
PĂRȚILE UNEI CĂRȚI CE POȚI VEDEA?

UNELE PRINCIPII GENERALE

Felicitări pentru noua armă! Acest manual îți va explica cum să o folosești corect.
Regulile generale pentru arme se găsesc pe această pagină. Regulile pentru puteri sunt pe spate. Găsești și explicații detaliate ale armelor pe 
care le-ai putea culege pe unul din cele 3 puncte de start.
Dacă explici jocul unor jucători noi:
1. Explică regulile pentru acțiuni, daune, marcatoare și punctaj.
2. Explică fiecare din cele 9 arme disponibile la începutul jocului.
3. Explică cărțile putere.
4. Începe jocul!
5. Explică alte arme când devin disponibile.
Dacă acesta este și primul tău joc, va trebui să înțelegi regulile de pe această pagină pentru a înțelege și descrierile armelor.

Aproximativ jumătate dintre arme țintesc un jucător pe care îl poți vedea. Ce înseamnă asta?

 » Poți vedea orice jucător aflat în aceeași cameră cu tine.

 » Dacă pătratul tău are o ușă, poți vedea orice jucător de pe orice pătrat de pe partea cea-
laltă a ușii.

Imaginează-ți asta: Camera nu are nimic după care să te ascunzi, așadar poți vedea pe oricine 
se află în ea. Poți trage cu ochiul prin orice ușă și să vezi în camera adiacentă. Dar te ferești în 
tura lor, așadar ei nu te pot vedea decât dacă sunt în spatele unei uși în camera ta.

Nu îți face griji dacă poți împușca printr-un pătrat neocupat sau dacă poți împușca prin am-
bele uși ale camerei tale simultan. Poți. Personajul tău este destul de agil, încât să lovească 
orice țintă pe care o permite arma.

 » În joc se ia în considerare pătratul pe care ești, nu și poziția ta în acel 
pătrat.

 » Nu este posibil să te ascunzi în spatele altor figurine.

 » Nu poți fi rănit de propria armă.

 » Dacă un efect provoacă unei ținte o cantitate de daune, nu poți alege da-
une parțiale.

 » Dacă un efect te lasă să alegi mai multe ținte, poți alege mai puține dacă 
vrei. Dar dacă un efect provoacă daune tuturor din locația ta, nu poți ale-
ge să lași unele ținte să scape nevătămate.

 » Dacă o armă afectează o țintă „la o mutare distanță”, înseamnă că se apli-
că prin uși, dar nu și prin ziduri.

Efect de bază: Arma poate face asta fără a mai consuma muniție.

Efect opțional: Arma poate face asta în plus față de efectul de bază. Uneori 
trebuie să plătești muniție pentru a folosi acest efect.

Mod de bază: Aceasta e doar o altă denumire a efectului de bază. Arma poa-
te face asta fără a consuma muniție.

Mod alternativ de foc: Arma poate aplica acest efect în locul efectului mo-
dului de bază. Alegi unul dintre ele. Uneori trebuie să plătești muniție pentru 
a folosi acest mod.
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Câteodată sar peste pasul 2 și îi las pe noii jucători să 
descopere ce fac armele lor prima dată când le folo-

sesc. De ce nu? E doar o rundă de antrenament.

MANUALUL ARMELOR

Dozer poate vedea aceste 3 camere simultan.
Sprog îi poate vedea pe :D-struct-0R și pe Dozer.
:D-struct-0R îi poate vedea pe Dozer și pe Sprog.

Banshee nu poate vedea pe nimeni, dar Dozer o vede.



UNDĂ TRACTOARE
mod de bază: Mută o țintă 0, 1 sau 2 pătrate pe un pătrat 
pe care îl poți vedea și provoacă-i 1 daună.

în modul răzbunător: Alege o țintă la 0, 1 sau 2 mutări 
distanță de tine. Mută ținta pe pătratul tău și provoacă-i 3 
daune.

Notă: Poți muta o țintă chiar dacă nu o poți vedea. Ținta 
ajunge pe un spațiu unde o poți vedea și lovi. Mutările nu 
trebuie să fie în aceeași direcție.

COASĂ ELECTRICĂ
mod de bază: Provoacă 1 daună jucătorilor din pătratul 
tău.

în modul spintecător: Provoacă 2 daune jucătorilor din 
pătratul tău.

