozgrywki” na
końcu scenariusza). W grze nie bierze udziału cała
talia Lokacji.
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Rozpoczęcie gry
Gdy już macie swoje postacie, połóżcie przed sobą karty schodów (P17) w ilości:
- 4 karty Schodów przy 1-3 graczach
- 5 kart Schodów przy 4 graczach
Za nimi będziecie do nich dokładać naciągających przeciwników. Pamiętajcie o dodaniu do drużyny odpowiedniej ilości
Kart Postaci (P34 i P35).
Obok miejsca rozgrywki rozłóżcie posegregowane karty z Punktami Chwały, talię Wrogów i stos Łupów, wraz z miejscem
na stosy kart odrzuconych, tak jak to opisano we wcześniejszych zasadach.
Gdy już wszystko rozłożycie, gotujcie broń – wrogowie nadchodzą!!!
Rozgrywka
Na początku rundy dociągnij do kart schodów po kolei, od lewej do prawej, taką ilość przeciwników, aby do każdej z nich
przypisana była jedna karta. Zasady prowadzenia walki są dokładnie takie same jak w scenariuszu „Zasadzka!”, z
następującymi wyjątkami:
Uzupełnianie fali przeciwników
W miejsce pokonanego przeciwnika należy dobrać kolejną Kartę Wroga zaraz na początku kolejnego etapu odliczania
(przy następnej liczbie), a przeciwnik ma prawo zadać obrażenia, jeśli jego Szybkość będzie na to pozwalać.
Przykład: gracz z Szybkością 4 w swej kolejce pokonuje wroga, więc gdy odliczanie dochodzi do wartości 3, w puste miejsce
dobierana jest kolejna karta. Jeśli ma ona Szybkość większą niż 3, uderzy dopiero przy swojej kolejce w nowym odliczaniu,
jeśli będzie miała Szybkość równą 3 uderzy za chwilę, jeśli mniejszą – poczeka na swoją kolej jeszcze w tej rundzie.
Łupy spadające po schodach
Jeśli na zakończenie Przeszukania leżących na ziemi przedmiotów z talii Łupów, jest więcej niż Schodów, to nadwyżkę
starych przedmiotów (najstarszych, czyli od lewej strony) odrzuca się na właściwy stos kart odrzuconych, a pozostałe karty
łupów przesuwa się do lewej strony.
Śmierć postaci
Gdy umiera Postać (gracza lub Karta) ilość bronionych schodów nie zmienia się – gracze w mniejszym składzie nadal
muszą sobie radzić z początkowym rozmiarem nawały przeciwników.
Cały ekwipunek poległej postaci przepada pod stopami nacierających wrogów i inni gracze nie mogą go przejąć, jednak
Punkty Chwały za zebrane przez postać skarby wciąż się liczą w jej puli.
Koniec talii Przeciwników lub Łupów
Wydaje się to mało prawdopodobne, ale możliwe. Jeśli w ataku skończą się dostępni przeciwnicy nie oznacza to końca
ataku i zwycięstwa krasnoludów – wręcz przeciwnie – horda jest niezliczona, a upadek nieunikniony! Weź stos pokonanych
przeciwników, przetasuj go i ułóż nowy, po czym dociągnij brakujących przeciwników jeśli jest taka potrzeba. Wszystkich
przeciwników (oprócz tych zadających 0 obrażeń) traktuj od teraz jakby zadawali o 1 obrażenie więcej.
Z talią łupów nie korzystamy z tej opcji – gdy się skończy, nie przetasowujemy jej na nowo i gracze nie są w stanie
zdobywać nowych znalezisk.
Koniec gry
Gra kończy się w momencie, w którym ostatnia z postaci graczy polegnie. Mimo iż w grze nie ma zwycięzców, gracz z
największą ilością Punktów Chwały uznawany jest za największego bohatera tego starcia. W rozgrywce na 4 graczy śmierć
Matki z Dzieckiem oznacza porażkę wszystkich graczy, których postacie jeszcze żyją – Ci którzy już polegli nadal mogą
przeliczać swoje Punkty Chwały.
Zwiększenie poziomu trudności
Jeśli chcecie podnieść poziom trudności jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywki, po prostu przesiejcie talię Wrogów i
wyjmijcie z nich wszystkie karty które nie dają Punktów Chwały.
Jeśli w trakcie rozgrywki wszyscy gracze jednomyślnie dojdą do wniosku, że gra robi się zbyt łatwa i zaczyna się dłużyć,
możecie od rozpoczęcia nowej rundy otworzyć kolejną drogę dla przeciwników i dołożyć piątą kartę do Schodów (w
rozgrywce na 4 graczy można dołożyć szóste Schody, kładąc w ich miejsce losową kartę Lokacji koszulką do góry).
