
SKRÓT 
ZASAD GRY
PRZYGOTOWANIE DO GRY

1 Każdy z graczy bierze dla siebie planszę.  
Przy rozgrywce klasycznej użyjcie strony  
z 12 polami. By grać dłużej, użyjcie tej  
z 16 polami.

2 Przy pomocy kart wyboru terenu 
wybierzcie 5 typów terenu lub potasujcie 
karty i wybierzcie 5 terenów losowo.
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3 Przygotujcie po 12 kafli terenu 
pokazanych na wybranych kartach terenu 
oraz odpowiadające im: po 10 żetonów 
potworów i po 1 żetonie kryształu, a także  
8 kafli lochów (używa się ich w każdej grze).  
Weźcie też z pudełka 6 żetonów 
minibossów i 7 żetonów portali.

4 Odwróćcie wszystkie kafle rewersem do 
góry i wymieszajcie je, a następnie ułóżcie  
w zakryty stos (albo kilka) w zasięgu graczy.

5 Wrzućcie żetony potworów, kryształów, 
portali i minibossów do woreczka. 
 
 

6 Na samym końcu odkryjcie 4 kafle terenu 
z wierzchu stosu i umieśćcie je w rzędzie, 
w zasięgu graczy. Następnie wybierzcie 
z woreczka 4 żetony i losowo połóżcie po  
1 żetonie przy każdym kaflu.  
To początkowy rynek.

 
5 

2  

1/

ROZGRYWKA
Zaczynając od pierwszego gracza i idąc zgodnie  
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, każdy 
gracz rozgrywa swoją turę, dopóki jego plansza 
się nie zapełni. Tura dzieli się na dwa kroki: 
dobranie i wyłożenie.

Dobranie: weź z rynku parę w postaci kafla i 
żetonu. Na przykładzie poniżej wybrano parę: 
cmentarz i kobold.

1 /
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Wyłożenie: wybierz wolne pole na swojej 
planszy i umieść na nim dobrany kafel, 
a następnie dobrany żeton. Żetony zagrywa się 
różnie, zależnie od ich typu.

Żetony potworów  i minibossów  
muszą być wyłożone na wolny kafel terenu, jeśli 
taki jest dostępny.

Na kaflach lochów nie można kłaść 
żetonów. Jeśli razem z lochem 
dobierzesz potwora lub minibossa, 
umieść żeton na wolnym kaflu na 
swojej planszy, jeśli taki jest,  
lub w swojej kryjówce  
(obszar w prawym dolnym rogu planszy 3 x 4).

Na powyższym przykładzie cmentarz został 
położony nad leżącym już na planszy lochem,  
po czym żeton kobolda umieszczono na 
cmentarzu.

Jeśli masz w kryjówce niewyłożony żeton 
potwora lub minibossa, w swojej następnej turze 
możesz umieścić go na świeżo dobranym kaflu 
zamiast żetonu, który był dobrany razem z nim. 
W takim przypadku umieść nowo dobrany żeton 
w kryjówce.

Poza pewnymi wyjątkami na kaflu terenu może 
leżeć tylko jeden żeton.

Kryształy 1 /  i portale  umieszcza się 
zawsze w swojej kryjówce, nigdy na kaflach.  
Ich efekty są opisane na drugiej stronie.

Pod koniec swojej tury uzupełnij rynek: wypełnij 
puste miejsce na rynku kaflem z wierzchu stosu 
i dołącz do niego wylosowany z woreczka żeton. 
Następny gracz zawsze rozpoczyna turę  
z pełnym rynkiem, składającym się z 4 par kafli  
i żetonów.
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By zapoznać się z FAQ  
i filmami o grze, odwiedź 

muduko.com.
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Lasy punktuje się za całkowitą liczbę kafli lasu na 
swojej planszy.

Liczba lasów 1 2 3 4 5+

Suma punktów 1 3 6 10 15

Każdy kafel cmentarza jest wart od 1 do 3 punktów 
(cyfra w białym kółku). Boss z największą liczbą kafli 
cmentarza dostaje dodatkowo 5 punktów. Boss 
z drugą największą liczbą cmentarzy otrzymuje  
2 punkty.