TUN VORTEX
efect de bază: Alege un pătrat pe care îl poți vedea la cel 
puțin 1 mutare distanță. Se deschide un vortex acolo. Ale-
ge 1 țintă de pe pătratul vortex sau la 1 mutare distanță de 
el. Mută ținta pe pătratul vortex și provoacă-i 2 daune.
cu gaură neagră:  Alege 2 alte ținte de pe pătratul vortex 
sau la 1 mutare distanță de el. Mută-le pe pătratul vortex 
și provoacă-le câte 1 daună.
Notă: Cele 3 ținte trebuie să fie distincte, dar unele pot 
începe de pe același pătrat (chiar și pe cel pe care te afli). 
Toți ajung pe același pătrat vortex. Nu trebuie să vezi 
țintele. Împuști pătratul pe care îl vezi, creezi un vortex în 
el și țintele tale sunt absorbite în el.

INFERN
mod de bază: Provoacă 1 daună unei ținte pe care o poți 
vedea la cel puțin 1 mutare distanță. Apoi distribuie câte 1 
marcator tuturor jucătorilor din acel pătrat.

în modul nano-urmărire: Provoacă 1 daună unei ținte 
pe care o poți vedea la cel puțin 1 mutare distanță. Apoi 
distribuie câte 2 marcatoare tuturor jucătorilor din acel 
pătrat.

INCENDIATOR
mod de bază: Alege o cameră pe care o poți vedea, dar 
nu camera în care te afli. Provoacă 1 daună jucătorilor din 
acea cameră.

în modul foc călduț: Alege o cameră la exact o mutare 
distanță. Provoacă 1 daună și 1 marcator jucătorilor din 
acea cameră.

DETECTOR CĂLDURĂ
efect: Alege 1 țintă pe care nu o poți vedea și provoacă-i 3 
daune.

Notă: Da, poate lovi doar ținte pe care nu le poți vedea.

ARMĂ INTELIGENTĂ
efect de bază: Provoacă 2 daune și 1 marcator unei ținte pe 
care o poți vedea.

cu țintă secundă: Distribuie 1 marcator unei alte ținte pe 
care o poți vedea.

MITRALIERĂ
efect de bază: Alege 1 sau 2 ținte pe care le poți vedea și 
provoacă-le câte 1 daună.

cu focalizare: Provoacă 1 daună în plus uneia din acele 
ținte.

cu turelă trepied: Provoacă 1 daună în plus celeilalte ținte 
și/sau provoacă 1 daună unei alte ținte diferite pe care 
o poți vedea.

Notă: Dacă provoci ambele puncte suplimentare de daună, 
ele trebuie distribuite către 2 ținte distincte. Dacă vezi doar 
2 ținte, provoci 2 fiecăreia dacă folosești ambele efecte op-
ționale. Dacă folosești efectul de bază doar pe 1 țintă, încă 
poți folosi turela trepied pentru a-i suplimenta dauna cu 1.

ARMĂ CU PLASMĂ
efect de bază: Provoacă 2 daune unei ținte pe care o poți 
vedea.

cu fază de glisare: Mută-te 1 sau 2 pătrate. Acest efect 
poate fi folosit înainte sau după efectul de bază.

cu foc încărcat: Provoacă 1 daună în plus țintei tale.

Notă: Cele două mutări nu au un preț de muniție. Nu trebuie 
să poți vedea ținta când joci cartea. De exemplu, te poți 
muta 2 pătrate și să împuști o țintă pe care o poți vedea 
acum. Nu poți folosi 1 mutare înainte să împuști și 1 după.

T.H.O.R.
efect de bază: Provoacă 2 daune unei ținte pe care o poți 
vedea.

cu reacție în lanț: Provoacă 1 daună unei alte ținte pe care 
o poate vedea prima ta țintă.

cu înaltă tensiune: Provoacă 2 daune unei ținte terțe pe 
care o poate vedea a doua ta țintă. Nu poți folosi acest 
efect dacă nu ai folosit și reacția în lanț.

Notă: Această carte constrânge ordinea în care îi poți folosi 
efectele (majoritatea cărților nu fac asta). În plus, fiecare 
țintă trebuie să fie un jucător diferit.

PUȘCĂ CU LUNETĂ
efect: Provoacă 3 daune și 1 marcator unei ținte pe care 
o poți vedea. Ținta trebuie să fie la cel puțin 2 mutări dis-
tanță de tine.

Notă: De exemplu, în camera 2x2, nu poți împușca o țintă de 
pe un pătrat adiacent, dar poți împușca o țintă în diagonală. 
Dacă ești în spatele unei uși, nu poți împușca o țintă de pe 
cealaltă parte a sa, dar poți împușca o țintă pe un pătrat 
diferit al acelei camere.



