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Stylizowane opowiadanie wprowadzaj¹ce
do wiata gry Anio³owie

Ka¿da ze stron wyró¿nia siê specyficznymi umiejêtnociami
i niepowtarzalnymi zdolnociami. Obie frakcje charakteryzuj¹
siê innym podejciem do zdobywania ludzi. Ka¿d¹ ze stron
gra siê inaczej, co wi¹¿e siê z inn¹ taktyk¹ i rozwi¹zaniami
strategicznymi. Wa¿nym jest by zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
w przeciwieñstwie do wiêkszoci gier karcianych, karty
w Anio³ach domylnie wystawia siê zakryte (rewersem do
góry). Instrukcja ta ma na celu wyjanienie tej i innych zasad
gry, a tak¿e przybli¿enie graczowi warstwy fabularnej.
Nie mo¿na tworzyæ tali z kart przeciwnych frakcji. Czyli
np. talia Anio³ów Pana, mo¿e zawieraæ w sobie tylko karty
z tej frakcji. Je¿eli w trakcie gry karta z przeciwnej frakcji
jest przejmowana (i nie mo¿na z niej skorzystaæ - u¿yæ)
nale¿y j¹ natychmiast odrzuciæ na WIÊTNISKO gracza,
któremu t¹ kartê siê zabra³o. Jest grupa kart interwencji
które mog¹ byæ w talii dowolnej frakcji, ale s¹ one specjalnie
oznaczone.

II. WARUNKI ZWYCIÊSTWA
Zakoñczenie gry i wy³onienie zwyciêzcy nastêpuje na koñcu
tury (po wszystkich dzia³aniach wszystkich graczy) i tylko
wtedy gdy zostanie spe³niony przynajmniej jeden z poni¿szych
warunków:

- je¿eli w ci¹gu trzech kolejnych tur ¿aden z graczy
nie podejmie jakichkolwiek dzia³añ (np. wystawienie
anio³a, u¿ycie interwencji czy umiejêtnoci itp.)
Po spe³nieniu którego z powy¿szych warunków rozgrywkê
wygrywa gracz, którego anio³y przejm¹ kontrolê nad
wiêksz¹ iloci¹ ludzi (³¹czna iloæ kart ludzi na ZIEMI
u gracza). Zakoñczeniem gry jest równie¿ REMIS.

STR. 40
STR. 40

STR. 42

STR. 44

3.2 UK£AD STO£U

Anio³owie - Fantastyczna Gra Karciana opowiadaj¹ historiê
odwiecznych walk o ludzi toczonych miêdzy anio³ami.
W pierwszej czêci gry dostêpne s¹ dwie frakcje: Anio³owie
Pana i Upadli Anio³owie.

- wszystkim graczom skoñcz¹ siê karty w rêce i nie bêd¹
mogli dobraæ kolejnych,
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STR. 4

III. PODZIA£ STO£U
3.1 SZEREGI
Ka¿dy gracz, podczas gry, ma do swojej dyspozycji trzy
szeregi, miejsce na taliê kart do dobierania, czyli ZASTÊP i
miejsce na karty odrzucone, czyli WIÊTNISKO. Ludzie
znajduj¹ siê na wspólnej kupce kart do dobierania, czyli
KOROWODZIE. Te karty ludzi, które zostan¹ powiêcone
lub odrzucone, trafiaj¹ na CMENTARZYSKO.
Szeregi s³u¿¹ do wystawiania anio³ów. Ka¿dy gracz ma swoj¹
ZIEMIÊ i WSPARCIE. Tylko WALKA jest wspólnym
szeregiem, co oznacza, ¿e anio³y wszystkich graczy,
wystawione w WALCE, znajduj¹ siê w jednym szeregu.
Karta raz wystawiona nie mo¿e zmieniæ SZEREGU, chyba
¿e poprzez dzia³anie interwencji lub umiejêtnoci, które
to umo¿liwiaj¹.

- skoñcz¹ siê karty, na kupce ludzi do dobierania,
a STAWKA jest pusta,
4
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1. WSPARCIE - zwane przez Anio³ów Pana Chórem za
przez Anio³ów Upad³ych Krêgiem. WSPARCIE s³u¿y m.in.
do przeprowadzania ataków i oddzia³ywania na karty w grze.
Podczas fazy planowania mo¿na w tym szeregu wy³o¿yæ
maksymalnie jednego anio³a na turê. Maksymalna iloæ anio³ów
w tym szeregu to trzy (cztery  patrz str. 19 ZASADA
KOLORU). Ze WSPARCIA anio³y mog¹ atakowaæ (patrz str.
42 S£OWNICZEK) inne szeregi WSPARCIA oraz ZIEMI.
WSPARCIE nie mo¿e atakowaæ WALKI.
Umiejêtnoci anio³ów z tego szeregu mo¿na u¿ywaæ wobec
ka¿dego innego szeregu w grze, nawet WALKI.

3. WALKA - szereg wspólny dla wszystkich graczy. Ka¿dy
z graczy mo¿e, w fazie planowania, umieciæ w WALCE
maksymalnie trzy anio³y na turê (cztery  patrz str. 19
ZASADA KOLORU). Anio³ów w WALCE mo¿na u¿ywaæ
wy³¹cznie podczas fazy walki, dopiero w niej s¹ ods³aniane.
Jednak podczas fazy dzia³añ inne anio³y mog¹ oddzia³ywaæ
umiejêtnociami na WALKÊ.
W fazie walki anio³y z tego szeregu mog¹ równie¿ oddzia³ywaæ
swoimi umiejêtnociami na inne szeregi.

2. ZIEMIA - szereg ten s³u¿y m.in. do ochrony ludzi pod
twoj¹ kontrol¹. Podczas fazy planowania w tym szeregu
mo¿na wy³o¿yæ maksymalnie jednego anio³a na turê.
Maksymalna iloæ anio³ów w tym szeregu to trzy (cztery 
patrz str. 19 ZASADA KOLORU). Do ZIEMI przy³¹cza siê
(do drugiej linii) równie¿ ludzi, których uzyska³o siê w WALCE
lub podczas przy³¹czania z innej ZIEMI. Nie ma ograniczeñ
w do³¹czaniu ludzi do ZIEMI.
LUDZIE NA ZIEMI S¥ ZAWSZE ODKRYCI!

4. STAWKA- Jest to drugi szereg WALKI (analogicznie do
drugiego szeregu ZIEMI).W tym miejscu wyk³adani s¹ ludzie
(zakryci), o których siê gra.
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IV. RODZAJE I STATUSY KART
4.1 KARTY ANIO£ÓW
Podstawowe karty w grze.
Wszystkie karty anio³ów wprowadza siê do gry grzbietami
do góry (zakryte) i tylko gracz kontroluj¹cy dan¹ kartê mo¿e
j¹ podejrzeæ. Oprócz swoich kart, pozostali gracze maj¹ tylko
wgl¹d w karty odkryte innych graczy (nie mog¹ zmieniaæ ich
kolejnoci itp.).
Kartê anio³a uwa¿a siê za ANIELICÊ tylko wtedy, gdy na
karcie widnieje napis ANIELICA.

5. ZASTÊP - kupka kart do dobierania. Ka¿dy gracz dysponuje
w³asnym zastêpem.
6. WIÊTNISKO - kupka kart odrzuconych. Ka¿dy gracz
mo¿e w dowolnej chwili przejrzeæ WIÊTNISKO innego
gracza, lecz nie wolno mu go tasowaæ ani zmieniaæ kolejnoci
kart.

Z ZIEMI anio³y mog¹ atakowaæ tylko ZIEMIE innych
graczy. Umiejêtnoci anio³ów z tego szeregu mo¿na u¿ywaæ
wobec ka¿dego innego szeregu w grze, nawet WALKI.
Je¿eli ZIEMIA dowolnego gracza (w pierwszej linii) nie
ma ¿adnego anio³a, wtedy swoim anio³em mo¿na (za u¿ycie)
przej¹æ cz³owieka z tej ZIEMI (o ile takowy siê na niej
znajduje) i wprowadziæ go na swoj¹ ZIEMIÊ. Przejmowaæ
ludzi z cudzej ZIEMI mog¹ tylko anio³y znajduj¹ce siê na
ZIEMI.
Jeden anio³ na ZIEMI wystarczy by broniæ przed
przejêciem dowoln¹ iloæ znajduj¹cych siê na niej ludzi.
Ka¿dy anio³ mo¿e przej¹æ z cudzej ZIEMI tylko jednego
cz³owieka na turê.

7. KOROWÓD - kupka kart ludzi do dobierania do STAWKI.
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8. CMENTARZYSKO - kupka kart, na któr¹ k³adzie siê
zabitych ludzi, wspólna dla wszystkich graczy. Ka¿dy gracz
mo¿e w dowolnej chwili przejrzeæ CMENTARZYSKO, lecz
nie wolno mu go tasowaæ ani zmieniaæ kolejnoci kart.
STÓ£ - miejsce s³u¿¹ce do wystawiania szeregów, kupek
kart i zagrywania kart.
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RÊKA  karty w rêce gracza.
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1. Imiê  imiê anio³a zapisane w alfabecie ³aciñskim (ludzka,
czasami trochê zmieniona fonetyka) i anielskim (poprawna
forma).
2. Poziom  oznacza ogólnie moc danego anio³a.
Je¿eli na jakiej karcie pisze, ¿e nale¿y dodaæ lub odj¹æ
(itp.) jak¹ wartoæ i niej jest sprecyzowane o jaki parametr
chodzi wówczas chodzi zawsze o poziom karty.
W przypadku, gdy poziom danego anio³a osi¹gnie 0 lub
mniej, jest on natychmiast odrzucany na WIÊTNISKO.
Wartoæ poziomu postaci mo¿e siê zmieniæ:
a) przez awans w hierarchii (uzyskany w dowolny sposób
np. za pomoc¹ umiejêtnoci lub interwencji)  wtedy zmieniaj¹
siê poziom i wysokoæ w hierarchii (Zakon). Chór/Kr¹g postaci
jest dostosowywany do jej nowo zajmowanej pozycji w
hierarchii.