Obozy punktuje się według liczby różnych kafli obozu 
na planszy. Dwa obozy z flagą o tym samym kolorze 
nie są różne. Policzony zostanie wtedy jeden.

Liczba różnych obozów 1 2 3 4+

Suma punktów 1 4 9 16

Każdy kafel jaskini jest wart 1 punkt. Jeśli graniczy on 
z górzystym brzegiem planszy, wart jest dodatkowe 
2 punkty. W sumie jeden kafel może być wart 
maksymalnie 3 punkty.

Każdy kafel bagien jest wart 1 punkt. Jeśli graniczy 
on z wodą na brzegu planszy, wart jest dodatkowy 
1 punkt, a jeśli graniczy z innym kaflem bagna, 
otrzymuje kolejny 1 punkt. Jeden kafel może być 
zatem wart maksymalnie 3 punkty.

Kafel lochów ma wartość bazową 1 punktu. Zyskuje 
on 1 dodatkowy punkt za każdy unikalny typ terenu 
z nim graniczący. Maksymalna wartość jednego kafla 
to 5 punktów.
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Każdy kafel wulkanu jest wart 4 punkty. Po umieszczeniu 
go na mapie wrzuć wszystkie żetony potworów 
i minibossów znajdujące się na graniczących z nim 
kaflach do woreczka.

Każdy kafel kręgu przyzywania jest wart 1 punkt.  
Po położeniu kafla na swojej planszy możesz od razu 
(w tej samej turze) zamienić żeton leżący na nim lub na 
dowolnym graniczącym z nim kaflu na wybrany żeton 
z rynku.

0/2/6/12/20

Pustynie punktuje się w zależności od wielkości każdej 
grupy połączonych ze sobą kafli tego terenu. Połączone 
kafle muszą ze sobą graniczyć krawędziami.

Każdy kafel chmurnej wyspy jest wart 7 punktów minus 
1 punkt za każdy znajdujący się na planszy typ terenu 
niebędący chmurną wyspą (wliczając w to lochy).

Każdy kafel zamku jest wart 2 punkty plus dodatkowe 
2 punkty, jeśli leży na nim żeton wampira – czyli 
maksymalnie 4 punkty. Niezależnie od tego dodaje się 
1 punkt za to, że wampir znajduje się na pasującym kaflu 
terenu (zamek).

PUNKTOWANIE KAFLI PODSTAWOWYCH PUNKTOWANIE KAFLI ZAAWANSOWANYCH

Minibossowie są warci 2 punkty, jeśli leżą na kaflu terenu.  
Nie liczą się do wstęg potworów.

Kryształy są warte 1 punkt za każdy kafel terenu na planszy 
odpowiadający typem kryształowi w Twojej kryjówce.1/

PUNKTOWANIE ŻETONÓW POTWORÓW

MINIBOSSOWIE, KRYSZTAŁY I PORTALE

Każda linia prosta składająca się z 2, 3 lub 4 
identycznych typów potworów zwana jest wstęgą. 
Punktuje się je zależnie od ich długości (tabelka 
po prawej). Jeden żeton potwora można podliczyć 
jednocześnie w poziomej i pionowej wstędze.

Pasujące potwory to potwory 
umieszczone na pasującym terenie. 
Każdy pasujący potwór jest wart 1 punkt 
pod koniec gry. Wszystkie żetony 
potworów mają ikonę, która odpowiada 
ikonie pasującego do nich typu terenu.  
Na przykładzie widać wstęgę z 3 żetonów 
smoków (na czerwono – 5 punktów) 
i wstęgę z 2 smoków (na żółto – 2 punkty). Widać też 3 pasujące potwory: 
2 smoki na żółtej wstędze i wiedźmę na prawym dolnym bagnie.

Długość 
wstęgi

Suma 
punktów

2 2

3 5

4 7

Wielkość grupy pustyni 1 2 3 4 5+

Suma punktów 0 2 6 12 20

+  2   5 2 + 1+ 1  

+  2  + 1+ 1  Portale nie dają punktów. Raz na turę możesz użyć jednego 
aktywnego portalu (obróć go), by zmienić położenie do dwóch 
żetonów potworów lub minibossów na swojej planszy.