ARUNCĂTOR FLĂCĂRI
mod de bază: Alege un pătrat la 1 mutare distanță și posibil un al doilea 
pătrat la încă 1 mutare distanță în acea direcție. Pe fiecare pătrat, poți 
alege 1 țintă provocându-i 1 daună.

în modul grătar: Alege 2 pătrate cum e descris mai sus. Provoacă 2 dau-
ne jucătorilor din primul pătrat și 1 daună jucătorilor din al doilea pătrat.

Notă: Această armă nu poate lovi pe nimeni din pătratul tău. Totuși, une-
ori poate lovi o țintă pe care nu o poți vedea – flacăra nu poate trece prin 
ziduri, dar poate trece prin uși. Consider-o ca pe o explozie de flăcări în 
linie dreaptă care poate călători 2 pătrate într-o direcție cardinală.

LANSATOR GRENADE
efect de bază: Provoacă 1 daună unei ținte pe care o poți vedea. Apoi 
muți ținta cu 1 pătrat.

cu grenadă extra: Provoacă 1 daună tuturor jucătorilor de pe un pătrat 
pe care îl poți vedea. Poți folosi asta înainte sau după mutarea efectului 
de bază.

Notă: De exemplu, poți împușca o țintă, o muți pe un pătrat cu alte ținte 
și apoi poți lovi inclusiv prima țintă. Sau poți provoca 2 daune unei ținte 
principale, 1 tuturor celorlalți de pe același pătrat și apoi să muți ținta 
principală. Sau poți provoca 1 daună unei ținte izolate și 1 daună tuturor 
de pe un pătrat diferit. Dacă țintești propriul pătrat, nu vei fi mutat și nu 
vei suferi daune.

LANSATOR RACHETE
efect de bază: Provoacă 2 daune unei ținte pe care o poți vedea și care 
nu e în pătratul tău. Apoi poți muta ținta cu 1 pătrat.

cu salt rachetă: Mută-te cu 1 sau 2 pătrate. Acest efect poate fi folosit 
ori înainte ori după efectul de bază.

cu focos care se fragmentează: În timpul efectului de bază, provoacă 1 
daună fiecărui jucător de pe pătratul inițial al țintei tale – inclusiv țintei, 
chiar dacă o muți.

Notă: Dacă folosești saltul rachetă înaintea efectului de bază, consideri 
doar noul pătrat la determinarea unei ținte. Poți chiar  să te muți pe un 
pătrat astfel încât să poți împușca pe cineva de acolo. Dacă folosești 
focosul care se fragmentează, provoci daună tuturor de pe pătratul țintei 
înainte să muți ținta – ținta ta va primi 3 daune în total.

SABIE CIBERNETICĂ
efect de bază: Provoacă 2 daune unei ținte de pe același pătrat cu tine.

cu pași din umbră: Mută-te cu 1 pătrat înainte sau după efectul de bază.

cu tăieturi și mărunțiri: Provoacă 2 daune unei ținte diferite de pe 
același pătrat cu tine. Pașii din umbră pot fi folosiți înainte sau după 
acest efect.

Notă: Combinarea tuturor efectelor îți permite să te muți pe un pătrat 
și să pocnești 2 jucători; sau pocnești pe cineva, te muți și pocnești pe 
altcineva; sau pocnești 2 jucători și apoi te muți.

PUȘCĂ AUTOMATĂ
mod de bază: Alege o direcție cardinală și o țintă din acea direcție. 
Provoacă-i 3 daune.

în modul săgetător: Alege o direcție cardinală și 1 sau 2 ținte din acea 
direcție. Provoacă fiecăreia câte 2 daune.

Notă: În principiu, tragi în linie dreaptă și ignori zidurile. Nu trebuie să 
alegi o țintă de cealaltă parte a zidului – poate fi chiar cineva de pe 
același pătrat cu tine – dar să împuști prin ziduri este mai distractiv. 
Sunt doar 4 direcții cardinale. Îți imaginezi că te uiți la un zid sau o ușă și 
pur și simplu tragi în acea direcție. Oricine se află pe un pătrat din acea 
direcție (inclusiv al tău) este o țintă validă. În modul săgetător, cele 2 
ținte pot fi pe același pătrat sau pe pătrate diferite.

BAROS
mod de bază: Provoacă 2 daune unei ținte de 
pe același pătrat cu tine.

în modul pulverizare: Provoacă 3 daune unei 
ținte de pe același pătrat cu tine, apoi mută 
ținta cu 0, 1 sau 2 pătrate în orice direcție.

Notă: Mutările trec prin uși, dar nu și prin 
ziduri.

