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Ta instrukcja zawiera obszerną listę zasad do gry 
Mythic Battle: Pantheon. Na końcu znajduje się krótka 
historia każdej jednostki znajdującej się w zestawie 
podstawowym.

Zasady tutaj zostały napisane w sposób jasny i zwięzły 
bez niepotrzebnych opisów, co nie ułatwia ich nauki od 
początku. Jeśli jesteś nowicjuszem w Mythic Battles, 
najlepszym sposobem jest rozpoczęcie od przeczytania 
Instrukcji Wprowadzającej, która została stworzona, aby 
poprowadzić cię w pierwszych bitwach. Kiedy rozegrasz 
swoją pierwszą bitwę i kolejną zmieniając stronę, 
powinieneś już znać podstawowe założenia i zasady 
gry. Pozwoli ci to łatwo i w pełni zrozumieć opisane 
tutaj zasady.

Po rozegraniu kilku partii nie będziesz musiał tak 
często wracać do tej instrukcji. Wszystkie ważne 
informacje, potrzebne podczas rozgrywki, znajdują się 
na planszach i kartach pomocy. Jednak jeśli musisz 
sprawdzić jakąś zasadę, aby ci to ułatwić, na końcu 
umieściliśmy słownik terminów, str. 36.

Słownik terminów ma pomóc ci w szybki sposób, 
uzyskać odpowiedz na twoje pytanie, pozwalając ci 
szybko wrócić do gry.

Aby uniknąć nieporozumień, używamy następu-
jącego stylu:

Statystyki są zapisywane kursywą w ten sposób: 
ofensywa.

Moce i zdolności są napisane wielką literą, w ten 
sposób: Wydzieranie Dusz, Przywódca i Rozkaz 
Wygnania.

HIERARCHIA ZASAD
Niektóre zasady są stworzone, aby zastępowały 
inne, np. kiedy jakaś moc nagina albo łamie 
normalne zasady.

Podczas gry, jeśli dwie zasady są sprzeczne ze 
sobą, zasada, która ma wyższy priorytet, ma 
pierwszeństwo.

Kolejność od najwyższego do najniższego 
priorytetu:

1) Zasady specjalne scenariusza
2) Opis Mocy
3) Opis Zdolności
4) Zasady Podstawowe z tej instrukcji
5) Definicje z tej instrukcji
6) Karta pomocy
7) Instrukcja wprowadzająca

Jeśli dwie zasady mają równy priorytet i wydają się 
sprzeczne ze sobą, przeczytaj je dokładnie jeszcze 
raz. Zasady zostały stworzone tak, żeby sobie nie 
zaprzeczały. Jeśli dalej uważasz, że są sprzeczne, 
aktywny gracz decyduje, która zasada ma 
pierwszeństwo. Uzgodniona zasada obwiązuje do 
końca gry. Po zakończeniu partii możesz ją 
sprawdzić w FAQ na stronie lub zapytać na 
oficjalnym forum Mythic Battles.

ZASADY TOCZENIA
BITWY

WpROWADZENIE
W Mythic Battle znajduje się wiele terminów, 
które są słowami powszechnie używanymi, ale w 
grze mają one dodatkowe znaczenie, ich pełna 
lista znajduje się na str. 36.
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Gra Mythic Battles: Pantheon zawiera wiele różnych 
rodzajów komponentów. Przykład każdego z nich został 
przedstawiony tutaj.

KSIĘGA SCENARIUSZY

PLANSZA MAPY
Plansza mapy jest obszarem gry, podzielonym na 
wiele mniejszych obszarów o nieregularnym kształcie. 
W środku każdego obszaru znajduje się symbol 
środka. Kształt tego symbolu oznacza rodzaj terenu 
tego obszaru.

Symbol środka posiada też liczbę, która wyznacza 
pojemność obszaru. Kiedy ilość jednostek (nie figurek) 
znajdujących się w tym obszarze będzie równa 
pojemności, obszar jest pełny.

Rodzaje terenu obszarów

Przykładowe oddziały

Przykładowe potwory

Przykładowi bohaterowie

Przykładowe bóstwa

Skała Drzewo
(Teren lasu)

Zniszczona
kolumna

(Teren ruin)

ELEMENTY TERENU 3D

Otwarty teren

Urwisko

Las

Szczelina

Woda

Ruiny

SchodyBagna

Skała

Lawa

Klatki Tartaru

KOMPONENTY GRY

Kiedy rozgrywasz grę na zasadach podstawowych, 
będziesz musiał wybrać scenariusz z tego podręcznika.

FIGURKI
Każda jednostka jest reprezentowana na planszy przez 
odpowiednią ilość figurek. Oddział składa się z 2+ 
identycznych figurek. Pozostałe rodzaje jednostek są 
reprezentowane przez 1 unikatową figurkę.

W
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PLANSZA

1   Klips statystyk. Plastikowy klips jest mocowany we 
wcięciu na planszy. Aktualny poziom statystyk jednostki 
jest widoczny przez otwór klipsa. Symbole statystyk są 
wytłoczone na klipsie, a ich wartość jest poniżej. Jeśli 
nie zapisano w scenariuszu inaczej, to jednostka 
rozpoczyna bitwę z klipsem w najwyższym rzędzie. 
Kiedy jednostka zostanie zraniona, klips jest 
przesuwany o odpowiednią ilość rzędów w dół, aby 
wskazać aktualną wartość zredukowanych statystyk.

2  Ilość kart aktywacji dostępnych dla jednostki. 
Każda gwiazda reprezentuje jedną kartę.

3  Wartość strategiczna to ilość kart sztuki wojny, 
które dodaje do talii ta jednostka. Każda Grecka 
lambda reprezentuje jedną kartę. 

4  Koszt jednostki w punktach rekrutacji (w skrócie 
PR).

5  Nazwa jednostki. 

6   Zdolności jednostki.

7   Moce jednostki. Poniżej znajdują się różne rodzaje 
mocy jednostki. Jeśli jednostka posiada dwie moce, jedna 
posiada symbol z czarnym tłem, a druga z białym. Każdej 
odpowiada symbol lub wartość znajdująca się w kolumnie 
mocy w aktualnym rzędzie. Na planszy znajduje się 
również koszt mocy w kartach sztuki wojny i opis jego 
efektu. Jeśli moc ma wartość zaznaczoną jako X, użyj 
wartości odpowiadającej jej kolorowi z aktualnego 
poziomu statystyki w kolumnie mocy.

 8   Jeśli moc korzysta z żetonów, ilość jest zaznaczona 
w tym miejscu.

9 Rodzaj jednostki. Jednostki dzielimy na wodne, 
ognioodporne lub latające. Jeśli jednostka nie posiada 
symbolu, to jest jednostką lądową.

Plansza Heraklesa

5

1

2

4

3

9

7

6

RODZAJE JEDNOSTEK

Wodna jednostka

Latająca jednostka

Ognioodporna
jednostka

8

Oddział posiada kartę oddziału, każda inna jednostka 
posiada planszę. Na wszystkich znajdują się niezbędne 
informacje i możliwość śledzenia wartości statystyk.

W
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Defensywa: wartość, która wskazuje jak 
trudno zranić jednostkę.

Zasięg: maksymalna odległość (w 
obszarach), na którą jednostka może 
przeprowadzić atak. Zasięg 0 to obszar, 
w którym znajduje się jednostka.

Ruch: ilość obszarów, które pokonuje 
jednostka podczas marszu.

Moc: ilość kości potrzebnych podczas 
specjalnych ataków (wartość) lub 
dostępność mocy (symbol). Jeśli znajdują 
się tam myślniki to oznacza, że z mocy nie 
można już dłużej korzystać.

Życie: ilość ran potrzebnych do zniszczenia 
jednostki.

Atak specjalny. Rodzaj mocy, który może 
być używany tylko podczas aktywacji tej 
jednostki i tylko jeśli korzysta ze zwykłej 
akcji. Użycie mocy ataku specjalnego jest 
liczone jako akcja ataku jednostki w tej 
turze.

Aktywna. Rodzaj mocy, który może być 
używany tylko podczas aktywacji tej 
jednostki i tylko jeśli korzysta ze zwykłej 
akcji.

Pasywna. Rodzaj mocy, który może być 
używana w dowolnym momencie, z 
wyjątkiem aktywacji, w której jednostka, 
wybierze złożoną akcję.

Trwała. Rodzaj mocy, której można 
używać w dowolnym momencie.

RODZAJE MOCY

KARTY ODDZIAŁÓW
Oddział posiada kartę oddziału. Zawiera ona niezbędne 
informacje i możliwość śledzenia wartości statystyk. 
Karty oddziałów są mniejsze i prostsze niż plansze, 
ponieważ oddziały mają mniej statystyk i nie posiadają 
mocy tak jak inne jednostki.

Oddział zawsze kosztuje 1 RP, dlatego nie jest to 
zaznaczone.

Oddziały używają figurek do śledzenia ilości ran, więc 
nie potrzebują statystki życie.

1   Ilość figurek kompletnej jednostki. Każdy pionek 
reprezentuje jedną figurkę. Jednostka zawsze 
rozpoczyna bitwę w komplecie.

2 Ilość kart aktywacji dostępnych dla jednostki. 
Każda gwiazda reprezentuje jedną kartę.

3  Nazwa jednostki.

4 Rodzaj jednostki. Jednostka może być wodna, 
ognioodporna lub latająca. Jeśli jednostka nie posiada 
symbolu, to jest jednostką lądową.

5  Statystyki jednostki. Składają się z ofensywy, 
defensywy, zasięgu i ruchu.

6 Zdolności jednostki. Oddział może używać tych 
zdolności, jeśli tylko jest kompletny.

7   Specjalne zasady jednostki. Wiele oddziałów otrzy-
muje bonusy, które są zależne od ilości pozostałych 
figurek.     

1062

POTĘŻNY RZUT
STRAŻNIK

za każdego Spartiate

+1
3

4
1

5

7

6

?

sTATYSTYKI
Ofensywa: ilość kości, których używa 
jednostka w czasie ataku podczas rzutu 
w pierwszym starciu.

We wszystkich przypadkach opis pojedynczej mocy 

jest określony przez czas i efekt.

Karta oddziału Spartiatów

2

SPARTIACI
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KARTY SZTUKI WOJNY 
Wszystkie karty sztuki wojny są takie 
same. Każda karta sztuki wojny po-
siada symbol Lambda w rogu. 

KARTY AKTYWACJI
Każda jednostka ma swój zestaw 
identycznych kart aktywacji. Na karcie 
aktywacji znajduje się tylko nazwa 
jednostki i ilość kart aktywacji, które 
posiada.

oMPFALOS

I KARTA OMPFALOSA
Plastikowe „klejnoty” omfalos repre-
zentują skupienie boskiej energii. 
Umieszcza się je na mapie, tak jak 
wskazano to w scenariuszu.

Wszystkie karty omfalos są identyczne. 
Każda karta omfalosa ma jego symbol 
w rogu.

ŻETONY
Niektóre moce korzystają z żetonów. Zestaw 
podstawowy zawiera kilka zestawów żetonów. Każda 
jednostka, która używa żetonów, powinna otrzymać ich 
tyle, ile potrzebuje z jednego zestawu. Możesz używać 
dowolnego zestawu żetonów dla dowolnej mocy.

Na początku gry, umieść żetony na planszy jednostki. Ten 
zasób jest nazywany pulą żetonów jednostki. Jeśli nie 
zaznaczono inaczej to gdy efekt żetonu zostanie usunięty, 
wraca on do puli jednostki która z niego korzysta.

LE
O
N
ID
A
S

LEO
N
ID
A
S

LEONIDAS

Każda rozgrywka w Mythic Battles: Pantheon jest 
przygotowywana w ten sam sposób, według nastę-
pujących kroków:

1. Wybieranie scenariusza.
2. Rekrutacji armii każdego z graczy.
3. Przygotowanie stołu.
4. Rozpoczęcie rozgrywki.

WYBIERANIE SCENARIUSZA
Księga scenariuszy w zestawie podstawowym zawiera 
scenariusze dla 1,2,3 i 4 graczy. Dodatkowe scenariusze 
są dostępne w różnych dodatkach i na forum Mythic 
Games w sekcji Mythic Battles: Pantheon z materiałami 
dodatkowymi.

Jeśli scenariusz nie jest częścią kampanii, zasad 
turniejowych lub czegoś podobnego, każdy gracz rzuca 
jedną kością. Gracz z największym wynikiem wybiera 
jaki scenariusz zostanie rozegrany. W przypadku remisu 
najmłodszy gracz remisu wybiera.

ZWYCIĘSTWO W ROZGRYWCE
Każdy scenariusz posiada własne warunki zwycięstwa, 
które są częścią opisu scenariusza i nie zawsze są takie 
same dla każdego gracza. Przed rozpoczęciem gry 
upewnijcie się, że każdy z graczy zna warunki swojego 
zwycięstwa.

rEKRUTACJA ARMII

Scenariusz i liczba graczy określa ile Punktów Rekrutacji 
(w skrócie PR), jest dostępnych do wydania na armię 
dla każdego gracza.

Scenariusz także określa, kto będzie głównym graczem 
i jakie są ograniczenia odnośnie tego, które jednostki 
są dostępne.