Przyk³ad: PAJMON Tomka o poziomie 08, zosta³ zaatakowany
przez Bartka RAFAELEM o poziomie 09. Tomek, ¿eby go nie
straciæ, u¿ywa jego umiejêtnoci na nim samym, czyli do koñca
tury powiêksza jego poziom o 4. W rezultacie PAJMON ma
teraz poziom 12 i z ³atwoci¹ mo¿e prze¿yæ wiêkszoæ
POJEDYNKÓW. Od nowej tury PAJMON znów ma poziom
08 i znowu musi siê pilnowaæ.
3. Zakon  okrela przynale¿noæ do Zakonu, czyli usytuowanie
anio³a w hierarchii. Wype³nienie lewej lub dolnej czêci symbolu
Zakonu oznacza Upad³e Anio³y, a odwrotne Anio³y Pana. Powy¿sza
zasada nie tyczy siê Tronów, poniewa¿ wystêpuj¹ tylko wród
Anio³ów Pana.
HIERARCHIA ANIELSKA

Przyk³ad: Faza walki. Anio³ (o poziomie 08) Tomka ma nad
anio³em (o poziomie 07) £ukasza przewagê jednego poziomu.
£ukasz postanawia jednak powiêciæ jednego ze swych
bezimiennych Anio³ów, którego wczeniej umieci³
we WSPARCIU. Dziêki umiejêtnoci powiêconego anio³a
jego znajduj¹cy siê w WALCE MURIEL awansuje o 2 stopnie
w hierarchii, czyli jego poziom wzrasta o 2, wynosz¹c teraz
09, jego Zakon zmienia siê na Cherubiny, a jego Kr¹g na I.
Teraz to £ukasz ma przewagê jednego poziomu nad Tomkiem,
a s¹dz¹c po jego minie, ten nie ma ju¿ za bardzo jak zmieniæ
uk³adu si³.

Zakon Tronów jest najstarszy za zakon Anio³ów najm³odszy!
Ka¿dy Zakon ma odpowiedni¹ dla siebie wartoæ poziomu (np.
GAAP jest Potêg¹, a wartoæ poziomu wynikaj¹ca z Zakonu to 07).
Gdy zachodzi potrzeba okrelenia ró¿nic w hierarchii (np. ze wzglêdu
na okrelenie efektu interwencji/umiejêtnoci), m³odsze anio³y to te,
które stoj¹ ni¿ej w hierarchii od danego anio³a, starsze za to te, które
stoj¹ wy¿ej. Równe s¹ oczywicie anio³y nale¿¹ce do tego samego
Zakonu (nawet, je¿eli ró¿ni¹ siê frakcjami).
Za ni¿szego w hierarchii uznaje siê równie¿ anio³a o ni¿szym Zakonie,
nawet jeli na skutek dzia³añ gracza ma on wy¿szy poziom od anio³a,
do którego odnosi siê porównanie.
Je¿eli który z anio³ów zyska awans w hierarchii i osi¹ga przez
to najstarszy Zakon, oznacza to, ¿e przyjmuje mo¿liwy,
przewidziany dla swojej frakcji najstarszy Zakon, za ewentualny
wzrost poziomu nie jest ograniczony.
Anio³owie Pana awansuj¹ w hierarchii do Tronów - nie ma dla
tej frakcji starszego Zakonu. Nie zmienia to faktu, ¿e poziom
ich mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 11.
Anio³owie Upadli awansuj¹ w hierarchii do Serafinów - nie ma
dla tej frakcji starszego Zakonu. Nie zmienia to faktu, ¿e poziom
ich mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 10.
Przyk³ad: Serafin awansuj¹cy w hierarchii o 2 zostaje Tronem o
poziomie 12. Sytuacja tycz siê tylko Anio³ów Pana bo w wypadku
Anio³ów Upad³ych po podniesieniu hierarchii o 2 Serafinowi nie
zmienia siê Zakon tylko poziom - czyli bêdzie mia³ te¿ 12, ale bêdzie
tylko Serafinem!
4. Chór/Kr¹g anielski - ko³a okrelaj¹ przynale¿noæ do
Chóru/Krêgu. Podzia³ na Chóry/Krêgi jest bardziej ogólnym podzia³em
Zakonów. W ka¿dym Chórze/Krêgu s¹ po trzy Zakony. Czêsto w
tekstach umiejêtnoci pojawiaj¹ siê cyfry rzymskie I, II, III, które
odpowiadaj¹ iloci kó³ (np. cyfra II odnosi siê do kart ze znakiem
dwóch kó³ czyli tê umiejêtnoæ mo¿na u¿yæ na drugi (II) Chór/Kr¹g).

b) przez interwencje, umiejêtnoci, parametr wsparcia
itp. (nie zwi¹zana z awansem w hierarchii)  zmienia siê
poziom w zale¿noci od zastosowanej karty, za hierarchia
postaci pozostaje bez zmian.
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Przyk³ad: Tomek u¿ywa GAAPA. Jego umiejêtnoæ ma przy u¿yciu
III wiêc dzia³a na ca³y trzeci Kr¹g/Chór. Bartek, w efekcie tej
umiejêtnoci, musi usun¹æ z WALKI wszystkie anio³y z trzeciego
Chóru, czyli wystawionego tam wczeniej Anio³a, Archanio³a i
Ksiêcia.

U¿ycie i/lub powiêcenie okrelaj¹, w jaki status musi przejæ karta
anio³a, aby zosta³a aktywowana jego umiejêtnoæ. Anio³a w statusie
gotowoci mo¿esz u¿yæ dwa razy. To znaczy, gdy przy jego
umiejêtnoci jest napisane u¿ycie, jedno jej wykorzystanie zmienia
jego status z gotowoci na u¿ycie. Ponowne wykorzystanie jego
umiejêtnoci zmienia jego status z u¿ycia na powiêcenie. Gdy jego
umiejêtnoæ wymaga powiecenia, wykorzystanie jej zmienia
natychmiast jego status z gotowoci na powiecenie. Umiejêtnoci
wymagaj¹cej powiecenia nie mo¿na zastosowaæ gdy karta jest w
statusie u¿ycia.

DERDEKEI po raz drugi, zmieniaj¹c jej status na powiêcenie
i znów niweluj¹c dzia³anie interwencji. Tomek znajduje pocieszenie
w fakcie, ¿e DERDEKEA wyl¹duje na WIÊTNISKU, chyba, ¿e
£ukasz bêdzie mia³ mo¿noæ i wolê, by sta³o siê inaczej.

Anio³y w statusie powiecenia s¹ odrzucane na WIÊTNISKO
w fazie planowania podczas odrzucania kart.

Przyk³ad: Tomek, w ramach przygotowañ do nadchodz¹cej WALKI
decyduje siê na wykorzystanie umiejêtnoci BUALU. Przechodz¹c
nim w status powiêcenia mówi £ukaszowi, i¿ ten powinien teraz
odrzuciæ wszystkie Cnoty i m³odsze anio³y w swoim WSPARCIU.
£ukasz, ze szczerym s³owiañskim umiechem na ustach mówi
Tomkowi, ¿e ¿adna z dwóch znajduj¹cych siê tam kart nie jest m³odsza
od BUALU. Tomek nie jest zbyt zadowolony s³ysz¹c t¹ wiadomoæ.

Je¿eli umiejêtnoæ zawiera przy opisie (II i III) ewentualnie (II lub
III), znaczy to, ¿e za ten sam koszt wywiera ten sam efekt na anio³y
II-giego i III-ciego Krêgu.
Przyk³ad: Gawe³ u¿ywa umiejêtnoci MAROCJASZA (której koszt
to u¿ycie II, III) na odkrytym RAKUELU Janka. Janek przez
chwilê zastanawia siê, czy nie u¿yæ znajduj¹cego siê w tym samym
co RAKUEL szeregu ENAELA, lecz, pomimo potê¿nego wzmocnienia,
nie zwiêkszy to krêgu RAKUELA powy¿ej II. Janek z kwan¹ min¹
pasuje i zastanawia siê, co powinien dalej zrobiæ.
5. Kolor - karty postaci anio³ów wystêpuj¹ w czterech kolorach:
z³otym, czerwonym, niebieskim i czarnym. Rzadziej pojawiaj¹ siê
karty bia³e, które na potrzeby ZASADY KOLORU (patrz str. 19),
mog¹ zast¹piæ dowolny kolor.
6. Umiejêtnoæ  zwykle s¹ to efekty, aktywowane przez u¿ycie
lub powiêcenie (przed zapoznaniem siê z tym punktem zaleca siê
przeczytaæ o STATUSACH kart anio³ów - patrz statusy str. 16),
czasami s¹ to stale dzia³aj¹ce modyfikacje. Ka¿dy anio³ mo¿e u¿yæ
tylko tej umiejêtnoci, któr¹ ma wydrukowan¹ na karcie (umiejêtnoci
uzyskiwane przez anio³a dziêki interwencjom i/lub umiejêtnociom
innych anio³ów s¹ traktowane tak, jakby by³y wydrukowane na jego
karcie). Umiejêtnoci mo¿na u¿yæ w dowolnej chwili (oprócz fazy
planowania), chyba ¿e wystêpuj¹ jakie ograniczenia w zasadach
co do jej u¿ycia. Je¿eli na karcie pojawia siê s³owo u¿ycie i/lub
powiêcenie to, aby aktywowaæ umiejêtnoæ nale¿y zmieniæ status
karty anio³a, który posiada t¹ umiejêtnoæ na odpowiedni (np. aby
u¿yæ umiejêtnoci, w której jest wymagane powiêcenie nale¿y
przejæ kart¹ w status powiêcenia itp.).
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4.2 STATUSY KART ANIO£ÓW
W grze, karty anio³ów mog¹ znajdowaæ siê w trzech STATUSACH
(ustawieniach), które odpowiednio okrelaj¹ ile (i jakich) dzia³añ
mo¿e siê podj¹æ anio³.
Dzia³ania s¹ to wszelkie ataki, u¿ycia, powiêcenia itd.
U¯YTE I/LUB POWIÊCONE KARTY NIE POWRACAJ¥
DO STATUSU GOTOWOCI NA POCZ¥TKU NASTÊPNEJ
TURY!
1

