
  

ZADANIE B1:

SMOCZE   POMIOTY
ŚREDNI / 4+ BOHATERÓW / 90 MINUT

O dnalezienie nekromanckiego siedliszcza nigdy nie 
jest proste... a to zadanie zapamiętamy na 

długo. Zgromadzenie nekromantów czai się razem ze 
smokami , by za pomocą plugawych sił bronić swej 
kryjówki. Czarna magia wyzwala moc plam smoczych 
żółci , kiedy tylko ktoś podejdzie za blisko.
Możesz uciec, ale się nie ukryjesz pomiocie!

Potrzebne komponenty: Zombicide: Black Plague.
Potrzebne Kafelki: 1R, 2R, 5V, 7V, 8V i 9V.

CELE
•  Zgładź zgromadzenie. 
Wykonaj zadania w tej kolejności aby wygrać grę:
1 - Zdobądź wszystkie znaczniki Celu.
2 - Zabij nekromatę

ZASADY SPECJALNE
•  Rozłożenie.
-  Umieść zakryty losowo niebieski znacznik Celu pod jednym 
z czerwonych znaczników.
- Wymieszaj zielony znacznik Celu z dwoma czerwonymi 
znacznikami Celu i ułóż je zakryte obok planszy. To będzie 
stos pułapki.
- Umieść losowo żetony Smoczej żółci bez podglądania 
symboli Ognia/magicznej bariery z drugiej strony.
- Usuń z tali ekwipunku karty Smoczej żółci. Nie będą 
używane podczas tego zadania.

•  Bogactwa nekromantów. Każdy znacznik Celu daje 
5 punktów doświadczenia Bohaterowi, który go zdobędzie.

• Mistrzowsko wykonana broń! Kiedy niebieski znacznik 
Celu zostanie zdobyty, wybierz broń ze skarbca i dołącz ją do 
ekwipunku dowolnego Bohatera.

• Smok najwidoczniej jest chory. Kiedy dowolna postać 
kończy ruch (fazę ruchu) w strefie zawierającą plamę Smoczej 
żółci, przemieszcza się o kolejną strefę w tym samym 
kierunku. Jeśli jest to nie możliwe (np. zakręty albo strefa 
zawiera zombie) ten obowiązkowy ruch jest pomijany.

•  Aktywacja pułapki. Jeśli dowolna postać (albo grupa posta-
ci) po zakończeniu lub pominięciu, kończy ruch (albo fazę 
ruchu) w strefie zawierającej żeton Smoczej żółci, losuje 
znacznik Celu z stosu pułapki.
- Czerwony: Nic się nie dzieje.
- Zielony: Odwróć żeton Smoczej żółci na drugą stronę. 
Symbol ognia oznacza że strefa zostaje podpalona, a każda 
postać stojąca lub przechodząca przez tą strefę podlega 
efektowi Smoczego ognia. Symbol bariery oznacza że nic nie 
może wejść do strefy ani z niej wyjść (pole widzenia zostaje 
zablokowane). Oba efekty kończą się w kolejnej fazie 
końcowej. Ponownie rozmieść losowo żetony Smoczej żółci.

Strefa 

startowa graczy

Strefa Namnażania

Cele

(5 PD)

Drzwi

Żetony 

Smoczej 

żółci

ZADANIE - ZOMBICIDE
ver 1.1 - Tłumaczenie NW - takasobiestronka.wordpress.com


