ÎNDRUMAR

“Și Triss trebuie să fi simțit-o”, își spuse Geralt. Medalionul de vrăjitor
i-a zvâgnit pe piept. Un fel de magie, sau vreo creatură din altă lume.
Fie vreo vrajă cu probleme. De ce n-o fi spus nimic?
“Suntem aici! Iar o clipă mai devreme—șaua mea răpănoasă era să
provoace o revoltă”. Dandelion întotdeauna s-a plâns în cântările sale.
De data aceasta smiorcăitul său părea cam tare, ca și cum striga la
ceva din străfundul peșterii. Odată o mină de aur profitabilă, peștera
a devenit un loc sumbru, monștrii au infestat locul de zeci de ani.
Sătenii rătăciți în apropierea ei dispăreau fără urmă.
Deși, în ultima vreme, întunericul s-a mai retras, și nimeni nu a mai
dispărut de luni bune. Bătrânii satului i-au oferit lui Geralt un
purcoi de bani pentru a aduna un grup de eroi pentru a se uita în ea.
Bătrânii au spus că acel calm a perturbat starea obișnuită a satului.
Yarpen și-a mângâiat barba și a murmurat ceva în ea. El a bănuit de
la început că bătrânii nu le-au spus totul. Dar oricum a acceptat să
vină. De ce? Iar Triss—de ce a fost dispusă o vrăjitoare judecătoare să
renunțe la postul său pentru a zburda printr-o mină veche? Ce era
atât de special la această mină?
De îndată ce s-au afundat în întuneric, Geralt a știut că trebuia să
aștepte pentru un răspuns; privirea înfometată a nekkerilor târânduse din neant părea că o să îl țină ocupat pentru o vreme.

UTILIZAREA ACESTEI BROȘURI

Scopul acestei broșuri este de învăța noii jucători cum să joace
The Witcher Adventure Game. Broșura include toate regulile de
care veți avea nevoie pentru a începe să jucați, dar nu cuprinde
multe excepții de la reguli și interacțiunile anumitor cărți. Jucătorii noi ar trebui să citească mai întâi această broșură înainte
de a juca primul lor joc.
Acest joc cuprinde și un ghid de referințe, care se referă la excepțiile de la reguli și interacțiunile cărților care nu sunt cuprinse în această broșură. Vedeți pagina 1 a ghidului referințelor
pentru mai multe detalii.

d PREZENTAREA JOCULUI d

În The Witcher Adventure Game, fiecare jucător ia rolul unui
erou, iar fiecare erou are trăsăturile disticte, abilitățile și puterile
sale. Pe parcursul jocului, eroii călătoresc prin lumea The Witcher,
luptând cu inamicii și investigând indiciiile cu scopul de a completa misiunile și de a câștiga puncte victorie. Jucătorul cu cele mai
multe puncte victorie la sfârșitul jocului câștigă.

JUCĂTORII ȘI EROII

Când joacă The Witcher Adventure Game, fiecare jucător
controlează un erou. În termenii jocului, cuvântul “erou” se
referă atît la jucătorul care controlează eroul, cât și la eroul în
sine. Astfel, “erou” și “jucător” sunt interschimbabile.

d COMPONENTE d
1 Ghid de
referințe

1 Tablă de joc

4 figurine Erou

4 Fișe Erou

8 jetoane Acțiune

1 PENTRU FIECARE EROU

2 PENTRU FIECARE EROU

9 Zaruri personalizate
48 cărți Misiune
1 ZAR EROU MOV
(DANDELION)

16 DIPLOMAȚIE

16 MAGIE

30 jetoane Monstru

8 AURII

40 MAGIE

40 cărți
Neșansă

20 cărți
Șansă

1 ZAR EROU
GALBEN (YARPEN)

3 ZARURI LUPTĂ

3 ZARURI EROU
ROȘII (GERALT)

16 LUPTĂ

120 cărți Investigație

40 DIPLOMAȚIE

1 ZAR EROU
ALBASTRU (TRISS)

11 ARĂMII

24 jetoane Dovadă

40 LUPTĂ

4 cărți
Însoțitor

11 ARGINTII

8 DIPLOMAȚIE

27 jetoane
Aur

8 MAGIE

21 jetoane
Neșansă

8 LUPTĂ

36 indicatoare
Comun

(Yarpen)

