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 NAWAŁNICA /  FLURRY (Opcjonalna):  Bohater otrzymuje akcję 
typu Walka Wręcz. W ramach akcji bohater wykonuje dwa Ataki Wręcz 
(należy  wykonać  dwa  oddzielne  Rzuty  Ataku)  przeciwko  jednej  bądź 
przeciw  dwóm  wrogim  postaciom  znajdującym  się  na  polach.  Jeśli 
pierwszy  atak  kończy  się  niepowodzeniem,  nie  można  przeprowadzić 
drugiego.

 SALTO/WSPINACZKA  /  LEAP/CLIMB (Opcjonalna):  Jeżeli 
bohater otrzymuje akcję typu Ruch, może on automatycznie oderwać się 
od  przeciwnika  i ignoruje  wpływ  terenu  oraz  innych  postaci  na 
poruszanie się. Ten bohater może zakończyć ruch na Wzniesieniu lub na 
znajdującym  się  na  zewnątrz (outdoor) fragmencie  Terenu 
Niedostępnego. Ten bohater może Atakować Wręcz postacie znajdujące 
się  na  powierzchni  ziemi  lub  szybujące,  niezależnie  od wysokości,  na 
jakiej znajduje się cel.

 PRZENIKANIE/TELEPORTACJA  /  PHASING/TELEPORT 
(Opcjonalna):  Bohater  otrzymuje  akcję  typu  Użycie  Mocy  i  może 
przemieścić się na odległość równą liczbie posiadanych przezeń Punktów 
Ruchu. Ignoruje wpływ wszelkich rodzajów terenu (z różnicą poziomów 
włącznie)  oraz  innych  postaci  na  poruszanie  się.  Nie  może  jednak 
zakończyć swego ruchu na polu z Terenem Niedostępnym.

 PRZYKUCIE  DO  ZIEMI  /  EARTHBOUND:  Bohater  może  się 
poruszać  wyłącznie  pieszo  (jakby  posiadał  symbol  „buta”)  i ten  tryb 
Ruchu  zastępuje  jakikolwiek  dotychczasową  formę  poruszania  się. 
Ponadto  traci  symbol  „giganta”  przy  Obrażeniach.  Jeżeli  w momencie 
znalezienia  się  pod  działaniem  Mocy  „Przykucie  do  ziemi”  bohater 
szybował, spada na ziemię i otrzymuje 1 Klik obrażeń. Ta moc nie może 
zostać wygaszona.

 SZARŻA /  CHARGE (Opcjonalna): Bohater otrzymuje akcję typu 
Użycie Mocy. Może się przemieścić wykorzystując maksymalnie połowę 
posiadanych aktualnie Punktów Ruchu i, jako Akcję Swobodną, wykonać 
Atak Wręcz. Bohater z tą zdolnością na panelu bojowym jest niewrażliwy 

na  Uderzenie  Mocy  /  Force  Blast oraz  ignoruje  zjawisko  Odrzucenia 
(Knockback).

 KONTROLA  UMYSŁU  /  MIND CONTROL (Opcjonalna):  Bohater 
otrzymuje  akcję typu  Użycie Mocy.  Może przeprowadzić  Atak Wręcz lub 
Atak z Dystansu jako akcję swobodną. Udany atak zadaje zerowe obrażenia; 
zamiast  nich,  cel  staje  się  sprzymierzony  z drużyną  atakującego  i wrogi 
w stosunku  do  wszystkich  przeciwników  atakującego.  Każdemu  spośród 
trafionych  w ten  sposób  celów  można  przydzielić  akcję  jako  Akcję 
Swobodną.  Natychmiast  po  rozstrzygnięciu  tych  akcji  każdy  cel  staje  się 
ponownie wrogi w stosunku do atakującego i sprzymierzony ze swą własna 
drużyną. Bohater, który użył mocy „Kontrola Umysłu”, po zakończeniu swej 
akcji odnosi obrażenia w wysokości 1 kliku za każde 100pkt. łącznej wartości 
punktowej  kontrolowanych  celów.  Jeśli  wartość  charakterystyki  Zasięg 
wybranego bohatera wynosi 0, przyjmuje się, że na czas tej akcji wynosi ona 
4 (ten Zasięg nie może zostać w żaden sposób zmodyfikowany).