PRZYGOTOWANIE
ROZGRYWKI

Każdy z graczy musi zrekrutować swoją własną armię.

W
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Wykonaj poniższe czynności:

1. Rozłóż wszystkie plansze i karty oddziałów
dostępnych jednostek na stole.

2. Rozpoczynając od głównego gracza i idąc
zgodnie z ruchem wskazówek, każdy gracz 
wybiera jedno bóstwo dla swojej armii.

a. Kiedy gracz wybierze boga dla swojej
armii, zmniejsza dostępne PR o koszt PR 
bóstwa i bierze odpowiadającą mu planszę.

b. Kiedy każdy gracz wybierze 1 bóstwo,
wszystkie pozostałe bóstwa są odkładane do 
pudełka.

c. W każdej armii nie może być nigdy więcej
niż 1 bóstwo.

3. Rozpoczynając od ostatniego gracza, który
wybierał bóstwo i idąc w przeciwnym kierunku do 
wskazówek zegara, gracze wybierają resztę swojej 
armii.

a. Za każdym razem, kiedy gracz ma swoją
turę wyboru, musi wybrać jedną jednostkę, 
na którą go stać.

b. Kiedy gracz wybierze jednostkę do swojej
armii, zmniejsza swoje dostępne PR o koszt 
PR jednostki i bierze jej planszę lub kartę 
oddziału.

c. Jeśli gracza nie stać na żadną z pozo-
stałych jednostek, wszystkie pozostałe PR są 
zamieniane na karty omfalosów: bierze 1 
kartę za każdy niewykorzystany PR. Będą 
one częścią startowej ręki gracza.

d. Jeśli gracz nie posiada już Punktów
Rekrutacji, pozostali gracze kontynuują 
kolejno dobieranie jednostek, pomijając 
graczy, którzy skończyli rekrutację.

e. Wybieranie w przeciwnym kierunku do
wskazówek zegara trwa tak długo, aż 
wszyscy gracze wydadzą swoje PR.

f. Wszystkie jednostki, które nie zostały
zrekrutowane, zostają umieszczone z 
powrotem w pudełku.

PRZYGOTOWANIE STOŁU

Wykonaj poniższe czynności:

1. Umieść mapę wymaganą w scenariuszu na środku 
stołu. Rozłóż na niej wszystkie tereny 3D, omfalosy i 
inne żetony lub figurki, które są zaznaczone na mapie 
scenariusza.

2. Umieść wszystkie kości, karty sztuki wojny i karty 
omfalos obok planszy.

3. Każdy gracz musi umieścić przed sobą wszystkie 
plansze i karty oddziałów jednostek, które 
zrekrutował do swojej armii. Upewnij się, że na 
wszystkich planszach klips statystyk jest ustawiony 
na maksymalnej wartości życia.

4. Każdy gracz otrzymuje figurki, które reprezentują 
jednostki w jego armii i umieszcza je przy 
odpowiadającej planszy lub karcie oddziału.

5. Każdy z graczy, którego jednostki wymagają 
żetonów, bierze dowolny ich zestaw i umieszcza go 
na odpowiedniej planszy lub karcie oddziału.

6. Każdy z graczy bierze karty aktywacji dla każdej 
jednostki w swojej armii. Następnie liczy łączną 
wartość strategiczną swoich jednostek i otrzymuje tyle 
kart sztuki wojny. Na koniec każdy gracz tasuje razem 
karty aktywacji i sztuki wojny tworząc swoją talię.

7. Główny gracz bierze pozostałe karty sztuki wojny 
i rozdaje każdemu graczowi po 3.

8. Każdy gracz dobiera 3 karty ze swojej talii.

9. Każdy gracz dodaje do swojej ręki karty omfalos, 
które otrzymał w kroku 3c podczas rekrutacji armii.

10. Początkowa ręka każdego gracza składa się z 3 
kart sztuki wojny otrzymanych z zasobów, 3 kart 
losowo dobranych ze swojej talii i dowolnej ilością 
kart omfalos, które otrzymał za niewykorzystane PR.

W
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Mythic Battles jest rozgrywane jako seria rund, podczas 
których każdy gracz ma swoją turę.

Scenariusz określa, kto jest głównym graczem. Każda 
runda jest rozgrywana, zaczynając od głównego gracza, 
kontynuując zgodnie z ruchem wskazówek.

PRZEBIEG TURY
Każda tura składa się z następujących faz. Aktywny 
gracz musi wykonać po kolei każdy z kroków, chyba 
że zostanie przekierowany do dalszego. 

Karty mogą zostać odrzucone tylko z ręki gracza.

a - FAZA ROZPOCZĘCIA TURY

A1 Efekt mocy, który został uruchomiony 
w twojej poprzedniej turze i działał 
przez 1 rundę, kończy się teraz. 

A2 Dobierz 1 kartę ze swojej talii.

b - PIERWSZA FAZA AKTYWACJI

B1  Wybierz czy aktywować jednostkę, 
czy przejść do  D1 .

B2  Odrzuć 1 kartę aktywacji aktywowanej 
jednostki.

B3  Wybierz, co jednostka będzie robić:

a. 0-2 Zwykłych akcji (przejdź do B4 )
lub

b. 0-1 Złożona akcja (przejdź do B7 )

B4 Rozpatrz moce, które uruchamiają 
się na początku aktywacji jednostki.

B5 Rozpatrz 0-2 różne zwykłe akcje tą 
jednostką.

B7 Rozpatrz 0-1 Złożonych akcji, 
następnie zakończ aktywację jednostki 
(przejdź do C1 ). Podczas aktywacji 
jednostki, która korzysta ze złożonej 
akcji, traktuje się ją, jakby nie miała 
zdolności, a jedynie trwałe moce.

PRZEBIEG GRY

A3 Decydujesz czy pasujesz, czy 
kontynuujesz turę. Jeśli pasujesz, możesz 
dobierać drugą kartę i natychmiast 
kończysz turę (przejdź do  D2  ).

B6 Rozpatrz moce, które uruchamiają 
się pod koniec aktywacji jednostki 
(przejdź do C1 ). 

W
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lIMIT AKTYWACJI

Jednostka nie może zostać aktywowana więcej niż raz 
na turę.

NIEAKTYWNI GRACZE

- Użyć manewru wyszukania karty (patrz str. 24).

- Użyć odwetu (patrz str. 18) lub uniku (patrz str. 24) w 
odpowiedzi, kiedy jedna z jego jednostek stanie się 
celem ataku.

- Aktywować oddział wskazany przez aktywnego gracz, 
który jest sojusznikiem i wykorzystał Przywództwo, 
wybierając jednostkę nieaktywnego gracza.

rOZPATRYWANIE EFEKTÓW ZACHODZĄCYCH W
TYM SAMYM CZASIE
Jeśli jedna lub więcej mocy (lub innych efektów) zachodzi 
podczas tego samego kroku, aktywny gracz decyduje, w 
jakiej kolejności będą rozpatrywane. Każda z nich musi 
być rozpatrzona przed rozpatrzeniem następnej.

KIEDY TALIA GRACZA SIĘ WYCZERPIE
Kiedy jeden z graczy nie może dobrać karty z talii, ponieważ 
się skończyły, gra zostaje wstrzymana. Wszyscy gracze 
odnawiają swoje talie, według poniższych kroków:

1. Każdy gracz zachowuje swoje karty na ręce.

2. Każdy gracz dodaje pozostałe karty ze swojej talii
do kart na ręce.

3. Każdy gracz tasuje swój stos kart odrzuconych i
tworzy nową talię.

4. Każdy z graczy dobiera 3 karty.

5. Gracz, który wstrzymał grę, dobiera pozostałe karty,
których nie mógł wcześniej dobrać.

6. Gra wraca do tego samego kroku, w którym została
wstrzymana.

c - DRUGA FAZA AKTYWACJI

C1 Wybierz czy chcesz odrzucić 1 kartę 
sztuki wojny, aby aktywować drugą 
jednostkę, czy przejść do D1 .

C2 Odrzuć 1 kartę aktywacji 
aktywowanej jednostki. 

C3 Wybierz, co jednostka będzie robić:

a. 0-2 Zwykłych akcji (przejdź do C4 )
lub

b. 0-1 Złożona akcja (przejdź do C7 ).

C4 Rozpatrz moce, które uruchamiają 
się na początku aktywacji jednostki.

C5 Rozpatrz 0-2 różne zwykłe akcje tą 
jednostką.

C6 Rozpatrz moce, które uruchamiają 
się pod koniec aktywacji jednostki 
(przejdź do D1  ).

C7 Rozpatrz 0-1 Złożonych akcji, 
następnie zakończ aktywację jednostki 
(przejdź do D1 ). Podczas aktywacji 
jednostki, która korzysta ze złożonej 
akcji, traktuje się ją, jakby nie miała 
zdolności, a jedynie trwałe moce.

d - FAZA KOŃCA TURY

D1  Zdecyduj czy chcesz odrzucić 1 kartę 
sztuki wojny, aby przywołać 1 oddział. 
Patrz str. 25.

D2  Status aktywnego gracza 
przechodzi na lewo, nowy aktywny 
gracz rozpoczyna swoją turę od A1 .

Gracz może aktywować maksymalnie do 2 jednostek w 
swojej armii podczas każdej ze swoich tur.

Kiedy gracz jest nieaktywny, może wykonać jedną z 
poniższych rzeczy:W
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AKCJE

Jest 6 akcji do wyboru, które są podzielone na dwa 
typy: Zwykłe i Złożone.

ZWYKŁE AKCJE

Marsz
Atak

Zdobycie

ZŁOŻONE AKCJE

Bieg 
Wchłonięcie 

Rozstawienie

Jednostka może wykonać od 0 do 2 różnych   
  zwykłych akcji lub od 0 do 1 złożonej akcji 
   na  aktywację.

Jednostka nie może maszerować po tym, 
jak wykonała akcję ataku w tej samej aktywacji.

Każda akcja musi zostać zakończona przed rozpoczęciem 
następnej.

W dalszej części znajduje się szczegółowy opis,  
     podzielono na trzy grupy, w zależności od tego, 
       na czym się koncentruje:

Poruszanie się
(Marsz, Bieg, Rozstawienie)

Atakowanie
(Atak)

Omfalos
(Zdobycie, Wchłonięcie)

12
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MARSZ (ZWYKŁA AKCJA)
Jednostka nie może wpierw zaatakować, a następnie 
wykonać marszu w czasie tej samej aktywacji. 

Podczas akcji marszu, jednostka może przemieścić się 
o ilość obszarów równą lub mniejszą od jej wartości
ruchu. Każdy kolejny przebyty obszar w czasie marszu 
musi sąsiadować z poprzednim.

Marsz jednostki kończy się, kiedy wejdzie ona na 
obszar zawierający jedną lub więcej jednostek wroga.

Jednostka nie może wejść do obszaru, który jest pełny.

BIEG (ZŁOŻONA AKCJA) 
Podczas akcji bieg, jednostka może przejść ilość 
obszarów równą lub mniejszą od jej wartości ruchu +1. 
Każdy kolejny przebyty obszar w czasie biegu musi 
sąsiadować z poprzednim.

Bieg jednostki kończy się, kiedy wejdzie ona na obszar 
zawierający jedną lub więcej jednostek wroga. 

Jednostka nie może wejść do obszaru, który jest pełny.

ROZSTAWIENIE (ZŁOŻONA AKCJA)
Jeśli jednostka zaczyna grę poza polem bitwy, jej 
pierwszą akcją musi być rozstawienie.

Podczas akcji rozstawienia, jednostka jest umieszczana 
w strefie rozstawienia armii, tak jak jest to zaznaczone 
w scenariuszu. Aktywacja tej jednostki dobiega końca.

Jednostka nie może zostać rozstawiona na obszarze, do 
którego nie można maszerować.

Jednostka nie może używać zdolności i mocy, jeśli 
wcześniej korzystała z akcji rozstawienia.

Jednostka może opuścić pole bitwy, tylko jeśli zostanie 
zniszczona.

Aktywowana jednostka, która korzysta ze złożonej akcji, 
jest traktowana, jakby nie miała zdolności, a jedynie 
trwałe moce.

JEDNOSTKI LĄDOWE
Jednostki są lądowe, chyba że zostały oznaczone inaczej. 
Jednostki lądowe podlegają wszystkim efektom terenów.

JEDNOSTKI OGNIOODPORNE
Jednostki ognioodporne są oznaczone 
symbolem płomienia na planszy lub 
karcie oddziału. Jednostki ognioodporne 

ignorują wszystkie efekty terenu lawy w stanie uśpionym 
i erupcji. Podlegają jednak wszystkim pozostałym 
efektom terenów. 

JEDNOSTKI WODNE
Jednostki wodne są oznaczone symbolem 
trójzębu na planszy lub karcie oddziału. 
Otrzymują one +1 do ruchu w czasie akcji 

marszu lub biegu, kiedy zaczynają i poruszają się po 
terenach wodnych podczas tej akcji.

Jednostki wodne ignorują wszystkie efekty terenu 
wody. Podlegają jednak wszystkim pozostałym efektom 
terenów.

JEDNOSTKI LATAJĄCE
Jednostki latające są oznaczone symbolem 
ptaka na planszy lub karcie oddziału. 
Ignorują one wszystkie efekty terenów.

