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d FOLOSIREA GHIDULUI d
Acest ghid este conceput ca o referință pentru toate obiecțiuni- 
le la reguli. Spre deosebire de Îndrumar, acest ghid nu învață 
jucătorii cum să joace. Este recomandat ca jucătorii să citească 
mai întâi Îndrumarul, și apoi să folosească acest ghid de refe- 
rințe în funcție de nevoile din timpul jocului.

În acest ghid există cinci secțiuni majore:

Noțiuni importante ................................... pag. 2–10
Mare parte acestui ghid o reprezintă noțiunile importante, 
care prezintă o clarificare detaliată a regulilor jocului.

Aventura epică ................................................ pag. 10
Această secțiune prezintă o regulă opțională pentru jucătorii 
care vor să se bucure de o experiență de joc epică.

Legenda Lumii Witcher  .......................... pag. 11–14
Această secțiune cercetează legendele lumii The Witcher, ofe- 
rind date importante despre cadrul poveștii, personaje, grupu- 
rile și rasele pe care le regăsim aici, și relațiile dintre ele.

Index ................................................................ pag. 15
Această secțiune conține o listă cuprinzătoare, ca referință 
pentru jucători, a subiectelor de interes și a paginilor.

Referințe pe scurt ............................. .............. pag. 16
Ultima pagină a acestui ghid prezintă pictograme și alte infor- 
mații relevante care pot ajuta jucătorii.

STOP!
Este recomandat ca jucătorii să înceapă să joace The Witcher 
Adventure Game citind Îndrumarul în totalitate. Apoi, pe 
parcursul jocului când apar întrebări, jucătorii pot consulta 
acest ghid. Însă, dacă jucătorii doresc să învețe și să înțeleagă 
toate nuanțele jocului, ei pot citi ghidul în totalitate.

REGULI DE AUR
Regulile de aur sunt concepte fundamentale pe care sunt 
construite toate celelalte reguli.

ѵ Ghidul de referințe este sursa definitorie a informațiilor
pentru reguli. Dacă ceva din prezentul ghid contrazice 
informații din îndrumar, informațiile din acest ghid au 
întâietate.

ѵ Dacă regulile din textul de pe o carte sau altă componen-
tă din joc contrazice informațiile din acest ghid, respec- 
tivul text are întâietate.

ѵ Dacă un efect are cuvântul “nu poate”, efectul este absolut.

ѵ Cuvântul “trebuie” face ca efectul să fie obligatoriu,  în
timp ce cuvântul “poate” face ca efectul să fie opțional.

GHID DE REFERINȚE
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SPAȚIU ACȚIUNE
ѵ Fiecare acțiune are propriul Spațiu Acțiune pe fișa unui erou.

ѵ Spațiile Acțiune cu pictograme Inimă sunt spații vulnerabile.

ѵ Când un erou este rănit, plasează jetonul Rană în oricare Spa-
țiu Acțiune vulnerabil care nu are deja un jeton Rană.

ѵ Un erou poate efectua o acțiune numai dacă acea acțiune este
      deschisă.

ѵ Numai jetoanele Rană sau jetoanele Acțiune pot ocupa un
Spațiu Acțiune.

Subiecte corelate:  Acțiunile, Neșansa, Locații, Deplasare, 
Regiuni, Rute, Răni

JUCĂTOR ACTIV
Jucătorul care efectuează runda curentă este jucătorul activ.

ADIACENT
ѵ Două locații sunt adiacente dacă sunt conectate printr-o singu-

ră rută.

ѵ Două regiuni sunt adiacente dacă cel puțin o locație din fiecare
regiune este conectată de o singură rută.

Subiecte corelate: Locații, Regiune, Rută

LUPTELE
Mai jos găsiți pașii dintr-o luptă:

1. Folosiți orice efect “la începutul luptei”.

2. Rezolvați orice efect “înainte de rulare”.

3. Rulați zarurirle (zarurile Luptă și setul de zaruri Erou) .

4. Cumulați rezultatele obținute pentru această rulare.

5. Modificați rezultatele în oricare din următoarele moduri:

  ̓  Folosiți cărțile Șansă pot fi utilizate în timpul luptei.

6. Comparați totalul    cu valoarea sabiei inamicului. Dacă
numărul    egal sau mai mare decât valoarea sabiei ina- 
micului, atacul eroului reușește și rezolvă efectul “Reuși- 
tă     ”. Dacă numărul    este mai mic decât valoarea sa- 
biei inamicului, atacul eă efectul “Eșec      ”.

7. Comparați totalul    cu valoarea scutului inamicului. Da- 
că numărul   este egal sau mai mare decât valoarea
scutului inamicului, eroul se apără cu succes și rezolvă
efectul “Reușită     ”. Dacă numărul    este mai mic decât
valoarea scutului inamicului, eroul nu reușește să se ape- 
re și rezolvă efectul “Eșec ” 

8. Dacă inamicul este un monstru și atacul reușește, mon- 
strul este învins, iar jetonul său este decartat.

NOȚIUNI IMPORTANTE
Acestea reprezintă toți termenii de joc importanți și regulile în 
detaliu.
Dacă nu reușiți să găsiți printre aceste noțiuni un subiect, verifi- 
cați indexul de la pagina 15.

ACȚIUNILE
Efectuarea acțiunilor este principalul mod al eroilor de a călăto- 
ri, de a investiga posibilele indicii și de a completa misiuni.

ѵ Numai jucătorul activ poate efectua acțiuni.

ѵ Un jucător poate efectua maxim două acțiuni per rundă.

ѵ Un jucător poate efectua o acțiune dacă acel spațiu Acțiune
este deschis, însemnând că spațiul Acțiune nu este ocupat 
de vreun jeton Acțiune sau Rană.

ѵ Un jucător nu poate efectua aceași acțiune de două ori într-o rundă.

ѵ Acțiunile disponibile sunt prezentate pe fișa fiecărui erou, și
sunt explicate în detaliu mai jos.

 ̓   C ălătorie: Jucătorul fie mută de-a lungul unei rute, fie mu-
tă de-a lungul a două rute consecutive. Apoi, primește je- 
toane Indiciu conform numărului și culorii arătate la des- 
tinația sa. Dacă mută de-a lungul a două rute consecutive, 
trage o carte Soartă nefericită și o rezolvă.

 ̓    Investigație: Jucătorul trage o carte din oricare pachet In-
vestigație și o rezolvă. Dacă jucătorul este instruit să păs- 
treze cartea, o plasează cu fața în sus în grămada sa de 
cărți decartate.

 ̓    Dezvoltare: Jucătorul trage două cărți din pachetul său 
Dezvoltare, păstrează una și o decartează pe cealaltă.

 ̓    Odihnă: Jucătorul elimină fie două jetoane Rană minoră,
fie un jetona Rană gravă de pe fișa eroului său.

 ̓    Prepararea poțiunilor (numai Geralt): Geralt plasează
un indicator Comun din stoc pe fiecare dintre cărțile sale 
Dezvoltare POȚIUNE aflate cu fața în sus.

 ̓    Efectuarea vrăjilor (numai Triss): Triss plasează un indi-
cator Comun pe una dintre cărțile sale Dezvoltare VRAJĂ 
aflate cu fața în sus.

 ̓    Cântare (numai Dandelion): Dandelion ia două monede
Aur din stoc.

 ̓    Comandă (numai Yarpen): Yarpen alege două dintre căr-
țile sale Însoțitor pentru a le folosi. Citește cărțile alese cu 
voce tare și le rezolvă efectele.

Subiecte corelate:  Spațiu Acțiune, Locații, Deplasare, Regiuni, 
Rute, Etapele unei runde

 ̓    Folosiți cărțile dezvoltare ce pot fi utilizate în timpul 
luptei.

 ̓   Cheltuiți 1     și 1    pentru a produce 1     .
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ZARURILE
ѵ Când un efect cere unui erou să ruleze zarurile sale Erou, el ru-

lează întregul său set de zaruri Erou.

ѵ Zarurile Luptă nu sunt zaruri Erou; și vice-versa.

ѵ Când un jucător re-rulează un zar, trebuie să utilizeze noul rezultat.

ѵ Cele mai multe fețe ale zarurilor produc unul sau mai multe re-
zultate. Fiecare zar Luptă are o față goală, care nu produce 
vreun rezultat (vedeți “Referințe pe scurt” la pagina 16).

ѵ Eroii pot cheltui rezultatele zarurilor pe efectele cărților Dezvoltare.

ѵ Unele efecte cer eroului să ruleze zarurile sale Erou. El obține
un succes rulând cel puțin o față de zar etichetată ca și “suc- 
ces” pe fișa eroului său.

ѵ Unele efecte necesită rezultate de zar ce nu apar pe toate setu-
rile de zaruri Erou. Acei eroi au cărți Dezvoltare care produc 
rezultatele respective.

ѵ Câteva cărți arată pictogramele       sau       . Aceste pictograme
reprezintă fața zarului, nu rezultatul produs de acea față de zar.

