


Zawartość pudełka

385 kart:
• 236 Kart Bohatera (ponumerowanych od 1 do 236), w tym:

• 83 karty Wyczynów Zwykłych
• 102 karty Wyczynów Złożonych
• 25 kart Ekwipunku Podstawowego
• 14 kart Złupionego Ekwipunku
• 12 kart Jednorazowego Złupionego Ekwipunku

• 102 karty Wrogów Zwykłych (ponumerowane od 237 do 338), w tym:
• 34 karty Niebieskich Wrogów Zwykłych
• 34 karty Zielonych Wrogów Zwykłych
• 34 karty Czerwonych Wrogów Zwykłych

• 4 dwustronne karty Wrogów Specjalnych (ponumerowane od 339 do 342).
• 18 kart Spotkań Zwykłych (ponumerowanych od 343 do 360).
• 4 karty Spotkań Specjalnych (ponumerowane od 361 do 364).
• 13 Kart Czasu (ponumerowanych od 365 do 377).
• 8 dwustronnych Kart Informacyjnych (ponumerowanych 378 do 385), w tym:

• 4 karty Opisu Zadania
• 4 karty Pomocy Gracza

153 żetony:

• 56 żetonów Ran, w tym:
• 48 żetonów o wartości 1 
• 8 żetonów o wartości 3

• 30 żetonów Determinacji
• 20 żetonów Postępu
• 40 żetonów Stanów, w tym:

• 16 żetonów Podpalenia
• 8 żetonów Oszołomienia
• 8 żetonów Zatrucia
• 8 żetonów Osłabienia

• 6 żetonów Zadań (oznaczonych literami A, B, C, D, E i F)
• 1 żeton Drużyny (z doczepianą podstawką) 

22 Kafelki Lokacji:
• 7 Martwych Ziem
• 7 Dziczy
• 7 Pograniczy
• 1 Schronienia

8 Planszetek:
• 7 dwustronnych  

Arkuszów Bohaterów
• 1 dwustronny Arkusz  

Zadania
10 drewnianych  
kostek

Broszury:
• Zasady gry
• Przewodnik 
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ZaryS gry

Mistfall to planszowa gra fantasy dla 1–4 graczy, której akcja toczy się  
w mitycznej krainie, pełnej niebezpiecznych przygód, złowieszczych potworów 
i tajemnej magii. Gracze wcielają się w role Bohaterów, by wbrew przeciwno-
ściom losu przemierzać zdradliwe, zamieszkane przez hordy wrogów bezdroża  
i stawiać czoła najróżniejszym wyzwaniom. Wspomagając się wzajemnie  
w walce i przezwyciężając trudności, jakie piętrzy przed nimi gra, będą próbo-
wali poprowadzić Bohaterów do miejsca Spotkania Specjalnego. Muszą podo-
łać ostatecznemu Zadaniu, zanim skończy im się czas, a mroźne Mgły pochło-
ną kolejną część Valskyrru – śnieżnej, dzikiej krainy, będącej domem dla wielu 
dumnych ludzi, którzy nie boją się przeciwstawić nadciągającej ciemności!

ZwycięStwo i porażka

Mistfall to gra w pełni kooperacyjna. Oznacza to, że gracze odniosą zwycię-
stwo jako drużyna lub wspólnie doznają porażki. 
Wszyscy gracze wygrywają, jeżeli uda im się sprostać Spotkaniu Specjalnemu, 
przyporządkowanemu do wybranego Zadania. 
Wszyscy gracze przegrywają, jeżeli:

• dowolny Bohater zostanie wyeliminowany z gry, zanim Spotkanie 
Specjalne Zadania stanie się Spotkaniem Aktywnym, 
• wszyscy Bohaterowie zostaną wyeliminowani z gry po tym, jak Spo-
tkanie Specjalne Zadania stanie się Spotkaniem Aktywnym;
• znacznik na Torze Czasu  dotrze do ostatniego pola na tym torze.

pojęcia podStawowe

Przed przystąpieniem do dalszej lektury instrukcji warto zaznajomić się z pod-
stawowymi pojęciami występującymi w grze Mistfall:

Efekty
Akcje i zdolności specjalne wywołują efekty. Zasadniczo wszystko, co dzieje się 
w grze – od zadawania Obrażeń po dobieranie i odrzucanie kart – jest efektem 
lub jego konsekwencją.

Cele
Zwykle pojedynczy efekt może mieć tylko jeden cel. Jeżeli treść efektu nie po-
zwala graczowi na wybór kilku celów lub tego nie wymusza, dowolna Akcja 
lub zdolność specjalna domyślnie dotyczy tylko jednego Bohatera, Wroga, talii 
kart itd.

Zasady na kartach mają pierwszeństwo
Jeżeli tekst na karcie przeczy zasadom przytoczonym w instrukcji, treść karty 
zawsze ma pierwszeństwo. W przypadku, gdy przeczą sobie dwie karty, pierw-
szeństwo ma zasada negująca. Przykładowo, jeżeli zgodnie z treścią karty celem 
efektu może być dowolny Wróg, to nie można zastosować takiego efektu na 
Wrogu, który nie może być celem żadnych efektów kart.

Zawsze zaokrąglaj w dół
Jeżeli dowolna sytuacja wymaga podzielenia jakiejś wartości na pół, wynik na-
leży zaokrąglić w dół. Innymi słowy, połowa z 5 to 2, a połowa z 1 to 0.

To gracze dokonują wyborów
Jeżeli dowolna sytuacja zmusza graczy do wyboru pomiędzy dwoma lub więcej 
dozwolonymi możliwościami (jak np. wybór Wroga, który zaatakuje Bohate-
ra), gracze zawsze mają prawo dokonać wyboru, który najbardziej sprzyja ich 
interesom. Dotyczy to także wszelkich efektów, które mogą zachodzić jedno-
cześnie. W takim przypadku gracze sami decydują, w jakiej kolejności zastosują 
te efekty. 