60 cărți Dezvoltare

15 Geralt
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15 Triss

15 Dandelion

48 jetoane Indiciu

15 Yarpen

16 PENTRU FIECARE
CULOARE

8 jetoane Erou

2 PENTRU
FIECARE EROU

16 jetoane Rană
(cu față dublă)

SCHEMA INSTALĂRII (JOCUL ÎN 2)
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d INSTALAREA d

Înainte de a juca The Witcher Adventure Game, efectuați următorii
pași în ordine:
1. Plasarea tablei de joc: Desfășurați tabla de joc și plasați-o în
centrul zonei de joc pentru a ajunge toți jucătorii la ea.
2. Adunarea zarurilor Luptă: Luați cele trei zaruri Luptă și plasați-le lângă tabla de joc.
3. Pregătirea cărților: Sortați toate cărțile după tip și amestecați
fiecare pachet în parte. Lăsați deoparte pachetele Dezvoltare.
Plasați pachetele Neșansă și Șansă, cu fața în jos î n spațiile desemnate lor de pe tabla de joc. Plasați pachetele Misiune și Investigație, cu fața în jos, lângă tabla de joc.
4. Pregătirea Monștrilor: Sortați jetoanele Monstru în pachete
după culoare, amestecați fiecare pachet în parte, și plasați-le
cu fața în jos lângă tabla de joc.
5. Pregătirea jetoanelor Provizii: Sortați jetoanele rămase în
grămezi după tip și plasați-le lângă tabla de joc.
6. Pregătirea traseului Război: Plasați un indicator Comun pe
spațiul de deasupra al traseului Război.
7. Plasarea obstacolelor de început: Plasați un jeton Monstru
arămiu, cu fața în jos, în partea de sus a fiecăreia dintre cele
trei zone cu obstacole (gri, mov și roșu) . Apoi, plasați un jeton
Soartă nefericită în partea de jos a celor trei zone cu obstacole
(albastru, galben și verde).
8. Determinarea Primului jucător: Determinați Primul jucător
aleator.
9. Alegerea Eroului: Începând cu Primul jucător și continuând
în sens orar, fiecare jucător alege o fișă Erou și o plasează în
fața sa.
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10. Pregătirea materialelor Eroului: Fiecare jucător își ia zarurile
sale Erou, jetoanele Erou, jetoanele Acțiune, cărțile Dezvoltare, figurina și numărul de jetoane Aur indicat pe fișa eroului
său. Puneți materialele eroilor neselectați în cutie.
11. Plasarea indicatoarelor VP: Fiecare jucător plasează unul dintre jetoanele sale Erou pe spațiul “0” al punctelor victorie.
12. Plasarea figurinei Eroului: Fiecare jucător își plasează figurina
pe tabla de joc pe unul dintre spațiile rotunde de la locația indicată în colțul din stânga jos al fișei eroului său.
13. Tragerea Misiunii de start: Fiecare jucător trage două cărți din
pachetul Misiune indicat în colțul din dreapta jos al fișei eroului
său. El păstrează una, plasând-o cu fața în sus lângă fișa eroului,
și o decartează pe cealată.
14. Indicarea Misiunii de sprijin: Fiecare jucător își plasează celălalt jeton Erou pe stindardul, din diagrama de sprijin, care se
potrivește cu tipul său curent de Misiune Sprijin (vedeți “Diagrama de sprijin” la pagina 8).

CUM JOC CU YARPEN?

Dacă un jucător alege să joace cu gnomul Yarpen, în timpul
Pasului 10 al instalării el ia cele patru cărți Însoțitor și le plasează cu fața în sus lângă fișa eroului său.
Fișa Erou a lui Yarpen prezintă două pachete Misiune din care poate trage. Când Yarpen trage cărți Misiune, alege fie
pachetul de luptă (roșu), fie pachetul diplomație (mov), și
trage cărți din acel pachet.
Yarpen diferă de ceilalți trei eroi în mai multe moduri. Jucătorul care îl alege pe Yarpen trebuie să citească întregul articol “Yarpen” de la pagina 10 din ghidul referințelor.
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d MISIUNILE d

Secțiunea de mai jos explică pe scurt ce face fiecare acțiune.

