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Statek obcych rozbił się w Arkadii, gdzie dom 
znaleźli jego pasażerowie – bossowie, którzy dołączą 
do rywalizacji o dusze bohaterów. Na statku 
przylecieli również nowi bohaterowie, chcący stawić 
czoła ocalałym w katastrofie kreaturom. Szykuje się 
niezła jatka!

Twarde lądowanie to minirozszerzenie do Boss 
Monstera™ – gry karcianej o budowaniu podziemi. 
Wprowadza ono do gry nowy rodzaj skarbu (oraz 
nowych bohaterów, którzy pragną go zdobyć) 
i pozwala zwiększyć maksymalną liczbę graczy 
z czterech do pięciu lub sześciu.

Nowy rodzaj skarbu
Rozszerzenie Twarde lądowanie wprowad-
za do gry Boss Monster™ piąty rodzaj skar-
bu: artefakt obcych. Komnaty z symbolem 
artefaktu obcych przyciągają nowy rodzaj 
bohaterów: nieustraszonych odkrywców! Zwabieni 
opowieściami o cudownych technologiach, odkry-
wcy wyruszają, aby odzyskać wszelkie dostępne 
artefakty z wraku rozbitego statku, opanowanego 
teraz przez potwornych bossów Arkadii.

 Efekt „odsłonięcie”
    Komnata zostaje „odsłonięta”, kiedy komnata 
leżąca na niej zostanie zniszczona lub kiedy jakiś 
inny efekt przesunie ją na wierzch jej stosu komnat.



Zmiany warunków zwycięstwa
W odróżnieniu od rozgrywki w Boss Monstera™ na 

2-4 osoby, w przypadku gry na 5-6 osób gracze nie są 
eliminowani z gry, kiedy otrzymają 5 ran lub więcej.

Zamiast tego, gra na 5-6 osób kończy się pod 
koniec tury, w której jeden gracz lub więcej zdobędzie 
co najmniej 10 dusz LUB kiedy wyczerpie się zarówno 
talia typowych, jak i legendarnych bohaterów. Uwaga: 
gra może zakończyć się w chwili, kiedy bohaterowie 
wciąż będą w mieście.

Zwycięzcą gry na 5-6 osób zostaje gracz, który 
posiada największą liczbę dusz pomniejszoną 
o liczbę ran, które mu zadano. Może to oznaczać, że 
pierwszy gracz, który zdobędzie 10 dusz, nie zostanie 
zwycięzcą, jeśli otrzymał wcześniej zbyt wiele ran.

W przypadku remisu zwycięża gracz posiadający 
najniższą liczbę PeDeków.

Zmiany w fazie przynęty
W rozgrywkach w Boss Monstera™ na 2-4 osoby 

wszyscy bohaterowie, dla których istotny jest 
określony rodzaj skarbu, są co turę wabieni do 
podziemi gracza, posiadającego najwięcej skarbów 
preferowanego przez nich rodzaju. Ponadto w grze na 
2-4 osoby bohaterowie zostają w mieście, jeśli dwóch 
lub więcej graczy ma taką samą liczbę skarbów 
istotnych dla bohaterów danego rodzaju.

Jednak w rozgrywkach w Boss Monstera™ 
na 5-6 osób remisy rozdzielają bohaterów.

• Jeśli dwóch lub więcej graczy posiada taką samą 
największą liczbę symboli określonego skarbu, 
należy sprawdzić w mieście liczbę bohaterów, 
preferujących ten rodzaj skarbu.

• Jeśli bohaterów danego rodzaju jest co najmniej 
tylu, ilu graczy, mających tyle samo symboli 
danego skarbu, do każdych podziemi należy 
zwabić jednego bohatera.

• W przypadku rozdzielenia bohaterów, bohater 
danego rodzaju, który przebywa w mieście 
najdłużej, porusza się do remisującego gracza, 
kontrolującego bossa o największej liczbie 
PeDeków. Kolejny „najstarszy” bohater idzie 
do kolejnego bossa, zgodnie ze starszeństwem 
PeDeków, i tak dalej.

• Należy powtarzać powyższe czynności do 
momentu, kiedy nie będzie można rozdzielić 
bohaterów w mieście równo pomiędzy 
remisującymi graczami.

Przykład:
Jeśli każdy z trzech graczy ma po dwa artefakty 
obcych, a w mieście jest siedmiu odkrywców, 
każdy z tych graczy wabi po dwóch odkrywców 
(w kolejności PeDeków). Odkrywca, który 
przybył jako ostatni, zostaje w mieście.