PUȘCĂ
mod de bază: Provoacă 3 daune unei ținte de 
pe același pătrat cu tine. Dacă vrei, poți muta 
apoi ținta cu 1 pătrat.

în modul țeavă lungă: Provoacă 2 daune 
unei ținte de pe orice pătrat la exact o muta-
re distanță.

UNDĂ DE ȘOC
mod de bază: Alege până la 3 ținte pe pătra-
te diferite, fiecare la exact 1 mutare distanță. 
Provoacă 1 daună fiecărei ținte.

în modul tsunami: Provoacă 1 daună tuturor 
țintelor care sunt la exact 1 mutare distanță.

PUMN DE OȚEL
mod de bază: Alege 1 țintă de pe orice pătrat 
situat la exact 1 mutare distanță. Mută-te pe 
acel pătrat și provoacă 1 daună și 2 marca-
toare acelei ținte.

în modul pumn rachetă: Alege un pătrat la 
exact 1 mutare distanță. Mută-te pe el. Poți 
provoca 2 daune unei ținte de acolo. Dacă 
vrei, te mai poți muta încă 1 pătrat în aceeași 
direcție (doar dacă e o mutare validă). Poți 
provoca 2 daune și unei ținte aflate acolo.

Notă: În modul pumn rachetă, zbori 2 pătrate 
în linie dreaptă, pocnind câte o persoană în 
fiecare pătrat.

ZX-2
mod de bază: Provoacă 1 daună și 2 marca-
toare unei ținte pe care o vezi.

în modul scanare: Alege până la 3 ținte pe 
care le poți vedea și dă-le câte 1 marcator.

Notă: Cele 3 ținte pot fi în 3 camere diferite.



PUTERI

REZUMATUL REGULILOR ADRENALINĂ

Fiecare carte putere are 2 utilizări principale. O poți decarta în loc de a plăti cubul muniție ilustrat când trebuie să plătești cu muniție. Sau o poți juca (și decarta) pentru a-i folo-
si efectul special. Notă: Nu poți pur și simplu să arunci cartea putere pentru a primi cubul – poți doar să o joci când ai nevoie să plătești un preț.

Poți avea maximum 3 cărți putere în mână în orice moment. Le poți folosi pe toate în aceeași acțiune dacă se pot aplica.

PREGĂTIRE
Creează tabla de joc prin alegerea unei fețe pentru 
fiecare tablă. Pregătește jocul cum este descris pe 
paginile 2 și 3.

INTRAREA ÎN ARENĂ ÎN PRIMA 
TURĂ
1. Trage 2 cărți putere.
2. Alege 1 și păstreaz-o.
3. Începe-ți prima tură prin a îți decarta cealaltă carte 

putere. Culoarea sa determină punctul tău de start.

TURA TA
1. Efectuezi 2 acțiuni:

a. Dă o raită
I. Efectuează 1, 2 sau 3 mutări.

b. Strânge Chestii
I. Efectuează o mutare dacă vrei (maximum 

2 dacă ai cel puțin 3 daune).
II. Culege ce găsești în pătratul tău.

 – Pentru a culege muniție, ridică jetonul 
muniție. Mută acele cuburi pe tabla ta 
jucător. Decartează jetonul.

 » Dacă jetonul îți dă o putere, trage 
cartea dacă nu ai deja 3.

 – Pentru a culege o armă, ridică-i cartea. 
Plătește prețul de reîncărcare, cu excepția 
primului cub. Păstrează cartea. Arma este 
încărcată.

 » Dacă ai acum 4 arme, trebuie să 
decartezi 1 pe spațiul de pe care ai luat 
noua armă. Poți decarta o armă fie 
încărcată, fie nu.

c. Împușcă lumea
I. Joacă o carte armă din mâna ta. (Dacă ai cel 

puțin 6 daune, poți să faci și 1 mutare înainte.)
II. Explică cum vrei să folosești efectele cărții.
III. Aplică-i efectele, plătind pentru efectele 

opționale sau pentru modul alternativ de foc, 
dacă le folosești.

IV. Arma este acum descărcată. Rămâne cu fața 
în sus pe masă în fața ta.

2. Reîncărcare
a. Poți reîncărca câte arme descărcate îți dorești.
b. Pentru a reîncărca, plătește prețul și ia cartea în 

mână. Acum e încărcată.
3. Punctează fiecare tablă care are o lovitură fatală.

a. Prima lovitură: 1 punct pentru jucătorul cu prima 
daună.

b. Punctele se distribuie fiecărui jucător care 
a provocat daună:
I. Jucătorii care au distribuit cea mai mare 

daună primesc cele mai multe puncte. 
Următorii primesc punctajul următor, etc.