Mai jos avem o prezentare completă a tuturor fețelor zarurilor.

Subiecte corelate: Luptele, Cărțile Misiune

ѵ Unele misiuni principale au un inamic de confruntat. Pentru a
completa Misiunile principale, eroul trebuie mai întâi să se 
afle la locația misiunii și să cheltuie resursele solicitate. Apoi, 
luptă împotriva acelui inamic. Indiferent de rezultatul luptei, 
eroul completează Misiunea principală la sfârșitul luptei.

ѵ Unele efecte spun “suferi ‘X’ pentru fiecare ‘Y’ cu care ești sub”.
Asta înseamnă că eroul suferă efectul pentru fiecare rezultat 
X care este sub valoarea comparată Y a monstrului.  De ex- 
emplu, efectul “Eșec   ” al Striga spune “suferi 1   pentru 
fiecare    cu care ești sub”, iar valoarea scutului său este “5    ”. 
Dacă eroul obține 3      , atunci el suferă (5-3=2) două      .

ѵ Unii inamici au o valoare de ritual (   ). Valoarea de ritual poate
apărea în locul valorii unei săbii sau suplimentar valorii 
sabiei sau scutului (vedeți “Monștrii” la pagina 5).

ѵ Monștrii care au o valoare de ritual (    ) în locul valorii sabiei
(    ) sunt învinși și decartați dacă ritualul este îndeplinit.

Subiecte corelate: Zaruri, Decartare, Monștri, Răni

LIMITAREA COMPONENTELOR
ѵ Nu există o limită pentru componente. Dacă un jucător trebu-

ie să ia o componentă din stoc și aceasta este epuizată, el 
poate folosi un înlocuitor adecvat (cum ar fi o monedă, etc).

ѵ Când un pachet de cărți este epuizat, amestecați imediat căr-
țile sale decartate și formați un nou pachet.

Subiecte corelate: Stocul

EROI ÎNTÂRZIAȚI
ѵ Când un efect întârzie un erou, el trebuie să își anuleze urmă-

toarea acțiune. Pentru a anunța asta culcă figurina eroului 
pe o parte. Data viitoare când va trebui să efectueze o acți- 
une, va ridica figurina în loc să efectueze acea acțiune.

ѵ Dacă efectul de întârziere are loc în timpul primei acțiuni din
runda jucătorului, el anulează a doua acțiune din acea rundă.

ѵ Dacă efectul de întârziere are loc în timpul celei de a doua ac-
țiuni dintr-o rundă, el va anula prima acțiune din următoarea 
sa rundă.

ѵ Dacă un efect instruiește un erou întârziat să fie întârziat din
nou, el va ignora acest efect.

Subiecte corelate: Cheltuirea, Desfășurarea rundei

CĂRȚILE DEZVOLTARE
ѵ Unele cărți Dezvoltare pot avea indicatorul Comun (   ) pla-

sat pe ele. Aceste cărți pot avea la un moment dat pe ele 
maxim trei indicatoare Comun. Aceste cărți nu sunt 
decartate când nu mai susnt jetoane rămase pe ele.

ѵ Cărțile Dezvoltare pot fi folosite numai atunci când este spe-
cificat anume pe carte (de ex., “în timpul luptei”, “o dată 
per rulare”, “când efectuați o acțiune Călătorie”, etc.).

ѵ Cărțile Dezvoltare care spun “o dată per rundă” pot fi folo-
site numai în runda jucătorului activ și numai atunci când 
el poate efectua operațiuni.

ѵ Indicatoarele Comun nu pot fi plasate pe cărțile Dezvoltare
care nu au un efect “cheltuiește       de pe această carte”.

Subiecte corelate: Decartare, Trăsături

Zarul de Luptă 1

Zarul de Luptă 2

Zarul de Luptă 3

Zarul Erou 1 al lui Geralt

Zarul Erou 2 al lui Geralt

Zarul Erou 3 al lui Geralt

Zarul Erou al lui Triss

Zarul Erou al lui Dandelion

Zarul Erou al lui Yarpen
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DECARTAREA
Câteva efecte instruiesc jucătorii să decarteze cărți și jetoane, 
care sunt manipulate diferit în funcție de tipul lor.

ѵ Cărțile Dezvoltare: Plasați o carte Dezvoltare decartată cu fa-
ța în jos dedesubtul pachetului din care face parte.

ѵ Cărțile Misiune: Plasați o carte Misiune decartată cu fața în
sus într-o grămadă lângă pachetul său.

ѵ Cărțile Investigație: Plasați o carte Investigație decartată cu
fața în sus într-o grămadă lângă pachetul său.

ѵ Cărțile Neșansă: Plasați o carte Neșansă decartată cu fața în 
       sus pe spațiul arătat pe tabla de joc.

ѵ Cărțile Șansă: Plasați o carte Șansă decartată cu fața în sus
într-o grămadă, pe spațiul arătat pe tabla de joc lângă gră- 
mada sa.

ѵ Jetoanele Monstru: Plasați un jeton Monstru decartat cu fața
în jos dedesubtul pachetului din care face parte.

TRAGEREA (cărților/jetoanelor)
Câteva efecte instruiesc jucătorii să tragă, să se uite la, sau să 
dezvăluie cărți (sau jetoane), fiecare fiind explicat mai jos:

ѵ Când un efect spune “trage” o carte, jucătorul ia cartea de dea-
supra pachetului de cărți specificat.

ѵ Când un jucător trage numai o carte, în mod specific o rezol-
vă. Când trage mai mult de o carte, adesea trebuie să aleagă 
pe care carte să o rezolve sau să o păstreze.

ѵ Unele efecte spun “trage X cărți suplimentare”. Jucătorul tra-
ge acel număr de cărți în plus față de cărțile deja trase și ale- 
geți o carte dintre toate acele cărți trase.

ѵ Când un efect spune “uitați-vă la X cărți”, jucătorul trage acel
număr de cărți din pachetul specificat și se uită la ele în 
secret, asigurându-se că ceilalți jucătoeri nu le văd.

ѵ Când un efect spune “dezvăluiți X cărți”, jucătorul trage acel
număr de cărți din pachetul specificat și le întoarce cu fața 
în sus astfel încât toți jucătorii să le vadă.

CONFRUNTAREA OBSTACOLELOR
Jetoanele Monstru și Neșansă sunt obstacole pe care eroii le 
confruntă în timpul jocului.

ѵ După ce un erou efectuează două acțiuni și optează să nu mai 
       efectueze operațiuni, confruntă un obstacol din regiunea sa.

ѵ Pentru a confrunta un jeton Neșansă, eroul decartează jetonul,
trage o carte Neșansă, îi rezolvă efectul și apoi o decartează 
(dacă nu este specificat altfel).

ѵ Pentru a confrunta un jeton Monstru, eroul întoarce jetonul
Monstru cu fața în sus dacă este cu fața în jos și luptă cu el.

ѵ Dacă în regiunea eroului există un jeton Neșansă și un jeton
Monstru, el alege pe care dintre ele să îl confrunte.

ѵ Dacă alege să confrunte un jeton Monstru, și există mai mul-
te jetoane Monstru în regiunea sa, el va alege pe care dintre 
ele să îl confrunte. El poate, temporar, să despacheteze 
monștrii—dar să nu îi întoarcă—pentru a verifica opțiunea 
sa. Este important ca jucătorul să lase jetoanele așa cum 
sunt (cu fața în jos sau în sus).

ѵ Dacă nu există obstacole în regiunea sa, el va avansa pe pista
Război, mutând indicatorul său un spațiu în sens orar. Ia 
obstacolul arătat în acel spațiu de pe pista Război și îl pla- 
sează în Zona Obstacol din regiunea sa.

ѵ Unele efecte permit eroului să “ignore” un obstacol. Eroii nu
pot alege să confrunte un obstacol ignorat. Dacă, prin igno- 
rarea unuia sau mai multor obstacole, un erou nu confruntă 
un obstacol, atunci nu va avansa pe pista Război.

Subiecte corelate: Neșansa, Monștri, Zone Obstacol, Regiuni

NEȘANSA
Există trei elemente care determină neșansa: spațiile Neșansă, 
jetoanele Neșansă și cărțile Neșansă.

ѵ Avem spații Neșansă lângă fiecare spațiu Acțiune de pe fișa unui
erou și în fiecare Zonă Obstacol de pe tabla de joc.

ѵ Fiecare spațiu Neșansă poate fi ocupat de un singur jeton Neșansă.

ѵ Un erou trage o carte Neșansă când rezolvă un jeton Neșansă
sau după ce mută de-a lungul a două rute în timpul Călătoriei.

ѵ Pentru a confrunta un jeton Neșansă, eroul decartează jetonul
trage o carte Neșansă, îi rezolvă efectele, și apoi decartează 
cartea (dacă nu este specificat altfel).