2

3

Przyk³ad: Tomek odwraca BELFEGORA, wprowadzaj¹c go ze
statusu gotowoci w status u¿ycia i atakuje ZIEMIÊ Bartka. Bartek
u¿ywa umiejêtnoci HANAELA, odkrywaj¹c go zmienia jego status
z gotowoci na u¿ycie - dziêki jego umiejêtnoci wybrania siê od
POJEDYNKU.
Przyk³ad: Gawe³ wczeniej w swojej fazie dzia³añ rzuci³ ROZPUSTÊ
na W£ÓCZYKIJA. Janek, stwierdzaj¹c, ¿e nie godzi siê, by Gawe³
zatrzymywa³ go u siebie, decyduje siê na powiêcenie ASMODELA,
przywracaj¹c W£ÓCZYKIJOWI jego umiejêtnoæ. ASMODEL jest
teraz w statusie powiêcenia i je¿eli Janek czego z tym nie zrobi,
bêdzie go musia³ przenieæ na WIÊTNISKO w fazie planowania
podczas odrzucania kart.
Przyk³ad: Tomek, staj¹c do POJEDYNKU z jednym z niewidocznych
dla niego anio³ów £ukasza, chce zapewniæ sobie zwyciêstwo rzucaj¹c
na swojego anio³a CENÊ. £ukasz jednak, odkrywa DERDEKEÊ,
zmieniaj¹c jej status na u¿ycie i za pomoc¹ jej umiejêtnoci (która
zgodnie z tekstem na karcie jest traktowana jako interwencja), blokuje
dzia³anie interwencji Tomka. W efekcie pojedynek nie przebieg³ dla
Tomka pomylnie, lecz ten, niezra¿ony, rzuca WEZWANIE, licz¹c,
¿e dziêki temu odzyska straconego anio³a. £ukasz jednak u¿ywa

Przyk³ad: Faza planowañ - gracze rozstawiaj¹ swoje karty. Najpierw
Kasia, potem Radek, a na koñcu Tomek. Wszystkie karty wystawiane
s¹ w statusie gotowoci, zakryte, czyli rewersem do góry.
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7. Parametr wsparcia - wartoæ tê dodaje siê do poziomu anio³a
w WALCE, przez wczeniejsze zadeklarowanie. Wykorzystanie
przez anio³a parametru wsparcia deklaruje siê poprzez wystawienie
go w szeregu WALKI, obróconego o 90 stopni, rewersem do góry
(zakrytego).
Parametr wsparcia zdeklarowaæ mo¿na wy³¹cznie w szeregu
WALKI!
Przyk³ad: Bartek wystawia w WALCE obróconego o 90 stopni,
oczywicie zakrytego, WARIELA. Tomkowi ciê¿ko bêdzie go pokonaæ.
WARIEL jako Potêga 07 razem z parametrem wsparcia 6 bêdzie
mia³ poziom 13. Ciê¿ki orzech do zgryzienia.
8. Symbol edycji - jest to symbol reprezentuj¹cy edycjê, z jakiej
pochodzi dana karta. Przy okazji okrela on jej unikatowoæ. Je¿eli
karta ma symbol edycji pusty, mo¿na posiadaæ dwie jej sztuki
w talii, je¿eli wype³niony, tylko jedn¹.

14
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Przyk³ad: Mi³osz ma trzy karty anio³ów we WSPARCIU w statusie
gotowoci. Ania jednym ze swoich anio³ we WSPARCIU deklaruje
atak na jednego z zakrytych (w statusie gotowoci) anio³ów Mi³osza.
U¿ywa anio³a którym atakuje  jest to Potêga (07). Mi³osz pokazuje
jej anio³a-cel, który wskaza³a  Cherubin (09). Oboje rezygnuj¹ z
rzucania jakichkolwiek kart i przechodz¹ do rozstrzygniêcia. Anio³
Ani przegrywa POJEDYNEK i automatycznie idzie na WIÊTNISKO
za Mi³osz odk³ada swojego zwyciêskiego Cherubina na miejsce w
statusie gotowoci gdy¿ nie u¿y³ go w ¿aden sposób. Nastêpnie
korzystaj¹ z tego, ¿e jego wszystkie anio³y w WSPARCIU s¹ w statusie
gotowoci zmienia ich kolejnoæ  liczy, ¿e podczas kolejnego ataku
Ania wybierze znowu (przez przypadek) za cel jego potê¿nego
Cherubina.

status, lecz nie maj¹cy takiej mo¿liwoci (powiêcenie jest najni¿szym
statusem), Radek natychmiast odk³ada BELFEGORA na swoje
WIÊTNISKO.

2. U¿ycie  aby u¿yæ (atak, umiejêtnoæ itp.) anio³a ods³aniasz jego
kartê. Karty u¿ytej nie mo¿na ju¿ powiêciæ, ale mo¿na j¹ jeszcze
raz u¿yæ, po czym przechodzi ona w status powiêcenia.

Na stole mo¿e byæ odkryta (u¿yta lub powiêcona) tylko jedna kopia
karty anio³a. Je¿eli jeden z graczy ma odkryt¹ kartê konkretnego
anio³a, wtedy pozostali gracze nie mog¹ dobrowolnie odkryæ (u¿yæ
lub powiêciæ) swojej kopii tej karty, do momentu, a¿ karta ta trafi
na WIÊTNISKO lub zostanie zakryta, b¹d usuniêta z gry. Je¿eli
gracz ma wy³o¿on¹ konkretn¹ kartê anio³a i w swojej talii ma jej
kopiê, mo¿e j¹ wystawiæ na stó³, ale nie mo¿e jej u¿yæ, dopóki
odkryta kopia tej karty nie zejdzie ze sto³u lub zostanie znowu zakryta.
Je¿eli w grze dojdzie do sytuacji, w której ujawnione zostan¹ kopie
tej samej karty, wtedy wszystkie jej odkryte kopie automatycznie
trafiaj¹ na WIÊTNISKO, bez rozpatrywania ich dzia³añ.

Przyk³ad: Micha³ decyduje siê na u¿ycie jednego ze swych anio³ów
by zaatakowaæ (rozpocz¹æ POJEDYNEK) jednego z anio³ów Sylwii.
Odkrywa on swojego anio³a, zmieniaj¹c jego status na u¿ycie i
deklaruje atak.
1. Gotowoæ - status zaraz po wystawieniu anio³a (karta zakryta) w
fazie planowania. Oznacza gotowoæ do u¿ycia lub powiêcenia.
Karty w statusie gotowoci (zakryte) mog¹ byæ dowolnie
przemieszczane przez w³aciciela w obrêbie SZEREGU, w którym
siê znajduj¹. Karty anio³ów w statusie gotowoci mog¹ wykonywaæ
dowolne dzia³ania (np. atakowaæ, aktywowaæ swoje umiejêtnoci
itp.). Po wykonaniu dzia³ania kart¹ obni¿a siê status o koszt podjêcia
danej akcji.

Umiejêtnoci anio³ów mo¿na te¿ u¿ywaæ w ciemno, to znaczy,
obraæ sobie za cel kartê/szereg/itp., nawet, je¿eli cel nie jest odkryty,
a przez to nam nieznany. Trzeba jednak liczyæ siê wtedy z tym,
¿e umiejêtnoæ zostanie wykorzystana bez efektu, kosztuj¹c gracza
u¿ycie i/lub powiêcenie.

3. Powiêcenie  na powiêcenie mog¹ siê sk³adaæ dwa u¿ycia,
albo jedno powiêcenie. Karta w statusie u¿ycie nie mo¿e byæ
powiêcona. Karty powiêcone (obrócone o 90 stopni i odkryte)
nie mog¹ ju¿ wykonywaæ dzia³añ, a w fazie planowania podczas
odrzucania s¹ odk³adane na WIÊTNISKO. Powiêcenie jest
najni¿szym statusem.
Je¿eli na karcie anio³a w statusie powiêcenia zostanie wymuszona
zmiana statusu na ni¿szy, wtedy karta anio³a jest natychmiast
odrzucana.
Przyk³ad: Kasia rzuca na anio³a we WSPARCIU Radka LEDZENIE.
Nie jest to dobra wiadomoæ dla jego BELFEGORA, którym wczeniej
przeszed³ w status powiêcenia. Zmuszony do przejcia nim w ni¿szy
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Przyk³ad: Pojedynek przebieg³ pomylnie dla Micha³a. Poniewa¿
na ZIEMI Sylwii nie ma ju¿ innych anio³ów, decyduje siê on na
ponowne u¿ycie anio³a, którym zaatakowa³, w celu przy³¹czenia
jednego z jej ludzi do swojej ZIEMI. Obraca wiêc kartê o 90 stopni,
deklaruj¹c drugie u¿ycie i w ten sposób zmieniaj¹c status tego anio³a
na powiêcenie, po czym przy³¹cza wybran¹ ofiarê do swojej ZIEMI.
4.3 ZASADA PIERWSZEÑSTWA

Przyk³ad: Janek w tej turze skorzysta³ z umiejêtnoci anio³a
umieszczonego we WSPARCIU, co sprawi³o, ¿e le¿y ona teraz odkryta
na stole. Z tego powodu Micha³ (te¿ graj¹cy Anio³ami Pana) nie jest
w stanie wykorzystaæ swojego TELIELA.
W póniejszej czêci tury Micha³ rzuca LEDZENIE na wybranego
w ciemno anio³a na ZIEMI Janka. Janek odkrywa karty, a wród
nich drugiego TELIELA. Obie kopie tej karty l¹duj¹ na WIÊTNISKU.
TELIEL Micha³a zostaje na stole, a Micha³ mo¿e teraz spokojnie go
wykorzystaæ.
18

Je¿eli karta anio³a zmieni frakcjê (np. za pomoc¹ interwencji
UPADEK) uwa¿ana jest za inn¹ kartê i nie tyczy siê jej ZASADA
PIERWSZEÑSTWA wobec identycznych kart z przeciwnej
frakcji.