PORUSZANIE SIĘ

RODZAJ JEDNOSTKI 
Każda jednostka należy do któregoś z podanych rodzajów:

Aktywowana jednostka, która korzysta ze złożonej akcji, 
jest traktowana, jakby nie miała zdolności, a jedynie 
trwałe moce.

W
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Ten obszar jest przeszkodą.

Elementy 3D: brak.

Efekt terenu: jednostka nie może maszerować, biegać 
lub być rozstawiona na tym terenie.

Ten obszar jest przeszkodą.

Elementy 3D: 2x drzewo.

Efekt terenu: jednostki na tym obszarze otrzymują +1 do 
defensywy przeciwko atakującym jednostką latającym lub 
atakom z zasięgu 1+.

Lawa może istnieć w dwóch różnych stanach: 
uśpionym i erupcji. Lawa jest zawsze w stanie 
uśpionym, chyba że scenariusz mówi inaczej.

Lawa w stanie uśpionym
Elementy 3D: brak

Efekt terenu: jednostka nie może zakończyć swojej tury 
na tym obszarze. Jeśli jednostka wejdzie na obszar 
lawy w stanie uśpienia, staje się cele ataku o sile 5 
kości. Jednostka ta zostaje przesunięta o 1 obszar na 
sąsiadujący niezawierający lawy obszar wybrany przez 
przeciwnego gracza.

Lawa w stanie erupcji 
Elementy 3D: brak

Efekt terenu: jednostka nie może maszerować, biegać 
lub być rozstawiona na lawie w stanie erupcji. Jeśli 
jednostka wejdzie na obszar lawy w stanie erupcji, 
staje się cele ataku o sile 7 kości. Jednostka ta zostaje 
przesunięta o 1 obszar na sąsiadujący niezawierający 
lawy obszar wybrany przez przeciwnego gracza.

Elementy 3D: brak.

Efekt terenu: brak

RODZAJE GRANIC
Każdy obszar jest oddzielony jednym rodzajem poje-
dynczej granicy, której efekt jest opisany poniżej:

Normalna granica: brak efektu.

Nieprzekraczalna: jednostki nie mogą masze-
rować lub biegać przez tę granicę.

Łańcuchy Tartaru: jednostki nielatające bez 
zdolności Wspinaczka muszą zakończyć akcję 
marszu lub biegu, kiedy przekroczą tę granicę.

Ściany klatek Tartaru: potwory i bóstwa nie 
mogą maszerować lub biegać przez tę granicę.

Wzniesienie: jednostki stojące za granicą, z 
której wskazuje strzałka, otrzymują +1 do 
ofensywy i +1 do zasięgu, a także ignorują 
wszystkie przeszkody przy określaniu czy cel 
widoczny, przeciwko jednostkom stojącym 
przed granicą, z której wskazuje strzałka.

Skarpa: jednostki nielatające nie mogą 
maszerować lub biegać przez tę granicę, 
chyba że mają zdolność Wspinaczka.

TERENY URWISKO

LAS

LAWA

OTWARTY TEREN

Niektóre tereny posiadają elementy 3D. Efekt terenu ma 
zastosowanie tylko wtedy gdy znajduje się na nim co 
najmniej jeden z elementów 3D. Kiedy wszystkie elementy 
3D zostaną usunięte, obszar ten jest traktowany, jak 
otwarty teren w dalszej części gry.

Jeśli dany rodzaj jednostki (patrz str. 13) zawiera w 
opisie informacje o tym, że ignoruje efekty konkretnego 
rodzaju terenu, to wszystkie wyszczególnione informacje 
rozpoczynające się od „Efekt terenu” są przez nią 
ignorowane. Jednak jeśli teren był przeszkodą, dalej nią 
pozostaje.

Każdy obszar to pojedynczy rodzaj terenu. Na każdym 
obszarze znajduje się symbol środka, który określa 
rodzaj terenu.

Efekty terenów zawsze działają na obszarach, które 
nie posiadają elementów terenu 3D.

RODZAJE TERENU

Poniższa lista zawiera opisy efektów terenów 
każdego rodzaju.

W
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Elementy 3D: brak.

Efekt terenu: jednostki na tym obszarze nie mogą 
maszerować, ale mogą wykonać bieg, przemieszczając 
się maksymalnie o 1 obszar. Jednostki wchodzące na 
ten obszar muszą się zatrzymać, a ich aktywacja 
natychmiast się kończy.

Efekt terenu: jednostki na tym obszarze otrzymują  
-1 do defensywy przeciw atakom o zasięgu 1+.

Ten obszar jest przeszkodą.

Elementy 3D: brak.

Efekt terenu: jednostki na tym obszarze otrzymują   
+1 do defensywy przeciwko wszystkim atakom 
jednostek latających i atakom o zasięgu 1+.

Ten obszar jest przeszkodą.

Elementy 3D: brak.

Efekt terenu: żadna jednostka nie może w żaden sposób 
wejść na ten obszar.

Elementy 3D: brak.

Efekt terenu: jednostki na tym obszarze nie mogą 
używać żadnych zdolności.

Efekt terenu: jednostki na tym obszarze mogą korzystać 
z pasywnych lub trwałych mocy.

Elementy 3D: brak.

Efekt terenu: Oddziały i bohaterowie traktują ten 
obszar jak otwarty teren.

Efekt terenu: bóstwa i potwory nie mogą kończyć 
aktywacji na tym obszarze. Mogą jedynie przemiesz-
czać się przez szczelinę wzdłuż ścieżki czaszek (patrz na 
mapie) i tylko jeśli ją opuszczą w tej samej aktywacji. 
Każde wejście na obszar szczeliny kosztuje jednostkę   
2 punkty ruchu.

Ten obszar jest przeszkodą.

Elementy 3D: 1 duża skała. Tego elementu 3D nie 
można usunąć.

Efekt terenu: jednostki nie mogą maszerować, biegać 
lub być rozstawiane na skale. Jednostki na tym 
obszarze otrzymują +1 do ofensywy i +1 do zasięgu, a 
także ignorują przeszkody przy określaniu czy cel jest 
widoczny.

RUINY
Ten obszar jest przeszkodą.

Elementy 3D: 2x zniszczona kolumna.

Efekt terenu: jednostki na tym obszarze otrzymują 
+1 do defensywy przeciwko atakom o zasięgu 0.

Elementy 3D: brak.

Efekt terenu: jednostki na tym obszarze otrzymują +1 
do ofensywy i +1 do zasięgu. Ignorują także przeszkody 
przy określaniu czy cel jest widoczny.

SZCZELINA

SCHODY

SKAŁA
KLATKI TARTARU

ŚCIANA

BAGNA (TEREN WODNY)

WODA (TEREN WODNY)

W
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Wszystkie walki lub inne nieautomatyczne efekty 
wywołujące rany, są rozpatrywane przy użyciu akcji 
ataku. Typ broni albo powiązany efekt nie wpływa na 
tę zasadę.

JEDNOSTKI LATAJĄCE
Jednostki latające są oznaczone symbolem 
ptaka na planszy lub karcie oddziału.

Jednostki latające ignorują przeszkody, kiedy wykonują 
atak o zasięgu 1+. 

Wszystkie jednostki ignorują przeszkody, kiedy wykonują 
atak o zasięgu 1+ kiedy celem jest latająca jednostka. Ta 
zasada nie dotyczy ataków wielokrotnych i obszarowych.

Jednostki latające mogą unikać ataków o zasięgu 0. 
Patrz str. 25.

aTAK (ZWYKŁA AKCJA) 
Podczas podstawowej akcji ataku, jednostka rozpatruje 
przebieg walki przeciwko pojedynczej jednostce.

PRZEBIEG WALKI
Rozpatrz każdy krok przed przejściem do następnego.

1. Wybierz cel ataku.

2. Wybierz Strażnika. Patrz str. 18.

3. Deklaracja i rozpatrzenie odwetu
przez cel, jeśli ma Inicjatywę 
(a atakujący jej nie ma).

4. Rozpatrz normalny atak.

5. Deklaracja i rozpatrzenie odwetu
przez cel, który nie ma Inicjatywy 
(albo jeśli atakujący i cel ją mają).

ATAKOWANIE

W
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1. WYBIERZ CEL
Jednostka musi wybrać wrogą jednostkę jako cel.

Jednostka zawsze może wybrać wrogą jednostkę w tym 
samym obszarze (zasięg 0) jako cel.

Jednostka może wybrać cel poza swoim obszarem, jeśli 
ma ją w polu widzenia i zasięgu.

Cel jest widoczny, jeśli po drodze nie ma żadnych 
przeszkód, aby to sprawdzić, należy wyobrazić sobie 
linię pola widzenia łączącą symbole środka obszaru 
atakującego i celu. Obszar zawiera przeszkody, jeśli 
znajduje się na nim jednostka lub elementy 3D. Możesz 
atakować z obszaru zawierającego przeszkodę lub 
atakować obszar z przeszkodą, ale nigdy przez niego.

Cel jest w zasięgu, jeśli zasięg atakującego jest równy 
lub większy niż odległość do niego. Odległość liczy się 
w taki sam sposób jak ruch. Nie musi być liczona w 
prostej linii.

Jednostka z zasięgiem 0 może wybrać jako cel tylko 
jednostkę w swoim obszarze.

Jeśli obszar, na którym znajduje się cel, jest pełny, a 
atakujący sąsiaduje z tym obszarem, to może wybrać 
czy chce atakować z obszaru, na którym się znajduje 
(wymaga to zasięgu 1), albo z obszaru celu tak jakby się 
na nim znajdował (zasięg 0). Jeśli atakujący wybierze 
drugą opcję, wtedy wykonuje atak według normalnych 
zasad dla ataku w zasięgu 0.

W tym przypadku cel latający mógłby wykonać unik. 
W obu przypadkach nie przemieszczaj atakującego.

A  Atalanta może atakować Heraklesa lub Spartiatę, 
bo posiada do obu zasięg 1, a w polu widzenia nie ma 
przeszkód.

B  Nie może atakować Centaura, nawet jeśli znajduje 
się on w jej maksymalnym zasięgu 2, bo obszar skały 
zawiera teren 3D, który blokuje jej pole widzenia.

C  Nie może atakować Achillesa, nawet jeśli znajduje 
się on w jej maksymalnym zasięgu 2, bo figurka 
Spartiaty jest traktowana jak przeszkoda.

D Może zaatakować dowolną z 3 jednostek, bo 
wszystkie znajdują się w jej maksymalnym zasięgu 2, 
a w polu widzenia nie ma żadnych przeszkód. 

Zwróć uwagę, że Herakles posiada zasięg 0, ale 
może też atakować trzy sąsiadujące z nim jednostki 
(zasięg 1) bo obszar jego celu jest pełny i traktowany 
jest, jakby był w zasięgu 0.

Pole widzenia / Zasięg przykład

4

5

3

3

56

2

5

4

2

4

4

3

3

3

A

B

C

D

Herakles

Centaur

Achilles

SpartiataAtalanta

A

3 jednostki
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3. ODWET
Jednostka może wykonać odwet, tylko jeśli jest 
celem ataku o zasięgu 0.

Właściciel jednostki, która jest celem, musi odrzucić 1 
z jej kart aktywacji, aby wykonała odwet.

Odwet może być wykonany tylko przeciwko jednostce 
wykonującej atak.

Odwet ma zawsze zasięg 0, bez względu na statystki 
jednostki i wszystkie możliwe do zastosowania zdolności 
lub moce.

Odwet jest rozpatrywany według aktualnych wartości 
ofensywy i defensywy jednostek. Jednostka, która 
została zniszczona w poprzednim kroku, nie może 
wykonać odwetu.

Odwet jest rozpatrywany w taki sam sposób jak atak i 
jest liczony jak atak w celu interakcji z innymi 
zasadami. Jedyną różnicą jest to, że jednostka nie 
może skorzystać ze Strażnika i wykonywać lub unikać 
odwetu.

Jednostka nie może wykonać odwetu więcej niż raz 
na turę.

Jednostka nie może wykonać odwetu przeciwko 
efektom terenu.

Odwet nie jest liczony jako aktywacja jednostki.

2. WYBIERZ STRAŻNIKA
Tylko właściciel jednostki będącej celem może wybrać 
Strażnika. Tylko jedna jednostka może być strażnikiem 
wszystkich atakowanych celów. Strażnik musi mieć 
zdolność Strażnik.

Strażnik zmienia cel ataku. Jeśli wykorzystany jest 
Strażnik, to atak jest rozpatrywany dla nowego celu, 
tak jakby on nim był pierwotnie.

Strażnik może być wykorzystany więcej niż raz w tej 
samej turze. Może być strażnikiem tej samej jednostki 
przeciwko więcej niż jednemu atakowi albo straż-
nikiem kilku różnych atakowanych jednostek, albo 
kombinacją obu.

Strażnik może zostać wykorzystany przeciwko atakom 
wielokrotnym lub obszarowym.

Strażnika nie może być wykorzystany przeciwko 
odwetowi.

Dla przykładu Strażnik znajduje się na obszarze z 
przyjaznymi jednostkami A i B. Jeśli wroga jednostka 
wybierze jako cel ataku jednostkę A, Strażnik może 
interweniować, robiąc z siebie cel tego ataku.