II. Departajările sunt în favoarea jucătorului 
care a provocat daună primul.

III. Punctele inițiale sunt 8, 6, 4, 2.
IV. Pentru fiecare lovitură fatală anterioară, 

valoarea punctelor crește, cum e ilustrat de 
craniile de pe tablă.

c. Mută jetonul lovitură fatală pe pista loviturilor fatale.
d. Dacă s-a produs o mutilare, mută jetonul mutilare 

pe pista loviturilor fatale. Jucătorul mutilat îi dă 
un marcator celui care a provocat mutilarea.

e. Ia craniul de pe pista loviturilor fatale și acoperă cea 
mai mare valoare vizibilă pe tabla jucătorului ucis.

f. Jucătorii morți se regenerează:
I. Trage o carte putere.
II. Decartează una din cărțile putere trase.
III. Regenerează-te în acea locație.

FRENEZIE FINALĂ
1. Frenezia finală e declanșată când ultimul craniu 

este luat de pe pista loviturilor fatale.
2. Toți jucătorii fără daune își întorc tabla pe partea 

cealaltă. Vor valora doar o cantitate minimă.
3. Fiecare jucător, inclusiv cel care a declanșat 

frenezia finală, mai primește încă o tură. Își întorc 
plăcile acțiune pe fața frenezie finală.
a. Cei care joacă înaintea primului jucător aleg de 

două ori din acest set de acțiuni:
I. Se mută maximum 4 pătrate.
II. Se mută maximum 2 pătrate și culeg ceva.
III. Se mută maximum 1 pătrat, reîncarcă și împușcă.

b. Primul jucător și cei care joacă tura după el aleg 
1 din aceste acțiuni:
I. Ori se mută maximum 3 pătrate și apoi culeg ceva.
II. Sau se mută maximum 2 pătrate, reîncarcă și 

împușcă.
4. Tablele jucător care au primit lovituri fatale în 

frenezia finală sunt întoarse pe fața 2-1-1-1 după ce 
sunt punctate.

SCOR FINAL
1. Punctează fiecare tablă jucător care încă are daune.
2. Punctează cea mai mare daună de pe pista 

loviturilor fatale când punctezi o tablă jucător.
3. Cine are cele mai multe puncte câștigă.
4. Departajările favorizează jucătorul cu cele mai 

multe puncte pe pista loviturilor fatale.

Poți juca această carte când provoci daune 
uneia sau mai multor ținte. Plătește 1 cub mu-
niție de orice culoare. Alege 1 din acele ținte și 
provoacă-le un punct de daună în plus. Notă: 
Nu o poți folosi pentru a provoca 1 daună unei 
ținte care primește doar marcatoare.

Poți juca această carte în tura ta înainte sau 
după orice acțiune. Alege figurina oricărui alt 
jucător și mut-o cu 1 sau 2 pătrate într-o direc-
ție. (Nu o poți folosi pentru a muta o figurină 
după ce se regenrează la sfârșitul turei tale. 
Atunci e deja prea târziu.)

Poți juca această carte când 
primești daune de la alt ju-
cător pe care îl poți vedea. 
Dă-i  acelui jucător 1 mar-
cator.

Poți juca această carte în tura ta înainte sau 
după orice acțiune. Ridică-ți figurina și pu-
ne-o  pe orice pătrat de pe tabla de joc. (Nu 
o poți folosi după ce vezi unde se regenerea-
ză cineva la sfârșitul rundei tale. Atunci e deja 
prea târziu.)
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lopek, M. Plačko, A.Vještica, J. Zuppa și mulți alți testeri la evenimente principale, inclusiv Czechgaming, The Gathering of Friends, Origins, 
Stahleck, GenCon, și Žihle.

Mulțumiri speciale: frumoasei mele “logodnice” Anja pentru iubire și sprijin, Petr Murmak pentru tot, în special asumarea unui risc cu 
o idee ciudată, Jakub Politzer pentru arta superbă și că mi-a citit gândurile, Filip Murmak pentru ajutor, sfaturi și puterile magice, Paul 
Grogan pentru că a fost cool pe parcurs, Jason Holt pentru regulament (nu s-a scris singur amuzant), Vlaada Chvátil pentru că e un designer 
excelent, Petr Čáslava pentru Modul Turelă, Vít Vodička pentru că face toate lucrurile importante despre care nu vorbește nimeni, toți cei 
de la Czechgaming, și echipa de la “Geek Night” pentru toate testele din ultimii 3 ani.
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