Misiunile reprezintă esența acestui joc și reprezintă obiectivul principal al unui erou. Fiecare jucător are tot timpul în zona sa de joc o
carte Misiune, cu fața în sus; cartea sa Misiune prezintă câteva
misiuni ce trebuie completate, care aduc puncte victorie (VP) și alte
efecte, și bune și rele. Fiecare erou poate trage numai din pachetele
indicate pe fișa eroului său.
Misiunile necesită ca un jucător să facă diverse lucruri, cum ar fi
cheltuirea resurselor, participarea la o luptă sau prezența într-o anumită locație. Cerințele și recompensele în VP pentru completarea
fiecărei misiuni, și efectele pentru completarea misiunii principale
sunt descrise pe cartea Misiune.
Cerințele
Misiunii
principale

Tipul cărții
Misiune
Descrierea
Misiunii
principale

VP Misiunii
principale
Locația
Misiunii
principale

Călătorie

Călătorind eroii se pot deplasa prin lume, acesta fiind un mod de a
obține indicii. Pentru a CĂLĂTORI, jucătorul FIE își mută eroul de-a
lungul unei rute, FIE își mută eroul de-a lungul a două rute consecutive. Apoi, primște jetoane indiciu conform numărului și culorii
arătate de destinația sa (vedeți “Ce sunt Indiciile și Dovezile” la
pagina 5). Dacă mută de-a lungul a două rute consecutive, trage o
carte Soartă nefericită și o rezolvă.

Investigare

Investigarea aduce ca beneficiu diverse tipuri de confruntări, inlcuzând luptele și câștigarea de indicii. Pentru a INVESTIGA, jucătorul
trage o carte din oricare pachet Investigație și o rezolvă. Dacă jucătorul este instruit să păstreze cartea, o plasează cu fața în sus în grămada sa de cărți decartate.

Dezvoltare

Dezvoltarea îmbunătățește echipamentul și abilitățile eroului. Pentru a DEZVOLTA, jucătorul trage două cărți din pachetul său dezvoltare, păstrează una și o decartează pe cealaltă.

Odihnă

Odihna oferă eroului puțină păsuire, permițându-i să își trateze rănile. Pentru a se ODIHNI, jucătorul elimină fie DOUĂ jetoane Rană minoră, fie UN jeton Rană gravă de pe fișa eroului său.

Prepararea poțiunilor (numai Geralt)

Geralt este expert în prepararea poțiunilor puternice. Pentru a PREPARA
O POȚIUNE, plasează un indicator Comun pe FIECARE dintre cărțile sale
Dezvoltare POȚIUNE, aflate cu fața în sus.

Efectele
Misiunii
principale
VP Misiunii
Secundare/
Sprijin

Cerințele Misiunii
Secundare/Sprijin

d DESFĂȘURAREA JOCULUI d
În The Witcher Adventure Game, jucătorii călătoresc în jurul tablei de
joc completând misiuni și câștigând VP. Jocul se desfășoară pe parcursul unei serii de runde începând cu Primul jucător și continuând în
sens orar. Jucătorul activ efectuează două acțiuni și confruntă un
obstacol din regiunea sa. Apoi, runda sa se termină și începe runda
următorului jucător.

ACȚIUNILE

Efectuarea acțiunilor este modul primar prin care eroii călătoresc în
jurul lumii, investighează posibilele indicii și completează misiuni.

Pentru a efectua o acțiune, un erou plasează un jeton Acțiune pe un
spațiu Acțiune liber de pe fișa eroului său. Apoi, rezolvă acțiunea
așa cum este descris pe fișă. Eroii nu pot efectua de două ori aceași
acțiune în timpul aceleiași runde.
Spațiu Acțiune
ocupat
Spații Acțiune
libere

Jucătorul își elimină jetoanele sale acțiune de pe fișa eroului său la
sfârșitul rundei sale.
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Efectuarea vrăjilor (numai Triss)

Triss are nevoie de timp pentru a-și efectua vrăjile. Pentru a EFECTUA
VRĂJI, plasează un indicator Comun pe UNA dintre cărțile sale Dezvoltare VRAJĂ, aflată cu fața în sus.