 GIĘTKOŚĆ  /  PLASTICITY (Opcjonalna):  Dla  tego  bohatera  próba 
oderwania się od przeciwnika kończy się sukcesem, jeśli wynik rzutu wynosi 
2-6. Przeciwnicy podejmujący próbę oderwania się od tego bohatera, osiągają 
powodzenie  tylko  przy  wyniku  6.  Jeżeli  obaj  bohaterowie  zajmujący 
sąsiednie pola dysponują tą zdolnością, próby oderwania się od przeciwnika 
wykonuje się na normalnych zasadach.

 UDERZENIE  MOCY  /  FORCE  BLAST (Opcjonalna):  Bohater 
otrzymuje  akcję  typu  Użycie  Mocy  i  wykonuje  rzut  k6.  Kontrolujący  go 
gracz wybiera pojedynczą, wrogą, sąsiadującą z nim postać i przemieszcza ją 
po prostej  w kierunku od atakującego, o liczbę pól równą wynikowi rzutu. 
Cel  ataku  automatycznie  odrywa  się  od  przeciwnika,  może  być 
przemieszczany  przez  pola  przyległe  do wrogich  mu bohaterów.  Atak  ten 
zadaje  zerowe  obrażenia.  Cel  ataku  może  doznać  obrażeń  na  skutek 
odrzucenia.

 PRĘDKOŚĆ  NADDŻWIĘKOWA  /  HYPERSONIC  SPEED 
(Opcjonalna):  Wybierz  jedną  z dwóch  opcji:  (1) Bohater  otrzymuje  akcję 
typu Użycie Mocy. Wykonując Ruch może on automatycznie oderwać się od 
przeciwnika,  oraz  przemieszczać  się  przez  pola  przyległe  do  wrogich 
bohaterów.  Wskazany  bohater  może  w trakcie  tego  ruchu  wykonać,  jako 
Akcję Swobodną, jeden Atak Wręcz lub jeden Atak z Dystansu (na połowę 
normalnego zasięgu).  By wykonać ten atak bohater musi znajdować się na 
polu,  na  którym normalnie mógłby przebywać.  Po przeprowadzeniu Akcji 
Swobodnej  bohater  może  zużyć  resztę  posiadanych  przez  niego  Punktów 
Ruchu. (2) Bohater otrzymuje akcję typu Użycie Mocy. Może on, jako Akcję 
Swobodną przeprowadzić Atak Wręcz;  jego wartość obrażeń wynosi  1 na 
czas użycia tej mocy. Jeśli atak zakończył się powodzeniem, bohater może 
kontynuować Ataki Wręcz (jako Akcje Swobodne) przeciw tej samej wrogiej 
postaci  dopóki  nie  zadeklaruje  zakończenia  ataków lub  atak  zakończy się 
niepowodzeniem. Po każdym udanym ataku zmodyfikuj wartość Obrony celu 
o +1 oraz wartość Obrażeń atakującego o +1 przed wykonaniem kolejnego 
ataku.  Gdy bohater zadeklaruje  zakończenie  ataków lub atak zakończy się 
niepowodzeniem,  zadaj  obrażenia  równe  wartości  zmodyfikowanych 
Obrażeń  atakującego  podczas  ostatniego  ataku.  Jeśli  nie  było  udanych 

ataków,  atak  zadaje  0  obrażeń.  Ewentualne  odrzucenie  (knockback)  następuje 
dopiero  po  zadaniu  obrażeń  wynikających  z  użycia  tej  mocy.  W  trakcie 
wykonywania tych ataków cel może użyć mocy pozwalających na unikanie ataków 
tylko raz.

 SKRADANIE SIĘ /  STEALTH (Opcjonalna):  Jakakolwiek linia widoczności 
przecinająca fragment  Terenu Trudnego,  z polem zajmowanym przez  wskazanego 
bohatera włącznie, traktowana jest jakby przecinała Teren Niedostępny.

 ATAK W BIEGU /  RUNNING SHOT (Opcjonalna): Bohater otrzymuje akcję 
typu  Użycie  Mocy.  Może  on  przemieścić  się  maksymalnie  na  odległość  równą 
połowie  posiadanych aktualnie  Punktów Ruchu,  a następnie  wykonać  jeden Atak 
z Dystansu (jako Akcję Swobodną).