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Inne opcje rozgrywki
Na zasadach tego scenariusza rozgrywać można także inne, chociażby poprzez różne kombinacje dodanych kart z
dodatku:
- Zawsze możecie dodać karty Archetypu lub Cechy jako dostępne do wyboru
- Możecie dodać do talii Łupów karty z dodatku, ale wyjmijcie z nich karty „W obozie”
- Do talii wrogów możecie dodać przeciwników z dodatku

Odzyskanie Karo Kaz
(Scenariusz 2: oczyszczanie odzyskanej twierdzy z niedobitków zielonoskórych)
Początek lata Roku Rozliczenia. Wódz krasnoludzkiego Klanu Wilka, karl Wichrobrody, opuszcza Norra Kar w ekspedycji
wojennej ostatniej szansy. Wyrywa się z oblężenia Nieumarłych, aby ustanowić nowy przyczółek w bogatszej, lecz utraconej
wcześniej twierdzy swych przodków na wschodzie.
Zdobycie Karo Kaz nie wymagało działań oblężniczych – sprowokowana i pewna siebie horda Zielonoskórych wyszła
krasnoludzkim wojskom naprzeciw i cała bitwa rozegrała się na mostach prowadzących do bram twierdzy. Zakończona
wielkim zwycięstwem armii Wichrobrodego i paniczną ucieczką obrońców w głąb góry bitwa, zmieniła się w długotrwałe
działania zbrojne, dążące do oczyszczenia z wrogów przejętych właśnie komnat.
W głównej hali Karo Kaz znajduje się tymczasowy obóz karla i punkt aprowizacyjny dla misji oddziałów zagłębiających się
coraz dalej i dalej w głąb tuneli. Zadania dla każdej grupy są jasne: dotrzeć do ostatniego zabezpieczonego punktu, chwycić
za broń, oczyścić i oznaczyć dwanaście najbliższych lokacji, po czym zabezpieczyć teren do czasu przybycia kolejnej grupy i
wrócić z raportem dla karla.
Zdobyta po drodze chwała i skarby należą się na szczęście znalazcom…
Cel gry
W „Odzyskaniu Karo Kaz” wcielacie
się w postacie krasnoludów, biorących
udział w działaniach zbrojnych
oczyszczania świeżo odbitej twierdzy.
Musicie współpracować, by bez strat
pokonać
jak
największą
ilość
przeciwników i odzyskać wskazany
obszar twierdzy. Dopóki nikt z Was nie
zginie będziecie zwycięzcami, a tym
większymi, im więcej Chwały uda się
Wam w tym czasie zdobyć.
Przygotowanie
gry:
stwórz
postacie do rozgrywki zgodnie z
przewidzianymi wcześniej zasadami,
korzystając z kart podstawowych i tych
z dodatku.
Karty: scenariusz przewidziany jest
na rozegranie przy pomocy zarówno
kart podstawowych, jak i z dodatku
(dotyczy talii Postaci, Łupów i Lokacji).
Talię Wrogów ogranicz do kart z dodatku. W scenariuszu nie bierze udziału karta Matki z Dzieckiem – jeśli chcesz grać w 4
osoby, po prostu zwiększ poziom trudności przy pomocy jednej z metod opisanych na końcu scenariusza.
Rozpoczęcie gry
Gdy już macie swoje postacie (pamiętajcie o dodaniu do drużyny odpowiedniej ilości Kart Postaci – Poszukiwacza Śmierci
(P34)), obok miejsca rozgrywki rozłóżcie posegregowane karty z Punktami Chwały, talię Wrogów i stos Łupów. Dokładnie
przetasuj talię Lokacji i dobierz z jej wierzchu 12 kart (16 w rozgrywce na 4 graczy), w oparciu o które toczyć się będzie
rozgrywka. Pamiętaj o miejscu na stosy kart odrzuconych.
Gdy już wszystko rozłożycie, gotujcie broń – czas odzyskać, co nasze!!!
