OBRONA (DF) | WOLA (WP) | RANY (WD) | RUCH (WK) | SZARŻA (CG) | ROZMIAR (HT)
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ZDOLNOŚCI | ABILITIES
Przenikliwy smród | Penetrating Stench: Postacie przeciwnika w 6 nie mogą wykonać akcji skupienia i postawy obronnej.
Bez przeszkód | Unimpeded: Podczas ruchu postać ignoruje kary wynikające z przemieszczania się w ciężkim terenie.
Bagno to nasz dom | The Swamp Is Our Home: Przyjazne BAGIENNIKI zyskują nastepującą zdolność jeżeli pozostają w 6:
„Ukształtowanie terenu | Lay of the Land: Dopóki znajduje się pod osłoną, postać otrzymuje osłonę przed wszystkimi akcjami
ataku oprócz wręcz.”
ATAKI | ATTACK ACTIONS
(1) „Bierz go!” | „Git ‚Em!” (Wręcz 6 / Odporność: OBRONA / Zasięg: 3): Cel otrzymuje 2 / 4 / 5 obrażeń.
Śmiertelny obrót | Death Roll: Gdy zadaje obrażenia, odsłonięcie obrażeń otrzymuje .
Połkniecie | Swallow Whole: Po zadaniu ciężkich obrażeń, cel zostaje zabity, chyba że odrzuci dwie karty.
(1) Karabin myśliwski | Hunting Rifle (Strzał 6 / Odporność: OBRONA / Zasięg: 14): Cel otrzymuje 2 / 4 / 6 obrażeń.
Ten atak ignoruje osłonę. Podczas ataku nie losuje celu podczas strzelania do zaangażowanych.
Moi lojalni zwiadowcy | My Loyal Scouts: Natychmiast dodaj 1 do ostatecznego wyniku za każdego innego przyjaznego
BAGIENNIKA w zasięgu 6’’ i linii wzroku celu.
TAKTYKI | TACTICAL ACTIONS
(0) Maskowanie | Hunting Screen: Umieść 30 mm znacznika maskowania tak aby stykał się z tą postacią. Obszar 3 dookoła
tego znacznika jest uważany za lekką osłonę. Usuń znacznik gdy ta postać wykona tę akcję ponownie.
(0) Gator-chrupki | Gator Snack: Odrzuć znacznik zwłok, złomu lub intrygi w zasięgu do 3’’. Zanim usuniesz znacznik, przesuń
tę postać tak aby stykał się podstawką ze znacznikiem. Następnie odsłoń kartę (można oszukiwać). Wybierz jedno w zależności
od tego co otrzymałeś:
: Ta postać może wykonać (1) akcję ataku.
: Ta postać ciągnie 1 kartę.
: Ta postać leczy 2 obrażenia.
: Przesuń tę postać do 4’’ w dowolnym kierunku.
50 mm | wersja 2.0
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Ważne! Gra Malifaux i jakiekolwiek, oryginalne elementy użyte w plikach z tłumaczeniem są własnością Wyrd Miniatures. Celem udostępnienia tłumaczeń jest promowanie gry wśród polskich graczy. Tłumaczenie jest nieoficjalne i nie
jest wspierane przez Wyrd Miniatures. Z polskiej wersji językowej mogą korzystać wyłącznie posiadacze oryginalnych materiałów.
Important! Malifaux and any original elements used in the translation files are the property of Wyrd Miniatures. The purpose of providing translations is to promote the game among Polish players. The translation is unofficial and is
not supported by Wyrd Miniatures. Only the owners of original materials may use the Polish language version.

MCTAVISH | 11

poplecznik | żywy | najemnik | rzadkość 1
BAGIENNIK

tłumaczenie, skład: guślarz
Malifaux - McTavish
Karty postaci PL