 SPECJALNA MOC INDYWIDUALNA Twój bohater posiada unikalną moc, 
opisaną na jego karcie postaci.

  

 OSTRZA/SZPONY/KŁY /  BLADES/CLAWS/FANGS (Opcjonalna):  Gdy 
bohater  otrzymuje  akcję  typu  Walka  Wręcz,  w przypadku  udanego  ataku  należy 
wykonać rzut kostką.  Rezultat rzutu staje się wartością charakterystyki  Obrażenia 
atakującego. Jeśli celem jest Teren Blokujący, ściana lub obiekt, zostaje zniszczony 
przy rezultacie 3-6.

 EKSPLOZJA  ENERGII  /  ENERGY  EXPLOSION (Opcjonalna):  Bohater 
otrzymuje  akcję  typu  Atak  z Dystansu.  Na  czas  trwania  tego  ataku  wartość 
charakterystyki Obrażenia atakującego wynosi 1. Jeżeli atak się powiódł, całkowitą 
wartość ataku należy porównać z wartościami charakterystyk Obrona każdej postaci 
znajdującej  się  na  polach  przyległych  do  celu.  Zignoruj  modyfikator  za  Teren 
Niedostępny  na  polach  przyległych  do  celu.  Każda  trafiona  postać  otrzymuje 
obrażenia ilości otrzymanych trafień (postać, przylegająca do kilku celi tego ataku, 
może otrzymać obrażenia więcej niż raz). Trafienie krytyczne automatycznie trafia 
cel(cele) i wszystkie postacie do niego przylegające oraz zadaje 1 dodatkowy klik 
obrażeń wszystkim trafionym postaciom. Moce pozwalające unikać trafień mogą być 
użyte tylko raz podczas całego ataku, ale jeśli unik się powiedzie ta postać unika 
wszystkich trafień. Celem dla użycia tej mocy nie może być obiekt lub trudny teren.

 FALA PULSACYJNA / PULSE WAVE (Opcjonalna): Bohater otrzymuje akcję 
typu  Atak  z Dystansu.  Wartość  jego  charakterystyki  Zasięg  jest  zredukowana 
o połowę.  Atak  ten  ignoruje  oddziaływanie  wszelkich  zdolności  grupowych  oraz 
mocy  i zdolności  posiadanych  przez  postacie  pozostające  w owym  zasięgu. 
Przynajmniej  jedna  wroga  postać  musi  znajdować  się  w  zasięgu  tego  ataku,  by 
aktywować tą moc. Następnie należy sprawdzić linię widoczności w kierunku każdej 
postaci (wrogiej i sprzymierzonej) znajdującej się w zasięgu działania tej mocy; linie 
widoczności nie są zablokowane przez znajdujących się na ich drodze bohaterów, 
jednak  zasady  związane  z terenem  wciąż  obowiązują.  Jeżeli  istnieją  czyste  linie 
widoczności  w kierunku  dwóch  lub  więcej  bohaterów,  wartość  charaktery-styki 
Obrażenia wskazanego bohatera na czas tego ataku wynosi 1; w innym przypadku 



używana jest jego normalna wartość charakterystyki  Obrażenia.  Należy 
porównać całkowitą wartość ataku z wartościami charakterystyk Obrona 
wszystkich  postaci  pozostających  w zasięgu  tej  mocy;  każdy  trafiony 
bohater odnosi obrażenia.  Atak przy użyciu tej mocy nie bierze za cel 
postaci.

 WSTRZĄS /  QUAKE (Opcjonalna): Bohater otrzymuje akcję typu 
Walka Wręcz. Jeżeli wartość jego charakterystyki Obrażenia jest wyższa 
niż 2,  na  czas tego ataku wynosi  2.  Należy wykonać  jeden rzut  ataku 
i rezultat  porównać  z wartościami  charakterystyk  Obrona  wszystkich 
wrogich  bohaterów  znajdujących  się  na  polach  przyległych  do 
atakującego. Każda postać, która otrzymała obrażenia podlega zjawisku 
odrzucenia.