Cântarea (numai Dandelion)

Dandelion poate cânta o poveste amănunțită despre călătoriile sale
pentru a câștiga câteva monede. Pentru a CÂNTA, ia două piese Aur
din stoc.

Comandarea (numai Yarpen)

Yarpen are sub comanda sa patru dintre cei mai loiali însoțitori.
Pentru a COMANDA, alege două dintre cărțile sale Însoțitor pentru a
le folosi și a le rezolva efectele.

CE SUNT LOCAȚIILE, RUTELE ȘI
REGIUNILE?

Tabla de joc prezintă diverse LOCAȚII din lumea The Witcher.
Fiecare locație este identificată printr-un stindard colorat cu
numele locației și patru spații rotunde deasupra lui. Eroii călătoresc de la o locație la alta de-a lungul RUTELOR galbene.
Fiecare locație aparține unei REGIUNI, care este identificată
printr-o culoare și un simbol afișat pe stindardul său. Fiecare
regiune are o Zonă Obstacol corespondentă afișată în partea
stângă a tablei de joc (vedeți “Ce sunt obstacolele” la pagina 5).

Duén Canell aparține regiunii albastre. Există trei rute care leagă
Duén Canell de celelalte locații. Duén Canell are sub ea o pictogramă
inimă, permițându-i jucătorului să intre pentru a vindeca o rană.

Comerțul cu resurse

OPERAȚIUNILE

Operațiunile sunt lucruri pe care un jucător le poate face în runda
sa care nu necesită o acțiune. Un jucător poate efectua operațiuni
înainte sau după fiecare acțiune a sa. Secțiunea de mai jos explică
pe scurt ce face fiecare operațiune.

rata de schimb a lui Geralt

Jucătorul îndeplinește cerințele unei Misiuni Secundare indicată pe cartea sa Misiune, care ar putea necesita cheltuirea de resurse sau vizitarea unei anumite locații.
Imediat el câștigă VP egale cu numărul
arătat în acel spațiu de misiune și plasează un indicator Comun în acel spațiu pentru a arăta că misiunea este rezolvată.

O misiune Secundară marcată ca rezolvată

Completarea unei Misiuni Sprijin

Un jucător poate efectua această operațiune numai dacă se află în
aceași locație cu un adversar. Jucătorul cheltuiește resursele necesar arătate pentru Misiunea Sprijin a acelui adversar. Jucătorul de
sprijin câștigă imediat 6 VP, iar proprietarul cărții Misiune 3 VP. De
asemenea, proprietarul plasează un indicator Comun în acel spațiu
al misiunii Sprijin pentru a arăta că a fost rezolvată.

Completarea unei Misiuni Principale

Un jucător poate efectua această operațiune numai dacă se află în
locația Misiunii Principale. Jucătorul cheltuiește resursele necesare
arătate la cerințele Misiunii Principale. Dacă Misiunea Principală are
o confruntare cu un inamic, de semenea, el luptă împotriva acelui
inamic. Indiferent de rezultatul luptei, rezolvă acea luptă. Câștigă
imediat VP egale cu numărul arătat la dreapta cerințelor misiunii.
Apoi, rezolvă efectele prezentate pe carte și întoarce cartea Misiune
cu fața în jos. În cele din urmă, trage două cărți din pachetul Misiune
al eroului său, păstrează una și o decartează pe cealaltă.

CE SUNT INDICIILE ȘI DOVEZILE?

Pentru a completa misiunile, eroii trebuie să achiziționeze
DOVEZI. Pentru a achiziționa dovezi, eroii trebuie mai întâi să
colecteze INDICII și să schimbe aceste indicii pentru dovezi.

Dovadă roșie

Există câteva moduri prin care eroii colectează indicii, cum ar
fi sosirea la o locație sau rezolvarea unei cărți Investigație.
Pictogramele de mai jos arată numărul și tipul de indicii pe
care un erou le primește atunci când sosește la o locație.