Jeśli ten sam gracz aktywuje następną jednostkę i 
ponownie wybierze za cel jednostkę A, Strażnik 
ponownie może interweniować. 
To powoduje, że Strażnik staje 
się ponownie celem ataku 
w tej turze.

Jeśli ponowny atak był atakiem 
obszarowym, aktywny gracz 
wybiera, w jakiej kolejności 
zostaną rozpatrzone ataki 
w Strażnika jednostki A i B.

Tak długo, jak Strażnik nie 
zostanie zniszczony, może 
korzystać ze zdolności, by 
interweniować i bronić jednej 
lub obu jednostek A i B.
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4. rOZPATRZENIE ATAKU
Wykonaj każdy krok przed przejściem do kolejnego.

a. Rozpoczynając od aktywnego gracza, właściciele obu
jednostek deklarują zdolności lub moce, których będą
używać w tym ataku.

b. Oblicz efektywną ofensywę ataku.

c. Oblicz efektywną defensywę ataku.

d. Atakujący wykonuje rzut dla pierwszego starcia.

e. Atakujący może wykonać rzut dla drugiego starcia,
jeśli efektywna defensywa przeciwnika wynosi 6 lub
więcej.

f. Przydziel celowi wszystkie rany.

eFEKTYWNA OFENSYWA / DEFENSYWA
Jest to wartość statystyk jednostki, biorąc pod uwagę 
wszystkie modyfikatory. Modyfikatory nie mogą obniżyć 
ofensywy i defensywa poniżej 0 lub podnieść jej 
powyżej 10.

Przy obliczaniu modyfikatora, dodaj wszystko, co można 
zastosować. Jeśli pojedynczy modyfikator jest większy niż 
+2 lub mniejszy niż -2 to jest on maksymalnym możliwy 
bonusem/karą. W przeciwnym przypadku efekt po 
zsumowaniu wszystkich modyfikatorów nie może być 
mniejszy niż -2 lub większy niż +2.

PIERWSZE STARCIE
Rzuć tyloma kośćmi ile wynosi efektywna ofensywa 
atakującej jednostki.

Każda kość z wyrzuconą pustą ścianką jest odrzucana.

Wszystkie pozostałe kości są rozpatrywane osobno. 
Każda kość, która jest równa lub większa od efektywnej 
defensywy jednostki będącej celem powoduje ranę.

Wszystkie kości, które nie powodują rany, mogą zostać 
odłożone. Każda odłożona kość daje +1 do rezultatu 
jednej z pozostałych kości. Modyfikator zawsze wynosi +1 
niezależnie od wartości znajdującej się na odłożonej 
kości. Kiedy kość zostaje odłożona, nie bierze ona już 
udziału w dalszym rozpatrywaniu walki. Atakujący może 
odłożyć dowolną ilość kości.

Przykład. Celem ataku jest jednostka z efektywną 
defensywną 4. Atakujący ma efektywną ofensywę 6. 
Początkowy rzut kośćmi dał wyniki: pusta ścianka, 2, 3, 2, 
4 i 5.

Kość z pustą ścianką jest usuwana. Kość z wynikiem 4 i 
5 jest równa i większa od defensywy celu, więc 
otrzymuje on 2 rany.

Jedna kość z wynikiem 2 może zostać odłożona, aby 
dodać +1 do kości z 3, zwiększając wynik do 4. To 
wystarcza, żeby wynik był równy defensywie celu, więc 
otrzymuje on trzecią ranę. Pozostaje ostatnia kość z 
wynikiem 2, która przepada.

+1

Dowolna kość, na której otrzymaliśmy wynik od 1 do 
4, a która nie została odłożona do modyfikacji rzutu 
pierwszego starcia, może zostać zatrzymana do 
modyfikacji drugiego starcia.

DRUGIE STARCIE
Rzuć wszystkimi kośćmi z pierwszego starcia, na 
których wynik rzutu i wynik po modyfikacji to 5. Nie 
wlicza się kości, które zadały już rany.

Wszystkie wynik z pustą ścianką są natychmiast odrzucane.

Każda z pozostałych kość jest rozpatrywana osobno. Do 
wyniku każdej kości dodawane jest 5 z pierwszego starcia. 
Każda wynik, który jest równy lub wyższy od efektywnej 
defensywy jednostki będącej celem powoduje ranę.

Przykład. Atak w pierwszym starciu generuje trzy 5, a 
w drugim starciu rzuty to: pusta ścianka, 2 i 5. Sumy 
wyników dla tych rzutów to: 5 + pusta ścianka = 
odrzuć, 5 + 2 = 7 i 5 + 5 = 10.

WYNIK 
PIERWSZEGO 

STARCIA

DRUGIE STARCIE

= 7 = 10

+ +
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+1 + 1 + 1 7
Drugi sposób: Odłóż 1 i 2, aby dodać +1 do każdej 4, 
zmieniając je w parę 5. Zachowaj 3 do drugiego 
starcia.

+1 + 1

Jeśli zostanie wybrany pierwszy sposób, atak kończy 
się w tym momencie i zadając 1 ranę, a drugiego 
starcia nie będzie.

Jeśli zostanie wybrany drugi sposób, rozpatrzenie 
drugiego starcia jest potrzebne:

W pierwszym starciu uzyskaliśmy dwie 5, więc 
rzucamy dwoma kośćmi. Pamiętaj, że została 
zachowana 3 z pierwszego starcia. Nowe rzuty to 4 i 
1, więc sumy wyników to 5 + 4 = 9 i 5 + 1 = 6.

Wszystkie kości, które nie powodują rany, mogą 
zostać odłożone. Obejmuje to także, wszystkie kości 
z niewystarczającymi wynikami, które nie zostały 
odłożone w pierwszym starciu. Każda odłożona kość 
daje +1 do rezultatu jednej z pozostałych kości. 
Modyfikator zawsze wynosi +1 niezależnie od 
wartości znajdującej się na kości. Kiedy kość zostaje 
odłożona, nie bierze ona już udziału w dalszej walce. 
Atakujący może odłożyć dowolną ilość kości.

Przykład. Podczas ataku przeciwko celowi o defensywie 
10, w pierwszym starciu wyniki to dwie 5 i jedna kość, 
która może zostać odłożona w drugim starciu.

W drugim starciu rzut to 2 i 3. Sumy wyników dla 
tych rzutów to: 5 + 2 = 7 i 5 + 3 = 8. W obu 
przypadkach wynik jest nie wystarczający, aby zranić 
cel, więc kość pozostała z pierwszego starcia może 
zostać odłożona, aby dodać +1 i uzyskać lepszy 
wynik. Suma wyników wynosi teraz 5 + 3 + 1 = 9.

Ostatecznie wyrzucone 2 z drugiego starcia może 
zostać odłożone, aby dodać +1 do wyniku. Suma 
wyników wynosi teraz 5 + 3 + 1 + 1 = 10.

Wynik 10 powoduje ranę, bo jest równy efektywnej 
defensywie 10.

Ostatni przykład demonstruje typowy atak w dwóch 
starciach.

Celem ataku jest jednostka z efektywną defensywą 
7. Atakujący posiada efektywną ofensywę 6.
Pierwszy rzut ataku to: pusta ścianka, 1, 2, 3, 4 i 4.

Pusta ścianka jest odrzucana.

Jest kilka sposobów na wykorzystanie tych wyników.
Przykładowe dwie sposoby:

Pierwszy sposób: Odłożyć 1, 2 i 3, aby dodać sumę +1 
+1 +1 = +3 do jednej z 4 zmieniając ją w 7. To 
spowoduje, że cel otrzyma 1 ranę. Druga 4 przepada.

WYNIK 
PIERWSZEGO 

STARCIA

DRUGIE STARCIE

= 6

= 7

= 9

+

+

+

+1
9 powoduje ranę, bo to więcej 
niż efektywna defensywa 7.

Kość 3 została zachowana z 
pierwszego starcia i może 
zostać odłożona, aby dodać +1 
do 6. To pozwoli nam uzyskać 
wynik 7, który jest wystarczający 
do zadania drugiej rany.
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jednostki atakującej. Przeciwny gracz nie może 
wydawać kart sztuki wojny, ale może swobodnie 
decydować które moce i zdolności atakującej 
jednostki używa w tym ataku.

Przykład. Gracz A używa mocy Zeusa Błyskawica do 
wykonania ataku obszarowego. Na obszarze znajdują 
się 3 jednostki: 2 przeciwnika i 1 przyjazna.

Gracz A decyduje, w jakiej kolejności rozpatrywane 
są ataki przeciwko jednostkom. Atak przeciwko 
jednostkom wroga jest rozpatrywany normalnie.

Kiedy rozpatrywany jest atak przeciwko przyjaznej 
jednostce, gracz B będzie rzucał kośćmi ataku i 
decydował jak będą wykorzystane. Jeśli wypadnie pusta 
ścianka, gracz B będzie mógł skorzystać ze zdolności 
Zeusa Potężny Rzut. Jeśli skorzysta z tej zdolności, gracz 
B będzie mógł zadecydować, na który obszar cel 
zostanie przesunięty.

ATAK WIELOKROTNY
Niektóre jednostki mogą wykonać jako akcję ataku 
atak wielokrotny. 

Atak wielokrotny pozwala ci w czasie ataku wybrać 2 
lub więcej jednostek wroga jako cel pojedynczej akcji 
ataku. Wybierz wszystkie jednostki, które będą celem, 
zanim rozpatrzysz atak.

Rozpatrz osobno jeden raz przebieg walki dla każdego 
celu ataku wielokrotnego, w kolejności wybranej przez 
atakującego. Kontynuuj, dopóki atakujący nie będzie w 
stanie dalej rozpatrzyć ataku albo wszystkie jednostki 
będące pierwotnym celem ataku zostaną raz 
zaatakowane.

Cel nie może w odpowiedzi na atak wielokrotny 
wykonać odwetu.

RANY I ZNISZCZENIE JEDNOSTKI
Efekt, który powodują rany, zależą od rodzaju jednostki.

Bóstwa, bohaterowie i potwory tracą jeden punkt 
życia za każdą otrzymaną ranę. Właściciel przesuwa 
klips statystyk w dół o ilość linii równą ilości ran, 
które otrzymał, aby pokazać nową wartość życia i 
statystyk jednostki.

Kiedy wartość życia bóstwa, bohater lub potwora spadnie 
do 0, to ta jednostka zostaje zniszczona. Zniszczona 
jednostka upuszcza zdobyty omfalos. Figurka 
reprezentująca jednostkę jest usuwana z mapy i 
umieszczana wraz z jej planszą z powrotem w pudełku.

Oddziały usuwają 1 figurkę z mapy za każdą ranę, 
którą otrzymują. Figurka jest umieszczana obok karty 
oddziału właściciela. Kiedy ostatnia figurka zostanie 
usunięta, jednostka zostaje zniszczona. Zniszczona 
jednostka upuszcza zdobyty omfalos. Karta oddziału i 
figurki pozostają przed właścicielem.

Niezależnie od rodzaju jednostki, wszystkie rany, które 
są nadmiarowe do zniszczenia jednostki, przepadają.

Karty aktywacji i sztuki wojny zniszczonej jednostki 
pozostają w grze.

aTAK OBSZAROWY
Niektóre jednostki mogą wykonać jako akcję ataku 
atak obszarowy. 

Celem ataku obszarowego są wszystkie jednostki 
znajdujące się na obszarze (poza jednostką 
atakującą).

Obszar, który jest celem, musi zawierać co najmniej 
1 wrogą jednostkę. Na obszarze mogą znajdować się 
przyjazne jednostki. Obszar sam z siebie nie jest 
atakowany.

Rozpatrz osobno jeden raz przebieg walki dla każdej 
jednostki na obszarze, który jest celem, w kolejności 
wybranej przez atakującego. Kontynuuj, dopóki 
atakujący nie będzie w stanie dalej rozpatrzyć ataku 
albo wszystkie jednostki będące pierwotnym celem 
ataku zostaną raz zaatakowane.

Cel nie może wykonać odwetu przeciwko atakom 
obszarowym. Jeśli jednym z celi ataku obszarowego 
jest przyjazna jednostka, to atak jest rozpatrywany 
przez przeciwnego gracza, jakby był właścicielem
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OMFALOSY

Każdy omfalos, który znajduje się na mapie, jest zdobyty 
lub niezdobyty.

ZDOBYTY
Omfalos jest zdobyty, kiedy stał się celem akcji 
Zdobycia i dopóki nie został upuszczony.

NIEZDOBYTY
Omfalos jest niezdobyty, jeśli nie był nigdy celem akcji 
Zdobycia lub został upuszczony.

UPUSZCZANIE OMFALOSA
Kiedy jednostka upuszcza omfalosa, jest on umieszczany 
na mapie w jej obszarze i staje się niezdobyty.

ZDOBYCIE (ZWYKŁA AKCJA)
Zdobycie to skrót od Zdobycia omfalosa.

Jednostka może mieć do jednego zdobytego omfalosa w 
tym samym momencie. Uwaga: Limit odnosi się do 
jednostki, nie do figurek.

Jednostka może zdobyć 1 niezdobyty omfalos z jej 
obszaru.

Aby zaznaczyć, że omfalos jest zdobyty, 
umieść go na podstawce jednej 
z figurek jednostki. Zdobyty omfalos 
pozostaje na podstawce figurki, 
tak długo aż nie zostanie 
upuszczony lub nie stanie się 
celem akcji wchłonięcia.