 WYJĄTKOWA SIŁA /  SUPER STRENGHT (Opcjonalne):  Gdy 
bohater otrzymuje akcję typu  Ruch, Użycie Mocy lub akcja swobodna, 
może on podnieść obiekt (jako akcja swobodna) znajdujący się na tym 
samym polu, bądź na polu przyległym i go trzymać. Bohater może użyć 
tego obiektu jako broni.  Jeśli  ta  moc zostanie utracona lub wygaszona 
w chwili,  gdy  postać  trzyma  obiekt,  obiekt  ten  należy  natychmiast 
umieścić  na  polu  zajmowanym  przez  bohatera.  Nie  można  anulować 
działania  tej  mocy,  gdy  bohater  właśnie  niesie  obiekt.  Jeśli  ta  postać 
wykonuje  atak  wręcz  przeciw  Terenowi  Niedostępnemu,  ścianie  lub 
obiektowi,  zmodyfikuj  jej  wartość  obrażeń  o  +2;  jeśli  podczas 
wykonywania tego ataku postać niesie obiekt, odrzuć ten obiekt z gry.

 OBEZWŁADNIENIE  /  INCAPACITATE (Opcjonalne):  Bohater 
otrzymuje akcję typu Walka Wręcz lub Atak z Dystansu; na czas trwania 
tego ataku wartość charakterystyki Obrażenia atakującego wynosi 0. Jeśli 
atak się powiedzie a cel nie jest aktualnie oznaczony żetonem akcji lub 
jest oznaczony tylko jednym takim żetonem, zostaje oznaczony jednym 
dodatkowym  żetonem.  Ta  moc  nie  oddziałuje  na  bohaterów  już 
oznaczonych dwoma żetonami akcji.

 CIOS  PSYCHICZNY  /  PSYHIC  BLAST (Opcjonalna):  Bohater 
otrzymuje  akcję  typu  Atak  z Dystansu.  Obrażenia  zadane  za  pomocą 
takiego ataku nie mogą być zredukowane przez działanie jakiejkolwiek 
mocy zmniejszającej zadawane obrażenia.

 CHMURA  DYMU  /  SMOKE  CLOUD (Opcjonalna):  Bohater 
otrzymuje  akcję  typu  Użycie  Mocy.  W dowolnym  miejscu  planszy 
znajdującym się w Zasięgu bohatera, może on wytworzyć Teren Trudny o 
powierzchni  do  4  pól.  Postać  posiadająca  Zasięg  równy  0,  może 
wytworzyć dym na zajętym przez siebie polu oraz na polach przyległych. 
W zadymionym  obszarze  należy  umieścić  do  4  żetonów 
przedstawiających Gęsty Dym. Bohater musi mieć czystą linię strzału do 
przynajmniej  jednego  z  pól  zajętych  przez  żetony  Dymu.  Żetony  nie 
mogą być umieszczone na polach z Terenem Niedostępnym, ale mogą na 
polach  z  Terenem  Trudnym  lub  zajętych  przez  inne  postacie.  Każdy 
z tych żetonów musi sąsiadować z innym żetonem Dymu wytworzonego 
przez tego bohatera. Żetony Dymu pozostają na miejscu aż do początku 
kolejnej tury gracza, którego drużyna je wytworzyła lub do chwili, gdy 

moc zostanie utracona albo wygaszona. Szybujące postacie nie mogą używać 
tej mocy.

 TRUCIZNA / POISON (Opcjonalna): Na początku tury bohater zadaje 1 
Klik obrażeń (jako akcja swobodna)  każdej  wrogiej  postaci  sąsiadującej  z 
nim. 

 WYSSANIE ENERGII / STEAL ENERGY (Opcjonalna): Bohater leczy 
(odzyskuje)  1  Klik obrażeń  po każdym udanym Ataku  Wręcz,  na  skutek, 
którego cel odnosi obrażenia.