Primește 1
Indiciu în
culoarea arătată.

Primește 1
Indiciu într-una
dintre culorile
arătate.

Primește 1
Indiciu în
oricare dintre
culorile arătate.

CE SUNT OBSTACOLELE?

Există două tipuri de OBSTACOLE pe care le pot confrunta eroii:
jetoane Monstru și jetoane Soartă nefericită.

Completarea unei Misiuni Secundare

Indiciu roșu

Mituirea unui Prieten (numai Dandelion)

Dandelion cheltuieșie o monedă Aur pentru a plasa un indicator
Comun pe una dintre cărțile sale Dezvoltare PRIETEN.

Schimbarea Indiciilor pt. Dovezi

Jucătorul schimbă un număr dintre
jetoanele sale Indiciu pentru un jeton
Dovadă din stoc conform ratei de
schimb indicată pe fișa eroului său.

Jucătorul poate face schim de Indicii sau Aur cu oricare erou aflat
în locația sa curentă. Jucătorii pot negocia termenii schimbului,
dar ambii trebuie să fie de acord înainte de efectuarea schimbului.

Primește 1
Indiciu în fiecare
dintre culorile
arătate.

Jeton Monstru verso (arămiu, argintiu și auriu)

Jeton Neșansă

Obstacolele ocupă spațiile corespunzătoare din ZONELE OBSTACOL.
Un spațiu Monstru poate fi ocupat de oricâte jetoane Monstru,
dar un spațiu Soartă nefericită
Spațiu
poate fi ocupat numai de un jeNeșansă
ton Neșansă. O Zonă Obstacol
poate avea în același timp ambeStindard
le tipuri de obstacole. Fiecare
Spațiu
Zonă Obstacol corespunde unei
Monstru
regiuni, identificată prin culoarea și simbolul de pe stindardul
Zona Obstacol
său.
a Regiunii roșii

CONFRUNTAREA OBSTACOLELOR

După ce jucătorul își efectuează cele două acțiuni, confruntă UN OBSdin regiunea sa. Pentru a confrunta un obstacol, verifică ZONA
OBSTACOL care corespunde regiunii sale și alege un obstacol pentru a-l
confrunta. Dacpă nu există niciun obstacol în regiune, avansează, în
schimb, pe pista Război (vedeți “Pista Război” la pagina 8).
TACOL

Pentru a confrunta un jeton Neșansă, eroul decartează jetonul, trage
o carte Neșansă și o rezolvă.
Pentru a confrunta un jeton Monstru, eroul îl întoarce cu fața în sus
și luptă împotriva lui (vedeți “Luptele” la pagina 6). Dacă în regiune
există mai mulți Monștri, eroul alege unul pentru a-l confrunta.

EXEMPLU DE DESFĂȘURARE A UNEI RUNDE
1

2
5

3

4

Geralt are cartea Misiune “Road of No Return”. El deja are două
jetoane Dovadă roșii, și pentru a completa Misiunea Principală
trebuie să fie în Duén Canell. Plănuiește asta și își execută runda.
1. Geralt trebuie să lupte pentru a completa Misiunea Principală,
și vrea să fie pregătit pentru asta. În prima acțiune, el efectuează o acțiune de preparare și plasează câte un jeton Comun pe
cele două cărți Poțiune, care îi vor fi utile în timpul luptei.
2. În a doua acțiune, el execută o călătorie de-a lungul a două
rute: din Wyzima la Brokilon, și apoi la Duén Canell. În
Duén Canell primește un Indiciu albastru, pe care îl adaugă
celorlalte jetoane Indiciu albastre pe care le are deja. Pictograma Inimă din acea locație îi permite să se vindece, și elimină
o rană minoră de pe fișa sa. Apoi, pentru că a mutat de-a
lungul a două rute, trage o carte Neșansă și o rezolvă.
3. După aceea, execută o operațiune pentru a completa una
dintre Misiunile sale Secundare; cheltuiește trei jetoane Indiciu albastru, obține 4 VP, și marchează această misiune cu un
indicator Comun pentru a arăta că este completată.

d LUPTELE d

Când un erou confruntă un inamic, el luptă împotriva lui. Inamicii apar pe cărțile Investigație sau Neșansă, în descrierea Misiunii
Principale de pe o carte Misiune, sau ca obstacol Monstru.
Pentru a lupta, mai întâi eroul rezolvă orice efect “înainte de rulare”. Apoi, rulează zarurile Luptă împreună cu zarul său Erou și cumulează rezultatele.
Apoi, poate modifica rezultate în următoarele moduri:
ѵ Cheltuiește 1 și 1

pentru a produce 1 .