Jednostka może upuścić zdobyty 
omfalos w dowolnym momencie 
swojej aktywacji, nie kosztuje to 
akcji.

Jednostka, która została zniszczona, 
upuszcza zdobyty omfalos.

WCHŁONIĘCIE (ZŁOŻONA AKCJA)
Wchłonięcie to skrót od wchłonięcia omfalosa. 

Tylko bóstwa mogą wchłonąć omfalosa.

Bóstwo może wchłonąć 1 wybrany omfalos w swoim 
obszarze, tylko kiedy jest on niezdobyty albo jest 
zdobyty przez przyjazną jednostkę.

Kiedy bóstwo wchłania omfalosa, umieść go na jego 
planszy. Następnie właściciel dobiera kartę omfalosa 
z zasobów i dodaje ją do kart w swojej ręce.

Podczas aktywacji jednostki, która korzysta ze złożonej 
akcji, traktuje się ją, jakby nie miała żadnych zdolności, 
a tylko trwałe moce.

KARTY OMFALOSÓW
Kartę omfalosa można otrzymać na dwa sposoby. 
Pierwszy to kiedy gracz nie może wydać wszystkich 
swoich PR, zanim gra się rozpocznie, a drugi to wtedy 
kiedy wchłonie omfalosa swoim bóstwem. W obu 
przypadkach karty omfalosa działają w ten sam sposób.

Karta omfalosa jest traktowana tak samo, jak karta 
sztuki wojny. Kiedy jakaś zasada mówi o karcie sztuki 
wojny, dotyczy ona też karty omfalosa. Patrz str. 24.

Dodatkowo karta omfalosa ma jednorazową unikalną 
zdolność. W dowolnym momencie własnej tury gracz 
może odrzucić kartę omfalosa z ręki do pudełka. W 

zamian jego bóstwo może odzyskać jeden punkt 
życia. Tym sposobem bóstwo nie może 

odzyskać życia powyżej swojej startowej
wartości.

Wykorzystanie karty omfalosa do 
odzyskania życia nie usuwa 
omfalosa umieszczonego na 
planszy bóstwa.
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Konfrontacja Leonidasa z Talosem Brązowym Gigantem w jamie Hefajstosa.
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KARTY SZTUKI WOJNY

Karty sztuki wojny są walutą, za którą gracz może 
kupować manewry. Różne efekty w grze mogą także 
mieć koszt w kartach sztuki wojny.

Niezależnie od przyczyny, koszt każdej 1 karty sztuki 
wojny może zostać opłacony przez odrzucanie z ręki:

= 
=
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1 KARTY SZTUKI WOJNY

1 KARTY OMFALOSA

2 KARTY AKTYWACJI
WCZEŚNIEJ ZNISZCZONYCH 
JEDNOSTEK NIEBĘDĄCYCH 

ODDZIAŁAMI

Jeśli jakiś źródło wymaga odrzucenia jednorazowo 2 lub
więcej kart sztuki wojny, ich koszt może zostać opłacony 
przez skorzystanie z różnych powyższych opcji.

Przykład. Koszt wynosi 2 karty sztuki wojny, gracz 
może wydać jedną kartę sztuki wojny +1 kartę 
omfalosa lub 1 kartę omfalosa +2 karty aktywacji 
wcześniej zniszczonych jednostek.

MANEWRY
Manewry to specjalne akcje, które modyfikują lub 
dodają się do tury gracza, ale mogą też działać 
poza nią.

Gracz musi zapłacić za każdy manewr poprzez 
odrzucenie odpowiedniej ilości kart sztuki wojny 
ze swojej ręki.

Jest 6 różnych manewrów do wyboru.

Każdy manewr może zostać kupiony tylko raz 
na turę przez każdego gracza (niezależnie kogo 

jest aktualnie tura). Wszystkie wywoływane 
moce, które się od siebie różnią, są liczone 
jako osobne manewry.
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mANEWRY KTO MOŻE GO UŻYĆ

I KIEDY?

KOSZT W
KARTACH 

SZTUKI

WOJNY

eFEKT

dOBIERZ KARTY
Aktywny gracz może użyć tego 
podczas fazy aktywacji (krok B i C ). 1 Gracz może dobiera do 2 kart ze 

swojej talii.

WYSZUKANIE
KARTY

Dowolny gracz w dowolnym 
momencie, nawet podczas akcji 
przeciwnika. 1

Gracz może przeszukać swoją talię i 
dobrać 1 wybraną kartę. Następnie 
musi potasować swoją talię.

DRUGA
AKTYWACJA

Aktywny gracz może użyć tego 
podczas kroku C1 w swojej 
drugiej fazie aktywacji. 1 Gracz może aktywować swoją drugą 

jednostkę. Patrz przebieg gry na str. 10.

PRZYWOŁANIE 1

Gracz może przywołać jeden z 
oddziałów swojej armii, który nie był 
aktywowany w tej turze, ale wykonywał 
już wcześniej akcje rozstawienia. 
Niezależnie od stanu i pozycji, nawet 
jeśli go nie ma już w grze, to pełny 
oddział zostaje umieszczona na 
obszarze z bóstwem. Obszar ten może 
być terenem dowolnego rodzaju.

Oddział upuszcza zdobyty omfalos, 
zanim zostanie przywołany. Wszystkie 
żetony, które ma oddział, są usuwane, 
a ich efekty anulowane.

WYWOŁANIE
MOCY

Jak opisano w opisie danej mocy 
na planszy.

Różny
Jak opisano w opisie danej mocy na 
planszy. Każda moc jest liczona jako 
inny manewr.

UNIK

Może go zrobić każdy gracz, 
którego latająca jednostka w armii 
jest celem ataku (włączając atak 
obszarowy i wielokrotny) jednostki 
nielatającej w zasięgu 0-1.

Zadeklaruj użycie uniku przed 
rzutem kośćmi.

Uniku nie można użyć przeciwko 
odwetowi.

1

Latająca jednostka nie może być celem 
dla tego i innych ataków nielatających 
jednostek w zasięgu 0-1 w aktualnej 
turze

Jednostka, która unika, nie może 
wykonać odwetu, przeciwko unika-
nemu atakowi.

Jednostka wykonująca atak może 
wybrać inny cel, jeśli jest dostępny. 
Jeśli nie ma innych dostępnych celów, 
akcja jest wykorzystana i przepada.

Aktywny gracz może użyć tego 
podczas kroku D1 w fazie końca 
tury. Z przywołania nie można 
skorzystać, jeśli obszar bóstwa jest 
pełny.
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aTAK Z UKRYCIA
Ta jednostka otrzymuje +1 do ofensywy tak długo, jak 
przyjazna jednostka znajduje się w tym samym obszarze.

BLISKA OCHRONA

Ta jednostka otrzymuje +1 do defensywy tak długo, 
jak przyjazna jednostka jest na tym samym obszarze.

BLOK
Nielatające wrogie jednostki w tym samym obszarze co 
ta jednostka nie mogą korzystać z akcji marsz i bieg. 
Przyjazne jednostki mogą zdobyć omfalosa, który jest 
w tym obszarze.

Jednostka ze zdolnością Blok ignoruje te efekty.

FALANGA
Ta jednostka otrzymuje +1 do ofensywy i +1 do 
defensywy tak długo, jak jest w tym samym obszarze 
co kompletny przyjazny oddział.

INICJATYWA
Jeśli ta jednostka, odrzuci kartę aktywacji, aby 
wykonać odwet, jest on wtedy rozpatrywany, zanim 
atakujący wykona normalny atak (krok 3 przebiegu 
walki).

Po odwecie atakujący tę jednostkę może 
rozpatrzyć swój atak, jeśli jego pozycja dalej mu 
na to pozwala (np. ma wystarczający zasięg).

Jednostka ze zdolnością Inicjatywa ignoruje ten efekt.

KOLEKCJONER KLEJNOTÓW
Ta jednostka może zdobyć omfalosa z sąsiadujących 
obszarów.

ZDOLNOŚCI

Prawie każda jednostka w Mythic Battles: Pantheon 
posiada jeden lub więcej zdolności, najczęściej 3. 
Opis wszystkich zdolności znajduje się poniżej.

Liczbowe modyfikatory talentów (takie jak +1 do 
ofensywy w zdolności Strzelec) wpływają tylko na 
statystyki jednostki. Nie modyfikują one efektu mocy.

Efekty zdolności nieliczbowych (takich jak Potężny 
Rzut) odnoszą się do mocy.

Korzystanie z części lub całości zdolności jest dowolne 
i można to robić według własnego uznania.

We wszystkich przypadkach, termin „ta jednostka” 
odnosi się do jednostki, która ma tę zdolność.
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STRZELEC
Ta jednostka otrzymuje +1 do ofensywy do ataków w 
zasięgu 1+.

Jeśli przyjazna jednostka nie należy do aktywnego 
gracza, jej właściciel można odrzuć jej kartę aktywacji 
i natychmiast ją aktywować. Aktywacja Przywódcy 
jest wliczana do maksymalnej liczby aktywacji w 
ciągu tury. Ta aktywacja nie wymaga odrzucenia kart 
sztuki wojny.

UDRĘKA
Ataki o zasięgu 0, które wykonuje ta jednostka, są 
rozpatrywane z modyfikatorem -1 do defensywy celu.

WALKA W ZWARCIU 
Ta jednostka otrzymuje +1 do ofensywy podczas 
ataku w zasięgu 0.

WSPINACZKA

Ta jednostka może maszerować, biegać lub być 
rozstawiana na obszarach urwiska i skał.

WZMOCNIENIE
Przyjazny oddział w tym samym obszarze co ta 
jednostka otrzymuje +1 do ofensywy i +1 do defensywy.

ZABÓJCA POTWORÓW
Ta jednostka może przerzucić do 2 kostek z pierwszego 
starcia, jeśli celem ataku jest potwór. Przerzuć kości, 
zanim jakieś odłożysz albo będziesz je sumował.

POTĘŻNY RZUT
Ta jednostka rozpatruje atak normalnie z wyjątkiem 
pustych ścianek. Rozpatrz atak przed wydaniem 
pustych ścianek.

Oprócz potencjalnych ran, za każdym razem, kiedy ta 
jednostka atakuje, jej właściciel może odrzucić puste 
ścianki z pierwszego starcia, aby rzucić jednostką, 
która jest celem. Rzucenie bohaterem lub oddziałem 
kosztuje 1 pustą ściankę, rzucenie potwora lub boga 
kosztuje 2 puste ścianki, a tytana wymaga 3.

Jeśli właściciel odrzuci wystarczającą ilość pustych 
ścianek, aby rzucić celem ataku, wtedy jednostka 
przed tym, zanim zostanie rzucona, upuszcza 
zdobyty omfalos. Właściciel jednostki rzucającej 
przesuwa jednostkę będącą celem o jeden obszar. 
Jednostka nie może zostać rzucona na obszar skał i 
urwiska. Bóstwa i potwory nie mogą zostać rzucone 
na obszar szczeliny. Jeśli nie ma obszaru, na który 
można rzucić jednostkę, to nie możne zostać 
rzucona a efekt jest anulowany.

Jednostka może zostać rzucona, nawet jeśli została 
zniszczona przez atak.

PRZYWÓDCA

Pod koniec aktywacji tej jednostki, właściciel może 
wybrać przyjazny oddział, który znajduje się na tym 
samym obszarze co Przywódca. Właściciel przyjaznej 
jednostki może przeszukać swoją talię, szukając jej 
karty aktywacji i dodać ją do kart na ręce.

Jeśli przyjazna jednostka należy do aktywnego gracza, 
może odrzucić jej kartę aktywacji i natychmiast ją 
aktywować. Aktywacja Przywódcy jest wliczana do 
maksymalnej liczby aktywacji w ciągu tury. Ta 
aktywacja nie wymaga odrzucenia kart sztuki wojny.

SIŁY NATURY

Jeśli ta jednostka znajduje się na obszarze z elementami 
3D ruin lub drzew, kiedy wykonuje atak, jej właściciel 
może usunąć jeden z elementów terenu na mapie i 
umieścić go z powrotem w pudełku. Jeśli zdolność 
jednostki Siły Natury spowodowała usunięcie elementu 
terenu, ta jednostka otrzymuje +1 do ofensywy i +1 do 
zasięgu do końca swojej aktywacji.

STRAŻNIK

Jeśli celem ataku jest przyjazna jednostka w tym 
samym obszarze, to ta jednostka może przekierować 
atak na siebie. Musisz zadeklarować użycie Strażnika 
w kroku 2 przebiegu walki. Atak zostaje rozpatrzony 
normalnie przeciwko nowemu celowi.

Strażnik nie może zostać użyty przeciwko odwetowi i 
efektom terenu.

MOBILNOŚĆ
Ta jednostka, kiedy zostanie aktywowana, może 
atakować, a następnie maszerować.
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hadeS

Brat Zeusa, Hery i Posejdona. Hades pomógł pozostałym 
bogom pokonać Tytanów w pierwszej Tytanomachii. Jako 
nagrodę otrzymał Podziemie, gdzie sprawuje władzę. 
Stał się Strażnikiem Umarłych, uniemożliwiając ucieczkę 
każdemu, kto chciał opuścić jego krainę.