KARTY LUDZI PODCZAS GRY ZNAJDUJ¥ SIÊ
WY£¥CZNIE W KUPCE LUDZI DO DOBIERANIA
 NIE MOG¥ BYÆ W ¯ADNYCH INNYCH TALIACH
CZY NA RÊCE!

4.4 ZASADA KOLORU

Karty ludzi mog¹ byæ wystawiane przez gracza tylko na
ZIEMI (szereg). Ludzie dzia³aj¹ tylko na ZIEMIÊ gracza,
u którego siê znajduj¹. To znaczy, ¿e po wygraniu
w WALCE STAWKI (rozstrzygniêciu), kartê (karty)
cz³owieka (ludzi), umieszczasz na swojej ZIEMI.
Przy³¹czenie cz³owieka, np. przez umiejêtnoæ albo
interwencjê, tak¿e kieruje go na Twoj¹ ZIEMIÊ.

W ka¿dym SZEREGU mog¹ znajdowaæ siê maksymalnie trzy
anio³y, chyba ¿e wszystkie trzy nale¿¹ do jednego koloru  wtedy
mo¿na do³o¿yæ czwartego w tym samym kolorze. Anio³y w kolorze
bia³ym mog¹ zastêpowaæ dowolny inny kolor.
Przyk³ad: Bartek do szeregu WSPARCIA wystawia czwart¹ kartê
postaci. Tomek zastanawia siê, w jakim kolorze anio³y móg³ tam
wystawiæ. Nie wie, ¿e Bartek posiada Tron, który mo¿e zast¹piæ
ka¿dy kolor.
4.5 KARTY LUDZI

- z³y

2. Charakter dobry/z³y/neutralny - informacja potrzebna
do zagrywania niektórych umiejêtnoci.

2

Przyk³ad: Mówi¹c Dr¿yjcie miertelnicy! Tomek powiêca
FURKALORA w celu aktywowania jego umiejêtnoci.
Poniewa¿ dzia³a ona tylko na dobrych ludzi, ginie znajduj¹cy
siê na jego ZIEMI WIERNY i WIÊTA znajduj¹ca siê na
ZIEMI jego przeciwnika. SZALENICA (Z£A) i W£ÓCZYKIJ
(NEUTRALNY) pozostaj¹ nietkniêci.

1

3. P³eæ cz³owieka - informacja potrzebna do zagrywania
niektórych umiejêtnoci.

3
- dobry

1. Nazwa  archetypiczna nazwa cz³owieka.

- neutralny

4

- kobieta

5

- mê¿czyzna

6

Przyk³ad: Gawe³ po wygranej WALCE przy³¹czy³ do swojej
ZIEMI MATKÊ. Poniewa¿ jej umiejêtnoæ dzia³a, je¿eli na
ZIEMI znajduje siê z ni¹ jaki MÊ¯CZYZNA, Gawe³ sprawdza
czy takowych posiada. Z b³yskiem w oku owiadcza Niech
W£ÓCZYKIJ dzia³a zanim ruszy w dalsz¹ drogê."
4. Umiejêtnoæ  zazwyczaj umiejêtnoci ludzi maj¹ sta³y
wp³yw na ZIEMIÊ gracza, u którego siê znajduj¹. Zwykle

umiejêtnoci ludzi dzia³aj¹ inaczej dla ró¿nych frakcji, np.
je¿eli karta cz³owieka trafi do Anio³ów Pana, to umiejêtnoci
tego cz³owieka dzia³aj¹ tylko z tekstu o zasadach dla Anio³ów
Pana. Teksty bez okrelenia, do kogo siê odnosz¹ tycz¹ siê
wszystkich frakcji.
Przyk³ad: Kasia posiada na swej ziemi KUSICIELKÊ.
Poniewa¿ gra Anio³ami Pana staje przed trudnym wyborem
 odrzuciæ jednego ze swych anio³ów razem z KUSICIELK¥,
by za pomoc¹ OLBRZYMA uprzykrzyæ Radkowi (a w
perspektywie, byæ mo¿e i sobie) ¿ycie, czy spasowaæ? Radek,
graj¹cy Upad³ymi Anio³ami, by stworzyæ OLBRZYMA musia³by
odrzuciæ tylko KUSICIELKÊ. Stanie po ciemnej stronie mocy
ma jednak swoje korzyci.
5. Poziom  ogólna moc cz³owieka. Zmiana tego parametru
mo¿liwa jest podobnie jak na kartach anio³ów.
W przypadku, gdy poziom danego cz³owieka osi¹gnie zero
lub mniej, jest on natychmiast odrzucany na
CMENTARZYSKO.
6. Symbol edycji - jest to symbol reprezentuj¹cy edycjê, z
jakiej pochodzi dana karta. Przy okazji okrela on jej
unikatowoæ. Je¿eli karta ma symbol edycji pusty, mo¿na
posiadaæ dwie jej sztuki w talii, je¿eli wype³niony, tylko jedn¹.
4.6 KARTY INTERWENCJI
1. Nazwa - nazwa karty interwencji.
2. Dzia³anie - zasady dzia³ania karty.
3. Przynale¿noæ do frakcji anielskiej  je¿eli symbol jest
pusty oznacza to, ¿e kartê mo¿na dodaæ do dowolnej talii.
4. Symbol edycji - jest to symbol reprezentuj¹cy edycjê,
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z jakiej pochodzi dana karta. Przy okazji okrela on jej
unikatowoæ. Je¿eli karta ma symbol edycji pusty, mo¿na
posiadaæ dwie jej sztuki w talii, je¿eli wype³niony, tylko jedn¹.

Gdy zosta³o wykorzystanych kilka interwencji
i umiejêtnoci, to nale¿y w pierwszej kolejnoci rozpatrzyæ
interwencji, a po zatwierdzeniu ich dzia³ania w ten sam
sposób post¹piæ z umiejêtnociami. Interwencje zawsze
maj¹ pierwszeñstwo rozpatrywania, chyba ¿e na karcie
jest napisane inaczej.
Je¿eli u¿ywasz interwencji, ka¿dy gracz mo¿e na ni¹
odpowiedzieæ (interwencj¹ lub umiejêtnoci¹), nawet je¿eli
odpowied nie jest bezporednio zwi¹zana z efektem
interwencji.

nie bêdzie w stanie przys³u¿yæ siê jej jako obroñca. Potem za
w koñcu nadchodzi efekt umiejêtnoci BUALU.

interwencja
nale¿¹ca
do Anio³ów
Pana

1
3

interwencja
nale¿¹ca
do Anio³ów
Upad³ych

2

interwencja
obu frakcji

4

Interwencje s¹ kartami, które mo¿na rzuciæ w dowolnej chwili
(oprócz fazy planowania), chyba ¿e wystêpuj¹ jakie
ograniczenia w zasadach ich u¿ycia. Je¿eli gracze rzucili kilka
interwencji, to kolejnoæ ich dzia³añ rozpatruje siê od ostatniej
rzuconej do pierwszej.
Interwencje zawsze rozpatruje siê przed umiejêtnociami.

Przyk³ad: Kasia rzuca na swojego anio³a JAWN¥ £ASKÊ,
zwiêkszaj¹c dziêki temu jego poziom. Radek postanawia to
wykorzystaæ i rzuca w odpowiedzi WEZWANIE na anio³a
Kasi. Kasia wyci¹ga z rêki ZMIANÊ RÓL, wyznaczaj¹c na
ofiarê WEZWANIA jednego z anio³ów Radka. Radek rzuca
PRZESZEREGOWANIE i ucieka anio³em, którego ma zabraæ
WEZWANIE (a który znajduje siê w WALCE) na ZIEMIÊ.
Oboje stwierdzaj¹, ¿e nie bêd¹ zagrywaæ wiêcej interwencji,
wiêc przystêpuj¹ do ich rozpatrywania od koñca. Najpierw
rozpatruje siê efekt PRZESZEREGOWANIA i ucieka swoim
anio³em na Ziemiê przez co WEZWANIE (ze zmienionym cele
przez ZMIANÊ RÓL) traci cel i nie ma ¿adnego efektu.
W koñcu dzia³a JAWNA £ASKA, wzmacniaj¹c anio³a Kasi.
Kasia umiecha siê s³odko i deklaruje przyst¹pienie do
POJEDYNKU.

Przyk³ad: Janek rzuca POWRÓT ANIO£A na UVALA Gaw³a,
któremu uda³o siê go dosyæ potê¿nie podpakowaæ. Gawe³ w
pierwszym odruchu chce u¿yæ umiejêtnoci ARIELA, by
uratowaæ swego pupila przed strasznym losem, lecz zaraz
przypomina sobie, ¿e interwencje maj¹ pierwszeñstwo przed
umiejêtnociami. Gdyby tylko podesz³a mu do rêki ZAMIANA,
ale có¿