ѵ Folosește o carte Dezvoltare care poate fi folosită în timpul luptei.

4. Apoi, execută o operațiune pentru a rezolva Misiunea sa
Principală, cheltuind cele două jetoane Dovadă roșii și luptând împotriva unui inamic arătat în descrierea Misiunii
Principale. După luptă, obține 8 VP pentru completarea
acestei misiuni și rezolvă efectele listate pe cartea Misiune.
Apoi, întoarce cartea Misiune cu fața în jos și trage noi cărți
Misiune pentru a alege una.
5. El a executat două acțiuni și nu dorește să mai efectueze
vreo operațiune, astfel, acum el va confrunta un obstacol.
Deși, în regiunea albastră există două obstacole, va rezolva
doar unul. Alege să lupte cu Monstrul argintiu aflat cu fața
în jos, îl întoarce cu fața în sus și luptă împotriva lui.
După luptă, runda sa se termină. Elimină jetoanele sale Acțiune de pe fișa eroului său, iar jucătorul aflat în stânga sa își
începe runda.

Apoi, compară totalul său cu valoarea scutului inamicului (numărul de lângă ). Dacă numărul este egal sau mai mare decât
valoarea scutului inamicului, eroul s-a apărat cu succes și rezolvă
efectul “Reușită ”; invers, dacă numărul este mai mic decât
valoarea scutului inamicului, apărarea eroului nu a reușit și rezolvă efectul “Eșec ”.
Apoi, dacă inamicul este un monstru și atacul eroului reușește,
monstrul este învins și jetonul său este decartat. Dacă eroul nu
învinge monstrul, acesta rămâne cu fața în sus în Zona sa Obstacol.
Valoare sabie

ѵ Folosește o carte Șansă care poate fi folosită în timpul luptei.
Acum compară totalul său cu valoarea sabiei inamicului (numărul de lângă ). Dacă numărul este egal sau mai mare decât valoarea sabiei inamicului, atacul eroului a reușit și acesta rezolvă efectul
“Reușită ” (de ex. “Reușită : Suferă 1 ”); invers, dacă numărul este mai mic decât valoarea sabiei inamicului, atacul eroului
nu a reușit și acesta rezolvă efectul “Eșec ”.
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Valoare scut

Efectele
inamicului
Inamic confruntat în
Misiunea Principală

Jeton Monstru
argintiu

CE SUNT REZULTATELE ZARURILOR?
Fiecare zar produce unul sau mai multe REZULTATE.
Anumite efecte din joc, incluzând luptele și câteva efecte ale cărților Investigație, necesită ca eroii să ruleze zaruri. În timpul
luptei, eroii adună rezultatele zarurilor lor pentru a determina
succesul sau eșecul. De asemenea, eroii pot cheltui rezultatele
zarurilor pentru a declanșa efectele cărților.
Unele cărți Investigație instruiesc eroii
să își ruleze zarurile Erou și descriu un
efect care are loc dacă eroii au succes
sau nu. Pentru a avea succes, eroii trebuie să ruleze fața zarului etichetată cu
Geralt obține un
un “succes” pe fișa lor. Fiecare erou are succes prin rularea
o față de zar diferită care contează ca și unui semn de vrăjitor
succes.
Pentru o listă a tuturor fețelor posibile și a rezultatelor care
le produc, vedeți “Referințe pe scurt” la pagina 16 din ghidul
referințelor.

Această față
produce 1

Această față
produce 1

Această față
produce 1
și 2

CE ESTE O RANĂ?

Eroii pot suferi două tipuri de RĂNI: răni minore ( ) și răni grave
( ) . Jetoanele Rană au față dublă, cu fiecare tip de rană pe una
dintre fețe.