Słowa kluczowe
Słowa kluczowe są zapisywane kursywą i występują na wielu różnych kompo-
nentach gry. Słowa kluczowe same w sobie nie mają określonego znaczenia, ale 
często odnoszą się do nich inne efekty. Oznacza to, że za każdym razem, gdy 
jakiś efekt odnosi się na przykład do kart Walka, Sztuka Tajemna czy Dystan-
sowy, ma on zastosowanie do wszystkich kart, na których widnieje to słowo 
kluczowe.
Należy pamiętać, że każde słowo kluczowe może pojawić się na karcie tylko 
raz. Żadna karta nigdy nie może mieć 2 lub więcej identycznych słów kluczo-
wych, nawet jeśli jakiś efekt tymczasowo nadaje karcie słowo kluczowe, które 
już się na niej znajduje.

Dobieranie i odrzucanie kart
W grze Mistfall występuje wiele różnych talii kart. Każda talia ma własny 
stos kart odrzuconych. Za każdym razem, kiedy jakaś karta jest odrzucana  
z Obszaru lub z ręki , należy odłożyć ją na odpowiedni stos kart odrzuco-
nych.
Kiedy gracz otrzymuje polecenie, aby  dobrać kartę, oznacza to, że powinien  
dobrać ją z własnej talii. Kiedy gracz jest zmuszony odrzucić karty – lub ma 
taką możliwość – oznacza to, że będzie je odkładać z ręki  na swój stos kart 
odrzuconych. Wszystkie inne sytuacje są określone w treści efektu.

Talia Bohatera i Grzebanie kart
Talia Kart Bohatera odgrywa podwójną rolę: reprezentuje wszystko, co 
Bohater może zrobić, a ponadto jest miernikiem Życia  tego Bohate-
ra. Bohaterowie (w przeciwieństwie do Wrogów) nie mają określonej war-
tości Życia . Są eliminowani z gry dopiero wtedy, gdy ich talia i stos kart 
odrzuconych wyczerpią się oraz zostaną zmuszeni do Pogrzebania kart  
w wyniku zadanych im obrażeń.
Grzebanie kart oznacza odkładanie ich do Stosu Pogrzebowego – specjalnego 
rodzaju stosu, innego niż zwykły stos kart odrzuconych Bohatera.  Każdy gracz 
ma zatem 2 oddzielne stosy, na które odkłada swoje karty. Kiedy gracz odrzuca 
karty, kładzie je na wierzchu stosu kart odrzuconych, kiedy zaś je Grzebie, kła-
dzie je na wierzchu Stosu Pogrzebowego.

W grze
Aby karta znajdowała się w grze, musi leżeć awersem do góry w jednym z Ob-
szarów (w przypadku kart Wyczynów, Ekwipunku i Wrogów) lub też musi być 
Aktywnym Spotkaniem (w przypadku Spotkań). Kart w ręce  oraz w dowol-
nych taliach i stosach kart odrzuconych (wliczając w to również Stos Pogrze-
bowy) nie uważa się za karty w grze. A zatem tylko komponenty znajdujące się 
w grze mogą być celem efektów, choć zastosowanie pewnych efektów wiąże się 
z możliwością lub koniecznością wykonania działań na kartach odrzuconych, 
Pogrzebanych lub stanowiących część określonej talii.
Karty w ręce  także nie pozostają w grze, choć gracze mogą je zagrywać i tym 
sposobem włączać je do gry na czas określony przez treść ich efektu (lub do 
chwili, gdy zostaną usunięte z Obszaru Bohatera ).

Przepędzanie
Kiedy gracze otrzymują polecenie, aby Przepędzić Wrogów, oznacza to po 
prostu, że należy odrzucić wszystkich Wrogów znajdujących się w grze.

Załączanie i Załączniki
Niektóre efekty kart pozwalają lub nakazują graczom załączać karty. Aby za-
łączyć kartę, należy położyć ją pod kartą, do której ma być ona załączona. Za-
łączona karta – zwana Załącznikiem – zachowuje wprawdzie swoje cechy, ale 
można jej używać wyłącznie w sposób określony przez treść karty, do której jest 
ona załączona lub przez efekt, który sprawił, że stała się Załącznikiem.

Sprzymierzeńcy
Niektóre karty odnoszą się do Sprzymierzeńców. Zignorujcie te uwa-
gi – Sprzymierzeńcy są mechanizmem, który zostanie wprowadzony do gry  
w kolejnych dodatkach.
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prZygotowanie do roZgrywki

Aby przygotować się do rozgrywki w Mistfall, należy uważnie wykonać po-
niższe kroki:

1. w ybór Zadania
Gracze wybierają Zadanie, z którym przyjdzie im się zmierzyć. Zaleca-
my, aby podczas pierwszej rozgrywki wybrać Zadanie wprowadzające  
W stronę Dziczy. W tym celu weźcie odpowiednie karty Opisu Zadania oraz 
Wroga Specjalnego i chwilowo odłóżcie je na bok.

2. w ybór bohaterów
Każdy gracz wybiera Bohatera i bierze odpowiadające mu:  Arkusz Bohatera, 
talię Podstawowych Kart Bohatera (Wyczynów i Ekwipunku), talię Wyczynów 
Złożonych, talię Łupów i jeden znacznik w postaci drewnianej kostki. Wszystkie 
karty przyporządkowane do danego Bohatera można rozpoznać po ich symbolu 
(       ). Następnie każdy gracz kładzie przed sobą Arkusz 
Bohatera w Obszarze Bohatera i umieszcza znacznik na ciemniejszym polu Toru 
Skupienia Wrogów  (zwykle o wartości 3 lub 4). Połóżcie Arkusz Zadania  
w łatwo dostępnym miejscu i umieśćcie 1 znacznik na polu Toru Czasu , od-
powiednim dla liczby Bohaterów  biorących udział w grze, a także 1 znacz-
nik na pierwszym (patrząc od lewej) polu Toru Wsparcia . Jeżeli jesteście 
początkującymi graczami, upewnijcie się, że na wybranych stronach Arkuszy 
nie widnieją Symbole Wroga Specjalnego .

