
W tym rozszerzeniu znajdziecie trzech narwanych Bohaterów, 
fanatycznego Łotra, dodatkowe Lokacje i nowe Wyzwanie 
Planu B. Możecie ich użyć oddzielnie, aby rozegrać wyjątkową 
partię gdzieś na peryferiach galaktyki lub dowolnie je 
wymieszać z Bohaterami, Łotrami, Lokacjami i Wyzwaniami 
z podstawowej wersji gry i innych rozszerzeń, aby przeżyć 
niepowtarzalną i zaskakującą rozgrywkę.

Guardians of the Galaxy - to miano przylgnęło do Bohaterów podróżujących wśród 
gwiazd, walczących w obronie słabych i wprowadzających porządek (czasem 
pozostawiając za sobą jeszcze większy bałagan). Nie ma jednak wątpliwości, 
że ich dobre uczynki przyćmiewają złe, co doprowadza Ronana do wściekłości! 
Ronan poprzysiągł, że Bohaterowie w swej prywatnej wojnie już nigdy nie wejdą 
w drogę jego ludowi Kree.
Wśród wszystkich przeciwników, z którymi Bohaterom zdarzyło się zetrzeć, Ronan 
jest jednym z najgroźniejszych, a jego plan jest bardzo prosty: chce raz na zawsze 
pozbyć się Bohaterów! Ronana i jego straszliwego młota boi się cała galaktyka 
i nawet gdy Star-Lord, Rocket Raccoon i Groot połączą siły, mają nikłą szansę na 
zwycięstwo. Bohaterowie muszą w pośpiechu podróżować pomiędzy światami, 
by udaremniać plany sług Ronana.
Nigdzie jednak nie mogą czuć się bezpiecznie, dopóki Ronan depcze im po 
piętach. Opóźnienie planów Ronana, tak by zaniechał pościgu, może być jedyną 
nadzieją Bohaterów, jeśli nie uda im się zebrać siły wystarczającej do pokonania 
go w walce. Rozpoczął się wyścig z czasem, którego stawką jest los galaktyki!

Witajcie pośród gwiazd!Witajcie pośród gwiazd!

MUN005_Leaflet_v04_PL.indd   1MUN005_Leaflet_v04_PL.indd   1 11.02.2021   23:2311.02.2021   23:23



KYLN

ZAKOŃCZENIE TURY

Możesz odrzucić 1 kartę z ręki na spód 

swojej talii, aby umieścić 1 żeton Akcji 

z puli na dowolnej karcie Zagrożenia.

Możesz odrzucić 1 żeton 

Akcji, aby dobrać 1 kartę.

MUZEUM KOLEKCJONERA

ZAKOŃCZENIE TURY

Możesz otrzymać 1 żeton .

MORAG

ZAKOŃCZENIE TURY

Możesz dobrać tyle kart, 

by mieć 3 w ręku.

XANDAR

ZAKOŃCZENIE TURY

Możesz odrzucić 1 żeton Akcji, 

aby dobrać 2 dowolne żetony Akcji 

( ,  lub ) z puli.

KNOWHERE

ZAKOŃCZENIE TURY

Możesz poruszyć się do 

dowolnej innej Lokacji.

ZAKOŃCZENIE TURY

MILANO

ZATŁOCZENIE

Za każdy żeton  lub , 

który nie może zostać dołożony do Lokacji, 

zadaj po 1 Obrażeniu wybranemu Bohaterowi 

(Bohaterowie decydują kto otrzyma każde z tych Obrażeń).

SPISEK ŁOTRA

Bohaterowie przegrywają, gdy jako 

drużyna mają 4 żetony Nokautu.

Ba
M!

SPECJALNE ZAS
ADY

Gdy Bohater zostanie 

Znokautowany, otrzymuje 

żeton Nokautu.

Bohaterowie wybierają 

1 Bohatera w Lokacji Ronana, 

który otrzymuje 2 Obrażenia.

2 : 5

3 : 9

4 : 12

RONAN

Groot RonanStar-Lord Rocket
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Porusz Łotra 

zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara 

do najbliższej 

Lokacji z dowolnym 

Bohaterem.

URATUJ
CIE CYW

ILI

POWSTRZYMAJCIE ZAGROŻENIA

POKONAJCIE ZBIRÓW

3 karty Misji

GROOT

ROCKET

STAR-LO
RD
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WIEK

14+ 1-4
GRACZY

12 kart Planu Łotra

WYZWANIEWYZWANIEWYZWANIEWYZWANIE

Opuszczając tę Lokację Bohaterowie  

muszą zużyć   zamiast .

UCIEK
INIER

ZY

1 planszetka Łotra

6 LoKACJI

KOMPONENTYKOMPONENTY WYZWANIE PLANU BWYZWANIE PLANU B

Wyzwanie Planu B daje Bohaterom dodatkowy sposób na wygraną. Zamiast 
dążyć do bezpośredniego starcia z Łotrem, Bohaterowie mogą skupić 
się na wypełnianiu trudniejszych niż zwykle Misji, co doprowadzi ich do 
ostatecznego zwycięstwa.

W trakcie przygotowania użyjcie 3 kart Misji Planu B z tego rozszerzenia zamiast 
3 kart Misji z podstawowej wersji gry.

Wypełniajcie Misje Planu B tak, jak normalne Misje. Zwróćcie uwagę, że na 
każdej z nich jest więcej pustych miejsc, których zapełnienie jest wymagane 
do wypełnienia Misji.

Bohaterowie mogą zwyciężyć standardowo pokonując Łotra lub wypełniając 
wszystkie 3 Misje Planu B.

©2021 & Spin Master Games Logo™ - Spin Master Ltd. Used under license./©2021 & logo Spin Master Games jest znakiem 
towarowym Spin Master Ltd. Wykorzystanym na podstawie licencji. All rights reserved./Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Distributed by CMON under sub-license from Spin Master Ltd./Dystrybucja przez CMON na podstawie sublicencji Spin Master 
Ltd. Spin Master Ltd., 225 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 3M2 Canada.

CMON and the CMON logo are trademarks of CMON Global Limited./CMON i logo CMON są znakami towarowymi CMON 
Global Limited. All rights reserved./Wszystkie prawa zastrzeżone. No part of this product may be reproduced without specific 
permission./Żadna część tego produktu nie może być kopiowana bez wyraźnego zezwolenia. Character pieces and plastic 
components included are pre-assembled and unpainted./Figurki i plastikowe elementy są zmontowane, lecz nie są pomalowane.

TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ. NIEPRZEZNACZONY DO UŻYTKU PRZEZ OSOBY W WIEKU PONIŻEJ 14 LAT.
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WYPRODUKOWANO  

W CHINACH   

Zawartość może się nieznacznie różnić od ilustracji.
Spełnia wymogi bezpieczeństwa CPSC.

36 kart Bohatera  
(po 12 dla każdego Bohatera)

6 kart Zagrożenia

1 karta 
Wyzwania
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