EXEMPLU DE LUPTĂ
Geralt confruntă un Monstru argintiu, cu fața
în jos. Îl întoarce cu fața în sus și descoperă
un Fleder. Rezolvă efectul “înainte de luptă”
suferind o rană minoră și plasând un jeton
Rană minoră pe fișa eroului său. Apoi, rulează zarurile Luptă, obținând următoarele:

Aceste zaruri produc următoarele rezultate: 3

,1 ,1 ,1

Geralt cheltuiește 1 pentru a declanșa efectul de pe cartea sa
Dezvoltare “Igni” cu semnul de vrăjitor, care produce 2
. De
asemenea cheltuiește 1 și 1
pentru a produce 1 .
După modificarea rezultatelor, are următoarele rezultate finale: 4 și 2 , suficiente pentru un atac și o apărare reușite împotriva Flederului.
Atacul reușit a lui Geralt îi aduce un Aur și 1 VP. El nu s-a apărat
cu succes, deci ignoră acel efect. Apoi, deoarece atacul său a avut
succes, a învins Flederul și îl decartează.

d CÂȘTIGAREA JOCULUI d

Când un jucător completează a treia sa carte Misiune, fiecare dintre
ceilalți jucători mai efectuează o rundă, după care jocul se termină.
Jucătorul cu cele mai multe VP la sfârșitul jocului câștigă.

Eroii nu pot muri, dar pot rezista la un număr limitat de răni,
care este reprezentat prin SPAȚIILE ACȚIUNE VULNERABIL de pe fișa
eroului.
Unele efecte provoacă eroului răni. Pentru a suferi o rănire, el ia
jetoanele rană indicate de efect. Plasează o Rană cu fața
indicată (minoră sau gravă) în sus în oricare spațiu vulnerabil
de pe fișa eroului său, care nu are deja un jeton Rană.
Cât timp un jeton Rană ocupă un spațiu Acțiune, el nu poate
plasa jetonul său Acțiune pe acel spațiu, astfel, eroul nu poate
executa acea acțiune.
Un erou poate elimina rănile de pe fișa eroului său în câteva
moduri, incluzând efectuarea acțiunii Odihnă, intrând într-o
locație cu o pictogramă Inimă, și câteva efecte ale cărților.

Spațiu Acțiune
vulneravil

Rană minoră

Rană gravă
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d REGULI SUPLIMENTARE d
Această secțiune explică alte reguli necesare desfășurării jocului.

PUNCTELE VICTORIE

Jucătorii folosesc traseul VP de pe marginea tablei de joc pentru a
puncta VP. Când un jucător câștigă VP, își mută indicatorul VP
înainte pe traseu un număr de spații egal cu VP câștigate. Când
jucătorul pierde VP, își mută indicatorul VP înapoi pe traseu un
număr de spații egal cu VP pierdute.

CĂRȚILE DEZVOLTARE

Cărțile Dezvoltare oferă eroilor efecte de joc puternice. Aceste
efecte pot fi utilizate numai când este specificat pe cartea respectivă (de ex., “O dată per luptă…”).
Unele cărți Dezvoltare cer să “cheltuiți 1 din această carte” pentru a declanșa efectul cărții. Fiecare erou are un mod unic de plasare a indicatoarelor pe cărțile Dezvoltare; de exemplu, acțiunea de
preparare a lui Geralt plasează indicatoare Comun pe cărțile sale
Dezvoltare Poțiune.
Fiecare carte Dezvoltare poate avea pe ea, la un moment dat, maxim trei indicatoare Comun.

DIAGRAMA DE SPRIJIN

Jucătorii folosesc diagrama de sprijin pentru
a afișa Misiunea Sprijin curentă a fiecărui
personaj. În acest fel, jucătorii pot vedea cum
pot completa Misiunile Sprijin pentru adversarii lor.
Când un jucător păstrează o nouă misiune, își
mută jetonul Erou la stindardul care corespunde noului tip de Misiune Sprijin.