Podczas konfrontacji z takimi bohaterami jak Orfeusz i 
Herakles, którzy chcieli dostać się do Podziemia i wrócić 
do świata śmiertelników, jest przedstawiany jako mądry i 
enigmatyczny. Tak jak Hades jest uważany za ponurego 
boga, to jego piękna żona Persefona jest boginią 
urodzaju i cyklu odradzania się życia. Oboje sprawują 
kontrolę nad bogactwami ziemi.

Hades jest wielozadaniowym wojownikiem. Pomimo 
jego niskich statystyk jak na boga, to jego moce 
zapewniają mu wiele interesujących możliwości. 
Wydzieranie dusz regeneruje utracony punkt życia i 
pozwala dobrać kartę za każdą jednostkę, która 
zostanie zniszczona niezależnie, od tego do kogo 
należy. Dzięki temu możesz czerpać korzyści z 
porażek, jak i sukcesów.

Jego druga moc Inferno, pozwala zaatakować kilka 
jednostek jednocześnie bez możliwości odwetu. Tę 
moc można połączyć z pierwszą, co pozwoli ci 
stworzyć kombinacje, która może umożliwić ci 
wygranie rozgrywki.

Ambiwalentny bóg, Hades bawi się życiem i śmiercią, 
by złamać swoich przeciwników.

areS

Ares to mistrz wojny i zniszczenia, syn Zeusa i Hery. Jest 
przedstawiany jako mający gwałtowny i impulsywny 
temperament, w wielu opowieściach jest jedynym 
bogiem biorącym udział w walce. W Iliadzie Homera jest 
powiedziane, że towarzyszy bohaterom w czasie bitwy, 
będąc raz po jednej, raz po drugiej stronie. Jest 
lekkomyślny, co często doprowadza do sytuacji, w 
których zostaje pokonany przez swoich przeciwników, 
zdarzało się to już wielokrotnie.

Jest kochankiem Afrodyty, został przyłapany przez jej 
męża Hefajstosa i upokorzony przed pozostałymi 
bogami. Pomimo swoich nieszczęść Ares jest bogiem 
czczonym w całej Grecji za swoją pasję, siłę i męstwo, 
zwłaszcza w takich miastach jak Sparta.

Ares jest doskonałym wojownikiem, specjalizującym 
się w brutalnych starciach. Nikogo nie powinno 
dziwić, że Bóg Wojny jest szczególnie potężny w 
walce.

Kiedy aktywuje Szał, może ponownie wykonać marsz 
i drugi atak w tej samej turze, czyniąc to naprawdę 
potężnym manewrem. W walce można to połączyć z 
drugą jego mocą Gniewem Aresa, która pozwala 
zaatakować wszystkie jednostki na jego obszarze.

Ares jest zabójcą, niezależnie kto rozpocznie walkę, 
on ją zakończy!

OPOWIEŚĆ
O STAROŻYTNYCH

LEGENDACH

W
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ZeuS

Władca bogów i pan błyskawic, Zeus jest synem dwojga 
tytanów. Jego ojciec Kronos jest jednym z pierwszych 
bóstw władających śmiertelnymi i nieśmiertelnymi. Kiedy 
przepowiedziano, że jedno z jego dzieci go zastąpi, zaczął 
je połykać jedno po drugim, więżąc w sobie. Zeus był 
jedynym, którego udało się uratować, został ukryty w 
górach przez swoją matkę Reję.

Kiedy Zeus urósł w siłę i uwolnił swoich więzionych braci i 
siostry, zastąpił Kronosa jako przywódca w panteonie a 
swojego ojca i pozostałych Tytanów uwięził w głębinach 
Podziemia. Poślubił swoją siostrę Herę, z którą miał wiele 
dzieci, ale jest znany ze swojej niewierności. Jest 
nieślubnym ojcem setki bogów i bohaterów w tym 
Hermesa i Heraklesa.

Wszechstronny i potężny Zeus jest znakomitym 
wojownikiem. Jego wysokie wartości ofensywy, 
defensywy i życie czynią go wyjątkowym wojownikiem. 
W dodatku jego moc rzucania błyskawicą powoduje 
ogromne obrażenia w ataku na dystans.

Jego druga moc Patriarcha daje mu większą kontrolę 
nad kartami aktywacji, co pozwala na większą 
elastyczność w grze.

Zeus jest panem błyskawic, który miażdży swych 
przeciwników potęgą swej broni, jak i samych niebios!

atena

Atena znana ze swojej doskonałej inteligencji jest 
zarazem boginią wiedzy, jak i strategii wojskowej. Jest 
córką Zeusa i nimfy Metis. Atena przyszła na świat w 
niezwykły sposób narodziła się dojrzała i w pełni 
opancerzona z głowy swego ojca, który połknął ciężarną 
Metis, aby ukryć to przed swoją żoną. Pomimo swojego 
nietypowego początku Atena z czasem zajęła ważne 
miejsce w Panteonie i jest słusznie nazywana „tą, której 
nie można odmówić".

W greckich opowieściach Atena jest często duchowym 
przewodnikiem bohaterów. Byli to tak znani wojownicy, 
jak Odyseusz, Herakles i Perseusz. Ostatni z nich 
podarował jej głowę Meduzy, którą umieściła na tarczy, by 
chroniła ją przed czarami. Jest przedstawiana jako sowa, 
jej symbolem było drzewko oliwne, Atena była protektorką 
miasta Ateny, któremu podarowała drzewko oliwne.

Atena jest sprytną, a nie brutalną wojowniczką, 
specjalizującą się w mądrych taktycznych manewrach. 
Dodaje ona dużą ilością kart sztuki wojny do twojej 
talii. Pomimo że jej podstawowe statystyki jak na boga 
mają średnie wartości, to jej moce to rekompensują.

Pierwsza moc, Strateg pozwala aktywować, poza nią, 
dodatkowo dwie jednostki w tej samej turze — więcej 
niż inni bogowie. Wykorzystanie tego w odpowiednim 
momencie może odwrócić wiele sytuacji na twoją 
korzyść, niwecząc plany przeciwnika. Druga moc, Sowa 
Ateny, zmienia twój zwykły atak w atak dystansowy, co 
pozwala Atenie, wpływać na walkę nie ponosząc 
dodatkowego ryzyka.

Jako Strateg i niezrównany przywódca może dzięki 
wrodzonemu sprytowi, pokonać znacznie potężniejszych 
wrogów!
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achilleS

Achilles albo „niezwyciężony Achilles” jest greckim 
wojownikiem słynącym z legendarnej siły i dumy. Syn króla 
i nimfy, która zanurzyła go w rzece Styks, kiedy był 
dzieckiem. Ta tajemnicza rzeka znajdująca się w 
Podziemiu ma niesamowite właściwości, sprawiła, że 
Achilles stał się niewrażliwy na broń. Jego jedyną słabością 
stała się pięta, za którą trzymała go matka, kiedy go 
zanurzała, ponieważ nie została dotknięta przez wodę.

Achilles jest najbardziej znany z uczestnictwa w Wojnie 
Trojańskiej, w której zabił Hektora i poprowadził wiele 
chwalebnych ataków. Nie lęka się ludzi i bogów. Achilles 
zginął w trakcie oblężenia Troi, trafiony strzałą kierowaną 
przez Apolla, w swój słaby punkt. Wybór krótkiego, ale 
okrytego chwałą życia nad długim bez poklasku jest 
ucieleśnieniem ideału dla wielu wojowników.

Zarówno dzięki potężnej sile ataku, jak i wyjątkowej 
odporności, Achilles może stanąć naprzeciwko każdego 
przeciwnika nawet boga. Jego moc Wytrzymałość 
połączona z wysoką defensywą pozwalają mu na 
zmniejszenie otrzymywanych obrażeń. Achilles dysponuje 
również potężnym atakiem, który łączy jego dobre 
statystyki wraz z mocą Męstwo Achillesa. Jego słabością 
jest mniejszy zasięg ruchu oraz brak innych możliwości niż 
walka wręcz, z tego powodu musi zostać szybko 
rozstawiony jak najbliżej swoich wrogów. Jeśli już dojdzie 
do walki wręcz, wystarczy, że skorzystasz z jego mocy.

Tak jak Ares, Achilles jest potężną bronią w bezpośrednim 
starciu i może walczyć w pojedynku z samymi bogami!

hERAKLES

Syn Zeusa i Alkmeny, śmiertelny potomek Perseusza. 
Herakles jest znany ze swojej wielkiej siły i sprytu. 
Jako uczeń pod okiem centaura Chirona, mądrego 
Rhadamanthusa i przyrodniego ojca Amfitriona, młody 
Herakles zaczął szybko się wyróżniać swoją siłą i pasją.

Jego życie nie było łatwe. Zazdrosna Hera sprowadziła na 
niego szaleństwo, w którym zabił żonę i dzieci, został 
przez nią oszukany i musiał wykonać 12 prac pozornie 
niemożliwych do wykonania dla Eurysteusza króla Argo. 
Pomyślne wykonanie wszystkich zadań i wielu innych 
czynów sprawiło, że stał się jednym z największych 
starożytnych Greckich bohaterów.

Herakles jest wszechstronnym i potężnym wojownikiem. 
Jego statystyki, czynią z niego silnego i skutecznego 
bohatera w walce wręcz, jego moc Wyczyn Heraklesa 
pozwala mu wpływać zarówno na ataki swoje, jak i 
przeciwnika. Brak ataku dystansowego pozornie 
może być wadą, jednak jego druga moc, Siła 
Heraklesa, pozwala mu miotać w przeciwników 
drzewami i kolumnami z niszczycielską siłą.

Jest symbol ogromnej siły, jako półbóg jest idealnym 
bohaterem w każdej armii.
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oDYSEUSZ

Odyseusz to król Itaki i legendarny strateg. Znany ze swojego 
sprytu jest wybitnym dyplomatą i wielkim dowódcą 
wojskowym. Jest wynalazcą słynnego Konia Trojańskiego, 
który pozwolił na podbój miasta, o którym mówiono, że jest 
nie do zdobycia.

Po wielkim zwycięstwie Greków Odyseusz próbował 
wrócić do domu, ale gniew Posejdona na to nie pozwolił. 
Odyseja Homera opowiada historię Odyseusza i jego 
załogi pokonujących przeszkody stawiane przez bogów 
jedna po drugiej. Udaje mu się uciec między innymi z 
więzienia Cyklopa Polifema, przed atakiem syren i przed 
zmiażdżeniem straszliwej Skylli i Charybdy przeciskając 
się wąskim przejściem, którego chroniły. Dziesięć lat po 
wyruszeniu z Troi, Odyseusz w końcu powrócił do Itaki i 
swojej rodziny. Nie wielu pisarzy opowiedziało o jego śmierci, 
ale była szczęśliwa i oznaczała koniec ery bohaterów.

Na polu bitwy Odyseusz daje dużą elastyczność 
twoim siłom. Oprócz dostarczenia dużej ilości kart 
sztuki wojny pozwala też je oszczędzać dzięki mocy 
Podstęp, która zmniejsza koszt jednego manewru do 
zera.

Jego druga moc Przebiegłość, pozwala na dobranie 
karty za darmo, co daje większe możliwości przy 
kolejnej aktywacji jednostki.

I ostatecznie może atakować wrogów z dalekiego 
dystansu, nie będąc samemu narażonym na ataki z 
bliska, na które jest podatny z powodu słabej defensywy.

Przebiegły umysł Odyseusza powoduje, że jest potężnym 
bohaterem w armii bazującej na taktyce.

leonidaS

Leonidas jest najsłynniejszym królem Sparty. Pochodził z 
długiej linii przywódców, dowodził Greckimi oddziałami pod 
Termopilami w legendarnej bitwie przeciw potędze Perskiej 
armii. Pomimo tego, że wroga armia była kilkakrotnie 
większa, a wyrocznia Delficka przepowiedziała jego śmierć w 
walce, zdecydował się stoczyć tą niemożliwą do wygrania 
bitwę. Czas, który kupił swym szlachetnym poświęceniem, 
pozwolił Greką zjednoczyć siły i wygrać bitwy pod Salaminą i 
Platejami, zachowując ich niepodległość. Od tej chwili 
odwaga Leonidasa i 300 Spartiatów stała się legendarnym 
symbolem siły i poświęcenia.

Podobnie jak podczas bitwy pod Termopilami, Leonidas i 
jego oddział są nieustępliwymi obrońcami. Jego statystyki 
są przeciętne, ale zdolności i moce czynią z niego 
znakomitego dowódcę. Moc Urodzony Przywódca pozwala 
mu aktywować przyjazny oddział, który otrzymuje bonusy 
do ofensywy i defensywy, to pozwala twoim żołnierzom 
podążać za Leonidasem w jego podróżach.

Ten bohater jest jeszcze groźniejszy, kiedy staje się 
obrońcą, zdolność Strażnik pozwala mu przyjąć na 
siebie ciosy skierowane na sojuszników, a następnie 
przekierować na towarzyszący mu oddział mocą Ściana 
Tarcz. Wraz ze swoimi towarzyszami może przetrzymać 
liczne ataki i stać się prawdziwą tarczą dla samych 
bogów.