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Rozgrywka
Na początku rundy dociągnij z talii Lokacji jedną kartę, po czym (tak jak w scenariuszu „Zasadzka!”) rozłóż wskazaną na
niej ilość kart Wrogów po kolei, od lewej do prawej. Zaraz po wyłożeniu odpowiedniej ilości Wrogów, wyłóż nad nimi ilość
Łupów wskazanych na karcie. Zasady prowadzenia walki są dokładnie takie same jak w scenariuszu „Zasadzka!”, z
następującymi wyjątkami:
Łupy i Przeszukania
W czasie walki karty Łupów z przeciwników spadają swobodnie na ziemię i nie znikają w żaden sposób, aż do czasu
oczyszczenia Lokacji, przy czym w trakcie walki nadal można podnosić jedynie po jednym przedmiocie, a w fazie Przeszukania
po oczyszczeniu komnaty trwać może ona aż do podniesienia wszystkich przedmiotów. W momencie rozpoczęcia Trybu
Obozu lub (jeśli go nie ma) wyciągnięcia kolejnej karty Lokacji, wszystkie pozostałe w nim i nie podniesione Łupy przepadają
trafiając na swój stos kart odrzuconych.
Tryb Obozu
Jeśli oczyszczona właśnie lokacja posiada ikonkę Obozu (ognisko na dole karty), to zaraz po zakończeniu jej
Przeszukiwania gracze przechodzą w specjalną fazę zwaną Trybem Obozu. W jej trakcie mogą pozwolić sobie po jednym
razie na każdą z poniższych akcji:
 Poprawienie pancerza – przywrócenie sobie 1 Punktu pancerza na jednym z uszkodzonych przedmiotów za koszt 1
Punktu Chwały (nigdy więcej niż 1 Punkt na Tryb Obozu!).
 Złapanie oddechu – przywrócenie sobie 1 Punktu zdrowia za koszt 2 Punktów Chwały (nigdy więcej niż 1 Punkt na
Tryb Obozu!)
 Użycie ekwipunku – wykorzystanie jednego, posiadanego przez siebie przedmiotu z dopiskiem „W Obozie” (gracze
używający przedmiotów działających też na innych graczy nie odbierają im prawa do użycia własnych przedmiotów
w tej fazie).
Gdy każdy z graczy wykorzysta już swoje możliwości, Tryb Obozu się kończy i należy dobrać kolejną kartę Lokacji, wraz z
wyłożeniem nowych kart Wrogów i Łupów przynależnych tej lokacji.
Śmierć postaci i koniec gry
Gdy umiera Postać gracza (lub któraś Karta Postaci) to gra kończy się porażką graczy.
Gra kończy się zwycięstwem graczy, jeśli uda im się oczyścić wszystkie 12 (lub 16 w rozgrywce na 4 graczy) zaplanowanych
na rozgrywkę Lokacji, a gracz który zdobył największą ilość Punktów Chwały otrzymuje zaszczyt zaraportowania karlowi o
Waszym zwycięstwie (zostaje głównym wygranym).
Zwiększenie poziomu trudności
Jeśli chcecie podnieść poziom trudności jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywki, po prostu przesiejcie talię Wrogów i
wyjmijcie z nich wszystkie karty które nie dają Punktów Chwały.
Drugą opcją jest wtasowanie do talii najgroźniejszych Wrogów z wersji podstawowej, o numerach od U25 do U30.
Trzecią opcją jest ograniczenie talii Lokacji jeszcze przed dobraniem z niej odpowiedniej ilości kart (na przykład
odrzucenie z puli wszystkich kart o ilości Wrogów mniejszej niż 4 lub nawet mniejszej niż 5). Z tak ograniczonej puli dobiera
się odpowiednią ilość Lokacji do gry.
Wszystkie te opcje można ze sobą łączyć w dowolnej konfiguracji.
Inne opcje rozgrywki
Na zasadach tego scenariusza rozgrywać można inne, chociażby poprzez różne kombinacje kart:
- W talii Wrogów możecie użyć lub dodać przeciwników z wersji podstawowej, choć może to obniżyć poziom trudności
- Jeśli chcecie wydłużyć rozgrywkę możecie na rozpoczęcie gry zamiast 12 kart Lokacji użyć ich 16, 20 lub nawet 24

To jeszcze nie koniec!
W grze planowane są kolejne scenariusze rozwijające
fabułę gry, w oparciu o tę samą talię kart. Jeśli chcesz
być z nimi na bieżąco, zaglądaj na stronę gry na

„Krasnoludy z Klanu Wilka”
Projekt i wykonanie gry: Karol Leniec
© Baltazar Games 2018

baltazargames.pl
lub śledź stronę Baltazar Games na Facebook’u.
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ŚCIĄGAWKA Z RUNDY:
ZASADZKA!