CĂRȚILE ȘANSĂ

Unele efecte determină jucătorii să tragă cărți Șansă. Când un jucător
trage o carte Șansă, se uită la ea și o păstrează cu fața în jos în zona sa
de joc. Fiecare carte Șansă se expunde atunci când este jucată, iar
jucătorul decide când este cel mai benefic să joace cartea.

EROI ÎNTÂRZIAȚI

Unele efecte fac ca eroii să fie ÎNTÂRZIAȚI. Când un erou este întârziat,
își pierde următoarea acțiune. Pentru a arăta asta, culcați figurina
eroului. Data viitoare când va dori să efectueze o acțiune el va ridica
în picioare figurina în loc de a efectua acțiunea.

PLASAREA MONȘTRILOR
Unele efecte plasează monștrii ( ) într-o regiune. Pentru a plasa un
monstru, eroul trage monstrul de deasupra pachetului Monstru indicat (arămiu, argintiu sau auriu) și îl plasează cu fața în jos în spațiul
Monstru din Zona Obstacol specificată a unei regiuni. Dacă deja
există monștri în acel spațiu, plasează monstrul primit deasupra.

NEȘANSA

Unele efecte plasează neșansa ( ) într-o regiune. Pentru a plasa o
neșansă, eroul plasează un jeton Neșansă în spațiul Neșansă al acelei
Zone Obstacol din regiune.
Pe fișele Erou, există un spațiu Neșansă lângă fiecare spațiu Acțiune.
Unele efecte fac ca eroul să “sufere 1 ”. Pentru a suferi de neșansă,
eroul plasează un jeton Neșansă pe oricare spațiu Neșansă neocupat
de pe fișa sa Erou.

Diagrama de sprijin

Dacă un erou efectuează o acțiune cu un jeton Neșansă lângă ea, el
decartează acel jeton, trage o carte Neșansă, și o rezolvă imediat.
După rezolvarea cărții Neșansă, o decartează și finalizează rezolvarea
acțiunii alese.

PISTA RĂZBOI

Spațiu Neșansă
ocupat

măsoară agitația cauzată de Nilfgaardieni, și populează tabla de joc cu diverse
obstacole.
PISTA RĂZBOI

Unele efecte “avansează războiul pe pistă”.
Pentru a avansa pe pista Război, eroul mută
indicatorul Comun câte un spațiu în sens
orar. Apoi, ia obstacolul arătat pe spațiul respectiv de pe pista Război și îl plasează în Zona Obstacol a regiunii sale curente.

Pista Război

TRĂSĂTURI

Cărțile Dezvoltare și mai multe cărți Investigație au TRĂSĂTURI, care
sunt scrise cu caractere verzale mici, în format bolduit (de ex., MAGIE).
Trăsăturile nu au efecte asupra lor, dar adesea, alte cărți fac referire la
aceste trăsături.

SARCINILE

Unele cărți Investigație au SARCINI, care sunt atribuții opționale pe care eroul le poate executa pentru a beneficia de o mică recompensă.
Eroul păstrează aceste cărți până când sarcina este completată ca și
un memento pentru cerințele sarcinii și recompensele ei.
Unele cărți Investigație au și o sarcină, și o trăsătură. Jucătorii trebuie să își păstreze separat sarcinile completate de cele necompletate
pentru a urmări care sarcini au fost deja completate.
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CE FACEM ACUM?

Acum că ați citit acest îndrumar, sunteți pregătiți să jucați primul vostru joc. Dacă apar probleme în timpul jocului, consultați ghidul de referințe. Mai jos sunt câteva exemple de reguli
comune la care sunt necesare referințe:
ѵ Pentru a muta de-a lungul rutelor maritime, eroii trebuie să
cheltuiască un număr de monede Aur arătat pe acea rută.
ѵ Dacă un erou suferă o rană și toate spațiile sale acțiune vulnerabile sunt ocupate, el nu poate plasa un jeton Rană, și
în schimb pierde 2 VP.
ѵ Dacă un efect instruiește un jucător să plaseze un jeton Neșansă într-o regiune care deja are unul, el îl va plasa în schimb
pe un spațiu Neșansă de pe fișa sa Erou.

Traducere Militaru Robert. Pentru sugestii: games_manager@yahoo.com