Przyk³ad: Gawe³ decyduje siê powiêciæ (w ciemno) BUALU
by (jak ma nadziejê) oczyciæ ZIEMIÊ Janka z broni¹cych jej
anio³ów. Janek stwierdza, ¿e to odpowiednia pora na
wykorzystanie znajduj¹cego siê tam ENAELA, a poniewa¿
pozosta³e karty na ZIEMI to te¿ Ksi¹¿êta, skutecznie uchroni
ich to przed t¹ straszliw¹ umiejêtnoci¹. Gawe³ rzuca jednak
na ENAELA TAJEMNICÊ, na co Janek nie ma czym
odpowiedzieæ. TAJEMNICA skutecznie niweluje dzia³anie
umiejêtnoci ENAELA, a on sam, choæ pozostaje na ZIEMI,
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V. WA¯NE ZASADY
1. Je¿eli zasady na karcie nie zgadzaj¹ siê z zasadami
w instrukcji nale¿y stosowaæ siê do zasad na karcie.
2. Je¿eli na karcie pisze, ¿e co wolno a na innej karcie,
¿e w³anie tego nie wolno to liczy siê (obowi¹zuj¹ca jest)
karta, która zabrania tego.
3. Tekst na karcie jest interpretowany dos³ownie. Je¿eli
na karcie nie ma ¿adnych wymagañ/ograniczeñ zwi¹zanych
z jej u¿yciem, to znaczy, ¿e jedyne wymagania/ograniczenia,
z jakimi trzeba siê liczyæ, to te wynikaj¹ce z zasad gry.
Innymi s³owy  karty mo¿na u¿yæ wszêdzie tam, gdzie to
mo¿liwe.
4. Nie mo¿na mieæ w talii wiêcej ni¿ jeden egzemplarz
karty z wype³nionym (jednolitym kolorem) symbolem
edycji. Kart z pustym symbolem edycji nie mo¿na mieæ
wiêcej ni¿ dwóch.
5. Po ka¿dej ingerencji za pomoc¹ umiejêtnoci itp.
(wybieranie, podgl¹danie kart itp.) w dowoln¹ ZAKRYT¥
kupkê kart nale¿y j¹ przetasowaæ.
6. Karta zablokowana traktowana jest tak, jakby jej nie
by³o na stole. Oznaczy to, ¿e nie mo¿e ona byæ celem
interwencji/umiejêtnoci, ani te¿ sama ich u¿ywaæ. Nie
mo¿e ona byæ celem (obroñc¹) POJEDYNKÓW itp..
Karta zablokowana w fazie walki jest odrzucana
z pozosta³ymi kartami w odpowiedniej czêci fazy
planowania gdy¿ efekt zblokowania skoñczy³ siê wraz
z koñcem poprzedniej tury.

(i pozosta³e kupki kart), RÊKÊ, status poniewa¿ je traktuje
siê jakby mia³y napisane, ¿e dzia³aj¹ "na stale".
8. Gracze wykonuj¹ swoje dzia³ania w fazach (zagrywanie
interwencji, ataki, umiejêtnoci itp.) kolejno  od
pierwszego do ostatniego gracza. Gdy ostatni gracz
zakoñczy swoje dzia³ania w fazie NIE zaczyna dzia³aæ
znów pierwszy tylko przechodzi siê do kolejnej fazy.
Wyj¹tek stanowi¹ odpowiedzi na dzia³ania, które mog¹
byæ zagrywane do momentu a¿ kolejno wszyscy gracze
spasuj¹ i nastêpuje rozstrzygniêcie (zatwierdzenie efektów).
Kolejny gracz rozpoczyna swoje dzia³anie/-a tylko wtedy
gdy poprzedni gracz oznajmia, ¿e zakoñczy³ lub rezygnuje
z dzia³añ.

Je¿eli nikt nie deklaruje riposty, rozpatruje siê interwencjê
(interwencje) i gra toczy siê dalej (zasada ta tyczy siê tak¿e
umiejêtnoci itp.). Wszelkie u¿yte interwencje trafiaj¹ na
WIÊTNISKA swoich w³acicieli. Mo¿liwoæ rzucania ich
w ka¿dym momencie powoduje, ¿e w ka¿dej fazie, ich
u¿ycie mo¿e mieæ inne skutki.
Przyk³ad: Bartek widzi, ¿e szansa na zwyciêstwo w WALCE
przechyla siê na stronê Tomka. Rzuca wiêc interwencjê JAWN¥
£ASKÊ. Tomek nie odpowiada na jego dzia³anie, mimo to dla
pewnoci dorzuca jeszcze (drug¹ interwencjê) WYBRANEGO
na najsilniejszego anio³a. No to szala radykalnie przechyli³a
siê na stronê Bartka. Tomek rzuca WEZWANIE na
najsilniejszego anio³a przeciwnika (wraca on do rêki Bartka).
Trudno bêdzie zwyciê¿yæ w tej sytuacji. Wszystkie u¿yte
interwencje trafiaj¹ na WIÊTNISKO (ka¿da na WIÊTNISKO
w³aciciela danej interwencji).
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i zmiany po³o¿enia w obrêbie tego samego SZEREGU).
13. Je¿eli wartoæ anio³a lub cz³owieka spadnie do zera
lub mniej, karta jest automatycznie odrzucana na
odpowiedni¹ kupkê (WIÊTNISKO, CMENTARZYSKO).
14. Je¿eli któremu z graczy skoñcz¹ siê karty do
dobierania, gra dalej, bez mo¿liwoci dalszego dobierania.
15. Je¿eli gracz ma mo¿liwoæ dobrania kart do rêki (czyli
ma ich w rêce mniej ni¿ siedem) jego obowi¹zkiem jest
dobranie, w najbli¿szej fazie planowania, odpowiedni¹
iloæ, aby spe³niæ wymóg siedmiu kart.

9. Je¿eli jaki gracz dzia³a (umiejêtnoci, interwencje itp.)
ponosi BEZWZGLÊDNE, NATYCHMIASTOWO
KOSZTY, które by³y wymagane, aby zagrany efekt móg³
zaistnieæ.
10. Je¿eli dana postaæ/interwencja/umiejêtnoæ straci swój
cel lub nie mo¿e dojæ do skutku np. ze wzglêdu na
niespe³nione wymagania, ponoszone s¹ wszelkie koszty jej
wykorzystania, lecz nie przynosi ona ¿adnego efektu.
11. Efekty interwencji i umiejêtnoci rozpatrywane s¹
zawsze od koñca (kolejnoci zagrywania). Zawsze jako
pierwsz¹ rozpatruje siê kolejnoæ interwencji (nawet gdyby
do rozpatrzenia by³a tylko jedna karta), po czym zatwierdza
siê ich efekty. Póniej dopiero rozpatruje siê dzia³anie
umiejêtnoci.

7. Wszystkie interwencje i umiejêtnoci trwaj¹ do koñca
tury, oprócz tych w efekcie, których ingeruje siê w ZASTÊP

12. Wszystkie zmiany, rozszerzenia o inn¹ kartê, s¹
anulowane podczas zmieniania przez kartê anio³a lub
cz³owieka po³o¿enia na stole (np. zmiana w³aciciela,
zmiana SZEREGU itp., ale nie zmiany statusu karty
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VI. PRZYGOTOWANIE I KOLEJNOÆ DZIA£AÑ
W TURZE

6.1 PRZYGOTOWANIA DO GRY
Ka¿dy gracz wybiera ze swojej talii jednego cz³owieka
(z czterech wczeniej w tym celu przygotowanych), którego
na pewno chce umieciæ w stawce i wk³ada go do
KOROWODU (gracz musi pokazaæ innym uczestnikom
rozgrywki, na jak¹ kartê siê zdecydowa³). Pozosta³e karty
ludzi s¹ zbierane od wszystkich uczestników gry i razem
tasowane. Nastêpnie z potasowanych, zebranych kart ludzi
losuje siê ich tyle, aby KOROWÓD, razem z wczeniej
wybranymi ludmi, mia³a osiem kart (dok³adanych w ten
sposób kart nie mo¿e zobaczyæ ¿aden z graczy). Razem bêd¹
stanowi³y pulê kart dobierania do STAWKI, tak zwany
KOROWÓD. Karty ludzi w talii u ka¿dego gracza musz¹ byæ
zawsze w po³owie kartami dobrymi i w po³owie z³ymi
 na karcie cz³owieka zawsze jest okrelone, czy karta jest
dobra, czy z³a. Cz³owiek o charakterze neutralnym mo¿e
na potrzeby tej zasady zast¹piæ kartê dobr¹ lub z³¹, lecz
ka¿dy gracz mo¿e mieæ w swej talii tylko jedn¹ neutraln¹
kartê cz³owieka.
Osiem kart ludzi jest standardow¹/zalecan¹ iloci¹, o któr¹
siê gra w dwóch i wiêcej graczy. W razie potrzeby mo¿na t¹
liczbê zmieniæ, jednak nale¿y uwzglêdniæ przedstawione w
tym rozdziale zasady.
Grê rozpoczyna wyci¹gniêcie karty cz³owieka z KOROWODU
i wy³o¿enie jej na rodek (grzbietem do góry = zakryt¹). Do
czasu rozstrzygniêcia WALKI ¿aden z graczy nie mo¿e
podejrzeæ karty (kart) w STAWCE.
REMIS nie jest rozstrzygniêciem fazy walki. Je¿eli WALKA
pozostanie nierozstrzygniêta, to cz³owiek zostaje w STAWCE,
ale i tak dok³ada siê kolejnego z KOROWODU  w taki
sposób STAWKA mo¿e siê powiêkszaæ (bez ograniczeñ).
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6.2 KOLEJNOÆ DZIA£AÑ W TURZE
Kolejnoæ dzia³añ w ka¿dej fazie jest zawsze ustalana na
pocz¹tku ka¿dej tury (szczegó³y poni¿ej).
Gracze nie uczestnicz¹cy w pojedynkach, walkach, dzia³aniach
itp. mog¹ w nie ingerowaæ, ale tylko w odpowiedniej kolejnoci
 je¿eli jaki gracz pasuje wtedy kolejny gracz dzia³a i tak a¿
ostatni gracz w kolejce nie stwierdzi, ¿e zakoñczy³ swoje
dzia³ania.
1.Faza planowania:
W fazie planowania nie mo¿na wykonywaæ ¿adnych dzia³añ
oprócz wystawiania kart anio³ów (chyba ¿e na karcie jest
wyranie zaznaczone, ¿e mo¿na jej u¿yæ w fazie
planowania) i dzia³añ zwi¹zanych z odrzucaniem!
a) Ustalenie kolejnoci.
Pierwsz¹ turê zaczyna gracz, którego wybrano jako pierwszego
(o tym mo¿e zadecydowaæ rzut monet¹, kostk¹, itp.), a w
kolejnych turach zaczyna ten, który ostatnio bra³ STAWKÊ.
Gracze w danej turze podejmuj¹ akcje w kolejnoci, id¹c
wed³ug wskazówek zegara od gracza, który zacz¹³ turê.
b) Odrzucenie (podpunkt ten jest pomijany w pierwszej turze
rozgrywki):
1. Usuniêcie kart i efektów dzia³aj¹cych do koñca
poprzedniej tury
2. Usuniêcie kart powieconych i kart z WALKI
3. Je¿eli gracz chce mo¿e odrzuciæ po³owê kart z rêki
(zaokr¹glaj¹c w górê).
c) Wy³o¿enia STAWKI.
Przyk³ad: Gracze, zrobiwszy porz¹dek na wyznaczonym do
gry stole i u³o¿ywszy odpowiednio karty na kupki, wyjmuj¹

