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OBRONA (DF) | WOLA (WP) | RANY (WD) | RUCH (WK) | SZARŻA (CG) | ROZMIAR (HT)
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ZDOLNOŚCI | ABILITIES
OBRONA (DF) / WOLA (WP) ( ) Tlące serce | Smoldering Heart: Gdy powiedzie się, atakująca postać otrzymuje stan płonięcia +1.
Kuloodporny | Bullet Proof: Redukuj wszystkie otrzymane obrażenia z akcji strzelania o +1, do minimum 1.
Męczennik | Martyr: Gdy inna NIEDOLA w 6 otrzyma obrażenia, wtedy po innych redukcjach obrażeń, ta postać może
otrzymać 1 obrażenie, aby zredukować o 1 obrażenia otrzymane przez inną NIEDOLĘ.
ATAKI | ATTACK ACTIONS
(1) Zapłon | Ignition (Zaklęcie 6 / Odporność: OBRONA / Zasięg: 12 lub 2): Cel otrzymuje stan płonięcia +1.
Wzniecać ogień | Stoke the Flames: Gdy powiedzie się, cel otrzymuje dodatkowo stan płoniecie +1 za każdą
w ostatecznym wyniku testu.
(0) Podżeganie | Incite (Zaklęcie 6 / Odporność: WOLA / Zasięg: 12): Cel otrzymuje następujący stan do początku
swojej następnej aktywacji: „Huśtawka nastrojów | Mood Swing: Gdy kontrolujący tę postać będzie miał możliwość aktywować
postać, wtedy przeciwnik może wybrać, aby została aktywowana ta postać (o ile jest to możliwe).
TAKTYKI | TACTICAL ACTIONS
(0) Wpadać w szał | Throw a Fit: Do końca tury, wszystkie wrogie postacie w 6, które nie był jeszcze aktywowane
otrzymują -2 WOLI.
(1) Zabawa zapałkami | Playing With Matches (Zaklęcie 6 / Wymóg: 13 / Zasięg: 4): Wszystkie postacie w zasięgu muszą
zdać test OBRONY o wymogu 15 albo otrzymują stan płonięcia +1.
Nafta i szmaty | Oil and Rags: Gdy powiedzie się, każda postać która nie zdała testu OBRONY otrzymuje dodatkowo
stan płonięcia +1.
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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.

IGGY | 5

egzekutor | żywy | rzadkość 1
NIEDOLA, ZAGUBIONY

tłumaczenie, skład: guślarz
Malifaux - Iggy
Karty postaci PL

