KOSZT

KOSZMAR, MARIONETKA, MROCZNY

Sti tch ed Tog eth er

OBRONA (DF) | WOLA (WP) | RANY (WD) | RUCH (WK) | SZARŻA (CG) | ROZMIAR (HT)
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ZDOLNOŚCI | ABILITIES
Trudny do zabicia | Hard to Kill: Gdy wartość RAN tej postaci jest większa lub równa 2, otrzymane obrażenia nie mogą zmniejszyć
wartości RAN poniżej 1.
Przegnita zawartość | Rotten Contents: Po otrzymaniu obrażeń, postać musi odsłonić kartę, której nie może oszukać.
Jeżeli wszystkie żywe postacie w 2 otrzymują 2 obrażenia.
Wieczny koszmar | Eternal Nightmare: Gdy postać otrzymuje obrażenia z ataku, które redukują liczbę RAN do 1, otrzymuje stan
reaktywacji.
ATAKI | ATTACK ACTIONS
(1) Haki | Hooks (Wręcz 5 / Odporność: OBRONA / Zasięg: 1): Cel otrzymuje 1 / 2 / 4 obrażenia.
(1) Zaryzykuj swoim życiem | Gamble Your Life (Zaklęcie 6 / Odporność: OBRONA / Zasięg: 6): Cel otrzymuje 3 / 4 / 7 obrażeń.
Jeżeli nie powiedzie się, przeciwnik wykonuje odsłonięcie obrażeń 3 / 4 / 7 przeciwko tej postaci. Odsłonięcia obrażeń z tej akcji
nie mogą być oszukiwane i ignorują wszystkie i .
(1) Gra z losem | A Game of Chance (Zaklęcie 5 / Odporność: WOLA / Zasięg: 6): Wybierz postac przeciwnika. Zwycięzca tego
starcia ciągnie dwie karty a nastepnie odrzuca jedną. Akcję można wykonać tylko raz na turę.
Orzeł, wygrywam | Heads, I Win: Jeżeli postaci powiedzie się, cel musi odrzucić kartę o ile może.
Reszka, przegrywasz | Tails, You Lose: Jeżeli postaci się nie powiedzie, pociągnij kartę.
TAKTYKI | TACTICAL ACTIONS
(0) Odrażająca mgła | Creepy Fog (Zaklęcie 6 / Wymóg: 13 ): Do końca tury, obszar
małą osłonę o ROZMIARZE 3.
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30 mm | wersja 2.2

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.

POZSZYWANIEC
| 6
sługa | twór

tłumaczenie, skład: guślarz
Malifaux - Stitched Together - Pozszywaniec
Karty postaci PL