ѵ Dacă un erou efectuează o acțiune cu un jeton Neșansă lângă
ea, decartează jetonul, trage o carte Neșansă și o rezolvă 
imediat. După rezolvarea cărții neșansă, o decartează și își 
rezolvă acțiunea aleasă.

ѵ Dacă un efect instruiește un erou să plaseze un jeton Neșansă
într-o regiune în care deja există un jeton Neșansă, el va pla- 
sa jetonul neșansă pe un spațiu Neșansă gol de pe fișa sa.

ѵ  Când un  efect  spune “suferi    ”, jucătorul plasează un jeton
      Neșansă pe oricare spațiu Neșansă gol de pe fișa eroului său.

ѵ Când un efect spune “suferi      , dacă este posibil”, jucătorul
plasează un jeton Neșansă pe spațiul specificat dacă este gol. 
Dacă spațiul este ocupat, ignoră efectul.

ѵ Când un efect spune “plasează ” ” pe un anumit spațiu, el pla-
sează un jeton pe spațiul Neșansă de lângă acel spațiu Acțiune.

ѵ Unele efecte permit eroilor să elimine jetoane Neșansă de pe
fișa lor Erou.

ѵ Dacă un erou nu poate plasa jetoane Neșansă pe fișa sa Erou
deoarece toate spațiile sale Neșansă sunt ocupate, el nu va 
plasa niciun jeton neșansă. În schimb, pierde 2 VP pentru 
fiecare jeton Neșansă ce nu poate fi plasat pe fișa sa.

ѵ Dacă un erou efectuează o acțiune cu un jeton Neșansă lângă
ea, decartează acel jeton, trage o carte Neșansă și îi rezolvă 
imediat efectele, înainte de a-și rezolva acțiunea. După re- 
zolvarea cărții Neșansă, o decartează și rezolvă acțiunea 
aleasă.

Subiecte corelate: Confruntarea obstacolelor, Păstrarea 
cărților, Zonele Obstacol
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CĂRȚILE ȘANSĂ
ѵ Cărțile Șansă oferă diverse efecte păozitive. Un erou trage o

carte Șansă atunci când rezolvă consecințele unei cărți Misi- 
une și ca urmare a diverse efecte ale cărților.

ѵ Când un jucător trage o carte Șansă, se uită la ea și o păstrea-
ză cu fața în jos în zona sa pentru a o folosi mai târziu.

ѵ Cărțile Șansă pot fi jucate sau folosite numai când este speci-
ficat pe carte (de ex. “în timpul luptei”, “când trageți cărți 
Investigație”, etc.).

ѵ Unele cărți spun că pot fi jucate “în timpul rundei voastre”.
Un jucător poate juca aceste cărți numai în momentul când 
poate efectua operațiuni.

ѵ După rezolvarea efectului unei cărți Șansă, decartați-o dacă
nu este specificat altfel.

Subiecte corelate: Decartarea

CĂRȚILE INVESTIGAȚIE
ѵ Unele cărți Investigație sunt contracarări, care în general cau-

zează un efect negativ.

ѵ Unele cărți Investigație au trăsătura INFORMAȚIE VALOROASĂ, iar
aceste cărți au un efect care permite eroului să păstreze 
cartea. Există și alte cărți Investigație mov cu efecte care 
declanșează dacă eroul decartează o carte INFORMAȚIE VALO- 

ROASĂ.

ѵ Unele cărți Investigație albastre au trăsături (de ex. AEN SEIDHE,
NILFGAARD, LODGE OF SORCERESSES). O carte cu una dintre aces- 
te trăsături se ia și ea în calcul când i se rezolvă efectul.

ѵ Dacă un efect spune “dacă este posibil”, jucătorul afectat nu
este penalizat dacă nu poate rezolva în totalitate efectul. De 
exemplu, cartea Investigație albastră “Zerikanian Assassin” 
spune “Avansați pe pista Război și plasați 1    pe acțiunea 
voastră Călătorie, dacă este posibil”. dacă spațiul Neșansă al 
acțiunii sale Călătorie este deja ocupat, el nu va plasa un je- 
ton Neșansă, dar încă avansează pe pista Război.

Subiecte corelate: Zaruri, Tragerea, Decartarea, Păstrarea 
cărților, Sarcini, Trăsături

PĂSTRAREA CĂRȚILOR
ѵ Unele cărți spun “Păstrați această carte până când este rezolva-

tă”. Jucătorul păstrează cartea, cu fața în sus, în zona sa de 
joc până când efectul său este declanșat și rezolvat.

ѵ Unele cărți spun “Păstrați această carte pentru trăsătura sa”.
După rezolvarea celorlalte efecte de pe această carte, 
jucătorul păstrează cartea, cu fața în sus, în zona sa de joc 
astfel ca celelalte efecte să se poată lega de această trăsătură.

ѵ Unele cărți spun “Păstrați această carte până când sarcina sa 
este rezolvată”. Jucătorul păstrează cartea, cu fața în sus, în 
zona sa de joc până când jucătorul îi rezolvă sarcina.

ѵ Unele cărți cu sarcini au, de asemenea, și trăsături. Pentru ca
jucătorii să poată ține evidența sarcinilor pe care deja le-au 
rezolvat, ei trebuie să păstreze sarcinile completate separat de 
sarcinile necompletate.

ѵ Când un jucător completează o sarcină de pe o carte, care, de
asemenea, are și o trăsătură, păstrează cartea, cu fața în sus, 
în zona sa de joc astfel ca celelalte efecte să se poată lega de 
trăsătură. Însă, nu mai poate completa sarcina încă o dată.

Subiecte corelate: Cărțile Dezvoltare, Decartarea, Neșansa, 
Cărțile Șansă, Cărțile Investigație, Cărțile Misiune, Sarcini, 
Trăsături

INDICIILE
Eroii schimbă Indicii pentru Dovezi, acesta fiind modul princi- 
pal de a completa Misiunile principale și de a câștiga VP.

ѵ Un erou poate primi Indicii în câteva moduri, incluzând sosi-
rea la locații cu pictograme Indiciu, rezolvând o carte Inves- 
tigație sau folosind o carte Șansă.

ѵ Când efectuează o acțiune Călătorie, un erou primește jetoane
Indiciu atunci când sosește la locația de destinație. Dacă un 
erou mută de-a lungul a două rute, el nu va primi niciun In- 
diciu de la locația prin care trece.

ѵ Dacă un efect instruiește eroul să cheltuiască (sau să primeas-
că) Indicii fără a fi specificată o culoare, eroul poate cheltui 
(sau primi) Indicii de orice culoare.

ѵ Când un erou schimbp jetoane Indiciu pentru jetoane Dova-
dă, el trebuie să folosească rata de schimb arătată pe fișa sa.

ѵ Jetoanele Indiciu pot fi schimbate numai pentru jetoane Do-
vadă de aceași culoare.

ѵ Când un erou schimbă jetoane Indiciu pentru jetaone Dova-
dă, nu poate schimba la loc Indiciile pentru Dovezi. Schim- 
bul are loc numai în sensul Indicii pentru Dovezi.

Subiecte corelate: Locații, Dovezi

LOCAȚIILE
Locațiile reprezintă diverse orașe și celelalte scene importante 
din lumea Witcher.

ѵ Cât timp un erou se află la o locație, figurina eroului său ocu-
pă unul dintre spațiile rotunde din acea locație.

ѵ Fiecare locație are patru spații identice, permițând ca mai mul-
ți eroi să se afle în același timp la aceași locație.

ѵ Când un jucător sosește la o locație, plasează figurina eroului
său în oricare spațiu rotund gol de la acea locație. Fiecare 
spațiu din aceași locație produce Indicii în același număr și 
culoare, deci nu contează pe care spațiu îl ocupă.

ѵ Ca și operațiune, jucătorii care se află în aceași locație pot să
facă între ei schmburi de Indicii și/sau Aur.

ѵ Trei locații (Brokilon, Jaruga și Ellander) nu oferă Indicii ero-
ilor care sosesc aici.

ѵ Două locații (Duén Canell și Ellander) prezintă o pictogramă
Inimă sub stindardul locației. Asta înseamnă că oricare erou 
care sosește la această locație poate să elimine o rană minoră 
sau să întoarcă o rană gravă pe fața sa cu rană minoră.

Subiecte corelate: Acțiuni, Deplasarea, Regiuni
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MONȘTRII
Monștrii sunt creaturi infame care cutreieră ținutul, atacând 
eroii fără a fi provocate.

ѵ Există trei tipuri de monștri? de bronz, argint și aur. Fiecare
tip de monstru are un jeton cu un model de o culoare diferi- 
tă pentru a-i putea identifica tipul.

ѵ Jetoanele Monstru ocupă spațiile Monstru din Zonele Obsta-
col, care indică regiunea în care se află monstrul.

ѵ O Zonă Obstacol poate fi ocupată de oricâte jetoane Monstru;
ele stau unele peste altele fără a conta ordinea.

