
  
 
 
 

Batman Ally  
KaŜda linia widoczności poprowadzona do bohatera naleŜącego do tej grupy przebiega przez Trudny Teren , wliczając pole z Trudnym Terenem 

zajmowanym przez tą postać, traktowana jest jakby przebiegała przez Teren Blokujący.  
 

  Batman Enemy  
Gdy bohater naleŜący do tej grupy przeprowadza Atak (zanim rzut ataku zostanie wykonany), moŜe zamiast własnej uŜyć niemodyfikowanej wartości 

charakterystyki Atak dowolnego z sąsiadujących z nim sprzymierzonych członków Batman Enemy.  
 

Calculator  
Bohaterowie naleŜący do tej grupy funkcjonują na zasadzie Dzikiej Karty. Mogą uŜywać dowolnej zdolności grupowej posiadanej przez którąkolwiek 

sprzymierzoną postać znajdującą się na planszy. Podczas kaŜdej akcji mogą uŜyć tej zdolności tylko raz.  
 

               Crime Syndicate  
Bohaterowie naleŜący do tej grupy otrzymują moc KONTROLA PRAWDOPODOBIEŃSTWA / PROBABILITY CONTROL. Za kaŜdym razem, gdy 

członek Crime Syndicate uŜywa tej mocy, on lub inny sprzymierzony bohater znajdujący się na planszy (posiadający najwyŜej jeden Ŝeton akcji) 
otrzymuje Ŝeton akcji. Nie moŜesz przydzielić Ŝetonu za wykorzystanie tej mocy bohaterowi, który wykonał juŜ w tej turze akcję inną niŜ akcja 
Swobodna. Jeśli Ŝeton akcji nie moŜe być przydzielony, ta zdolność grupowa nie moŜe być wykorzystana.  Ta zdolność grupowa nie moŜe być 

kopiowana na zasadzie Dzikiej Karty.  
 

Green Lantern Corps  
Bohaterowie naleŜący do Green Lantern Corps mogą transportować do 8 postaci, zamiast 1.  

 
Injustice League  

Gdy dwóch lub więcej bohaterów naleŜących do tej grupy zajmują pola przyległe do tej samej wrogiej postaci, kaŜdy z członków Injustice League 
moŜe uŜyć tej zdolności grupowej, by wykonać Atak Wręcz lub Atak z Dystansu przeciw tej konkretnej wrogiej postaci. Wszystkie wykonane w ten 

sposób ataki zuŜywają tylko jedną akcję z twojego limitu akcji w tej turze, ale kaŜdy z atakujących otrzymuje Ŝeton akcji po wykonaniu ataku.  
 

Justice League  
Gdy bohater naleŜący do tej grupy otrzymuje akcję Ruch, nie liczy się ona do puli akcji przysługujących mu podczas tury.  

 
Justice Society  

Zanim rzut ataku zostanie wykonany, bohater naleŜący do tej grupy moŜe zamiast własnej uŜyć niemodyfikowanej wartości charakterystyki Obrona 
dowolnego z sąsiadujących z nim sprzymierzonych członków Justice Society na czas ataku.  

 
Kingdom Come / Hypertime 

Gdy wroga postać otrzymuje akcję ruchu, akcję typu UŜycie Mocy lub akcję Swobodną, w wyniku której przemieści się na pole przylegające do 
pola zajętego przez członka Kingdom Come z pola nie przylegającego, wykonaj rzut 1K6 (zanim zostanie przemieszczona). Wynik 1 lub 2 

oznacza, Ŝe wroga postać nie moŜe przemieścić się na Ŝadne z przylegających do członka Kingdom Come pól w tej turze. Odrzuceni (knockback) bohaterowie 
oraz postacie posiadające symbol tej grupy ignorują tą zdolność grupową.  

 
 Legion Of Super Heroes  

Bohaterowie naleŜący do tej grupy funkcjonują na zasadzie Dzikiej Karty. Mogą uŜywać dowolnej zdolności grupowej posiadanej przez którąkolwiek 
sprzymierzoną postać znajdującą się na planszy. Podczas kaŜdej akcji mogą uŜyć tej zdolności tylko raz.  

 
Mystics  

Gdy bohater naleŜący do tej grupy otrzymuje obraŜenia w wyniku ataku, atakujący otrzymuje 1 Klik obraŜeń na skutek forsowania. Ten Klik obraŜeń 
nie jest atakiem.  

 
Outsiders  

Na początku swojej tury, jako akcję Swobodną, bohater naleŜący do tej grupy moŜe wybrać jedną sprzymierzoną lub wrogą postać. Cel musi 
znajdować się w odległości do 10 pól a linia widoczności musi być zachowana. Do początku twojej następnej tury, wartości charakterystyk celu nie 
mogą być modyfikowane przez moce lub zdolności grupowe.  Ta zdolność grupowa nie moŜe być kopiowana na zasadzie Dzikiej Karty.  

 
Police  

Gdy bohater naleŜący do tej grupy przeprowadza Atak z Dystansu, moŜe zmodyfikować wartość własnej charakterystyki Atak o +1 za kaŜdą 
sprzymierzoną postać będącą członkiem Police sąsiadującą z nim. KaŜdy członek Police musi mieć czystą linię widoczności do celu, ale nie musi on 

znajdować się w ich zasięgu.  
 

Quintessence 
 Bohaterowie naleŜący do tej grupy nie otrzymują obraŜeń od forsowania a ich moce nie mogą być wygaszane.  

Ta zdolność grupowa nie moŜe być kopiowana na zasadzie Dzikiej Karty. 
 

               Suicide Squad  
Gdy sprzymierzona, sąsiadująca z bohaterem naleŜącym do Suicide Squad, postać zostanie wyeliminowana (KO), wykonaj rzut 1K6 i od wyniku 

odejmij 2. Rezultat mniejszy niŜ 1 traktowany jest jak 1. Ulecz tego bohatera o ilość Klików równą wynikowi. Nie moŜesz uŜyć tej zdolności 
grupowej, gdy bohater i ta sprzymierzona postać zostają wyeliminowane w wyniku tej samej akcji.  

 
Superman Ally  

Bohaterowie naleŜący do tej grupy ignorują wpływ wszystkich rodzajów terenu (równieŜ zdolności grupowych dających bonusy za Trudny Teren) na 
ruch, walkę i moce.  

 
               Superman Enemy  

Gdy dwóch sprzymierzonych bohaterów naleŜących do Superman Enemy sąsiaduje ze sobą, bohater o wyŜszej wartości punktowej otrzymuje moc 
PODSTĘP / OUTWIT. Jeśli ta postać miała juŜ PODSTĘP / OUTWIT, ta zdolność grupowa nie ma efektu. Jeśli obie sąsiadujące postacie mają równy 
koszt punktowy, kontrolujący ich gracz przydziela jednemu z nich tę moc. Raz podjęty wybór nie moŜe być zmieniony, dopóki postać nie straci mocy 

PODSTĘP / OUTWIT. Ta zdolność grupowa przestaje działać na końcu tury, podczas której te dwie sprzymierzone postacie przestają ze sobą sąsiadować.  
 

Titans  
Na początku akcji, podczas której dwóch sprzymierzonych bohaterów naleŜących do Titans sąsiaduje ze sobą, kontrolujący ich gracz moŜe przydzielić 
jednemu z nich akcję typu UŜycie Mocy oraz zadać mu 1 Klik obraŜeń na skutek forsowania (bohater nie moŜe w Ŝaden sposób uniknąć tych obraŜeń). 

Drugi z tych bohaterów na skutek leczenia odzyskuje 1 Klik obraŜeń. 