ze swoich talii po jednej karcie cz³owieka, któr¹ pokazuj¹
innym graczom i wk³adaj¹ j¹ do KOROWODU. Nastêpnie
sporód ca³ej reszty kart ludzi losuje siê ich tyle, ¿eby w sumie
KOROWÓD liczy³ omiu ludzi. Z KOROWODU bierze siê
pierwsz¹ kartê z góry i k³adzie siê j¹ zakryt¹ w STAWCE.
d) Ka¿dy z graczy dobiera do rêki tyle kart, by mieæ ich
siedem. Je¿eli karty nie odpowiadaj¹ graczowi, a jest to
pierwsza tura, mo¿e w³o¿yæ je z powrotem do talii, przetasowaæ
j¹ i jeszcze raz poci¹gn¹æ z niej siedem kart (z tej opcji mo¿na
skorzystaæ tylko raz). Gracz nie mo¿e dobieraæ kart, je¿eli
ma ich na rêce siedem lub wiêcej.
Przyk³ad: £ukasz i Tomek dobieraj¹ po siedem kart ze swoich
ZASTÊPÓW. Tomek jednak og³asza, ¿e dobrane karty mu nie
odpowiadaj¹, wiêc wpasowuje je z powrotem i dobiera siedem
nowych. Te bêdzie ju¿ musia³ zatrzymaæ, czy bêd¹ mu
odpowiada³y, czy nie.
e) Gracze w kolejnoci dok³adaj¹ anio³y do swoich szeregów
(patrz SZEREGI). Pierwszy gracz koñczy wyk³adanie kart
dopiero, gdy wy³o¿y na stó³ WSZYSTKIE anio³y, jakie pragn¹³
w tej turze wystawiæ. Wtedy te¿ swoje anio³y zaczyna
wystawiaæ nastêpny. Krok ten koñczy siê, gdy ostatni gracz
potwierdzi gotowoæ do rozpoczêcia nastêpnej fazy.
Przyk³ad: Los zadecydowa³, ¿e w pierwszej turze zaczyna
Tomek. Decyduje siê on na wy³o¿enie jednego anio³a na
ZIEMI, jednego we WSPARCIU i trzech w WALCE. Zrobiwszy
to, og³asza, ¿e skoñczy³ i przychodzi kolej na £ukasza. Ten
wystawia te¿ jednego anio³a na ZIEMI i we WSPARCIU, za
w WALCE wystawia tylko dwa anio³y, lecz jednego obróconego
o 90 stopni  z zadeklarowanym parametrem wsparcia. Po
potwierdzeniu przez £ukasza ukoñczenia swej czêci fazy,
obaj przechodz¹ dalej.
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- POJEDYNKI (ataki) - WALKA POMIÊDZY SZEREGAMI:
Podczas fazy dzia³añ gracz (do czasu zadeklarowania koñca
swych dzia³añ w tej fazie) mo¿e wykonywaæ ataki na szeregi
WSPARCIA i ZIEMI przeciwnika.
Jeden anio³ mo¿e wykonaæ tylko jeden atak (i tylko raz
przej¹æ cz³owieka z cudzej ZIEMI) na turê. Mo¿e ponowiæ
te dzia³ania za ka¿dym razem gdy uzyska status gotowoci.
Atak jest traktowany jako u¿ycie. Aby zdeklarowaæ atak, u¿yj
anio³a. Przejêcie wybranego cz³owieka (tylko z niestrze¿onej
ZIEMI) wymaga osobnego u¿ycia dowolnego nale¿¹cego do
przejmuj¹cego gracza anio³a na ZIEMI (mo¿e byæ to ten sam
anio³, który zainicjowa³ pojedynek, je¿eli po jego
rozstrzygniêciu jest w stanie przejæ w ni¿szy status i jego
w³aciciel zechce go w ten sposób wykorzystaæ).
Deklaruj¹c atak na wrogie WSPARCIE lub ZIEMIÊ wybierasz
anio³a, którego chcesz zaatakowaæ. Atakowanego anio³a
mo¿esz wybraæ w ciemno (jego karta nie musi byæ odkryta).
Broni¹cy siê pokazuje atakuj¹cemu (i tylko jemu!) kartê, któr¹
ten zdecydowa³ siê zaatakowaæ (traktuj to jako pokazanie
poziomu, nie jako u¿ycie). Dopuszczalne jest oczywicie
u¿ywanie interwencji i umiejêtnoci (tak¿e anio³ów bior¹cych
udzia³ w POJEDYNKU) w celu wp³yniêcia na jego wynik,
a nawet wykorzystywanie ich, je¿eli nie maj¹ one zwi¹zku
z POJEDYNKIEM.
Je¿eli wygrasz z powrotem mo¿esz go zas³oniæ, chyba, ¿e t¹
kart¹ wykona³e jakie dzia³anie. Przegrany (anio³, który ma
ni¿szy poziom) natychmiast odchodzi na WIÊTNISKO.
W przypadku REMISU obie karty natychmiast trafiaj¹ na
WIÊTNISKO.
Ka¿dy anio³ mo¿e zaatakowaæ (przyst¹piæ do POJEDYNKU
jako strona atakuj¹ca) tylko raz na turê.
Dany anio³ mo¿e byæ atakowany dowoln¹ iloæ razy na turê
(dopóki s¹ anio³y, które mog¹ atak wykonaæ, a kontroluj¹cy
je gracz(e) ma(j¹) tak¹ wolê).

Atakuj¹cy anio³ nie mo¿e zaatakowaæ innego swojego
anio³a - czyli kontrolowanego przez tego samego gracza
(chyba ¿e z pomoc¹ jakiej interwencji/umiejêtnoci, która
na to pozwala).
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Przyk³ad: Miêdzy £ukaszem a Tomkiem REMIS. Oba anio³y
bior¹ce udzia³ w POJEDYNKU s¹ natychmiast odrzucane na
WIÊTNISKO.

parametr wsparcia obróconym o 90 stopni anio³om w WALCE.

wymagaj¹ przejcia karty w status powiêcenia, poniewa¿
ods³oniêcie anio³a w WALCE traktuje siê jako pierwsze u¿ycie,
za anio³y korzystaj¹ce z parametru wsparcia w ogóle nie
mog¹ dzia³aæ, gdy¿ s¹ w statusie powiêcenia. Anio³y bior¹ce
udzia³ w WALCE s¹ odrzucane w fazie planowania - nawet
te, które nie s¹ w statusie powiêcenia.

2. Faza ludzi:
W trakcie fazy ludzi mo¿liwe jest zagrywanie w dowolnym
momencie - zgodnie z kolejnoci¹  interwencji
i wykorzystywanie umiejêtnoci Anio³ów. Rozpatrywanie
interwencji nastêpuje przed umiejêtnociami ludzi, anio³ów
itp. podobnie jak w ka¿dej innej fazie gry.
W kolejnoci (ustalonej na pocz¹tku tury) gracze rozpatruj¹
na ZIEMI umiejêtnoci, dzia³aj¹ce miêdzy ludmi, o ile takie
wystêpuj¹. Gracz ustala kolejnoæ, w jakiej rozpatrywane s¹
umiejêtnoci ludzi na jego ZIEMI.
Przyk³ad: £ukasz, graj¹cy Anio³ami Pana ma na swojej ZIEMI
SPRAWIEDLIW¥ i GRZESZNIKA. Gdy przychodzi faza ludzi,
najpierw rozpatruje umiejêtnoæ SPRAWIEDLIWEJ, co
skutecznie eliminuje GRZESZNIKA i oszczêdza mu trudu
zwi¹zanego z kontrolowaniem tej postaci.
Póniej rozpatruje siê dzia³ania pozosta³ych kart na ZIEMI
(nie-anio³ów) - np. dzia³ania olbrzyma.
3. Faza dzia³añ:
Gracze, w kolejnoci, wykonuj¹ kolejno dzia³ania. Kolejny
gracz zaczyna wykonywaæ swoje dzia³ania dopiero, gdy
poprzedni zadeklaruje, ¿e wykona³ ju¿ wszystkie zaplanowane
przez siebie akcje.
Ka¿dy z graczy, gdy przychodzi jego kolej dzia³añ, ma do
dyspozycji (w dowolnej kolejnoci) nastêpuj¹ce mo¿liwoci:
- u¿ycie umiejêtnoci
- rzucanie interwencji

Przyk³ad: Janek zdecydowa³ siê u¿yæ REHAELA i zaatakowaæ
w ciemno jednego z anio³ów, jakich £ukasz ma we WSPARCIU.
£ukasz pokazuje mu wiêc wybranego przez Janka na cel
anio³a. Ups! URIEL. Z nim nawet zdolnoæ REHAELA sobie
nie poradzi.
Przyk³ad: Po udanym (dziêki ró¿nym kombinacjom)
POJEDYNKU, w którym stron¹ atakuj¹c¹ by³ VERRIER,
Gawe³ musi rozprawiæ siê ju¿ tylko z jednym pilnuj¹cym ZIEMI
Janka anio³em. Jednak do tego celu musi wykorzystaæ ju¿
innego anio³a, chyba ¿e (np. za pomoc¹ jego zdolnoci) zmieni³
status VERRIERA z powrotem na gotowoci.
Przyk³ad: Radek u¿y³ UVALA i zaatakowa³ anio³a Kasi.
Anio³em tym okaza³ siê byæ SEELIASZ. Radek na razie ma
przewagê, wiêc Kasia powiêca wiêc swojego Anio³a i zwiêksza
hierarchiê SEELIASZA o dwa zakony. SEELIASZ jest teraz
Panem i ma poziom 08. Radek wykorzystuje umiejêtnoæ
UVALA (zmieniaj¹c jego status na powiêcenie), dziêki czemu
jego poziom wzrasta do 13. Kasia decyduje siê na u¿ycie
umiejêtnoci SEELIASZA. Radek z kwan¹ min¹ siêga po
swój ZASTÊP. Po POJEDYNKU SEELIASZ, poniewa¿ jego
status zosta³ zmieniony na u¿ycie, nie jest z powrotem
zakrywany.
Przyk³ad: Sylwii uda³o siê odeprzeæ atak Maæka. Poniewa¿
nie wspomaga³a siê umiejêtnociami anio³a-obroñcy, odwraca
go z powrotem ty³em do góry. Anio³ pozostaje w statusie
gotowoci.