ѵ Când un efect plasează un monstru într-o regiune, acesta este
plasat cu faț în jos în spațiul Monstru în Zona Obstacol al 
acelei regiuni, dacă nu este specificat altfel.

ѵ Când un efect solicită ca un erou să plaseze mai mulți monștri
de un anumit tip decât sunt disponibili, el plasează atâția 
monștri câți este posibil, alegând care regiuni primesc mon- 
ștrii respectivi și care nu.

ѵ Când un erou confruntă un jeton Monstru cu fața în jos, îl în-
toarce cu fața în sus și apoi luptă cu el. După aceea, dacă 
eroul nu învinge monstrul, acesta rămâne cu fața în sus în 
Zona Obstacol curentă.

ѵ Dacă există mai multe jetoane Monstru în aceași Zonă Obsta-
col, iar eroul verifică pentru obstacole, el poate, temporar să 
despacheteze monștrii—dar să nu îi întoarcă—pentru a-și 
alege opțiunea. Este important ca jucătorul să lase jetoanele 
așa cum le-a găsit (cu fața în sus sau în jos).

ѵ Dacă un erou reușește într-un atac împotriva monstrului, el
învinge monstrul și îl decartează.

ѵ Unii monștri, precum Phantom sau Wraith, au o valoare de
ritual (    ) în loc de o valoare sabie (    ). În timpul luptei, 
eroul compară    sale cu valoarea de ritual a monstrului, 
urmând aceași procedură folosită pentru compararea valo- 
rii sabiei. Dacă ritualul reușește, monstrul este învins și je- 
tonul este decartat.

Subiecte corelate: Luptele, Confruntarea obstacolelor

DEPLASAREA
Eroii călătoresc spre diverse locații mutând de-a lungul rutelor.

ѵ Un erou poate muta prin efectuarea unai acțiuni Călătorie
sau alte efecte.

ѵ Un erou nu poate muta de două ori de-a lungul aceleiași ru-
te în timpul aceleiași acțiuni.

ѵ Un jucător primește Indicii la o locație numai după mutare
în timpul unei acțiuni Călătorie.

ѵ Pentru a muta de-a lungul unei rute maritime ce conectează
Novigrad și Duén Canell, jucătorul trebuie ca mai întâi să 
cheltuiască doi Aur.

ѵ Pentru a muta de-a lungul unei rute maritime ce conectează
Duen Canell și Cintra, jucătorul trebuie ca mai întâi să plă- 
tească un Aur.

Subiecte corelate: Acțiunile, Locațiile, Cărțile Misiune, Rutele

ZONELE OBSTACOL
Zonele Obstacol dețin orice obstacol care afectează regiunea.

ѵ Există șase Zone Obstacol localizate în partea stângă a tablei
de joc. Fiecare Zonă Obstacol este legată de o singură regiu- 
ne, afișând pe stindard culoarea și simbolul acelei regiuni.

ѵ Un spațiu Monstru poate fi ocupat de oricâte jetoane Monstru.

ѵ Un spațiu Neșansă poate fi ocupat de un singur jeton Neșansă. 

Subiecte corelate: Confruntarea obstacolelor, Neșansa, Monștrii

OPERAȚIUNILE
Operațiunile sunt lucruri pe care un jucător le poate face în run- 
da sa, și nu necesită o acțiune. Un jucător poate efectua oricâte 
operațiuni, în orice ordine înainte sau după fiecare acțiune a sa.

ѵ Numai jucătorul activ poate efectua operațiuni.

ѵ Mai jos sunt explicate în detaliu operațiunile disponibile.

 ̓     Schimbarea Indiciilor pentru Dovezi: Jucătorul schim-
bă un număr de jetoane Indiciu pentru un jeton Dovadă 
din stoc conform ratei de schimb arătate pe fișa sa Erou. 
El poate schimba jetoane Indiciu doar pentru jetoane 
Dovadă de aceași culoare.

 ̓     Completarea unei Misiuni secundare: Jucătorul îndepli-
nește cerințele oricărei Misiuni secundare arătate pe car- 
tea sa Misiune. El obține VP egale cu numărul arătat în 
acel spațiu Misiune și plasează un indicator Comun în 
acel spațiu pentru a arăta că misiunea este completată.

 ̓     Completarea unei Misiuni de sprijin: Jucătorul cheltu-
iește resursele arătate pentru o Misiune de sprijin de pe 
cartea Misiune a unui adversar aflat în aceași locație cu 
el. Acesta obține 6 VP, iar proprietarul cărții Misiune 3 
VP. Proprietarul cărții plasează un indicator Comun în 
spațiul său Misiune de sprijin pentru a arăta că este 
completată. Un jucător poate efectua această operați- 
une numai dacă se află în aceași locație cu adversarul.

 ̓     Completarea Misiunii principale: Jucătorul îndeplineș-
te cerințele Misiunii principale cheltuind resursele indi- 
cate. Dacă descrierea Misiunii principale cuprinde un 
inamic de confruntat, el luptă împotriva acelui inamic. 
Indiferent de rezultatul luptei, misiunea este completată. 
El obține VP egale cu numărul arătat la dreapta cerințe- 
lor misiunii. Apoi, rezolvă consecințele expuse pe carte 
și întoarce cartea cu fața în jos. După aceea, trage două 
cărți din pachetul Misiune al eroului său, alege una și o 
decartează pe cealaltă. Un jucător poate efectua această 
operațiune numai dacă se află în locația misiunii.

 ̓     Schimbul de resurse: Jucătorul schimbă Indicii sau Aur
cu eroii aflați în aceași locație cu el. Jucătorii pot negocia 
termenii schimbului, și trebuie să fie de acord cu ei. Pot 
schimba Indicii sau Aur pe promisiuni de asistență în 
viitor, dar aceste promisiuni nu sunt obligatorii.

 ̓    Mituirea unui prieten (numai Dandelion): Jucătorul va
cheltui un Aur pentru a plasa un indicator Comun pe 
una dintre cărțile sale Dezvoltare PRIETEN aflate cu fața 
în sus.

Subiecte corelate: Acțiuni, Cărțile Șansă, Indiciile, Dovezi, 
Cărțile Misiune, Etapele unei runde
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REGIUNILE
ѵ Există șase regiuni, și fiecare este identificată printr-o culoare

și un simbol de pe stindardul fiecărei locații.

ѵ Fiecare regiune corespunde unei Zone Obstacol, localizate în
partea stângă a tablei de joc. Culoarea și simbolul regiunii 
sunt arătate pe stindard.

Mai jos avem imagini ale stindardelor din diferite regiuni.

Regiunea Gri

Învecinată cu: Mov, Roșu 

Regiunea Mov

Învecinată cu: Gri, Verde, Roșu 

Regiunea Roșie

Învecinată cu: Gri, Mov, Verde, Galben, Albastru 

Regiunea Albastră

Învecinată cu: Roșu, Galben 

Regiunea Galbenă

Învecinată cu: Roșu, Verde, Albastru 

Regiunea Verde

Învecinată cu: Mov, Galben, Roșu
Subiecte corelate: Adiacent, Deplasarea, Confruntarea 
obstacolelor, Zonele Obstacol

ZONA DE JOC
ѵ Fiecare jucător are propria zonă de joc, care conține următoa-

rele obiecte: fișa Erou, pachetul Dezvoltare, cărțile Dezvol- 
tare cu fața în sus, cărțile Misiune cu fața în jos (comple- 
tate), cartea Misiune curentă (cu fața în sus), alte cărți cu 
fața în sus (Investigație, Neșansă sau Șansă), jetoanele Acți- 
une nefolosite și jetoanele colectate (Aur, Indicii, Dovezi, etc.)

ѵ Când un efect instruiește un erou să “cheltuiască” un anumit
număr de resurse, el ia acele resurse din zona sa de joc și le 
returnează în stoc.

Subiecte corelate: Păstrarea cărților, Cheltuirea

DOVEZILE
Eroii au nevoie de Dovezi pentru a completa diverse misiuni.

ѵ Eroii obțin Dovezi prin efectuarea unei operațiuni de schimb
a Indiciilor pentru Dovezi, folosind rata de schimb de pe fișă.

ѵ După ce un erou schimbă Indicii pentru Dovezi, el nu mai
poate converti Dovezile la loc în Indicii.

Subiecte corelate: Indiciile, Cărțile Misiune, Cheltuirea

CĂRȚILE MISIUNE
ѵ O carte Misiune este completată când jucătorul completează

Misiunea principală de pe cartea sa Misiune.

ѵ Jucătorii păstrează cărțile Misiune completate cu fața în jos.

ѵ Fiecare erou poate trage cărți Misiune numai din pachetele
Misiune arătate pe fișa sa Erou.

ѵ Când un jucător completează a treia sa carte Misiune, el nu
mai trebuie să tragă cărți Misiune.

ѵ Dacă descrierea Misiunii principale cuprinde un inamic de
confruntat, eroul luptă împotriva acelui inamic. Indiferent 
de rezultatul luptei, el va completa misiunea.