3. prZygotowanie talii bohaterów
Każdy gracz powinien odszukać karty Ekwipunku Podstawowego, wymienione na Ar-
kuszu Bohatera, i położyć je awersem do góry pod Arkuszem Bohatera. Pozostałe Pod-
stawowe Karty Bohatera należy potasować i położyć w wyznaczonym do tego miejscu 
obok Arkusza Bohatera. Każdy gracz bierze także talię Wyczynów Złożonych swojego 
bohatera i kładzie ją awersem do góry w takim miejscu, by miał do niej łatwy dostęp.

4. prZygotowanie łupów
Każdy gracz tasuje swoje osobiste karty Złupionego Ekwipunku Bohatera, do-
biera 1 kartę, nie podglądając jej treści i wtasowuje ją w talię Łupów Ogólnych. 

Pozostałe karty Łupów należy odłożyć do pudełka, także nie patrząc na ich 
treść – nie będą one używane w grze. Tak przygotowaną Talię Łupów należy 
położyć w łatwo dostępnym miejscu. Uwaga – niektóre Zadania mogą zawie-
rać odrębne instrukcje tworzenia Talii Łupów.

5. prZygotowanie wrogów
Karty Wrogów Zwykłych należy podzielić na trzy talie, zgodnie z ich re-
wersem. Następnie potasujcie każdą z talii i połóżcie je na stole, zostawia-
jąc wystarczająco dużo miejsca na stosy kart odrzuconych dla każdej z talii. 
Uwaga: Wybrane Zadanie określa, których kart Wroga Specjalnego i Spo-
tkania Specjalnego używać i jak je przygotować.

Przykład przygotowania do rozgrywki

Poniżej znajdziecie przykładowy rozkład komponentów. 
Należy zauważyć, że dla potrzeb demonstracji wszystkie 
Lokacje są odwrócone awersem do góry. Z tego samego powodu  
w Obszarze Zadania  znajduje się już trzech Wrogów – nie 
powinno ich tam być przed przystąpieniem do rozgrywki.
1. Spotkanie Specjalne Zadania
2. Lokacje
3. Arkusz Bohatera z Talią Bohatera (po prawej)  
i Ekwipunkiem Początkowym (poniżej)
4. Zostawcie miejsce na Wrogów wchodzących do Obszaru 
Bohatera
5. Bank Żetonów
6. Wrogowie w Obszarze Zadania (pokazani tutaj w celach 
demonstracyjnych)
7. Arkusz Zadania
8. Talia Czasu
9. Talia Spotkań
10. Talia Łupów
11. Talie Wyczynów Złożonych (jedna na każdego bohatera)
12. Talie Wrogów
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6. prZygotowanie kart Zadania
Potasujcie osobno karty Spotkań i Czasu, aby utworzyć dwie talie, odwrócone 
rewersem do góry. Połóżcie je w zasięgu wszystkich graczy, zostawiając wystar-
czającą ilość miejsca na stosy kart odrzuconych obu tych talii.

7. prZygotowanie lokacji
Postępujcie zgodnie z poleceniami zawartymi w wybranym Zadaniu – dowiecie 
się z nich, jak ułożyć Kafelki Lokacji i gdzie postawić Żeton Drużyny.

8. prZygotowanie banku żetonów
Posortujcie żetony Ran , Postępu , Determinacji , Podpalenia , 
Oszołomienia , Zatrucia   oraz  Osłabienia , a następnie utwórzcie 
osobne stosy – składają się one na Bank Żetonów. Jeśli opis wybranego Zada-
nia nie nakazuje postąpić inaczej, połóżcie 1 Żeton Determinacji  pośrodku 
stołu – tworzy on początkową Rezerwę Determinacji.

9. dobieranie ręki Startowej
Limit Dobierania każdego Bohatera to 5 kart. Gracze powinni dobrać właśnie 
tyle kart, aby utworzyć rękę  startową, ignorując chwilowo zdolności kart. 
Jesteście gotowi do rozgrywki w Mistfall!

obSZary gry 
Rozgrywka w Mistfall toczy się nie tylko na planszy, ale również w kilku Ob-
szarach Gry na stole. 

Obszar Bohatera 
Każdy gracz ma własny Obszar Bohatera, na który składają się: Arkusz Boha-
tera, Talia Bohatera, stos kart odrzuconych i Stos Pogrzebowy, a także wszelkie 
żetony. Część Obszaru Bohatera jest przeznaczona na karty Wrogów. Arkusz 
Bohatera wyraźnie wskazuje, gdzie powinny się znaleźć poszczególne karty  
i talie używane w trakcie rozgrywki.

Obszar Zadania 
Obszar Zadania składa się z planszy budowanej za pomocą Kafelków Lo-
kacji podczas przygotowania do rozgrywki, a ponadto z Arkusza Zada-
nia i kart Wrogów, dobieranych z poszczególnych talii w trakcie rozgryw-
ki. Jeżeli w grze znajduje się obecnie Aktywne Spotkanie, jego karta zawsze 
leży awersem do góry na polu Aktywnego Spotkania Arkusza Zadania. 
W Obszarze Zadania gracze przechowują także Rezerwę Determinacji. 
 
Uwaga: Rozkładając elementy przed rozgrywką, upewnijcie się, że macie wy-
starczająco dużo miejsca na odkrywane w trakcie gry karty Wrogów – kolej-
ność, w jakiej są one dobierane, ma ogromne znaczenie dla pewnych zasad.

Karty Bohatera
W grze Mistfall Karty Bohatera dzielą się na dwa rodzaje: karty Wyczynów  
i Ekwipunek. Zwykłe Wyczyny i Ekwipunek Początkowy tworzą początko-
wą talię Kart Bohatera oraz obszar gry. Wyczyny Zaawansowane kupuje się  
w trakcie gry z osobnej talii, przyporządkowanej do danego Bohatera. Złupio-
ny Ekwipunek uzyskuje się natomiast, kiedy gra pozwala graczom dobrać karty 
z Talii Łupów, zwykle po ukończeniu Spotkania.

