
Władca Pierścieni™ KOLEKCJONERSKA GRA KARCIANA 
ERRATA 

 
Część 1 – Wstęp 

 
Niniejszy dokument jest oficjalną erratą do 
polskiego wydania Kolekcjonerskiej Gry 
Karcianej Władca Pierścieni.  
Y 
Objaśnienia: 
Zmienione zdania lub wyrazy zostały 
podkreślone. 
 
Znakiem (tengwą) X i wcięciem 

oznaczyliśmy poprawki, które klarują zasadę 
na danej karcie, nie zmieniając zasadniczo 
jej treści. 
 
Tekst kart bez wcięcia został poprawiony w 
stopniu zmieniającym działanie tej karty w 
grze. 
 
Wszystkie uwagi i pytania odnoszące się do 
Władcy Pierścieni KGK prosimy kierować na 
adres lotr@isa.pl  

 
Wersja 1.0 - 12 marca 2002 
Dodano karty: 
Dom dla tysięcy (1C187); Hobbicka intuicja 
(1C296); Hobbickie podchody (1C298); 
Okrzyk bojowy Lurtza (1R128); Ork w 
zasadzce (1C261); Śpij Karadhrasie (1C84); 
Złapać ich (1U126) 
Wersja 1.1 - 13 marca 2002 
Dodano karty: 
Ambicja Sarumana (1C133); Barliman 
Butterbur (1U70); Cień nie do odparcia 
(1R252); Fajka Bilba (1U285); Kopalnia 
mithrilu (1U345); Most w Khazad-dum 
(1C349); Pod Rozbrykanym Kucykiem 
(1U324); Przyczajony ork (1U258); Bilbo 
Baggins (1R284); Relikty Morii (1R195); 
Nadchodzą (1C196); Splądrowana zbro-
jownia (1C193); Zmiana planów (1R99);  
Wersja 1.2 - 14 marca 2002 
Dodano karty: 
Król Upiorów (1R237) 
Wersja 1.3 - 8 kwietnia 2002 
Zmiany w układzie dokumentu. 
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Część 2 - Errata 

 
X AMBICJA SARUMANA (1C133) 

Zagrywaj do obszaru pomocniczego. 
Koszt mroku twoich i wydarzeń jest –1. 
Potyczka: Odrzuć tę okoliczność, aby 
dać jednemu Uruk-hai siłę +2. 

 
X BARLIMAN BUTTERBUR (1U70) 

Drużyna:Podejmij wysiłek Barlimanem 
Butterburem, by wziąć do ręki g wyda-
rzenie ze swojego stosu kart odrzuco-
nych. 

 
X BILBO BAGGINS (1R284) 

Drużyna: Podejmij wysiłek Bilbem, by 
wtasować s kartę ze swojego stosu kart 
odrzuconych do swojej talii dociągania. 

 
CIEŃ NIE DO ODPARCIA (1R252) 
Aby zagrać, podejmij wysiłek r. Orkiem. 
Zagrywaj do obszaru pomocniczego. Jeżeli 
możesz spostrzec 5 brzemion a gracz 
Wolnych Ludzi nie ma kart w swojej talii 
dociągania, Powiernik Pierścienia jest 
owładnięty. 
 
X DOM DLA TYSIĘCY (1C187) 

Cień: Zagraj m Orka ze swojej talii kart 
odrzuconych. 

 
X FAJKA BILBA (1U285) 

Drużyna: Odrzuć ekwipunek fajkowe 
ziele i spostrzeż X fajek, by wtasować X 
opowieści ze swojego stosu kart odrzu-
conych do twojej talii dociągnięć. 

 
X HOBBICKA INTUICJA (1C296) 

Potyczka: W miejscach 1 do 4, anuluj 
potyczkę z udziałem Hobbita. W 
każdym innym miejscu, daj Hobbitowi 
siłę +3. 

 
X HOBBICKIE PODCHODY (1C298) 

Potyczka: W miejscach 1 do 5, anuluj 
potyczkę z udziałem Hobbita. W 
każdym innym miejscu, daj Hobbitowi 
siłę +2. 

 
X KOPALNIA MITHRILU (1U345) 

Podziemie. Cień: Usuń (1), by zagrać 
broń Cienia ze swojego stosu kart 
odrzuconych. 

 
X KRÓL UPIORÓW, WŁADCA ANGMARU 

(1R237) 
Za każdego innego Nazgûla, którego 
możesz spostrzec, Król Upiorów ma siłę 
+2. 

 
X MOST W KHAZAD-DUM (1C349) 

Podziemie. Cień: Zagraj Balroga ze 
swojej talii dociągania lub ze swojej ręki. 
Koszt mroku Balroga jest –6. 

 
X NADCHODZĄ (1C196) 

Zagrywaj do obszaru pomocniczego. 
Cień: Odrzuć 3 karty z ręki, aby zagrać 
m Orka ze swojej talii kart odrzuconych. 

 

OKRZYK BOJOWY LURTZA (1R128) 
Potyczka: Uruk-hai otrzymuje: siłę –1 i 
obrażenia +1. 
 
ORK W ZASADZCE (1C261)  
Odpowiedź: Jeżeli  zostało zagrane 
wydarzenie przegrupowania Wolnych Ludzi , 
podejmij wysiłek tym poplecznikiem, aby 
anulować to wydarzenie. 
 
X POD ROZBRYKANYM KUCYKIEM 

(1U324) 
Drużyna: Dodaj brzemię, aby móc 
zagrać Aragorna ze swojej talii docią-
gania. 

 
X PRZYCZAJONY ORK (1U258) 

Gdy zagrywasz tego poplecznika, 
możesz wtasować do swojej talii docią-
gania, do 2 n kart ze swojej talii kart 
odrzuconych. 

 
X RELIKTY MORII (1R195) 

Zagrywaj do obszaru pomocniczego. 
Cień: Usuń (2), aby zagrać m ekwipunek 
ze swojej talii kart odrzuconych. 

 
X SPLĄDROWANA ZBROJOWNIA (1C193) 

Zagrywaj do obszaru pomocniczego. 
Odpowiedź: Jeżeli twoja m broń 
została odrzucona, zagrywaj ją ze swojej 
talii kart odrzuconych (koszt mroku tej 
broni jest –1). 

 
ŚPIJ KARADHRASIE (1C84) 
Drużyna: Podejmij wysiłek Gandalfem, by 
odrzucić wszystkie okoliczności. 
 
ZŁAPAĆ ICH (1U126) 
Manewry: Uruk-hai staje się zaciekły, aż do 
fazy przegrupowania. 
 
X ZMIANA PLANÓW (1R99) 

Przegrupowanie: Podejmij wysiłek 
strażnikiem, żeby przeciwnik musiał 
wtasować swoją rękę do swojej talii 
dociągania i dociągnąć 8 kart. 
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