ѵ Misiunile secundare pot fi completate în orice ordine.

ѵ Unele Misiuni secundare solicită unui jucător să învingă un
monstru. Deoarece luptele au loc la sfârșitul rundei unui ju- 
cător, acesta completează imediat Misiunea secundară după 
înfrângerea monstrului, fără efectuarea unei operațiuni.

ѵ Unele Misiuni secundare solicită jucătorului să “mear-
gă” la o anumită locație. Misiunile secundare de 
tipul “mergeți la” sunt singurele Misiuni secunda- 
re cu locație specificată. Un jucător poate 
completa toate celelalte tipuri de Misiuni secun- 
dare indiferent de poziția sa curentă.

ѵ Dacă un jucător alege să păstreze o nouă carte Misiu-
ne care are o Misiune secundară ce îi solicită să “meargă” la 
locația în care el se află în acel moment, poate completa 
Misiunea secundară fără a părăsi acea locație.

ѵ Misiunea de sprijin poate fi completată numai de un adversar.

ѵ Când un jucător completează o Misiune de sprijin a unui ad-
versar, jucătorul de sprijin obține 6 VP (numărul dintre 
paranteze din spațiul Misiunii de sprijin), iar jucătorul care 
deține cartea Misiune obține 3 VP.

Subiecte corelate: Luptele, Decartarea, Păstrarea cărților, 
Operațiunile, Diagrama de sprijin, Punctele Victorie

Pictograma 
“Mergeți la” 
pt. Misiuni 
secundare
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DIAGRAMA DE SPRIJIN
Diagrama prezintă Misiunea de sprijin curentă a fiecărui erou.

ѵ Când un jucător păstrează o nouă misiune, el își mută jetonul
Eroul pe stindardul corespondent cu noul său tip de Misiu- 
ne de sprijin.

ѵ Când Misiunea de sprijin a unui jucător este completată, el își
     elimină jetonul Erou de pe Diagrama de sprijin.

Subiecte corelate: Operațiunile, Cărțile Misiune

DISCUȚIILE LA MASĂ
ѵ Jucătorii pot purta discuții referitor la schimburi sau la spriji-

nirea misiunilor altor jucători oricând în timpul jocului.

ѵ Jucătorii nu pot dicuta între ei în secret; toate dicuțiile trebuie
să rămână publice pentru a fi auzite de toți jucătorii.

Subiecte corelate: Cărțile Misiune, Schimbul de resurse

SARCINILE
ѵ Unele cărți Investigație conțin o sarcină. Eroii păstrează aces-

te cărți, cu fața în sus, în zona lor de joc pentru a vedea care 
sunt cerințele și recompensele sarcinii.

ѵ Cu excepția cazului când este legată de o acțiune sau este spe-
      cificat altfel,  un jucător  poate completa o  sarcină doar când
      poate efectua operațiuni.

ѵ Jucătorii trebuie să păstreze sarcinile necompletate separat de
cele completate pentru a arăta ce sarcini mai are de completat.

ѵ O sarcină poate fi completată o singură dată.

ѵ Când o sarcină cere unui jucător să efectueze o acțiune, el re-
zolvă în întregime acțiunea și apoi primește recompensa.

ѵ Unele cărți Investigație conțin atât trăsături, cât și sarcini. Du-
pă completarea unei sarcini de una dintre aceste cărți, eroul 
păstrează cartea, cu fața în sus, în zona sa de joc pentru a 
beneficia de efectul trăsăturii cărții.

Subiecte corelate: Decartarea, Cărțile Investigație, Păstrarea 
cărților, Trăsăturile

SCHIMBUL DE RESURSE
ѵ Ca și operațiune, jucătorul activ poate schima resurse cu cei-

lalți jucători aflați în aceași locație cu el.

ѵ Ceilalți jucători pot schimba resurse doar cu jucătorul activ.

ѵ Indiciile și Aurul sunt singurele resurse pe care le pot schim-
      ba jucătorii.
ѵ Jucătorii pot aranja un schimb pentru un presupus ajutor ce

va fi acordat în viitor; în esență, un jucător poate oferi efec- 
tiv în acest moment o resursă unui alt jucător cu promi- 
siunea că acesta îi va da în schimb o resursă mai târziu.

ѵ O promisiune pentru un ajutor în viitor nu este obligatorie.

Subiecte corelate: Operațiunile, Discuțiile la masă

RUTELE
Rutele conectează diverse locații de pe tabla de joc.

ѵ Fiecare locație este conectată printr-o rutp la cel puțin o loca-
ție adiacentă.

ѵ Pentru a muta de-a lungul rutei maritime ce conectează Novi-
grad de Duén Canell, jucătorul mai întâi cheltuiește doi Aur.

ѵ Pentru a muta de-a lungul rutei maritime ce conectează Duén
Canell de Cintra, jucătorul mai întâi cheltuiește un Aur.

ѵ Există câteva rute care se intersectează între ele. Locațiile care
sunt conectate printr-o intersecție sunt adiacente una cu 
alta. De exemplu, locațiile Dol Blathanna, Vengerberg, Ell- 
ander și Shaerrawedd are sunt toate adiacente și conectate 
una de alta.

Subiecte corelate: Acțiunile, Adiacent, Locațiile, Deplasarea, 
Regiunile

CHELTUIREA
ѵ instruiește un erou să “cheltuiască” un anumit număr de re-

surse, el ia acele resurse din zona sa de joc și le returnează în 
stoc.

ѵ Dacă un efect spune “cheltuiește  ” w fără a specifica o culoare,
eroul poate cheltui Indicii de orice culoare.

ѵ Când un erou folosește o carte Dezvoltare care spune “cheltu-
iește 1     de pe această carte”, ia un jeton Comun de pe acea 
carte și îl returnează în stoc.

ѵ Dacă un efect solicită unui erou să “cheltuiască” mai multe re-
surse de cât are, trebuie să cheltuiască cât de multe resurse poate.

ѵ Dacă un efect oferă jucătorului o opțiune, acesta poate alege
numai opțiunea pe care este capabil să o îndeplinească. De 
exemplu, cartea Neșansă “Bushwhacked” spune “Cheltu- 
iește 2     sau luptă!” Dacă jucătorul afectat nu are 2 Indicii, 
el trebuie să lupte.

Subiecte corelate: Zaruri, Indicii, Zona de joc, Dovezi

STOCUL
ѵ Stocul deține componentele din carton care nu aparțin vreu-

nui jucător și este ca și o “bancă” din care toți jucătorii să ia 
sau să returneze resurse după cum sunt instruiți de efecte.

ѵ Dacă un jucător trebuie să ia o componentă din stoc și acesta
este epuizat, atunci el poate folosi orice înlocuitor potrivit 
(cum ar fi o monedă sau o bilă).

ѵ Când un efect spune “plasați un indicator Comun”, jucătorul
ia un indicator Comun din stoc și îl plasează acolo unde este 
indicat.

ѵ Când un efect instruiește un jucător să “primească” un jeton, 
el îl ia din stoc și îl plasează în zona sa de joc.

Subiecte corelate: Zona de joc, Cheltuirea
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PISTA RĂZBOI
Pista Război măsoară agitația cauzată de Imperiul Nilfgaardian, 
și populează tabla de joc cu diverse obstacole.

ѵ Când un jucător confruntă obstacole la sfârșitul rundei sale,
dacă nu există obstacole în regiunea sa, el avansează în 
schimb pe pista Război.

ѵ Când un efect avansează pista Război, jucătorul activ mută in-
dicatorul de pe pista Război un spațiu în sens orar. Apoi, 
jucătorul activ rezolvă efectul acelui spațiu de pe pistă:

 ̓    Monstru: El trage un monstru de tipul indicat și îl plasea-
ză cu fața în jos în regiunea sa.

 ̓    Neșansă: El plasează un jeton Neșansă în regiunea sa.

Subiecte corelate: Confruntarea obstacolelor, Neșansa, Monștrii, 
Zonele Obstacol

CÂȘTIGAREA JOCULUI
Când un jucător completează a treia sa carte Misiune, el își înche- 
ie runda curentă. Apoi, fiecare jucător mai efectuează o rundă 
după care se termină jocul. Jucătorul cu cele mai multe VP la 
sfâtșitul jocului câștigă jocul.

În caz de egalitate urmați aceste reguli de departajare:

1. Jucătorul care a completat cele mai multe cărți Misiune 
câștigă jocul.

2. Dacă egalitatea se menține, jucătorii aflați la egalitate își 
schimbă jetoanele Dovadă înapoi pe jetoane Indiciu (res- 
pectând ratele de schimb ale eroilor lor), iar jucătorul cu 
cele mai multe jetoane Indiciu și Aur câștigă jocul.

3. Dacă egalitatea încă se menține, jucătorul care a efectuat 
ultima rundă din joc câștigă jocul.

Subiecte corelate: Puncte Victorie

TRĂSĂTURILE
ѵ Unele cărți Dezvoltare și Investigație au trăsături.