Karty Wyczynów
Karty Zwykłych Wyczynów stanowią dużą część talii każdego Bohatera. Re-
prezentują one umiejętności i moce, jakie ma do dyspozycji gracz. Zaawan-
sowane Wyczyny znajdują się początkowo w osobnej, odkrytej talii, można je 
także kupować w trakcie gry. Koszt Determinacji wskazuje, ile Żetonów De-
terminacji należy zwrócić z Rezerwy Determinacji do Banku Żetonów, aby 
kupić określoną kartę. Ograniczenia Obszaru Bohatera określają limit liczby 
kart danego typu, które mogą znajdować się jednocześnie w danym Obszarze 
Bohatera (patrz strona 13).

Karty Ekwipunku
Każdy Bohater rozpoczyna grę z pewnym Zwykłym Ekwipunkiem w Obsza-
rze Bohatera  – pozostałe karty Zwykłego Ekwipunku znajdują się w jego 
Talii Bohatera. Wartość Determinacji, widoczna na każdej z kart Złupionego 
Ekwipunku (zarówno na złotych kartach Łupów, przyporządkowanych do po-
szczególnych bohaterów, jak i na srebrnych Łupach Tymczasowych), określa 
liczbę Żetonów Determinacji, jakie 
gracze mogą dodać 
do Rezerwy Deter-
minacji, jeżeli zdecy-
dują się zrezygnować  
z nagrody i zwrócić ją 
do Talii Łupów. Ogra-
niczenia Obszaru Boha-
tera określają limit liczby 
kart danego typu, które 
mogą znajdować się jedno-
cześnie w jednym Obszarze 
Bohatera. Symbol Bohatera 
na złotych kartach Złupio-
nego Ekwipunku określa, do 
jakiego Bohatera należy nagroda. Wszystkie karty Łupów nieposiadające Sym-
bolu Bohatera są uważane za Łupy Ogólne.

Karty Wrogów
W grze Mistfall występują dwa rodzaje kart Wrogów: Wrogowie Zwykli  
i Wrogowie Specjalni. Karty Zwykłych Wrogów dobiera się podczas każdego 
Spotkania z poszczególnych talii. Specjalni Wrogowie są zazwyczaj silniejszy-
mi przeciwnikami, których Bohaterowie muszą wyeliminować, aby podołać 
Zadaniu.
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Układ elementów Karty Bohatera
1. Nazwa karty

2. Symbol Bohatera        
3. Ograniczenie Obszaru Bohatera 

4. Koszt Determinacji  
5. Grafika

6. Symbol Wyczynu   / Ekwipunku  
7. Słowa kluczowe

8. Tekst karty  
9. Numer karty
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Zwykli Wrogowie  
Podczas wykonywania Zadania Bohaterowie będą się mierzyć ze Zwykłymi 
Wrogami niemalże co turę. Każdy Wróg posiada Ramkę Walki, która określa 
rodzaj jego ataku i obrony, wartość Życia  , a także wartość Bonusowej De-
terminacji – liczbę Żetonów Determinacji  , jaką gracze będą mogli dodać do 
Rezerwy Determinacji po pokonaniu Wroga.

Specjalni Wrogowie 
Specjalnego Wroga łatwo rozpoznać po braku wartości Życia. Nagroda za po-
konanie Specjalnego Wroga jest zwykle określona na karcie Aktywnego Spo-
tkania (i najczęściej wiąże się bezpośrednio z warunkiem ukończenia Zadania 
na końcu gry). Wartość Życia Wroga Specjalnego widnieje w zasadach Zada-
nia, a także na karcie Opisu Zadania.

Rozszalali Wrogowie 
Rozszalali Wrogowie (oznaczeni symbolem Rozszalałego Wroga ) nie są 
odrębną kategorią Wrogów i z praktycznego punktu widzenia powinni być 
traktowani tak jak Wrogowie Zwykli lub Specjalni (w zależności od drugiego 
symbolu Wroga widniejącego na karcie). Jednakże niektóre efekty i zdolności 
odnoszą się do Rozszalałych Wrogów.

Karty Zadania
Istnieją dwa rodzaje Kart Zadania: Karty Spotkań i Karty Czasu. Nową Kartę 
Spotkania należy dobrać po zakończeniu Fazy Podróży, jeżeli Aktywna Loka-
cja jest Niebezpieczna, a w Obszarze Zadania  nie ma Aktywnego Spotka-
nia. Na koniec każdej rundy dobiera się również Kartę Czasu.

Karty Spotkań
Każda Karta Spotkania określa, jakiego rodzaju i jakiej liczbie Wrogów Bo-
haterowie muszą stawiać czoła przez okres czasu, w którym karta ta jest  
Aktywnym Spotkaniem. Liczba i rodzaj Początkowych Wrogów informuje, ilu 
Wrogów – i z której talii – należy dobrać, zaś wartość Wsparcia wskazuje, jak 
daleko przesunie się znacznik na Torze Wsparcia Arkusza Zadania.

Karty Czasu
Kartę Czasu dobiera się na zakończenie każdej rundy. Należy wówczas natych-
miast przesunąć znacznik na Torze Czasu o wartość Upływu Czasu, wskaza-
ną na karcie. Następnie rozstrzyga się wszystkie ewentualne efekty Toru Czasu,  
a także – jeżeli na Karcie Czasu znajduje się Wydarzenie – efekt owego Wydarzenia. 

Kafelki Lokacji
Podczas przygotowania do rozgrywki, gracze układają kafelki Lokacji, tworząc 
unikalny układ krain, które będą eksplorować.
. 
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Układ elementów Karty Wroga
1. Bonusowa Determinacja 

2. Grafika 
3. Nazwa karty 

4. Ramka Walki 
5. Rodzaj Wroga: Symbol Wroga Zwykłego  / 

Rozszalałego  / Specjalnego 
6. Życie  

7. Ramka Zdolności i Wrażliwości 
8. Słowa kluczowe 

9. Numer karty

Układ elementów Karty 
Spotkania
1.Nazwa karty 

2. Rodzaj Spotkania:  
Zwykłe   / Specjalne 

3. Początkowi Wrogowie (liczba i rodzaj)
4. Wartość Wsparcia

5. Ramka zasad 
6. Numer karty

Układ elementów Karty 
Czasu

1. Nazwa karty
2. Rodzaj karty  (Karta Czasu)

3. Wartość Upływu Czasu 
4. Ramka tekstu 
5. Numer karty
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Arkusze
Gra Mistfall zwiera osiem Arkuszy: 1 Arkusz Zadania i 7 Arkuszy Bohaterów 
(1 Arkusz na każdego Bohatera). Wszystkie Arkusze są dwustronne; strona 
zawierająca symbol Specjalnego Wroga jest wykorzystywana w rozgrywkach  
o wyższym poziomie trudności.