 TELEKINEZA / TELEKINESIS (Opcjonalna): Bohater otrzymuje akcję 
typu Użycie Mocy i wybierz jedną z opcji: (dla opcji 1 i 2, cel automatycznie 
odrywa  się  od  przeciwnika  i  ignoruje  wpływ  innych  postaci  i  Terenu 
Trudnego.  Cel ataku może zostać w ten sposób umieszczony na Wzgórzu, 
jednak  nie  może  zostać  umieszczony  na  polu  z Terenem  Niedostępnym. 
Bohater wykonujący atak musi posiadać czystą linię widoczności w kierunku 
pola docelowego.) (1) Postać przeprowadza jeden Atak Wręcz; powoduje on 
zerowe obrażenia.  Jeśli  się powiedzie, cel może zostać przemieszczony na 
odległość do 10 pól. (2) Postać może przemieścić znajdujący się na sąsiednim 
polu  obiekt  (który  nie  jest  trzymany)  lub  sprzymierzonego  bohatera  na 
odległość do 10 pól.  (3) Postać może przeprowadzić jeden Atak z Dystansu, 
używając obiektu, który nie jest trzymany przez inną postać (patrz: rozdział 
Obiekty). Bohater wykonujący akcję musi posiadać czystą linię widoczności 
w kierunku przeciwnika. (patrz: rozdział Telekineza)

 SPECJALNA MOC INDYWIDUALNA Twój bohater posiada unikalną 
moc, opisaną na jego karcie postaci. 

  

 WYCZULONE  ZMYSŁY  /  SUPER  SENSES (Opcjonalna):  Gdy 
bohater  został  trafiony  atakiem,  może  wykonać  rzut  kostką  (1K6)  zanim 
otrzyma obrażenia. Jeśli rezultatem jest 5 lub 6, bohater unika trafienia.

 WYTRZYMAŁOŚĆ  /  TOUGHNESS Obrażenia  zadane  temu 
bohaterowi zredukowane są o 1 Klik.

 OBRONA  /  DEFEND (Opcjonalna):  Zanim  rzut  ataku  zostanie 
wykonany,  którykolwiek  sprzymierzony  bohater  sąsiadujący  z  bohaterem 
może użyć jego niemodyfikowanej wartości charakterystyki Obrona zamiast 
swojej własnej.

 REFLEKS BITEWNY / COMBAT REFLEXES (Opcjonalna): Bohater 
otrzymuje  modyfikator  +2  do  Obrony  przeciw  Atakom  w  Walce  Wręcz. 
Dodatkowo może podlegać Odrzuceniu  (knockback)  na skutek odniesienia 
przez niego obrażeń. Obrażenia na skutek odrzucenia są zredukowane do 0.

 TARCZA ENERGETYCZNA/ODBICIE / ENERGY SHIELD /DEFLECTION 
Bohater otrzymuje modyfikator +2 do Obrony przeciw Atakom z Dystansu.

 BARIERA  /  BARIER (Opcjonalna):  Bohater  otrzymuje  akcję  typu  Użycie 
Mocy. Umieść 4 żetony Barier (Terenu Niedostępnego) na dowolnych polach Terenu 
Czystego,  nie  zajmowanego  przez  żadną  postać,  znajdujących  się  w Zasięgu 
bohatera. Każdy z żetonów musi sąsiadować z innym żetonem Bariery wytworzonej 
przez  bohatera.  Postać  posiadająca  Zasięg  równy  0,  może  wytworzyć  dym  na 
zajętym przez siebie polu oraz na polach przyległych. Bohater musi mieć czystą linię 
strzału  do  przynajmniej  jednego  z  pól  zajętych  przez  żetony.  Żetony  Bariery 
pozostają do początku kolejnej tury gracza, którego drużyna je wytworzyła lub do 
chwili,  gdy moc zostanie utracona albo wygaszona.  Szybujące postacie nie mogą 
używać tej mocy.

 SZARA EMINENCJA / MASTERMIND (Opcjonalna): Gdy bohater powinien 
odnieść  obrażenia,  kontrolujący  go  gracz  może  „przenieść”  całe  obrażenia  na 
sąsiadującą  z tym  bohaterem sprzymierzoną  postać  o niższej  wartości  punktowej. 
Jeśli  efektem tego  ataku  jest  Odrzucenie  (knockback),  odrzucona  zostaje  postać, 
która  odniosła  obrażenia;  jeśli  w  efekcie  użycia  tej  mocy  postać,  która  odniosła 
obrażenia, zostaje wyeliminowany, przyjmuje się, że wyeliminował ją bohater, który 
miał  oryginalnie  otrzymać  obrażenia.  Obrażenia  zadawane  przez  tą  moc  nie  są 
atakiem.

 SIŁA WOLI  /  WILLPOWER (Opcjonalna):  Bohater  nie  odnosi  obrażeń  na 
skutek forsowania.