ѵ Trăsăturile sunt identificat printr-un format: capitale mari și
bolduite (de exemplu “AEN SEIDHE”).

ѵ Trăsăturile nu au importanță pentru cartea pe care se află.

ѵ Adesea efectele se referă la cărți prin trăsăturile lor. De exem-
plu “Primești 1      albastru și 1     albastru suplimentar pentru
fiecare carte NILFGAARD pe care o ai.”

ѵ Când un jucător rezolvă o carte Investigație al cărei efect face
referire la o trăsătură, el ține cont de trăsăturile de pe toate 
cărțile sale Investigație, inclusiv cartea ce va fi rezolvată și 
cărțile cu sarcini necompletate.

Subiecte corelate: Cărți Dezvoltare, Decartarea, Cărți Investigație, 
Păstrarea cărților, Sarcinile

ETAPELE UNEI RUNDE
Avem ma jos o prezentare a structurii etapelor unei runde:

1. Efectuarea de operațiuni (oricâte).

2. Efectuarea primei acțiuni a rundei.

3. Efectuarea de operațiuni (oricâte).

4. Efectuarea celei de a doua acțiuni a rundei.

5. Efectuarea de operațiuni (oricâte).

6. Confruntarea unui obstacol din regiunea voastră; dacă nu 
este vreun obstacol în regiune, avansați pe pista Război.

Subiecte corelate: Acțiunile, Confruntarea obstacolelor, Operațiunile

PUNCTE VICTORIE
ѵ Jucătorii țin evidența Punctelor Victorie (VP) pe pista VP de

marginea exterioară a tablei de joc.

ѵ Există câteva moduri prin care jucătorii câștigă VP în timpul
jocului (completarea misiunilor și înfrângerea monștrilor).

ѵ Când un jucător câștigă VP, își mută indicatorul VP înainte
pe pistă un număr de spații egal cu suma de VP câștigată.

ѵ Când un jucător pierde VP, își mută indicatorul VP înapoi
pe pistă un număr de spații egal cu suma de VP pierdute.

ѵ Un jucător nu poate merge ma jos de 0 VP.

ѵ Dacă un efect face referire la “eroul cu cele mai multe VP”,
și există mai mulți eroi cu cele mai multe VP aflați la egali- 
tate, jucătorul activ alege care dintre eroii aflați la egalitate 
va suferi consecințele acelui efect.

ѵ Un jucător poate câștiga mai mult de 80 VP. Dacă se întâm-
plă asta, el continuă să țină evidența VP prin întoarcerea 
la începutul pistei. De exemplu, când un jucător are 79 VP 
și câștigă 3 VP, el își mută indicatorul VP la spațiul “2” de 
pe pistă, ceea ce reprezintă faptul că are 82 VP.

Subiecte corelate: Cărțile Misiune, Câștigarea jocului
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YARPEN
ѵ În timpul instalării, Yarpen ia cele patru cărți Însoțitor și le

plasează cu fața în sus în zona sa de joc.

ѵ Însoțitorii stau cu fața în sus în zona de joc a lui Yarpen, iar el
le poate folosi efectele în timpul jocului. Acestea nu sunt 
cărți Dezvoltare, și nu pot fi decartate din zona de joc.

ѵ Când Yarpen folosește doi dintre Însoțitorii săi în timpul acți-
unii Comandă, el poate alege ordinea în care să le rezolve 
efectele.

ѵ De fiecare dată când jucătorul Yarpen trage cărți Misiune, el
alege fie pachetul Luptă (roșu), fie din pachetul Diplomație 
(mov) și trage cărți din acel pachet.

ѵ Fișa Erou a lui Yarpen arată două spații pe grafica
sa. Aceste spații reprezintă armura lui Yarpen, iar 
acestea sunt spații suplimentare în care Yarpen să 
plaseze jetoane Rană.

ѵ Când Yarpen efectuează o acțiune Odihnă, el poate elimina un
jeton Rană de pe unul dintre aceste spații Armură.

ѵ Yarpen nu poate plasa jetoane Neșansă pe spațiile Armură de
pe fișa sa Erou.

ѵ Yarpen obține un succes dacă rulează ambele fețe de zar pre-
zentate pe fișa sa Erou.

Subiecte corelate: Cărțile Misiune, Rănile

AVENTURĂ EPICĂ
Înainte de a începe jocul toți jucătorii trebuie să fie de acord 
dacă doresc să folosească această regulă opțională.

Jucătorii vor trebui să completeze cinci misiuni în loc de trei. 
Când un jucător completează cea de a cincea sa carte Misiune, 
ceilalți jucători mai joacă câte o rundă, după care jocul se ter- 
mină. Jucătorul cu cele mai multe VP la sfârșitul jocului câștigă.

RĂNILE
ѵ Există două tipuri de răni: răni minore (    ) și răni grave (     ).

ѵ Rănile grave sunt mai severe decât rănile minore. Rănile grave
nu au vreun efect special asupra jocului, altul decât de a cere 
eroului să depună mai mult efort pentru a-și vindeca rănile.

ѵ Jetoanele Rană pot ocupa numai spațiile Acțiune cu o pictogra-
mă cu o inimă, numite spații Acțiune Vulnerabile (Călăto- 
rie, Dezvoltare, Investigație și acțiunile specifice eroilor).

ѵ Un spațiu Acțiune Vulnerabil poate fi ocupat doar de un sin-
      gur jeton Rană.

ѵ Când un erou este rănit, el ia din stoc jetonul Rană indicat și
îl plasează în orice spațiu Acțiune Vulnerabil de pe fișa sa 
Erou care nu conține deja un jeton Rană.

ѵ Cât timp un jeton Rană ocupă un spațiu Acțiune, eroul nu poa-
te plasa jetonul său Acțiune în acel spațiu Acțiune, deci nu 
poate efectua acțiunea respectivă.

ѵ Când un erou este rănit după ce a efectuat deja o acțiune, el
poate plasa jetonul Rană într-un spațiu Acțiune care este 
ocupat de un jeton Acțiune.

ѵ Dacă toate spațiile Acțiune Vulnerabile sunt ocupate de jetoa-
ne Rană, eroul trebuie să efectueze acțiunea Odihnă pentru 
următoarea sa cațiune.

ѵ Dacă un erou este rănit și toate spațiile sale Acțiune Vulnera-
bile sunt ocupate de jetoane Rană, el nu plasează un jeton 
Rană pe fișa sa Erou. În schimb, va pierde 2 VP pentru fie- 
care jeton Rană ce nu poate fi plasat pe fișa sa.

ѵ Eroii nu pot muri. Dacă suferă mai multe răni decât pot susți-
ne, vor pierde VP așa cum este prezentat mai sus.

ѵ Un erou poate elimina rănile în câteva moduri, inclusiv prin
efectuarea acțiunii Odihnă, intrarea într-o locație cu o pic- 
togramă Inimă, și câteva efecte ale cărților.

ѵ Locațiile care prezintă o pictogramă Inimă sub stindard îi
permit eroului care intră acolo să elimine o Rană minoră 
sau să întoarcă o Rană gravă pe partea cu Rană minoră.

Subiecte corelate: Acțiunile, Luptele, Zarurile, Locațiile, Monștrii
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Lumea Witcher de astăzi încă este departe de a fi un loc pașnic. 
Regatele luptă pentru teritorii, resurse și glorie: ținuturile inde- 
pendente din Nord se află sub amenințarea continuă a Impe- 
riului Nilfgaardian din sud, condus de Emhyr van Emreis, un li- 
der puternic și nemilos. Încă există locuri periculoase, unde 
monștrii aleargă nestăpâniți și secrete întunecate încă sunt ne- 
descoperite. În mijlocul a toatea acestea, o trupă de eroi intră în 
conflict pentru a întâlni marea lor aventură.

The Witcher Adventure Game are loc pe Continent, o lume 
ruptă de conflicte și nedreptăți. Este un tărâm al oportunității, 
unde mila adevărată rar se poate vedea, un loc unde aurul 
cumpără vieți. Fie vă descurcați singuri și luptați din răsputeri, 
fie trăiți o viață în frică și suferință, depinzând de toanele celor- 
lalți. Acest tărâm crud, fără eroi sau eroine, doar bărbați și fe- 
mei, făcând alegeri dificile în căutarea de planuri complexe, sili- 
ți de împrejurări schimbătoare să ajute inamicii sau să împie- 
dice prietenii, să lase nevinovații să moară sau vinovații în viață.

Cu multele sale rase și regate, Continentul este un loc unde o 
multitudine de culturi și interese se sciocnesc, adesea cauzând 
dezordine și conflicte mortale. Aici stăpânesc oamenii, dar pla- 
nurile lor sunt adesea contestate de elfi, gnomi și alte creaturi cu 
origini magice. În timpul aventurilor voastre în această lume, 
veți vâna monștri, ajuta facțiuni, veți înclina balanța în lupte 
locale, și veți rezolva chestiuni importante de natură geopoli- 
tică.