Arkusze Bohaterów
Każdy Bohater ma unikalny Arkusz Bohatera, który gracz kładzie podczas przygo-
towania do rozgrywki w centralnej części Obszaru Bohatera. Arkusz Bohatera po-
zwala określić Ekwipunek Początkowy gracza. Służy także do oznaczenia aktualnego 
poziomu Skupienia Wrogów oraz wszelkich Stanów – zarówno tych szkodliwych, 
jak i dobroczynnych. Ponadto, Arkusz Bohatera zawiera informację o Zdolnościach 
Specjalnych Bohatera i jego Biegłości, a także Współczynnik Regeneracji.

Arkusz Zadania
Arkusz Zadania pozwala graczom śledzić postęp Zadania. Tor Czasu jest zega-

rem, który odmierza czas do zagłady – pokazuje on, ile czasu zostało Bohate-
rom na wykonanie Zadania, zanim poniosą ostateczną porażkę. Tor Wsparcia 
informuje o liczbie Wrogów, dokładanych w każdej turze do Obszaru Bohatera,  
a pole Aktywnego Spotkania przeznaczone jest na aktualne Aktywne Spotkanie.

Żetony
Gra zawiera 153 żetony, w tym:

 
56 żetonów Ran  (o wartościach 1 i 3)

30 żetonów Determinacji  

20 żetonów Postępu  

40 żetonów Stanów, w tym: 

16 żetonów Podpalenia   8 Oszołomienia 

8 żetonów Zatrucia  8 żetonów Osłabienia 

6 żetonów Zadania (oznaczonych literami A, B, C, D, E i F)
 

1 żeton Drużyny (z doczepianą podstawką).

Układ elementów Kafelka 
Lokacji

1. Nazwa Lokacji
2. Słowa kluczowe Lokacji

3. Zdolność Specjalna Lokacji
4. Wartość Regeneracji Lokacji 

5. Symbol Lochu (mechanika Lochu zostanie 
zaprezentowana w przyszłych dodatkach)

Układ elementów Arkusza Zadania
(patrz strona 8)

1. Tor Czasu 
2. Tor Wsparcia 

3. Pole Aktywnego Spotkania 
(wraz z przypomnieniem zasad Rezultatu 

Spotkania)

Układ elementów Arkusza Bohatera
(patrz strona 8)

1. Imię i klasa Bohatera 
2. Tor Skupienia  Wrogów

3. Zdolności Specjalne Bohatera
4. Biegłość Bohatera

5. Ekwipunek Początkowy w Obszarze Bohatera 
6. Współczynnik Regeneracji

7. Symbol Bohatera

2
1

3
4

5

2

4

1

5

3
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indekS Symboli

Gra Mistfall wykorzystuje szereg symboli na oznaczenie różnych elementów 
gry. Pewne symbole występują w dwóch wersjach: kolorowej, widocznej na 
kartach, arkuszach czy żetonach, a także mniejszej, czarno-białej, która pojawia 
się w tekstach. Uznaje się, że dla potrzeb zasad gry symbole te niczym się nie 
różnią i należy traktować je jako identyczne.

 - Obrażenia Fizyczne
 - Obrażenia Magiczne
 - Obrona Fizyczna
 - Obrona Magiczna
 - Skupienie Wroga
 - Wsparcie
 - Czas
     - Zasięg
 - Regeneracja
 - Ręka Gracza
 - Obszar Bohatera
 - Obszar Zadania
 - Liczba Bohaterów
 - Postęp

 - Determinacja
 - Rana/Wrażliwość
 - Życie
 - Symbol Wroga Zwykłego
 - Symbol Wroga Rozszalałego
 - Symbol Wroga Specjalnego
 - Uspokojony
 - Rozwścieczony
  - Strzałki Lewo/Prawo
 - Oszołomienie
 - Podpalenie
 - Osłabienie
 - Zatrucie

Liczba Bohaterów
Symbol Bohaterów  jest używany na poszczególnych kartach i elementach gry, aby 
dostosować różne, pojawiające się w grze wartości do liczby Bohaterów biorących  
w niej udział. Za każdym razem, kiedy gracze natkną się na taki symbol, powinni 
odczytać go jako liczbę równą liczbie Bohaterów, którzy rozpoczęli rozgrywkę. 

Liczby i strzałki
Symbol może poprzedzać liczba, a także liczba ze strzałką. Sama liczba oznacza 
po prostu, jaka jest wartość elementu wskazanego przez symbol (2  oznacza 
więc 2 Obrażenia Fizyczne).
Strzałka (  albo ) i następująca po niej liczba wskazują, o ile pól i w którym 
kierunku należy przesunąć znacznik na torze oznaczonym przez dany symbol. 
Przykładowo,  2  oznacza, że gracz musi przesunąć znacznik na Torze 
Skupienia Wrogów o dwa pola w prawo. Po strzałce skierowanej w lewo może 
się również pojawić wartość ½ – w takiej sytuacji należy sprawdzić obecną po-
zycję znacznika, podzielić wskazany przez niego numer pola przez 2 (zawsze 
zaokrąglając w dół) i przesunąć znacznik na nowe pole.

Struktura rundy

W tej części instrukcji wyjaśniamy krok po kroku każdą z siedmiu Faz run-
dy gry. Przed rozpoczęciem rozgrywki warto dokładnie zapoznać się z częścią 
Zasady Gry niniejszej instrukcji, gdzie pewne mechanizmy są wytłumaczone 
dokładniej. Jeżeli dowolne elementy (takie, jak rodzaje Obrażeń, Regeneracja 
ręki czy postępowanie w przypadku Spotkań) nie zostały do tej pory wystarcza-
jąco jasno wyjaśnione, a gracze uznają, że ich opis w części instrukcji Struktura 
Rundy jest niewystarczający, powinni szukać dokładniejszych wyjaśnień w czę-
ści Zasady Gry.