- przejmowanie ludzi z ZIEMI PRZECIWNIKA

Faza koñczy siê wraz z ostatnimi dzia³aniami ostatniego
gracza (w kolejce).
Przyk³ad: Poniewa¿ jest to pierwsza tura, fazê dzia³añ
rozpoczyna Tomek. U¿ywa on znajduj¹cego siê na ZIEMI
HARUTA i wprowadza do niej (zakrytych) ZUHARA i AGRAT.
£ukasz nie odpowiada w ¿aden sposób na to dzia³anie. Tomek
stwierdza, ¿e na razie to wystarczy i deklaruje koniec dzia³añ.
£ukasz, przyjrzawszy siê sytuacji, decyduje siê u¿yæ RAKUELA.
Tomek decyduje siê w odpowiedzi u¿yæ znajduj¹cego siê
w jego WSPARCIU BELFEGORA i pozbawiæ RAKUELA
umiejêtnoci. £ukasz deklaruje wykorzystanie zdolnoci
swojego Anio³a we wsparciu (która nie wymaga u¿ycia, lecz
obni¿enia jego poziomu na sta³e o 1), by wybroniæ RAKUELA
od efektu umiejêtnoci BELFEGORA. Tomek, lekko
niezadowolony z takiego obrotu spraw decyduje siê wykorzystaæ
PRZESZEREGOWANIE, by uratowaæ choæ AGRAT. HARUT
i ZUHAR s¹ blokowani, AGRAT we WSPARCIU, a ZIEMIA
Tomka staje siê niebroniona. Stwierdzaj¹c, ¿e nie ma ju¿ nic
wiêcej do roboty, £ukasz deklaruje koniec dzia³añ i w ten
sposób koñczy siê faza dzia³añ.

c) Gracze podliczaj¹ swoje poziomy i w kolejnoci jak
wczeniej, wykonuj¹ swoje dzia³ania (u¿ywanie umiejêtnoci
- mo¿liwe równie¿ z innych SZEREGÓW na WALKÊ jak
i z WALKI na inne SZEREGI - i rzucanie interwencji). Po
potwierdzeniu przez ostatniego gracza (w kolejce) zakoñczenia
dzia³añ, nastêpuje rozstrzygniêcie WALKI.
d) STAWKÊ przejmuj¹ anio³y z najwiêkszym ³¹cznym
poziomem. Aby przej¹æ STAWKÊ, trzeba mieæ przynajmniej
jednego nieu¿ytego anio³a, którego nale¿y w tym celu u¿yæ.

b) Ka¿dy gracz, w kolejnoci z kroku wczeniejszego, dodaje

WALKA O STAWKÊ  OPIS SZCZEGÓ£OWY!
Anio³y wystawione do WALKI (maksymalnie 3, lecz patrz
ZASADA KOLORU) umieszcza siê zakryte. Je¿eli w fazie
planowania umiecimy w WALCE kartê (karty) anio³a
(anio³ów) obrócon¹ (obrócone) o 90 stopni, bêdzie to oznacza³o,
¿e w fazie walki gracz bêdzie u¿ywa³ parametru wsparcia
tego anio³a (anio³ów). WALKÊ wygrywa gracz z najwiêksz¹
wartoci¹ poziomu swoich anio³ów (suma poziomów
wszystkich anio³ów w WALCE) (ostateczne podliczenie
poziomów i og³oszenie zwyciêzcy lub REMISU jest
traktowane jako rozstrzygniêcie WALKI) i zyskuje on prawo
do przy³¹czenia STAWKI. W wypadku REMISU, podczas
WALKI, ¿aden z graczy nie bierze STAWKI. Aby po wygraniu
WALKI móc przy³¹czyæ STAWKÊ, trzeba mieæ w WALCE
przynajmniej jednego anio³a, zdolnego do u¿ycia (czyli anio³a
który bra³ udzia³ w WALCE nie deklaruj¹c u¿ycia parametru
wsparcia i nie korzystaj¹c z umiejêtnoci wymagaj¹cych
przejcia w ni¿szy status) i go w tym celu u¿yæ. Po u¿yciu,
karty w STAWCE s¹ odkrywane i przy³¹czane do ZIEMI
gracza, który u¿y³ w tym celu anio³a. Je¿eli umiejêtnoci
cz³owieka nie pozwalaj¹ na jego przy³¹czenie przez u¿ytego
w tym celu anio³a, zostaje on w stawce (zakryty).
Anio³y w WALCE nie mog¹ u¿ywaæ umiejêtnoci, które
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4. Faza walki:
a) W ustalonej wczeniej kolejnoci gracze odkrywaj¹ swoje
karty anio³ów w WALCE. Je¿eli który z kolejnych graczy,
podczas odkrywania swoich kart w WALCE, ma kartê, której
duplikat jest ju¿ odkryty (w WALCE lub w innym SZEREGU),
wtedy nie ods³ania jej i pozostawia j¹ w WALCE do nastêpnej
tury.

Je¿eli wystawimy w WALCE anio³a, którego kopia jest
ju¿ ods³oniêta na stole, nie mo¿na go u¿yæ (ods³oniæ).
Zostaje on w tym SZEREGU i mo¿e byæ ods³oniêty dopiero,
gdy jego kopia zejdzie ze sto³u lub zostanie zakryta. Je¿eli
nie bêdzie mo¿liwoci u¿ycia tej karty - gdy¿ kopia tej
karty by³a nadal ods³oniêta - pozostaje ona w WALCE i
w fazie planowania jest ponownie planowana w szeregu
WALKI.
Przyk³ad: Mi³osz ma we WSPARCIU u¿ytego CIDKIELA. W
fazie walki Ania nie mo¿e odkryæ umieszczonego w WALCE
CIDKIELA poniewa¿ Mi³osz ma ju¿ ujawnion¹ t¹ kartê. Annie
nie udaje siê ods³oniæ swojej kopi karty i tym samy zostaje
ona niewykorzystana w WALCE. W nastêpnej turze w fazie
planowania Ania planuje CIDKIELA ustawiæ tak, aby tym
razem korzysta³ z parametru wsparcia - liczy, ¿e CIDKIEL
Mi³osza wyl¹duje na WIÊTNISKU lub zostanie zakryty gdy¿
tylko wtedy jej kopia karty bêdzie mia³a mo¿liwoæ dzia³ania.
Wyjanienie!
Wystawienie anio³a do szeregu WALKI podczas fazy
planowania wi¹¿e siê z poniesieniem kosztu u¿ycia. Je¿eli
taki anio³ ma dodatkowo korzystaæ ze swojego parametru
wsparcia wi¹¿e siê to z kolejnym u¿yciem czyli przejciem
takiego anio³a w status powiêcenia. Zakrywanie kart jest
stosowane wy³¹cznie ze wzglêdów taktycznych i
ceremonialnych, wed³ug których toczone s¹ walki miêdzy
anio³ami o nowych ludzi.
Anio³owie wstawieni poza faz¹ planowania do szeregu
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WALKI nie ponosz¹ kosztu za do³¹czenie do WALKI.
Je¿eli chce siê tym anio³em skorzystaæ z parametru
wsparcia to mo¿na to zrobiæ za u¿ycie, ale podczas
wstawiania w WALKÊ nale¿y to zdeklarowaæ (tylko w
szeregu WALKI mo¿na w ten sposób skorzystaæ z
parametru wsparcia).
Przyk³ad: £ukasz ma w WALCE 2 anio³y, a Tomek 3.
U £ukasza jeden anio³ jest obrócony o 90 stopni, u Tomka te¿
jeden  te bêd¹ korzystaæ w czasie walki ze swego parametru
wsparcia. Karty s¹ odwracane. Suma poziomów u £ukasza
to 7 + 1 za MURIELA z parametrem wsparcia i 8 za
HARSZIELA, czyli w sumie 16. U Tomka wynosi on 3 za
EJSZET, 7 + 4 za BYLETA z parametrem wsparcia i 7 za
UVALA. W sumie 21.
Przyk³ad: Po wygranej WALCE Sylwia mo¿e przy³¹czyæ do
swojej ZIEMI STAWKÊ. U¿ywa w tym celu bezimiennego
Anio³a, którego umieci³a w WALCE na wszelki wypadek.
Przy³¹czony cz³owiek l¹duje na jej ZIEMI.

90 stopni) jest w statusie powiêcenia.
Przyk³ad: Gawe³, po wygranej walce u¿ywa VERRIERA by
przy³¹czyæ STAWKÊ. W stawce znajduje siê OPRAWCA
i NIEDOWIAREK (przy³¹czyæ mo¿e go co najwy¿ej Archanio³).
OPRAWCA l¹duje na ZIEMI Gaw³a, lecz NIEDOWIAREK,
poniewa¿ VERRIER jest Ksiêciem, wraca do KOROWODU.
Przyk³ad: Micha³ wystawi³ w WALCE CIDKIELA, lecz gdy
przysz³a faza walki, okaza³o siê nie mo¿e go odkryæ, gdy¿
Janek, te¿ graj¹cy Anio³ami Pana, wczeniej w tej turze u¿y³
zdolnoci swojego CIDKIELA, którego wystawi³ na swojej
ZIEMI. CIDKIEL Micha³a pozostaje w WALCE. Nie jest on
ods³aniany, jego poziom nie jest doliczany do sumy poziomów
anio³ów w tym starciu i NIE jest on odrzucany na pocz¹tku
fazy planowania.