 NIEPRZENIKALNOŚĆ  /  IMPERVIOUS Gdy  bohater  odnosi  obrażenia 
wykonaj  rzut  kostką  (1K6);  w przypadku  uzyskania  5-6,  odnoszone obrażenia  są 
zredukowane do 0; w przypadku rezultatu 1-4, odnoszone obrażenia są zredukowane 
o 2.

 REGENERACJA /  REGENERATION (Opcjonalna): Bohater otrzymuje akcję 
typu Użycie Mocy. Wykonaj rzut kostką (1K6) i od otrzymanego rezultatu odejmij 2. 
Wyniki ujemne traktowane są jako 0. Ostateczny wynik określa liczbę Klików, jaką 
odzyskuje bohater.

 NIEWRAŻLIWOŚĆ  /  INVULNERABILITY Obrażenia  zadane  wskazanemu 
bohaterowi zostają zredukowane o 2 Kliki.

 SPECJALNA MOC INDYWIDUALNA Twój bohater posiada unikalną moc, 
opisaną na jego karcie postaci. 

  

 MISTRZ ATAKÓW Z DYSTANSU / RANGED COMBAT EXPERT
(Opcjonalna):  bohater  otrzymuje  akcję  typu Użycie  Mocy.  Może  on Zaatakować 
z Dystansu  pojedynczą  wrogą  postać;  zmodyfikuj  wartość  jego  charakterystyki 
Obrażenia o +2. Ta moc nie może zostać użyta, jeżeli bohater używa obiektu jako 
broni.



 FURIA  BOJOWA  /  BATTLE  FURY Bohater  nie  może 
przeprowadzać  Ataków  z Dystansu,  nie  może  stać  się  celem  mocy 
KONTROLA  UMYSŁU  /  MIND  CONTROL,  i  nie  może  być 
transportowany.

 WSPARCIE  /  SUPPORT (Opcjonalna):  Bohater  otrzymuje  akcję 
typu  Użycie  Mocy  i wykonuje  Atak  Wręcz  przeciw  jednej  ze 
sprzymierzonych  postaci.  Ani  on,  ani  cel  nie  mogą  znajdować  się  na 
polach  przyległych  do  wrogiego  bohatera.  Wszelkie  modyfikatory 
związane  z Atakiem  Wręcz  są  ignorowane.  Jeśli  atak  się  powiódł, 
Wykonaj rzut kostką (1K6) i od otrzymanego rezultatu odejmij 2. Wyniki 
poniżej 1 traktowane są jako 1. Cel leczy/odzyskuje liczbę Klików równą 
wynikowi.

 ODKRYCIE SŁABOŚCI /  EXPLOIT WEAKNESS (Opcjonalna): 
Bohater otrzymuje akcję typu Walka Wręcz. Obrażenia zadane podczas 
tego ataku nie mogą zostać zredukowane za pomocą jakiejkolwiek mocy 
lub zdolności, która normalnie redukuje obrażenia.

 WZMOCNIENIE /  ENHANCEMENT (Opcjonalna): Bohater może 
(jako  Akcja  Swobodna)  zmodyfikować  o  +1  wartość  charakterystyki 
Obrażenia  dowolnego(-ych)  ze  sprzymierzonych  bohaterów,  który 
zajmuje pole przyległe i wykonuje(-ją) Atak z Dystansu. Więcej niż jeden 
bohater  posiadający moc WZMOCNIENIE /  ENHANCEMENT może 
modyfikować ten sam atak. Postać może użyć tej mocy tylko raz na turę.

 KONTROLA  PRAWDOPODOBIEŃSTWA  /  PROBABILITY 
CONTROL  (Opcjonalna): Raz na turę, bohater pozwala na powtórzenie 
rzutu kostką lub kostkami (musisz rzucić ponownie wszystkimi użytymi 
kostkami). Bohater musi znajdować się w odległości do 10 pól od postaci 
przeprowadzającej związaną z rzutem akcję, a linia widoczności między 
nimi musi być zachowana. Ponadto, na takich samych zasadach, bohater 
pozwala graczowi zmusić przeciwnika, w dowolnym momencie jego tury, 
do powtórzenia rzutu kostką lub kostkami. W grze, na trzech lub więcej 
graczy możesz skorzystać z tej mocy tylko raz między swoimi turami.

 ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ  /  SHAPE  CHANGE Jeśli  bohater 
został  wybrany  jako  cel  ataku,  wykonaj  rzut  1K6  w ramach  Akcji 
Swobodnej.  Wynik  5  lub  6  znaczy,  że  atak  nie  może  zostać 
przeprowadzony.  Atakujący  musi  wybrać  inny  cel  lub  wykonać  inną 
akcję związaną z tym bohaterem.

 MISTRZ  WALKI  WRĘCZ  /  CLOSE  COMBAT  EXPERT 
(Opcjonalna):  Bohater  otrzymuje  akcję  typu  Użycie  Mocy.  Może  on 
Zaatakować Wręcz pojedynczą wrogą postać;  zmodyfikuj  wartość jego 
charakterystyki  Obrażenia  o +2.  Ta  moc nie  może zostać  użyta,  jeżeli 
bohater w celu wykonania ataku używa obiektu jako broni.

 ZAMIESZANIE / PERPLEX (Opcjonalna): Raz w ciągu tury gracza 
(ale nie w trakcie innej akcji), w ramach Akcji Swobodnej, bohater może 
zmodyfikować  o+1  lub  –1  wartość  dowolnej  z charakterystyk  (z 

Zasięgiem  włącznie)  dowolnej  postaci,  w  tym  jednej  z własnych 
charakterystyk.  Cel  musi  znajdować  się  w odległości  do  10  pól  a  linia 
widoczności pomiędzy wybranym bohaterem a celem musi być zachowana. 
Efekt trwa aż do zakończenia tury, ale przestaje działać, gdy używająca tej 
mocy  postać  straci  ZAMIESZANIE  /  PERPLEX lub  zostaje 
wyeliminowany; również, jeśli podczas tej tury cel odniesie obrażenia lub jest 
leczony w trakcie tej tury, efekt zmiany wartości charakterystyki znika. 

 PODSTĘP / OUTWIT (Opcjonalna): Raz w ciągu tury gracza (ale nie w 
trakcie innej akcji), w ramach Akcji Swobodnej, bohater może wygasić moc, 
którą  dysponuje  bohater  strony  przeciwnej.  W takim przypadku przyjmuje 
się,  że  postać będąca celem akcji  po prostu  nie  posiada owej wygaszonej 
mocy.  Moc pozostaje wygaszona aż do początku twojej  kolejnej tury. Cel 
musi  znajdować się  w odległości  do 10 pól  a  linia  widoczności  pomiędzy 
wybranym  bohaterem  a celem  musi  być  zachowana.  Zamiast  wygaszenia 
mocy,  wskazany bohater  może  wygasić  zdolność  do  szybowania  latającej 
wrogiej  postaci.  W takim  wypadku,  wskaźnik  wysokości  lotu  celu  należy 
przesunąć do pozycji dolnej, a postać porusza się lewitując.  W chwili,  gdy 
wskazany  bohater  utraci  moc  PODSTĘP  /  OUTWIT lub  zostaje 
wyeliminowany,  wygaszone  moce  lub  zdolności  natychmiast  są 
odzyskiwane. 

 DOWODZENIE / LEADERSHIP (Opcjonalna): Na początku tury gracz, 
w ramach  Akcji  Swobodnej  może  wykonać  rzut  1K6.  W przypadku 
uzyskania  rezultatu  4-6,  liczba  przysługujących mu podczas  tej  tury akcji 
wzrasta  o jedną.  Gracz  może  w ten  sposób zyskać  tylko  jedną  dodatkową 
akcję w ciągu każdej tury, nawet jeśli  w jego drużynie znajduje się więcej 
postaci dysponujących zdolnością DOWODZENIE / LEADERSHIP.

 SPECJALNA MOC INDYWIDUALNA Twój bohater posiada unikalną 
moc, opisaną na jego karcie postaci.


	  
	 OSTRZA/SZPONY/KŁY / BLADES/CLAWS/FANGS (Opcjonalna): Gdy bohater otrzymuje akcję typu Walka Wręcz, w przypadku udanego ataku należy wykonać rzut kostką. Rezultat rzutu staje się wartością charakterystyki Obrażenia atakującego. Jeśli celem jest Teren Blokujący, ściana lub obiekt, zostaje zniszczony przy rezultacie 3-6.