1 32Układ elementów Arkusza Zadania

71 423 56Układ elementów Arkusza Bohatera

 
Przykład
W przypadku 2 Bohaterów, wartość 2  + 1 
wynosi 5. W przypadku 3 Bohaterów, ta sama 
wartość będzie wynosić 7.

Przykład
Znacznik na Torze Skupienia Wrogów  Arani znajduje 
się obecnie na siódmym polu. Jeden z efektów nakazuje 
graczowi, aby   ½ . Gracz kierujący poczynaniami 
Arani dzieli 7 na 2 i zaokrągla w dół, a następnie przesuwa 
znacznik na trzecie pole Toru Skupienia Wrogów .
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1. Faza Wsparcia
Podczas Fazy Wsparcia gracze sprawdzają, czy należy dobrać z talii nowe karty 
Wrogów i umieścić je w Obszarze Zadania .

Dobieranie Wsparcia
1. Jeżeli w grze nie ma żadnego Aktyw-
nego Spotkania – lub pole Wsparcia Aktyw-
nego Spotkania jest puste – należy przesunąć 
znacznik na Torze Wsparcia  na począt-
kowe pole Toru (skrajne lewe pole).
2. Jeżeli w grze znajduje się Aktywne 
Spotkanie, znacznik na Torze Wsparcia   
przesuwa się zgodnie z wartością podaną  
w polu Wsparcia Aktywnego Spotkania.
3. Należy sprawdzić większą liczbę wi-
doczną na polu Toru Wsparcia , które 
obecnie zajmuje znacznik. Ta liczba infor-
muje o tym, ilu Wrogów wejdzie do gry.

4. Gracze dobierają karty Wrogów z odpowiedniej talii (Niebieskiej, 
Zielonej, Czerwonej) zgodnie z wymogami podanymi na karcie Spo-
tkania, w ramce Wrogów Początkowych.
5. Jeżeli dobrany Wróg nie ma żadnego słowa kluczowego pokry-
wającego się ze słowami kluczowymi podanymi w ramce Wrogów 
Początkowych Aktywnego Spotkania, jest on natychmiast odrzucany  
i nie wchodzi do gry.
6. Kładąc Wrogów na stole, stwórzcie linię – pierwszy Wróg powinien 
się znajdować z lewej strony, kolejni dokładani są zawsze po prawej.
7. Jeżeli przed Fazą Wsparcia na stole znajdowali się jacyś Wrogowie, 
nowych należy zawsze dokładać do już istniejącej linii.
8. Nowych Wrogów dobiera się tak długo, aż w Obszarze Zadania  

 będzie ich tylu, ilu wskazuje wymóg Toru Wsparcia  – do ilości 
tej nie wlicza się Wrogów, którzy byli obecni w Obszarze Zadania 
przed przystąpieniem do Fazy Wsparcia).
9. Jeżeli talia Wrogów wyczerpie się, należy natychmiast przetaso-
wać odpowiedni stos kart odrzuconych, aby stworzyć nową talię.
10. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Talia Wrogów nie zawiera wy-
starczającej liczby Wrogów, których można położyć zgodnie z zasa-
dami w Obszarze Zadania  podczas tej fazy, gracze powinni prze-
tasować wszystkie Talie Wrogów, a następnie przesunąć znacznik na 
Torze Czasu  o 2 pola w prawo (  2 ).

2. Faza Podróży
Podczas tej Fazy gracze decydują, czy drużyna przemieści się na sąsiedni kafelek Loka-
cji. Przemieszczenie Drużyny może wywołać efekt Odwrotu (jeżeli gracze uciekają od 
Aktywnego Spotkania) lub też może doprowadzić do odkrycia nowej karty Spotkania.

Przemieszczenie Drużyny
1. Przemieszczenie Żetonu Drużyny jest zawsze opcjonalne.
2. Jeżeli w grze znajduje się Aktywne Spotkanie, celem ruchu mogą 
być jedynie Bezpieczne Lokacje. W pozostałych przypadkach, Że-
ton Drużyny można przemieścić do dowolnej sąsiadującej Lokacji –  
zarówno tej odsłoniętej, jak i nieodsłoniętej.
3. Natychmiast po przemieszczeniu Żetonu Drużyny, gracze mają 
prawo odrzucić do 4 Determinacji  z Rezerwy Determinacji, aby 
odkryć po 1 Lokacji sąsiadującej z nowym kafelkiem za każdą poświę-
coną w ten sposób 1 Determinację .
4. Natychmiast po przemieszczeniu Żetonu Drużyny, gracze mają 
prawo odrzucić tyle Żetonów Determinacji  , ile wynosi liczba Bo-
haterów  biorących udział w grze, aby zamiast tego przemieścić 
Żeton Drużyny do dowolnej nieodsłoniętej, Niebezpiecznej lub Naje-
chanej Lokacji, która łączy się z Aktywną Lokacją nieprzerwaną serią 
sąsiadujących ze sobą Bezpiecznych Lokacji.
5. Jeżeli gracze zdecydują się przemieścić Drużynę, gdy w grze wciąż 
znajduje się Aktywne Spotkanie, należy odrzucić kartę Aktywnego 
Spotkania (zwracając leżące na niej żetony Postępu  do Banku Że-
tonów), zastosować Karę Odwrotu Spotkania, a następnie przemieścić 
Żeton Drużyny do sąsiadującej Bezpiecznej Lokacji.

Wchodzenie do nowej Lokacji
1. Jeżeli Lokacja jest nieodsłonięta, gracze natychmiast ją odsłaniają.
2. Każda nowoodkryta Lokacja (zarówno w wyniku przemieszczenia 
Drużyny, jak i innych efektów) jest początkowo Niebezpieczna – na-
leży położyć na niej 1 żeton Ran  , aby oznaczyć jej obecny status.
3. Wszelkie Lokacje odsłonięte wcześniej (przed obecną Fazą Podró-
ży) zachowują swój status (Bezpieczna, Niebezpieczna, Najechana).
4. Natychmiast po przemieszczeniu Drużyny Przepędza się Wro-
gów, odrzucając wszystkie Karty Wrogów z Obszaru Zadania   
i Obszarów Bohaterów .
5. Rozstrzygnijcie wszystkie efekty, wynikające z wejścia do nowej Lokacji.
6. Nowa Lokacja Drużyny staje się jednocześnie Aktywną Lokacją. 