Przyk³ad: Nastêpuje rozpoczêcie WALKI. Gracze odkrywaj¹
swe karty. Janek ma w WALCE HARSZIELA i WARIELA z
dodanym parametrem wsparcia. Poniewa¿ samo odkrycie
kart w WALCE liczy siê jako u¿ycie, Janek nie mo¿e
wykorzystaæ umiejêtnoci HARSZIELA wymagaj¹cej
powiêcenia. Mo¿e jednak wci¹¿ skorzystaæ z umiejêtnoci
wymagaj¹cych u¿ycia (zmieniaj¹c status HARSZIELA na
powiêcenie), a to mu w zupe³noci wystarczy. Z umiejêtnoci
WARIELA Janek nie mo¿e skorzystaæ w ogóle, gdy¿ anio³
deklaruj¹cy wykorzystanie parametru wsparcia (obrócony o

Przyk³ad: Nadchodzi faza walki. Tomek ods³ania swoje karty
w WALCE  GAAPA, NISROCHA i EJSZET. Potem swoje
karty ods³ania £ukasz  REHAELA w stanie powiêcenia i
NILAJHÊ. Si³a stron to 15 dla Tomka i 20 dla £ukasza. Tomek
decyduje siê jednak drugi raz u¿yæ BELFEGORA, zmieniaj¹c
jego status na powiêcenie i usuwaj¹c parametr wsparcia
REHAELA. Teraz w WALCE jest REMIS. £ukasz wspomaga
jednak REHAELA JAWN¥ £ASK¥ i dziêki temu przewaga
znów jest po jego stronie. Poniewa¿ ¿aden z graczy nie wyra¿a
ju¿ chêci u¿ywania umiejêtnoci lub zagrywania interwencji
nastêpuje ostateczne podliczenie poziomów. Wynik  20 do
15 dla £ukasza. Walka zostaje rozstrzygniêta, a £ukasz
og³oszony zwyciêzc¹. To on zyskuje prawo do przy³¹czenia
STAWKI, z którego korzysta u¿ywaj¹c NILAJHY. Jego mina
staje siê zadowolona, gdy odkrywa MATKÊ, lecz Tomek
delikatnym odchrz¹kniêciem zwraca na siebie jego uwagê,
po czym z wrednym umieszkiem wskazuje EJSZET. Poniewa¿
dziêki jej umiejêtnoci poziom MATKI spada do 0, jest ona
natychmiast odrzucana na CMENTARZYSKO.
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Przyk³ad: W WALCE miêdzy Radkiem a Kasi¹ wyst¹pi³ REMIS.
¯adne z nich nie przy³¹cza STAWKI. Na pocz¹tku nastêpnej
tury anio³y l¹duj¹ na WIÊTNISKACH, a do STAWKI
doci¹gany jest kolejny cz³owiek.

VII. TWORZENIE TALII
NIE MO¯NA TWORZYÆ TALII Z DWÓCH RÓ¯NYCH
FRAKCJI!!!!!!!!
Wszystkie karty (anio³owie, interwencje), z okrelonych
frakcji, mog¹ siê pojawiaæ tylko w obrêbie talii frakcji, do
której nale¿¹. Talia sk³adaæ musi siê z przynajmniej 45 kart,
w tym zawsze 4 kart ludzi (dwóch dobrych i dwóch z³ych)
 nie ma ograniczeñ, co do maksymalnej iloci kart w talii.
W talii ka¿da karta mo¿e wystêpowaæ w dwóch kopiach
(chyba, ¿e ma wype³niony symbol edycji - w takim przypadku
mo¿e byæ tylko jedna).
Je¿eli umieszczasz w talii kopiê karty anio³a, to wtedy mo¿esz
posiadaæ najwy¿ej trzy karty z tego Zakonu (dwie kopie
danego anio³a i jedn¹ innego anio³a z tego samego Zakonu).
Je¿eli nie powtarza siê ¿adna karta anio³a w obrêbie danego
Zakonu, to mo¿esz umieciæ dowoln¹ liczbê anio³ów z tego
Zakonu w talii (pamiêtaj, ¿e ka¿dy anio³ w obrêbie tego
Zakonu musi byæ inny).
Pamiêtaj, ¿e choæ ludzie wliczani s¹ do liczby kart w talii,
to w czasie gry NIE ZNAJDUJ¥ SIÊ ONI W ZASTÊPIE
(czyli talii kart do dobierania przez konkretnego gracza), lecz
w KOROWODZIE (czyli ogólnym zbiorze ludzi do
wyk³adania w STAWCE).
ZASADA HIERARCHII
W talii musi byæ zawsze zachowana drabina hierarchii.
Aby zachowaæ t¹ zasadê, trzeba mieæ przynajmniej jednego
anio³a z wybranych Zakonów, zaczynaj¹c zawsze od Anio³a
(03). Trzeba mieæ przynajmniej jednego Anio³a, je¿eli chce
siê mieæ Archanio³a, co najmniej jednego Archanio³a, je¿eli
40

wystawienie  umieszczenie na stole. Karta wystawiona
pozostaje na nim dopóki zasady nie zmusz¹ jej do zejcia ze
sto³u lub przeniesienia siê na WIÊTNISKO/
CMENTARZYSKO.
Znacznik Cz³owieka (X)  znacznik symbolizuj¹cy cz³owieka
(o poziomie równym X). Znacznik nie posiada p³ci, a jego
charakter to NEUTRALNY (chyba, ¿e przy zdolnoci u¿ywanej
do jego tworzenia napisano inaczej).
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UWAGA!
Je¿eli po fazie walki zosta³o spe³nione które z wymagañ
koñcz¹ce grê NIE JEST rozpoczynana kolejna tura, lecz
podlicza siê przy³¹czonych ludzi zgodnie ze stanem na
ZIEMIACH w obecnej turze. (Znaczy to mniej wiêcej tyle,
¿e w takim przypadku nie nastêpuje nawet faza planowañ
nastêpnej tury).
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chce siê mieæ Ksiêcia itd.
Nie jest obowi¹zkowe posiadanie kart stoj¹cych
w hierarchii wy¿ej, ni¿ Anio³y.

IX. S£OWNICZEK POJÊÆ

Przyk³ad: Marcin postanowi³ mieæ w swojej tali tylko jednego
Anio³a, 6 niepowtarzaj¹cych siê Archanio³ów, 2 Ksi¹¿êta i
kopie jednego (czyli razem 3 Ksi¹¿êta), 10 niepowtarzaj¹cych
siê Cnót, 2 Potêgi i kopie jednej (czyli razem 3 Potêgi), 3
niepowtarzaj¹cych siê Panów, 1 Cherubina. Chcia³ jeszcze
do³o¿yæ do talii Trona ale niestety nie ma ani jednej karty
Serafina, aby móc spe³niæ warunki ZASADY HIERARCHII
- niestety swoj¹ taliê musi zakoñczyæ na Cherubinach.

atak  zainicjowanie POJEDYNKU.

VIII. PRZYDATNE ZASADY
Zasada wprowadzania do gry karty OLBRZYMA
(stworzonego).
Jego wartoæ jest równa wartoci anio³a, z którego siê wywodzi
x2. Anio³, z którego wywodzi siê OLBRZYM jest usuwany
i nie mo¿e byæ ju¿ wykorzystany w aktualnie odbywaj¹cej
siê rozgrywce (chyba ¿e OLBRZYMA tworzy gracz, graj¹cy
Anio³ami Upad³ymi korzystaj¹c z umiejêtnoci KUSICIELKI).
OLBRZYM kolejno atakuje ZIEMIE graczy zaczynaj¹c od
pierwszego po lewej od gracza, który go wprowadzi³ do gry
i id¹c wed³ug wskazówek zegara. Atakuje raz na turê.
Gdy zginie, jest usuwany z gry.
Co turê (w fazie ludzi) gracz, u którego jest OLBRZYM
wybiera obroñcê (cz³owieka lub anio³a) i wywi¹zuje siê
miêdzy nimi POJEDYNEK. OLBRZYM atakuje zawsze po
pierwszej turze od swojego przybycia do gracza. OLBRZYM
nie przechodzi na ZIEMIÊ nastêpnego gracza dopóki
nie zabije wszystkich istot na ZIEMI, na której siê znajduje.

+ lub - X  zwiêkszenie poziomu postaci o X.

atakuj¹cy  anio³ inicjuj¹cy POJEDYNEK.
m³odszy  stoj¹cy ni¿ej w hierarchii ni¿ anio³, z którym jest
porównywany
równy  zajmuj¹cy tê sam¹ pozycjê w hierarchii, co anio³,
z którym jest porównywany
starszy  stoj¹cy wy¿ej w hierarchii ni¿ anio³, z którym jest
porównywany
odrzucenie  natychmiastowe przeniesienie na WIÊTNISKO
lub CMENTARZYSKO (w zale¿noci od typu odrzucanej
karty).
POJEDYNEK  walka jeden na jednego miêdzy anio³ami
znajduj¹cymi siê na ZIEMI i/lub WSPARCIU dwóch ró¿nych
graczy.
przy³¹czenie  umieszczenie na swojej ZIEMI kart(y)
ludzi(cz³owieka) ze STAWKI lub z ZIEMI przeciwnika.
rozstrzygniêcie WALKI/POJEDYNKU  ostateczne
podliczenie poziomów, nastêpuj¹ce po deklaracji wszystkich
zwi¹zanych z ni¹ graczy, ¿e nie bêd¹ w ni¹ wiêcej ingerowaæ.
wp³yw  kontrola nad dan¹ kart¹.
wyja³owienie  sprowadzenie danej wartoci do 0.
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