1) Odliczacie od 9 do 0 i na każdej liczbie aktywujecie najpierw graczy z daną szybkością, później przeciwników o tej samej
szybkości
a) W swojej kolejce gracz zadaje cios każdą używaną w ręku bronią posiadającą Atak i dodaje do nich „cios z buta”,
używa przedmiotu z bagażu lub rzuca zbędną bronią.
b) Gdy przeciwnicy zostają zabici, gracz bierze za nich odpowiednią ilość Punktów Chwały i zgodnie z zasadami
rozkłada się po nich Łupy
c) Po graczach wszyscy żyjący przeciwnicy o danej szybkości zadają ilość obrażeń równą sumie ich ataków - gracze
przyjmują na siebie dobrowolne obrażenia (od najszybszego do najwolniejszego) a resztę rozdysponowują (od
najwolniejszego do najszybszego)
2) Gdy dany numerek szybkości się skończy, przechodzi się do następnego
3) Gdy odliczanie dojdzie do 0, po zakończeniu całej sekwencji można sobie pozwolić na Przeszukanie, Poprawienie
pancerza i/lub Reorganizację ekwipunku
4) Rozpoczynamy nową rundę przez nowe odliczanie od 9 do 0
UPADEK NORRA KAR
1) Odliczacie od 9 do 0 i na każdej liczbie aktywujecie najpierw graczy z daną szybkością, później przeciwników o tej samej
szybkości
a) W swojej kolejce gracz zadaje cios każdą używaną w ręku bronią posiadającą Atak i dodaje do nich „cios z buta”,
używa przedmiotu z bagażu lub rzuca zbędną bronią.
b) Gdy przeciwnicy zostają zabici, gracz bierze za nich odpowiednią ilość Punktów Chwały i zgodnie z zasadami
rozkłada się po nich Łupy
c) Po graczach wszyscy żyjący przeciwnicy o danej szybkości zadają ilość obrażeń równą sumie ich ataków - gracze
przyjmują na siebie dobrowolne obrażenia (od najszybszego do najwolniejszego) a resztę rozdysponowują (od
najwolniejszego do najszybszego)
2) Gdy dany numerek szybkości się skończy, przechodzi się do następnego, uzupełniając miejsca po przeciwnikach którzy
zostali zabici i będą oni normalne atakować jeśli to właśnie ich szybkość
3) Gdy odliczanie dojdzie do 0, po zakończeniu całej sekwencji można sobie pozwolić na Przeszukanie, Poprawienie
pancerza i/lub Reorganizację ekwipunku
4) Zgodnie z zasadami usuwamy nadmiar ekwipunku na ziemi i rozpoczynamy nowe odliczanie od 9 do 0
ODZYSKANIE KARO KAZ
1) Dobieracie jedną kartę z talii Lokacji i wykładacie obok nich wskazaną na nich ilość Wrogów i Łupów
2) Odliczacie od 9 do 0 i na każdej liczbie aktywujecie najpierw graczy z daną szybkością, później przeciwników o tej samej
szybkości
a) W swojej kolejce gracz zadaje cios każdą używaną w ręku bronią posiadającą Atak i dodaje do nich „cios z buta”,
używa przedmiotu z bagażu lub rzuca zbędną bronią.
b) Gdy przeciwnicy zostają zabici, gracz bierze za nich odpowiednią ilość Punktów Chwały i zgodnie z zasadami
rozkłada się po nich Łupy
c) Po graczach wszyscy żyjący przeciwnicy o danej szybkości zadają ilość obrażeń równą sumie ich ataków - gracze
przyjmują na siebie dobrowolne obrażenia (od najszybszego do najwolniejszego) a resztę rozdysponowują (od
najwolniejszego do najszybszego)
3) Gdy dany numerek szybkości się skończy, przechodzi się do następnego
4) Gdy odliczanie dojdzie do 0, po zakończeniu całej sekwencji można sobie pozwolić na Przeszukanie, Poprawienie
pancerza i/lub Reorganizację ekwipunku
5) Zgodnie z zasadami rozpoczynamy nowe odliczanie od 9 do 0 aż do pokonania wszystkich przeciwników
6) Gdy pomieszczenie zostanie oczyszczone z przeciwników, rozpocznij Przeszukanie i/lub Reorganizację ekwipunku
trwające na przemian tak długo, aż na ziemi zostaną tylko te przedmioty, których nikt już nie chce.
7) Jeśli pomieszczenie pozwala na rozbicie Obozu, można wykonać przysługujące mu czynności: Poprawienie pancerza,
Złapanie oddechu lub Użycie przedmiotu.
8) Gdy pomieszczenie jest już oczyszczone i zakończono tryb Obozu, dobieramy kolejną kartę Lokacji i powtarzamy
procedurę aż do oczyszczenia wszystkich przewidzianych na grę Lokacji.
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