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MINIBOSSOWIE

Rozszerzenie Sen Tropiciela wprowadza także 
nową mechanikę rozgrywki: Minibossów.

Minibossów można dodać do dowolnego Roz‑
działu w dowolnej Kampanii. Stanowią oni 
dodatkowe utrudnienie, ale także zapewniają 
specjalne Nagrody tym, którzy ich pokonają.

Aby dołączyć Minibossów do Rozdziału, musicie 
najpierw stworzyć talię Przywołań Minibossów:

 � Odłóżcie na bok wszystkie karty Przywołań 
z napisem NIKOGO, a następnie wylosuj‑
cie dowolną liczbę kart z wizerunkami Mini‑
bossów. Zalecamy użycie 2, ale możecie też 
wylosować ich mniej albo więcej, w zależno‑
ści od tego, jak trudną rozgrywkę chcecie 
przygotować. OSTRZEŻENIE: Nie przesadź-
cie z dodawaniem zbyt wielu Minibossów!

 � Następnie dodajcie tyle kart z napisem NI‑
KOGO, aby łącznie w talii Przywołań Mini‑
bossów było tyle samo kart, co kafli w talii 
kafli danego Rozdziału.

 � Potasujcie talię Przywołań Minibossów i umieś ć  ‑ 
cie ją obok planszy Łowów.

ZASADY MINIBOSSÓW
 � Za każdym razem, gdy zostanie odkryty nowy 

kafel, po tym jak zostanie zapełniony i połą‑
czony z Mapą a Tropiciel poruszy się na nowe 
pole, odkryjcie kartę z talii Przywołań Mini‑
bossów. Jeśli na awersie jest napisane NIKO‑
GO, wtedy nic się nie dzieje. Jeśli ujawni ona 
Minibossa, przywołajcie wskazanego na tej 
karcie Minibossa na polu tego Tropiciela.

 � Minibossowie Aktywują się i działają dokład‑
nie tak samo, jak zwykli Wrogowie, z następu‑
jącymi wyjątkami:

 � Minibossowie nie są usuwani z Mapy pod‑
czas . Zamiast tego Leczą wszystkie .

 � Po zabiciu Minibossa Tropiciel, który 
tego dokonał, zyskuje 1 Tętnienie Krwi 
oraz specjalną Nagrodę lub Broń Palną 
wymienioną na dole karty tego Wroga. 
Może to doprowadzić do sytuacji, w któ‑
rej Tropiciel będzie dysponował 2 kopia‑
mi tej samej Nagrody. Może używać obu 
kopii (pamiętając o limicie 2 Narzędzi Tro-
piciela i 2 Run Carylla). 

 � Zabici Minibossowie nie odradzają się. 
Zostają pokonani na zawsze!

 � W efekcie działania Bram Mgły Mini‑
bossowie są usuwani tak, jak każdy inny 
Wróg.

DODATKOWY ROZDZIAŁ: KONIEC ŁOWÓW
Rozszerzenie Sen Tropiciela zawiera specjalny Dodatkowy Rozdział zatytułowany „Koniec Łowów”. 
Po ukończeniu Kampanii gracze mogą zdecydować się na rozegranie tego Dodatkowego Rozdzia‑
łu, używając Tropicieli, których wybrali podczas Kampanii (razem z zebranymi przez nich Ulepszenia-
mi i Nagrodami). Ten Dodatkowy Rozdział jest rozgrywany tak, jak zwykły Rozdział. 