Sprawdzenie karty Spotkania
1. Sprawdźcie, czy w grze znajduje się Aktywne Spotkanie. 
2. Jeżeli w grze znajduje się Aktywne Spotkanie, nie należy dobierać 
w tej turze nowej karty Spotkania.
3. Kiedy w grze nie ma Aktywnego Spotkania, należy sprawdzić sta-
tus Lokacji – jeżeli Lokacja jest Bezpieczna (nie ma na niej żetonów 
Ran ), nie należy dobierać w tej turze nowego Spotkania.
4. Jeżeli w grze nie ma obecnie Aktywnego Spotkania, a Lokacja jest 
Niebezpieczna lub Najechana (oznaczona odpowiednio, za pomocą 1 lub  
2 żetonów Ran ), należy natychmiast dobrać kartę nowego Spotkania.

Dociąganie Spotkań
1. Karty Spotkań dobiera się kolejno jedną po drugiej.
2. Jeżeli dobrana karta Spotkania ma przynajmniej 1 słowo kluczowe 
pokrywające się ze słowami kluczowymi Aktywnej Lokacji (np. Po-
granicze, Martwe ziemie, Dzicz), wówczas Spotkanie wchodzi do gry.
3. Jeżeli dobrana karta Spotkania nie ma żadnego słowa kluczowego pokry-
wającego się ze słowami kluczowymi na kafelku Lokacji, należy ją odrzucić  
i dobrać kolejne Spotkanie (odrzucone Spotkanie nie wchodzi do gry). 
4. Proces ten powtarza się do momentu, gdy gracze znajdą Spotkanie, 
które można w zgodzie z powyższymi zasadami wprowadzić do gry. 
Jeśli w trakcie dobierania talia Spotkań wyczerpie się, natychmiast ją 
przetasujcie i dobierajcie dalej.

Przygotowanie Spotkania
1. W pierwszej kolejności gracze muszą sprawdzić, jaka liczba widnieje 
w ramce Wrogów Początkowych karty Spotkania.
2. Następnie dobierają karty z odpowiedniej talii (Niebieskiej, Zielonej 
lub Czerwonej).
3. Każdy Wróg, który posiada przynajmniej 1 słowo kluczowe pokry-

Przykład
Na początku Fazy Wsparcia Aktywnym Spotkaniem jest 
karta Martwe Zło. W Obszarze Zadania  znajduje się 
Smętnokostny Strzelec, a znacznik na Torze Wsparcia  
zajmuje skrajne lewe pole. Ramka Wsparcia nakazuje graczom 
przesunąć znacznik na Torze Wsparcia  o cztery pola w prawo 
(  4 ). W efekcie znacznik zatrzymuje się na polu o wartości 
3. Spotkanie określa także, że do gry wchodzą wyłącznie 
Wrogowie ze słowem kluczowym Bezrozumny. Natychmiast 
po przesunięciu znacznika, gracze zaczynają dobierać karty 
z Niebieskiej Talii Wrogów, szukając Wrogów ze słowem 
kluczowym Bezrozumny. Pierwsza karta to Wampiryczny 
Ogar, nieposiadająca słowa kluczowego Bezrozumny – ten Wróg 
jest więc natychmiast odrzucany, bez zastosowania żadnych 
efektów. Następne trzy karty to Smętnokostny Wojownik  
i dwóch Przeklętych Tułaczy. Te trzy karty kładzie się (jedna 
po drugiej) w Obszarze Zadania , obok obecnego tam już 
Smętnokostnego Strzelca, przedłużając w ten sposób linię 
Wrogów w prawo.
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wające się ze słowami kluczowymi w ramce Wrogów Początkowych 
Aktywnego Spotkania (na przykład Bestia, Bezrozumny czy Zbójca), jest 
dokładany do Obszaru Zadania .
4. Każdy dobrany Wróg, który nie posiada żadnych słów kluczo-
wych pokrywających się ze słowami kluczowymi w ramce Wrogów 
Początkowych Aktywnego Spotkania, jest natychmiast odrzucany  
i nie wchodzi do gry.
5. Kładąc Wrogów na stole, stwórzcie linię – pierwszy Wróg powinien 
się znajdować z lewej strony, kolejni dokładani są zawsze po prawej.
6. Jeżeli przed Fazą Podróży na stole znajdowali się jacyś Wrogowie, 
nowych należy zawsze dokładać do już istniejącej linii.
7. Nowych Wrogów dobiera się tak długo, aż w Obszarze Zadania   
będzie ich tylu , ile wynosi wartość podana w ramce Wrogów Początko-
wych karty Spotkania. Pamiętajcie, aby dokładać jedynie tych Wrogów, 
którzy mają przynajmniej 1 słowo kluczowe pokrywające się ze słowami 
kluczowymi w ramce Wrogów Początkowych Spotkania.
8. Jeżeli talia Wrogów wyczerpie się, należy natychmiast przetasować 
odpowiedni stos kart odrzuconych, aby stworzyć nową talię.
9. Jeżeli Aktywna Lokacja posiada jakiekolwiek polecenia specjalne Przy-
gotowania Lokacji, wykonajcie je po dobraniu Wrogów Początkowych.
10. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Talia Wrogów nie zawiera wystar-
czającej liczby Wrogów, których można zgodnie z zasadami położyć 
w Obszarze Zadania  podczas tej fazy, gracze powinni przetasować 
wszystkie Talie Wrogów, a następnie przesunąć znacznik na Torze Cza-
su o 2 pola w prawo (  2 ).