The Witcher Adventure Game vă distribuie ca unul dintre cele 
patru personaje disticte și memorabile și vă aruncă într-un vâr- 
tej de aventuri. Ca și Geralt, Triss, Dandelion sau Yarpen trebuie 
să navigați într-o lume plină de expediții, intrigi și forțe miste- 
rioase, apelând la arsenalul de abilități unice ale personajului 
vostru și la viclenia voastră pentru a rezolva sarcina supremă—
victoria asupra celorlalți.

Aventura voastră va fi una a pericolului și a recompenselor mă- 
runte pe socoteala adversarilor voștri, sau veți decide să căutați 
o cale mai chibzuită cu potențial de a obține recompense chiar
mai mari dacă toate merg bine? În The Witcher Adventure 
Game, alegerea este a voastră.

  TOTUL DESPRE WITCHER 
LUMEA WITCHER:
TRECUT ȘI PREZENT
Înainte de Conjuncția Sferelor, când un cataclism interdimen- 
sional care a lovit cu 1500 de ani în urmă, lumea era locuită 
doar de rase neomenești—elfi, gnomi și alte ființe de mult 
uitate. Aceștia sunt primii care au construit orașe magnifice, au 
dat naștere unor culturi mărețe, și au făcut primii pași spre 
iluminare. După cataclism totul s-a schimbat. Se spune că Con- 
juncția Sferelor nu a adus doar ființele umane în această lume, 
dar a adus și magie foarte puternică, precum și monștri însetați 
de sânge. Creaturi precum strigoii, bruxele și graveirii au infes- 
tat tot mai multe ținuturi, ucigând coloniștii și distrugând totul 
în calea lor. Secol după secol, lumea a tot încetat să mai existe și 
o nouă ordine a apărut, una în care oamenii, cu viață scurtă,
ființe energice cu sete de exitindere, au cucerit marile rase din 
vremurile de odinioară.

Monștrii încă continuau să molipsească neamul omenesc, și ast- 
fel au fost creați magicienii ca o contrabalansare, ca și prădători 
pentru fiarele post-Conjuncție fără nimic sfânt în ele. Luați de 
copii și supuși unor mutații și antrenamente îngrozitoare, pu- 
ținii care au supraviețuit chinurilor, au cutreierat apoi ținutul ca 
și vânători de monștri de elită, o castă de genul călugărilor axați 
pe comerț și care nu a o famile, o casă sau chiar emoții. Deși s-
au străduit să rămână în afara disputelor dintre oameni și să 
ucidă numai răul fără noimă, magicienii nu au reușit să obțină 
simpatia celor din popor, care i-au evitat cât mai mult posibil. 
Timpul a trecut, și ceea ce odată era o oarecare aversiune s-a 
transformat în frică și silă. Magicienii au devenit un rău necesar, 
la fel de nedoriți ca și monștrii pentru care au fost creați să îi 
ucidă. Numărul lor a scăzut, școlile lor s-au golit, iar învățăturile 
și științele arcane folosite pentru antrenarea noilor adepți s-au 
stins ca urmare a neutilizării. Acum, au rămas doar o mână de 
magicieni. Printre ei este și legendarul Geralt din Rivia.
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DANDELION - BARDUL NĂZDRĂVAN
Julian Alfred Pankratz Viconte de Lettenhove, cunoscut mai 
bine ca Dandelion—trubadur, poet și lector la Academia Oxen- 
furt, și, de asemenea, cel mai bun prieten a lui Geralt din Rivia. 
Dragostea sa pentru femei, rachiul și sunetul vocii sale îl bagă 
constant în bucluc, oferindu-i apoi mijloacele de a ieși din el. Cei 
care îl subestimează fac o mare greșeală—acest bard aparent 
inofensiv este capabil de o agerime intelectuală și manevre diplo- 
matice imbatabile. Prieten al regilor, și amant pentru cele mai in- 
fluente femei din ținut, un cuvânt pe buzele lui atârnă mai mult 
decât puterea unei armate de brute blindate—asigurat că nu va fi 
întrerupt de o râgâială cu aromă de vin parfumat.

Datorită vastei sale rețele de contacte, Dandelion rareori se anga- 
jează în luptă. El are pe alții care să îi facă treburile murdare. 
Pentru a-și alimenta stilul de viață de haimana, încă excesiv, tru- 
badurul are nevoie de o sumă de bani, în numerar, exorbitantă; 
prin urmare—când nu bea—îl veți vedea frecvent ținând concer- 
te și, de asemenea, oferind un bis pentru doamnele din sală. Fie o 
plamă peste obraz, fie o pungă de galbeni, omul întotdeauna își 
primește cota. Dandelion este o forță a haosului și serendipității, 
singura persoană care poate transforma o situație desperată într-
un succes garantat ... și invers.

El găsește bucuria acolo unde alții văd doar nori întunecați; și 
totuși, adesea se pune în pericol, el neputând să își țină gura 
atunci când tăcerea valorează dublul greutății sale în aur.

PERSONAJELE 

GERALT DIN RIVIA - VÂNĂTORUL DE MONȘTRI
Geralt din Rivia—un magician, o soluție rătăcită în căutarea ur- 
mătorului caz. Este un om care a văzut atât de multe peșteri și 
troli, câți regi, regine și palate a avut. Magicienii sunt mutanți, 
antrenați din copilărie pentru o singură sarcină: să protejeze 
populația Continentului de nenumăratele creaturi idioate care 
sălășuiesc aici.

Există mai multe școli de magicieni, reprezentate diverse meda- 
lioane purtate de membrii lor la gât. Medalionul Lup purtat de 
Geralt îl avertizează asupra pericolului iminent sau de magia din 
apropiere prin vibrații ușoare. În ultimii ani, casta magicianului 
s-a micșorat la numai o mână de vânători activi; cu atât de puți- 
ni rămași, lumea a început să semene cu cea din vremurile dina- 
intea venirii magicienilor.

Geralt posedă reflexe supraomenești și putere, iar abilitățile sale 
de luptă cu sabia sunt la fel de bune. Ca orice magician, Geralt 
luptă cu două săbii: o sabie de argint, pentru lupta cu monștrii și 
creaturile de origine magică, și una de oțel, utilizată în special 
împotriva animalelor feroce și a bandiților de ocazie care cred 
că sunt niștre maeștri ai mânuirii sabiei. Cu ajutorul Semnelor 
de magician și a poțiunilor, el poate înclina balanța în favoarea 
sa în orice luptă. Fiind un magician, principala ocupație a lui 
Geralt este lichidarea monștrilor, dar nu va ezita să își arate 
punctul de vedere (de obicei sângeros) când oamenii sau alte 
ființe încearcă să stea în calea sa. Geralt se străduiește să men- 
țină neutralitatea sa de magician, dar uneori vor întinde o mână 
de ajutor celorlalți, chiar dacă îl vor trage în mijlocul unor bele- 
le. Magicienii sunt cunoscuți ca fiind ființe reci și fără emoții 
datorită mutațiilor la care sunt supuși, dar procesul lui Geralt 
trebuie să fi fost diferit, pentru că este capabil de sentimente și 
emoții și o cantitate surprinzătoare de empatie față de ceilalți. 
Trăind într-o lume în care moralitatea este un concept cunoscut 
mai ales celor neînfometați, faimosul magician din Rivia rămâ- 
ne unul dintre puținele semne de speranță ... dacă aveți oreni 
pentru a-l angaja.
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PERSONAJELE 

YARPEN ZIGRIN - GNOMUL RĂZBOINIC
Prima impresie poate fi înșelătoare, mai ales când asta îl implică 
pe Yarpen Zigrin. Gnomul îndesat este un războinic veteran și 
un faimos vânător de dragoni, dur ca o sabie Mahakam și de 
multe ori mortal. De asemenea, este un gnom care spune puține, 
ce poate fi extrem de direct ... ca un adevărat plugar uneori. Dar 
este o eroare gravă să îl aruncați ca pe o simplă armă boantă, 
fiind inapt pentru luptele care necesită abilități diplomatice la fel 
de mult ca de un braț puternic pentru secure. Ceea ce îi lipsește 
în vorba mieroasă, compensează prin onestitate și un mare simț 
al umorului, dezghețat adesea după o sticlă de băutură—sau cin- 
ci. Orice adversar pe care nu îl învinge după o noapte la băute și 
limerick-uri obscene, s-ar putea să primească un pumn în față a 
doua zi dimineața, după ce își revine din mahmureală. Această 
combinație de forță brută și bonomie i-a adus lui Yarpen loialita- 
tea unei bande de gnomi războinici, și chiar este știut că și-a 
asigurat ajutorul vrăjitoarelor și al magicienilor în vânătoarea sa 
de fiare legendare și de comori imense.