Jako wytrwały i nieugięty dowódca, Leonidas jest 
włócznią i tarczą armii!
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minotaur

Minos, król Krety w zamian za swój tytuł, który otrzymał 
dzięki Posejdonowi, miał poświęcić dla niego majestatycznego 
białego byka, którego pojmał Herakles. Minos uznał bestię za 
zbyt piękną, żeby ją zabić, więc postanowił oszukać boga, 
zabijając inną. Posejdon w zemście sprawił, że żona Minosa, 
Pazyfae zapałała miłością do zwierzęcia. Z tego związku 
zrodził się Minotaur, pół człowiek, pół byk, kanibal o 
przerażającym okrucieństwie.

W młodości Minotaur przemierzał swobodnie wybrzeża 
Krety, siejąc spustoszenie. Wraz z osiąganiem dojrzałość 
stawał się coraz silniejszym i niebezpieczniejszym. Nawet 
król zaczął tracić cierpliwość, wiec postanowił zamknąć 
Minotaura w labiryncie pod swoim pałacem. Każdego 
roku Minotaur otrzymywał w ofierze siedmioro młodych 
mężczyzn i kobiet, aby zaspokoić swój głód. Jedną z jego 
niedoszłych, niewinnych ofiar był Tezeusz, który w 
niesamowitym pojedynku zabił Minotaura.

Minotaur jest szaloną bestią specjalizującą się w 
walce ze zwartymi szeregami wroga. Dzięki mocy 
Szarża może pokonywać kilka obszarów, atakując i 
poważnie raniąc wszystko na swojej drodze. Co 
więcej, jego zdolność Potężny Rzut pozwala na 
rozproszenie przeciwnika, dzięki czemu Minotaur 
potrafi siać chaos w liniach wroga.

Jego druga moc Żądza Krwi pozwala mu na przerzuty 
podczas ataku, co sprawia, że jego brutalne ataki są 
jeszcze bardziej niszczycielskie.

Potężna szarża Minotaura będzie siać panikę wśród 
wrogów!

atalanta

Księżniczka Arkadii, Atalanta jest znana ze swojej 
determinacji i odwagi. Porzucona przez swojego ojca, który 
pragnął syna, została uratowana przez niedźwiedzicę 
następnie, wychowana przez myśliwych. Stała się groźną 
łowczynią, złożyła przysięgę dziewictwa Artemidzie, zanim 
odkryła swoje królewskie pochodzenie. Jej największym 
znanym wyczynem było polowanie na Dzika Kalidońskiego, 
ogromnej bestii która siła terror w regionie. Pomimo śmierci 
wielu myśliwych, udało jej się kontynuować pościg, raniąc 
bestię i wykańczając ją z pozostałymi towarzyszami. Za jej 
odwagę i na znak szacunku, jako nagrodę otrzymała skórę.

Chociaż jest wiele wersji jej przygód, jedna z ostatnich 
mówi, że była jedyną kobietą, która dołączyła do załogi 
Argonauty, więc stała się towarzyszką Heraklesa.

Na polu bitwy Atalanta jest specjalistką od zasadzek i 
kontroli obszaru. Na początku może wydawać się słaba, 
ale potrafi siać przerażenie dzięki atakom z dystansu, 
które łączą jej unikalne moce, zasięg i wysoką mobilność.

Zdolność Wspinaczki pozwala jej się dostać do 
trudnodostępnych miejsc, z których może zwiększyć 
swój zasięg i siłę ataku.

Moc Łowczyni to połączenie dwóch ataków: pierwszy, 
atak z dystansu, którym osłabia przeciwnika, a drugi, 
po wykonaniu ruchu, pozwala jej go zaatakować 
bezpośrednio. Ta kombinacja potrafi szybko zabić 
osłabioną jednostkę przeciwnika. Ponieważ ma niską 
wartość defensywy, walka wręcz jest jej słabością, ale 
rekompensuje to druga moc Unik.

Umiejętnie poprowadzona, Atalanta to bohaterka,
która dzięki szybkości i błyskawicznym atakom 
może sprawić wrogom przykrą niespodziankę!
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cerber

Cerber to olbrzymi trzygłowy pies, zrodzony ze związku 
Tytanów Echidny i Tyfona. Służył jako strażnik wejścia do 
Podziemia, siejąc strach wśród żywych, jak i umarłych.

Ostatnią z dwunastu prac Heraklesa miało być ujarzmienie 
i przyprowadzenie Cerbera do świata żywych Królowi 
Argos, Eurosteuszowi. Król, kiedy zobaczył Cerbera, był 
przerażony i kazał Heraklesowi zabrać ogara z powrotem 
do Podziemia, gdzie na powrót stał się strażnikiem. Mówi 
się, że trzy głowy Cerbera symbolizują trzy okresy życia: 
narodziny, młodość i starość.

Cerber to zarówno siejący starych potwór w ataku, 
jak i oddany obrońca, sprawia to, że sprawdza się w 
każdej roli. W walce wyróżnia go wysoka ofensywa, 
którą wspierają dwie moce: Trzygłowe Ugryzienie i 
Ognisty Oddech. Pozwalają mu dostosować siłę do 
rodzaju przeciwnika.

Jego zdolności Strażnik i Blok, połączone z wysoką 
defensywą i życiem, czynią z Cerbera doskonałego 
psiego strażnika. Jest to rola, w której najlepiej się 
sprawdza, chroniąc bardziej wrażliwe bóstwa i 
bohaterów. Walka to nie jedyne przeznaczenie 
Cerbera, jego wysoka wartość ruchu pozwala mu na 
szybkie przyniesienie omfalosa bóstwu bez narażania 
go na niebezpieczeństwo. W przeciwieństwie do 
większości szybkich jednostek Cerber radzi sobie w 
walce. Jest nieporównanie silniejszy od innych 
jednostek zwiadowczych, które wykorzystuje się w 
tym celu.

Jednoczesne wykorzystanie siły, szybkości i ochrony 
Cerbera jest użyteczne w wielu sytuacjach!

 hydra

Hydra jest dzieckiem Tytanów Tyfona i Echidny. Hodowana 
przez Herę by zabiła Heraklesa, dorastała w pobliżu jeziora 
Lerna w Argos gdzie siała grozę wśród mieszkańców. Jej 
olbrzymie ciało podtrzymuje kilka długich szyj zakończonych 
paskudnymi gadzimi głowami. Na nieszczęście bohaterów, 
którzy próbowali zabić Hydrę, potrafiła się ona regenerować i 
odradzać każdą odciętą głowę. Nawet jej krew była 
śmiertelną trucizną.

Używając swojej siły i sprytu, Herakles odcinał głowy Hydry 
jedna po drugiej, natychmiast wypalając każdą płonącym 
pniem drzewa, zapobiegając ich regeneracji. Dużo później 
Hydra dokonała swojej zemsty, jej zatruta krew zabiła 
Heraklesa, dając kres jego wyczynom.

Połączona siła ataku i odstraszania sprawia, że Hydra 
skutecznie zniechęca przeciwnika. Jej wysoka ofensywa i 
zasięg 1 pozwalają na efektywną blokadę obszarów pola 
bitwa między innymi tych zawierających omfalosy.

W walce możesz korzystać z przewagi, którą 
zapewniają ci jej głowy, reprezentuje to moc Natarcie, 
która pozwala zaatakować wszystkie jednostki w jej 
zasięgu. Kiedy Hydra znajdzie się pośród wrogów, staje 
się dużym zagrożeniem. Choć jak na potwora tych 
rozmiarów ma średnią wartość defensywy, to 
jednocześnie ma wysoką żywotność, a jej druga moc 
Regeneracja sprawia, że staje się trudnym do 
pokonania przeciwnikiem.

Hydra to wielogłowy potwór, który się regeneruje, 
jest zagrożeniem, którego nie można ignorować!
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amaZonKI

Słynne kobiety wojowniczki, 
które są dumne i zacięte, było 
wśród nich wiele bohaterek. 
Nawet zwykłe mieszkanki były 
odważnymi i wyszkolonymi 
wojowniczkami.

Amazonki nie są najbardziej 
wytrzymałym oddziałem, ale 
doskonale sprawdzają się jako 
wsparcie z dystansu dla ciężkich 
jednostek. Dzięki wspinaczce 
mogą   dostać   się   na  lepszą             
    pozycję, zwiększając swój zasięg. Z takiej pozycji ich całkowity 

zasięg to 3 co jest imponujące na polu bitwy, ponieważ 
pozwoli im to ostrzelać wroga, zanim ten zacznie im zagrażać.

Jeśli zostaną zmuszone do walki wręcz, to ich Inicjatywa 
pozwala na uprzedzenie ataku wroga. Nawet potężny 
przeciwnik powinien je traktować z szacunkiem.

OGARY PODZIEMIA 
Od dawna nieumarli wojownicy nie 
wędrują po Podziemiu samotnie. 
Tak jak i za życia, tak i teraz 
towarzyszą im wierne ogary 
myśliwskie - które zwykle są równie 
nieludzkie, co ich opiekunowie. 
Tylko najsilniejsze umysły potrafią 
zachować poczytalność w krainach 
umarłych.

Pojedyncze psy są słabe, dlatego 
polują w grupach. To daje im siłę, której nie mają, polując 
samotnie, czyni to z nich zagrożenie, które warto brać pod 
uwagę. Choć mało prawdopodobne, że same zabiją 
bohatera, to mogą go rozpraszać albo zranić, a na koniec 
ściągnąć do podziemia.

meduZa

Choć jest córką Forkosa i Keto dwojga morskich istot, 
Meduza urodziła się w ludzkiej formie. Zakochana w 
swojej urodzie próbowała rywalizować z Ateną, która 
ukarała ją za jej dumę, zmieniając w odrażającego 
potwora z wężami zamiast włosów i petryfikującym 
wzrokiem. Wielu bohaterów zostało zmienionych w 
kamień przez jej śmiertelną moc. Ostatecznie została 
pokonana przez Perseusza, który odciął jej głowę, patrząc 
w jej odbicie w wypolerowanej tarczy. Krew płynąca z jej 
bezgłowego ciała zrodziła wojownika Chryzaora i 
latającego konia Pegaza.

Perseusz użył głowy Meduzy do petryfikacji Atlasa, Tytana, 
który unosił sklepienie niebieskie i na kilku innych 
przeciwnikach. Ostatecznie zaoferował trofeum Atenie, 
która przytwierdziła je do swojej tarczy. Ten symbol był 
wykorzystywany później przez wielu Greckich wojowników, 
którzy malowali go na swoich tarczach jako ochronę przed 
złym spojrzeniem.

Dzięki dużej mobilności i zasięgowi ataku Meduza 
może zagrażać przeciwnikowi z dystansu. Zdolność 
wspinaczki pozwala jej dodatkowo zwiększyć siłę i 
zasięg ataku, kiedy ma przewagę wysokości. Jej moc 
Petryfikacji potrafi zmienić losy bitwy. Kiedy kieruje 
swoje śmiertelne spojrzenie na wrogów, natychmiast 
niszczy wszystkie oddziały na swoim obszarze, a 
silniejszych wrogów paraliżuje.

Z powodu nieustającego zagrożenia petryfikacją, 
Meduza sieje strach wśród wrogów!
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WOJOWNICY PODZIEMIA 

Domena Hadesu to wypaczone i 
niepokojące miejsce, które dopro-
wadza wielu swoich mieszkańców 
do szaleństwa. Rozpacz, poczucie 
winy, strata i żal wypaczają 
umysły zmarłych, w ciągu wiele lat 
doprowadzając ich do powolnej 
utraty kontaktu z rzeczywistością. 
Niektórzy zamykają się w sobie, 
inni skupiają się na zemście w 
walce,  próbując  odpokutować  za 

swoje czyny z przeszłości albo po prostu zapomnieć o nich 
topiąc je w krwi. To właśnie są Wojownicy Podziemia.

Najbardziej wyróżniającą cechą Wojowników Podziemia 
jest ich ciągła możliwość powrotu po śmierci. Pod koniec 
ich aktywacji możesz umieścić, wcześniej utracą figurkę z 
powrotem w oddziale. Oznacza to, że twój przeciwnik musi 
zniszczyć ich w całości i zrobić to szybko, aby miał wolną 
drogę. A nawet wtedy, tak jak wszystkie oddziały można ich 
przywołać ponownie.

Zdolności Strażnik i regeneracja czyni z nich użytecznych 
obrońców i bardzo frustrujących przeciwników.

hOPLICI

Wojsko obywatelskie starożytnej 
Grecji jest nazywane Hoplitami. 
Każdy z nich był osobiście 
odpowiedzialny za swoje 
uzbrojenie i wyszkolenie, dlatego 
w bitwach najlepiej sprawdzają 
się z inspirujących ich dowódcą 
takim jak Odyseusz.

                                               Hoplici to wojownicy działający 
w grupie, a nie samotne wilki, dzięki temu mogą korzystać 
ze zdolności dowódcy i go chronić.

Obowiązkiem i zaszczytem jest służba jako Hoplita.

SPARTIACI

Każdy słyszał o wojownikach ze 
Sparty. Są najlepiej wyszkolonymi 
i siejącymi strach śmiertelnymi 
wojownikami w całej Grecji.

