
 
 
 
 
 
 

 
 
2000 AD 

W dowolnym momencie, gry bohater naleŜący do 2000 AD moŜe wybrać druŜynę lub postać przeciwnika; 
raz dokonany wybór nie moŜe być zmieniony. Ten bohater otrzymuje modyfikator +1 do charakterystyki 

Atak, gdy atakuje wybraną postać lub członka wybranej grupy. 
 

Arachnos 
Gdy bohater naleŜący do tej grupy otrzymuje obraŜenia w wyniku ataku, atakujący otrzymuje 1 Klik 

obraŜeń na skutek forsowania. Ten Klik nie moŜe zostać zredukowany. 
 

Bureau of Paranormal Research and Defense 
Bohaterowie naleŜący do grupy B.P.R.D. działają na zasadzie Dzikiej Karty. Mogą uŜyć dowolnej zdolności 

grupowej posiadanej przez jakąkolwiek ze sprzymierzonych postaci znajdujących się na planszy. Podczas 
kaŜdej akcji mogą uŜyć tej zdolności tylko raz. 

 
CrossGen 

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

 
Crusade 

Jeśli  bohater naleŜący do grupy Crusade wykonuje atak, a wynik rzutu to dwie takie same wartości (poza 
dwiema 1), atak powoduje odrzucenie (knockback) – ilość pól, o jakie przesuwa się cel ataku, równa jest 

wartości obraŜeń atakującego. 
 

Danger Girl 
Gdy bohater naleŜący do tej grupy jest celem ataku, wykonaj rzut kostką (1K6). Rezultat 6 oznacza, Ŝe atak 

nie moŜe zostać przeprowadzony. Atakujący musi wybrać inny cel lub podjąć inną akcję. 
 

Freedom Phalanx 
Bohaterowie naleŜący do grupy Freedom Phalanx działają na zasadzie Dzikiej Karty. Mogą uŜyć dowolnej 
zdolności grupowej posiadanej przez jakąkolwiek ze sprzymierzonych postaci znajdujących się na planszy. 

Podczas kaŜdej akcji mogą uŜyć tej zdolności tylko raz. 
 

Guardians of the Globe 
Jeśli  bohater naleŜący do tej grupy wykona udany atak, a wynik rzutu to dwie takie same wartości (poza 

dwiema 1), atak nie powoduje odrzucenia (knockback). Atak zadaje obraŜenia normalnie. Jeśli cel miał 0 lub 
1 znacznik akcji, dodaj mu jeden znacznik akcji. 

 
Kabuki 

KaŜda linia widoczności poprowadzona do bohatera naleŜącego do grupy Kabuki przebiega przez Trudny 
Teren , wliczając pole z Trudnym Terenem zajmowanym przez tą postać, traktowana jest jakby przebiegała 

przez Teren Blokujący. 
 

Top Cow 
Gdy bohater naleŜący do grupy Top Cow otrzymuje akcję Ruch, nie liczy się ona do puli akcji 

przysługujących mu podczas tury. 


