ROZSZERZENIE – AUTOR: KEVIN RILEY

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

56 kart Klejnotów

22 karty
Modyfikatorów

6 żetonów Uciszenia

25 kart Artefaktów

9 kart Nemezis

20 żetonów
Impulsów

PRZYGOTOWANIE
ROZGRYWKI:
Użyj tej karty, jeśli chcesz
zwiększyć poziom trudności
Nemezis. Zastąp tą kartą inną
kartę tury Nemezis w talii tur.

ZASADY: Gdy ta karta
zostanie dobrana, rozpatrz
fazę główną tury Nemezis.
Następnie rozpatrz turę
Nemezis w normalny
sposób. Ta karta
uznawana jest
za kartę tury
Nemezis.

45 kart Zaklęć
1

1 karta Błysk
(karta tury)

8 żetonów Tarcz

Rozszerzenie Pogrzebane Sekrety wykorzystuje kilka mechanik oraz słów
kluczowych wprowadzonych w Aeon’s End: Legacy. Nie musisz jednak posiadać
Aeon’s End: Legacy, by móc wykorzystywać karty z tego rozszerzenia, gdyż
zostały one opisane poniżej.
Uciszenie: Gdy Poplecznik zostaje Uciszony,
połóż na nim żeton Uciszenia. W trakcie
następnej tury Nemezis, usuń ten żeton oraz
zignoruj efekt TRWAŁY tego Poplecznika.
Nie możesz Uciszyć Poplecznika, na którym
znajduje się już żeton Uciszenia.
Żetony Impulsów: Używane przez niektóre karty graczy.
Gracz nie może posiadać więcej niż pięć żetonów Impulsów
w jednym momencie. Wszystkie pozyskiwane żetony
Impulsów, przekraczające limit pięciu na gracza, przepadają.
Posiadane żetony Impulsów są przenoszone z tury na turę.
Żetony Tarcz: Używane przez niektórych Popleczników.
Jeżeli Poplecznik posiada symbol z numerem na nim, ten
Poplecznik wchodzi do gry z żetonami w liczbie podanej na
symbolu. Jeżeli Poplecznikowi zadawane są obrażenia, podczas
gdy ten Poplecznik posiada na sobie przynajmniej jeden żeton
Tarczy, usuń żeton Tarczy, zamiast usuwania żetonów Życia.
Usuń tylko jeden żeton Tarczy za każdym razem gdy temu
Poplecznikowi zadawane są obrażenia, niezależnie
od liczby zadawanych obrażeń.
PRZYKŁAD
Poplecznik posiada 3 żetony Tarcz oraz 1 punkt Życia.
Emilia aktywuje Zaklęcie zadające temu Poplecznikowi 3 obrażenia –
usuwa 1 żeton Tarczy. Emilia zadaje jeszcze 1 obrażenie – kolejny
żeton Tarczy zostaje usunięty. Poplecznik ma teraz 1 żeton Tarczy
oraz 1 punkt Życia.
Ta gra jest produktem wysokiej jakości. Została skompletowana z wielką starannością.
Jeśli jednak w Twoim egzemplarzu zdarzyły się jakieś braki, serdecznie za nie przepraszamy. Prosimy,
poinformuj o tym nasz Dział Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej
stronie: https://portalgames.pl/pl/reklamacje/
Wspieramy każdą naszą grę – także po jej wydaniu. Choć nasi redaktorzy i współpracownicy
pieczołowicie sprawdzają i szlifują materiały z gry, czasem – nieraz po miesiącach czy wręcz latach
od premiery – pojawia się konieczność wprowadzenia drobnych korekt, zmian czy ulepszeń.
Zobowiązujemy się wprowadzać do instrukcji niezbędne zmiany, bazując na opiniach społeczności
graczy i doświadczeniu autorów. Aktualną instrukcję, a nieraz i dodatkowe materiały (np. minirozszerzenia, FAQ) znajdziesz na naszej stronie internetowej: https://portalgames.pl/pl/aeons-end/
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