Sparta to polis, które żyje wojną, 
szkoli wszystkich mężczyzn od 
dziecka, aby przetrwali nie tylko 
rygor w czasie bitwy, ale także 
ciężkie życie podczas kampanii. 
To sprawia, że inni Grecy żywią do 
nich strach i szacunek.

Oddział Spartiatów jest niewielki. Ponieważ walczą 
często, są ciągle niezbędni dowódcom, przez co 
niewielu może uczestniczyć w każdej walce. Małą 
liczebność nadrabiają wyszkoleniem. Oddział posiada 
wysoką defensywę i otrzymuje dodatkową kością 
ataku za każdy model. Dlatego też zgodnie z tradycją 
walczą do ostatniej kropli krwi.

centaURY

Przed upadkiem Olimpu, centaury 
najczęściej trzymały się razem, z 
daleka od innych śmiertelników. 
Chociaż Centaury, tak jak ludzie, 
mają różne osobowości, to wyrobiły 
sobie opinie niebezpiecznych 
awanturników i pijaków.

         Po kataklizmie wędrowały więcej niż 
kiedykolwiek, próbując odnaleźć ład w otaczającym je 
chaosie lub korzystać z zamętu, o ile im to pasowało. 
Centaury można znaleźć w służbie różnych bogów, usiłują 
znaleźć swoje miejsce w lojalnej służbie każdego, kto 
może zapewnić im ochronę w tych trudnych czasach.

Pomimo że oddziały centaurów są małe, to są dość 
silne. Połączenie szybkości i zasięgu pozwala im szybko 
dostać się na pozycję, z której mogą przeprowadzić 
atak. To oznacza, że mogą mieć wpływ na walkę 
znaczni szybciej niż większość oddziałów.
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Bóstwo: to bóg lub tytan.

Dobierz karty: rodzaj manewru. Patrz str. 25.

Dobierz: weź górną kartę ze swojej talii.

Druga aktywacja: rodzaj manewru. Patrz str. 25.

Figurka: mała rzeźba używana jako grywalny element 
gry. Może być jedną z jednostek w armii albo 
elementem terenu 3D.

Główny gracz: gracz, który ma pierwszą turę w każdej 
rundzie. Określa go scenariusz, który jest rozgrywany.

Jednostka: to wyróżniający się element gry. Jednostką 
określa się tytanów, bogów, bohaterów, potwory i 
oddziały. Tytani i bogowie są wspólnie nazywani 
bóstwami.

Kompletny: oddział jest w pełni kompletny, wtedy 
kiedy ilość figurek odpowiada ilości zaznaczonej na 
karcie oddziału. Oddział musi być kompletny, żeby 
mógł korzystać ze swoich zdolności.

Defensywa: statystyka, która mówi jak trudno 
zranić jednostkę. Patrz str. 7.

Marsz: zwykła akcja. Patrz str. 13.

Moc: to umiejętność, która wspomaga albo utrudnia 
jednostką bitwę. Moce w większości są unikatowe. 
Moc jednostki zawsze jest wyjaśniona na jej planszy.

Nielatające jednostki: to lądowe, wodne i ognioodporne 
jednostki.

Niezdobyty: omfalos jest niezdobyty, jeśli nie był nigdy 
celem akcji zdobycia lub został upuszczony.

Obszar: nieregularnie ukształtowane miejsce na 
mapie, otoczone linią. W środku znajduje się symbol 
z informacją o rodzaju terenu i maksymalną ilością 
jednostek, które mogą się na nim znajdować.

Słowa kluczowe, statystyki i inne ważne pojęcia wraz z 
zasadami są ułożone według listy alfabetycznej. Jeśli 
wyjaśnienie byłoby zbyt długie dla tego podsumowania, 
wpis zawiera kluczowe punkty i odniesienie do strony z 
pełnym opisem zasad.

Aktywacja: okazja w turze dla jednostki do wykonania 
zwykłej lub złożonej akcji.

Aktywna jednostka: jednostka, która jest aktywowana. 
Nigdy nie ma więcej niż 1 aktywnej jednostki w tym 
samym czasie, ale może też nie być żadnej.

Aktywny gracz: gracz, którego właśnie jest tura. Zawsze 
jest tylko 1 aktywny gracz w tym samym momencie.

Aktywna moc: rodzaj mocy, której można użyć 
tylko podczas aktywacji jednostki i tylko wtedy 
kiedy korzysta ze zwykłej akcji. Każda moc 
zawiera w opisie jej efekt i czas działania.

Armia: zestaw jednostek należących do gracza.

Atak specjalny: rodzaj mocy, która może zostać 
wykorzystana podczas aktywacji jednostki, tylko 
jeśli będzie wykonywać zwykłą akcję. Skorzystanie 
z mocy ataku specjalnego liczy się, jakby jednostka 

Atak: zwykła akcja. Patrz str. 16.

Bieg: złożona akcja. Patrz str. 13.

Bohater: rodzaj jednostki.

Bóg: rodzaj jednostki. Bogowie i tytani wspólnie są 
nazywani bóstwami.

wykonała akcję ataku w tej turze. Indywidualny opis mocy 
określa, jego efekt i kiedy można go użyć.

Oddział: to rodzaj jednostki. Oddział jest reprezentowany 
na planszy przez grupę figurek 2 i więcej. Oddział, który 
składa się z pełnego zestawu figurek, jest kompletny. Tak 
długo, jak 1 figurka znajduje się na planszy, to ta jednostka 
uczestniczy w grze. Wszystkie żyjące figurki, które należą 
do tego samego oddziału, muszą zawsze znajdować się 
na tym samym obszarze.

Odwet: kontratak wykonany przez cel aktywowanej 
jednostki, atak o zasięgu 0. Aby wykonać odwet, 
właściciel jednostki będącej celem musi odrzucić jedną 
z jej kart aktywacji. Patrz str. 18.

SŁOWNIK TERMINÓW 
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Punkty rekrutacji (PR): koszt jednostki w punktach 
lub ilość punktów, które może wydać gracz podczas 
rekrutacji swojej armii.

Rana: zmniejsza żywotność jednostek będących celem 
(bóstw, bohaterów, potworów) lub liczbę figurek na 
planszy (oddziały).

Rekrutacja: proces tworzenia armii lub wybieranie 
jednostek do niej.

Ręka: karty, z których może korzystać gracz.

Rozstawienie: złożona akcja. Patrz str. 13.

Ruch: statystyka określająca ilość obszarów, które 
pokonuje jednostka podczas marszu i biegu. Patrz 
str. 7.

Runda: seria tur po jednej na gracza.

Sąsiadujący obszar: dwa obszary sąsiadują, kiedy 
dzielą wspólną granicę.

Scenariusz: sposób, w jaki należy rozłożyć daną grę. 
Podczas każdej gry jest rozgrywany scenariusz. Zostało 
w nim opisane wszystko, co musisz wiedzieć o tym 
wybranym konflikcie: jakiej mapy masz użyć, które 
jednostki są dostępne i gdzie się je rozstawia, a także 
to, w jaki sposób każda ze stron wygrywa grę.

Ofensywa: statystyka, która określa, iloma 
kośćmi rzuca jednostka, w pierwszym starciu 
podczas ataku. Patrz str. 7.

Omfalos: jest reprezentowany w grze przez czerwony 
klejnot. Jest obiektem akcji zdobycia i absorpcji. Patrz 
str. 22.

Otoczenie: to obszar, na którym znajduje się jednostka i 
wszystkie sąsiadujące z nią obszary.

Pasowanie: to sytuacja, kiedy gracz zdecyduje się 
dobrać drugą kartę, zamiast aktywować lub przywołać 
jednostkę.

Pasywna moc: rodzaj mocy, której można użyć 
w dowolnym momencie, z wyjątkiem aktywacji 
jednostki, jeśli została wybrana złożona akcja. 
Każda moc zawiera w opisie jej efekt i czas 
działania.

Pełny: dowolny obszar, na którym ilość jednostek jest 
równa pojemności obszaru. Nie można przekroczyć 
maksymalnej pojemności. Jednostka nie może w żaden 
sposób wejść na obszar, który jest pełny.

Plansza: karta z informacjami zawierającymi statystyki, 
zdolności i moce jednostek.

Pojemność: maksymalna ilość jednostek, które mogą 
się znaleźć na obszarze.

PR: skrót od Punktów Rekrutacji.

Przeciwnik: jednostka jest przeciwnikiem dla innej, jeśli 
obie należą do przeciwnych sobie gracze. Jednostka, 
która nie jest przeciwnikiem, to przyjazna jednostka.

Przeszkoda: obszar, w którym jednostka może wykonać 
atak o zasięgu 1+, ale nie atakować przez nią.

Przyjazna: jednostka jest przyjazna dla innej, jeśli obie 
należą do tego samego gracza albo obaj gracze są po 
tej samej stronie. Jednostka, która nie jest przyjazna, 
jest przeciwną jednostką. Jednostka sama dla siebie 
jest zawsze przyjazna.

Przywołanie: rodzaj manewru. Patrz str. 25.

Pula: to rezerwowy zasób żetonów mocy jednostki. 
Rezerwowe żetony są umieszczane na jej planszy. 
Jeśli nie zaznaczono inaczej, to żeton, którego efekt 
został usunięty, wraca do puli właściciela.

Starcie: rzut kośćmi podczas ataku. Każdy atak może 
składać się z maksymalnie 2 starć (pierwszego i drugiego), 
rzuty z potencjalnie drugiego starcia dodaje się do tych z 
pierwszego, otrzymując sumę potrzebną do otrzymania 
sukcesu. Przerzut jest częścią tego samego starcia, którego 
wyniki zmienia. Patrz atak str. 19.

Statystyki: wartość używana, aby opisać przydatność 
jednostki. Statystyki zawsze są zapisane kursywą wielką 
literą. Statystyki to: ofensywa, defensywa, zasięg, ruch, 
życie i wartość strategiczna. Modyfikatory nigdy nie mogą 
obniżyć statystyk poniżej 0 albo zwiększyć powyżej 10. 
Wartość życia jako jedyna może być na starcie większa niż 10.

Potwór: rodzaj jednostki.
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Zdobycie: skrót od Zdobycia omfalosa - zwykła akcja. 
Patrz str. 22.

Zdobyty: omfalos jest zdobyty, kiedy był celem akcji 
Zdobycia i dopóki nie został upuszczony.

Zdolność: to umiejętność wspomagająca jednostkę w 
walce. Zdolności nie są unikalne. Wszystkie zdolności 
jednostek są wypisane na ich planszach albo kartach 
oddziałów. Patrz str. 26.

Złożona akcja: akcja biegu, absorpcji i rozstawiania.

Zniszczona: jednostka, której ostatnia figurka została 
usunięta (oddział) lub wartość życia spadła do 0, lub 
niżej. Figurki reprezentujące zniszczone oddziały są 
umieszczane na karcie oddziału. Figurki pozostałych 
zniszczonych jednostek są umieszczane z powrotem 
w pudełku. Pary kart aktywacji zniszczonych 
jednostek nie oddziałów mogą być używane jak karty 
sztuki wojny.

Zwykła akcja: akcja marszu, ataku i zdobycia.

Żeton: to znacznik, który pomaga w śledzeniu efektu 
mocy.

Życie: statystyka, która określa liczbę potrzebnych 
ran do zniszczenia bóstwa, bohatera i potwora. 
Patrz str. 7.

Stos kart odrzuconych: to karty odwrócone awersem, 
których używał gracz.

Strefa rozstawienia: obszary mapy, na których wybrany 
gracz może tylko rozstawiać jednostki na polu bitwy.

Talia: stos odwróconych rewersem kart, z których gracz 
może dobrać kolejne karty.

Trwała moc: to moc, której efekt działa, nawet 
kiedy jednostka wykonuje akcję złożoną. Każda 
moc zawiera w opisie jej efekt i czas działania.

Tura: to tura gracza, w której ma on możliwość 
pasowania albo wykonania działań jednostkami swojej 
armii.

Unik: rodzaj manewru. Patrz str. 25.

Wartość strategiczna: statystyka, która określa ilość 
dodatkowych kart Sztuki wojny, które dodawane są 
to talii jej właściciela.

Wchłonięcie: skrót od wchłonięcia omfalosa - złożona 
akcja. Patrz str. 22.

Własność/właściciel: na wszystkie jednostki należące 
do konkretnego gracza mówi się, że są jego 
własnością, a ten gracz jest ich właścicielem. 
Własność jest pojęciem w grze i niema nic wspólnego 
z własnością fizyczną gry w rzeczywistym świecie.

Wyszukiwanie karty: rodzaj manewru. Patrz str. 25.

Wywołanie mocy: rodzaj manewru. Patrz str. 25.

Z powrotem w pudełku: jeśli jakaś zasada mówi o 
umieszczeniu czegoś z powrotem w pudełku, to ten 
przedmiot nie bierze już udziału w dalszej części 
aktualnej gry. Nie można go przywrócić do gry w 
żaden sposób.

Zasięg: to statystyka, która określa maksymalny 
dystans (w obszarach), na który jednostka 
może atakować. Zasięg 0 to obszar, w którym 
znajduje się jednostka. Również określa się nim 
dystans (w obszarach) pomiędzy jednostkami. 
Patrz str. 7.

W
ersja bez korekty



39

Pegaz i jego jeździec Bellerofont, jeden z najpotężniejszych zabójców potworów.
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