Cele două lucruri care îl fac pe Yarpen Zigrin un adevărat bene- 
ficiu în orice război sau aventură sunt respectul pentru comen- 
zile sale printre cei de felul său și viteza de reacție pe care au el și 
cei din neamul lui.  Liderul unei bande de gnomi, Yarpen are 
capacitatea de a da ordine detașamentului său, surpinzând foarte 
mult opțiunile sale tactice.

Cealaltă putere a lui Yarpen este aptitudinea sa de a mânui și 
folosi orice fel de armament pe care vi-l puteți imagina: cioca- 
ne de luptă, pumnale, săbii sau securi—dacă îl puteți introduce 
în luptă, cu siguranță îl poate folosi pentru a insufla frica în 
inimile inamicilor săi și ale prietenilor acestora.

TRISS MERIGOLD - VRĂJITOAREA VICLEANĂ
În lumea Witcher, numai foarte puține persoane talentate și 
foarte bine antrenate pot mânui magia. Pentru efectuare fie- 
care vrajă necesită cunoștințe, timp și pregătire sârguincioasă,

doar cei pricepuți în artele mistice sunt suficienți de experimen- 
tați pentru a le folosi pe câmpul de luptă. O astfel de persoană 
este Triss Merigold, considerată a fi printre cei mai puternici 
membrii ai Lojei Vrăjitoarelor, o organizație secretă a remarca- 
bilelor femei mag. În funcție de cum sunt vrăjitoarele față de voi, 
aliat sau inamic, ea vă poate anihila cu un potop de flăcări sau să 
vă vindece după nevoi. O prietnă dargă a lui Geralt din Rivia și 
un sfătuitor personal al Regelui Foltest din Temeria, cârmuitor 
al unuia dintre cele mai bogate regate din Nord, ea a jucat un rol 
cheie în cele mai importante evenimente din istoria recentă a 
Nordului.
Puterea lui Triss vine din cunoștințe, și dacă asta necesită spio- 
narea celorlalți prin dispozitivele ei magice sau prin folosirea 
forței brute pentru a extrage informațiile de care are nevoie, ea 
întotdeauna găsește o cale de a ajunge în miezul problemei. Ma- 
joritatea vrăjilor sale necesită timp pentru a le pregăti dar, cu un 
impuls corect, ea este o forță de neoprit care poate trece peste 
orice obstacol din calea ei. Cu ajutorul inteligenței și a puterilor 
sale magice, Triss este capabilă să încline balanța în favoarea sa 
sau a echipei sale, ceea ce îi va veni frecvent la îndemână în 
timpul numeroaselor aventuri ce vor fi să vină.
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PERSOANE, GRUPURI ȘI
ORGANIZAȚII IMPORTANTE 
IMPERIUL DIN NILFGAARD
Condus de Împăratul Emhyr var Emreis, cunoscut și ca Flacăra 
Albă ce Dansează pe Mormintele Inamicilor săi, Imperiul Nilf- 
gaardian este cel mai puternic stat din istoria știută a Continen-

tului. Cu apetitul Împăratului 
pentru o expansiune constan- 
tă, superputerea sudică este o 
amenințare continuă asupra 
regatelor din nord. Avântul 
economic din Nilfgaard și ar- 
mata superioară fac din el o 
forță care să conteze. Nilfga- 
ardienii cred în descendența  
și purtatea lor de rasă, care îi 
face să fie urâți și temuți de 
către popoarele libere de pe 
Continent—numai cei născu-

ți între granițele sale originale sunt considerați adevărați 
cetățeni. Însă, odată cuceriți de Imperiu, atâta timp cât serviți 
mărețele sale scopuri și rămâneți supuși, mai mult de cât pro- 
babil veți trăi pentru a vedea o altă zi. Religia dominantă în 
Nilfgaard este cultul Marelui Soare, reprezentată prin simbolul 
soare pe blazonul Imperiului. Chiar dacă oficial Imperiul nu 
tolerează alte credințe, atâta timp cât nimeni nu își amestecă 
zeii în afacerile politice interne, popoarele dobândite prin 
expansiunea Imperiului sunt libere să se roage la ceea ce 
doresc.

DIJKSTRA
Sigismund Dijkstra, cunoscut mai bine simplu Dijkstra, este un 
super spion și conducătorul forțelor speciale din regatul Reda- 
niei, țară bogată aflată în Nord. Foarte înalt, cu chelie, cu oase 
mari, omul ar putea fi ușor de confundat cu unul dintre cei de 
tipul bogaților din anturajul regal care nu fac altceva decât să 
cutreiere palatele cu un pahar de vin în mână, imun la jocurile 
politice ce au loc în culise. Ca orice spion, Sigismund nu ezită să 
folosească orice truc murdar pentru a-și atinge scopurile să își 
îndeplinească planurile. Este cunoscut că Dijkstra nu îl place pe 
Geralt din Rivia: oamenii au pe undeva un trecut, ca rezultat al

acelei confruntări, cel dintâi a 
sfârșit temporar infirm, care
—combinată cu magicianul 
învingând spionul—adaugă o 
mare insultă. Însă, Geralt și 
Dijkstra, ambii excelenți pro- 
fesioniști, poartă respect unul 
față de celălalt pentru reali- 
zările din domeniul lor de ac- 
tivitate.

LOJA VRĂJITOARELOR
Loja este o organizație secretă compusă din femei mag, fondată 
și condusă de Philippa Eilhart—o vrăjitoare puternică și fost 
consilier al regelui Redaniei, Vizimir al II-lea. Loja este alcătui- 
tă din mai multe vrăjitoare puternice al căror scop este de a 
păstra pacea între regate și de a conserva magia astfel încât 
într-o zi să poată înflori din nou. Pentru a-și îndeplini obiecti- 
vele, Loja caută să își plaseze membre ale frăției pe tronuri sau 
să conducă din umbră regi influenți. Întâlnindu-se în secret în 
Castelul Montecalvo, casa Philippei Eilhart, Loja Vrăjitoarelor
a fost responsabilă 
pentru mai multe 
evenimente, cum ar 
fi securizarea păcii 
în războiul cu Impe- 
riul Nilfgaardian. 
Frăția este într-o 
continuă căutare a 
Cirillei, fiica adopti- 
vă a lui Geralt, care 
cred ele că progeni-
tura acesteia deține cheia declanșării unei puteri magice chiar 
și mai mari asupra lumii.

SCOIA’TAEL
Teroriști sau luptători pentru libertate? Squirrels, sau Scoia’tael 
așa cum își spun ei în limba Elfă, este un nume comun pentru o 
serie ne-oameni împărțiți în grupuri care se opun cu putere 
inegalității dintre rase care rezultă din maltratarea exercitată de 
oamenii de pe Continent. Numele lor vine de la stilul de viață: 
trăind în păduri, și schimbându-și frecvent locațiile, aceste mici 
comunități sunt extrem de mobile și întotdeauna pregătite să 
lovească când nimeni nu se așteaptă. Constând în principal din 
elfi, Scoia’tael cuprin, de asemenea și membri ai altor rase, cum 
ar fi gnomii și halflingii. O unitate tipică este formată prin adu-
narea a câtorva mem- 
brii ai unui anumit 
grup; cele mai mari, 
din câteva duzini, în 
general orientați pe 
activități, puși împre- 
ună pentru o anumită 
misiune. Obiectivul 
unui astfel de grup 
variază de la asasinate 
și diversiuni pe câm-
pul de luptă la hărțuirea rutelor comerciale și spionaj. Simbolul 
Scoia’tael este o coadă de veveriță atașată de pălăriile lor sau alte 
părți ale veșmintelor lor. Ca și afinitate politică, grupul a fost 
odată aliat cu Imperiul Nilfgaardian, iar în schimb Emhyr var 
Emreis le-a asigurat Elfilor propria țară, Dol Blathanna—apoi 
forțîndu-i pe Elfii Liberi să abandoneze Scoia’tael ca și criminali 
de război, lăsându-i să se descurce singuri într-un Nord ostil.
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LISTA OPERAȚIUNILOR
ѵ Schimbarea Indiciilor pentru Dovezi

ѵ Completarea unei Misiuni Secundare

ѵ Completarea unei Misiuni de sprijin

ѵ Completarea unei Misiuni Principale

ѵ Schimbul de resurse

ѵ Mituirea unui Prieten (numai Dandelion)

ETAPELE LUPTEI
1. Folosiți efectele “la începutul luptei”.

2. Rezolvați efectele “înainte de rulare”.

3. Rulați zarurile.

4. Totalizați rezultatele zarurilor.

5. Modificați rezultatele zarurilor (cheltuind ferire, folosind
cărți Dezvoltare, etc.).

6. Comparați       împotriva valorii sabiei inamicului, care are
ca rezultat fie o “reușită      ”, fie un “eșec      ”.

7. Comparați       împotriva valorii scutului inamicului, care
are ca rezultat fie o “reușită      ”, fie un “eșec     ”.

8. Dacă inamicul este un monstru și atacul reușește,
monstrul este învins.

NUME
PICTOGRAMĂ
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Traducere și adaptare Robert Militaru
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