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NIEDOLA, IMITATORKA
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OBRONA (DF) | WOLA (WP) | RANY (WD) | RUCH (WK) | SZARŻA (CG) | ROZMIAR (HT)
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ZDOLNOŚCI | ABILITIES
Manipulator 14 | Manipulative: Jeżeli ta postać nie była aktywowana w tej turze, wroga postać atakująca ją musi przejść test WOLI
z wymogiem 14, aby atak się powiódł.
Nie przeszkadzaj sobie | Don’t Mind Me: Postać może wykonywać interakcje gdy jest zaangażowana.
Który jest prawdziwy?! | Which One is Real?!: Postacie strzelające do tej zaangażowanej postaci, nigdy nie odsłaniają karty za tą
postać podczas losowania celu.
Zła omeny | Ill Omens: Po odsłonieciu inicjatywy i przed wydaniem Kamieni Dusz ta postać może oszukać los.
ATAKI | ATTACK ACTIONS
(1) Pięści | Fists (Wręcz 5 / Odporność: OBRONA / Zasięg:
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1): Cel otrzymuje 1 / 1 / 2 obrażenia.

TAKTYKI | TACTICAL ACTIONS
(0) Wtopić się w tłum | Blend In (Zaklęcie 8 / Wymóg: 15 ): Postać otrzymuje jeden z nastepujących stanów do końca tury.
Kameleon | Chameleon: Ataki strzeleckie przeciw tej postaci otrzymują .
Znajoma twarz | A Familiar Face: Ataki wręcz przeciw tej postaci otrzymują .
(0) Imitator | Mimic (Zaklęcie 8 / Wymóg: 15 / Zasięg: 8): Wybierz (1) akcję postaci (nie lidera) lub z usprawnienia, w której
nie wymienia się nazwy postaci. Do końca aktywacji ta postać może wykonywać tą akcję tak jakby była wydrukowana na jej
karcie postaci. Wykonanie tej akcji nie uruchamia wyzwalaczy.
Idealne połączenie | Perfect Blend: Jeżeli postaci się powiedzie, natychmiast wykonaj wybraną akcję.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

30 mm | wersja 2.0

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.

DOPPLEGANGER
| 7
egzekutorka | żywa | rzadkość 1

WERSJA 2.0 / tłumaczenie: guślarz
Malifaux - Doppleganger
Karty postaci PL