3. Faza Pogoni
Podczas tej fazy Wrogowie przechodzą z Obszaru Zadania  do Obszarów 
Bohaterów  , zgodnie z ich kolejnością w linii Wrogów i aktualną wartością 
Skupienia Wrogów   na poszczególnych arkuszach Bohaterów. 

Ruch Wrogów
1. Wrogowie przechodzą pojedynczo z Obszaru Zadania  do  
Obszarów Bohaterów .
2. Wrogowie, którzy na początku tej Fazy znajdowali się już w Ob-
szarze Bohatera , nie poruszają się.
3. W pierwszej kolejności zawsze porusza się Wróg z lewej strony 
linii Wrogów.
4. Podczas pojedynczej Fazy Pogoni może poruszyć się kilku Wrogów.
5. Za każdym razem, gdy z dowolnego powodu Wróg wróci z Ob-
szaru Bohatera  do Obszaru Zadania, należy położyć go po prawej 
stronie linii Wrogów.
6. Jeżeli kilku Wrogów wraca do Obszaru Zadania  jednocześnie 
(np. w wyniku pojedynczego efektu karty lub zdolności), gracze sami 
decydują, w jakiej kolejności dołożą ich do linii Wrogów.

Pogoń za Bohaterami
1. Jeżeli w Obszarze Zadania  znajduje się przynajmniej 1 Wróg, 
pierwszy Wróg od lewej przechodzi do Obszaru Bohatera  o najwyż-
szej wartości Skupienia Wrogów  (zgodnie z zasadą, że im bardziej 
po prawej znajduje się znacznik na Torze Skupienia Wrogów , tym 
wyższa jest to wartość).
2. Jeżeli dwóch lub więcej Bohaterów remisuje pod względem wartości 
Skupienia Wrogów , gracze mogą rozstrzygnąć remis na własną korzyść 
(to oni decydują, do którego Obszaru Bohatera przejdzie dany Wróg).
3. Wrogowie nigdy nie podejmują Pogoni za Bohaterami, których wartość 
Skupienia Wrogów  wynosi 0 (znacznik na Torze Skupienia Wrogów znaj-
duje się na skrajnym lewym polu – tym z symbolem Skupienia Wrogów ).
4. Kiedy Wróg wchodzi do Obszaru Bohatera , należy natychmiast 
podzielić wartość na polu Toru Skupienia Wrogów  zajmowanym przez 
znacznik przez 2 (zaokrąglając w dół) i przesunąć znacznik na nową pozycję.
5. Jeżeli w Obszarze Zadania  nie ma już Wrogów lub znaczniki 
na Torze Skupienia Wrogów  wszystkich Bohaterów znajdują się na 
skrajnym lewym polu, Faza Pogoni dobiega końca.
6. Jeżeli dojdzie do mało prawdopodobnej sytuacji, w której w momen-

cie rozpoczęcia Fazy Pogoni znaczniki na Torze Skupienia Wrogów  
wszystkich Bohaterów będą się znajdować na skrajnym lewym polu,  
żaden Wróg nie wejdzie do Obszaru Bohatera w tej Fazie Pogoni .

4. Faza Bohatera
Główną Fazą każdej rundy jest faza, podczas której wszyscy Bohaterowie po-
dejmują działania. To właśnie w tej Fazie gracze będą wykorzystywać  więk-
szość kart, zadawać większość Obrażeń i kłaść na Aktywnym Spotkaniu więk-
szość żetonów Postępu .

Ogólne zasady Fazy Bohatera
1. To gracze decydują, który Bohater podejmuje działanie.
2. Właściciel tego Bohatera staje się Graczem Aktywnym i przystę-
puje do Tury Bohatera.
3. Każda Tura Bohatera musi zostać rozegrana do końca, zanim ko-
lejny Bohater będzie mógł podjąć działanie.
4. Faza Bohatera kończy się, kiedy każdy gracz wykona jedną Turę 
Bohatera.

Tura Bohatera
1. W pierwszej kolejności należy rozpatrzyć wszelkie efekty i zdolno-
ści opisane za pomocą: „Na początku Tury twojego Bohatera/wszyst-
kich Bohaterów”.
2. Następnie rozpatruje się Akcje i kupuje Wyczyny Złożone.
3. Na koniec należy rozpatrzyć wszelkie efekty i zdolności opisane za 
pomocą: „Na końcu Tury twojego Bohatera/wszystkich Bohaterów”. 
Od tej chwili aż do następnej Tury Bohatera nie można już wykonywać 
żadnych Zwykłych ani Szybkich Akcji, a także kupować kart.
4. Gracz dobiera karty tak długo, aż liczba kart w jego ręce osiągnie 
Limit Dobierania. Jeżeli po zakończeniu Tury Bohatera gracz ma  
w ręce więcej niż 8 kart, musi odrzucić nadliczbowe karty tak, by po-
zostało mu ich 8. Bohaterom nie wolno rozpatrywać żadnych Odruchów 
w trakcie procesu dobierania kart.

Przykład
Na początku Fazy Pogoni w Obszarze Zadania  znajduje się  
4 Wrogów. Licząc od lewej do prawej są to: Ogar Tropiący, Ghoren 
Małoróg, Ghoren Wojownik i Dziki Lodozwierz. W grze bierze 
udział 3 Bohaterów: Fengray (znacznik na jego Torze Skupienia 
Wrogów  zajmuje pozycję 2), Celenthia (znacznik na pozycji 1) 
oraz Kruk (znacznik na pozycji 0). Wróg znajdujący się z lewej strony 
(Ogar Tropiący) przechodzi do Obszaru Bohatera  Fengraya, 
ponieważ jego wartość Skupienia Wrogów ) jest w tej chwili 
najwyższa. Wartość ta jest natychmiast dzielona przez 2, w związku 
z czym znacznik przesuwa się na pole 1. Teraz po lewej stronie 
linii Wrogów znajduje się Ghoren Małoróg. Ponieważ Fengray  
i Celenthia remisują pod względem wartości Skupienia Wrogów   
(a jednocześnie oboje mają najwyższą wartość Skupienia Wrogów ), 
mogą sami zdecydować, do czyjego Obszaru Bohatera  wejdzie 
Ghoren Małoróg. Dochodzą do wniosku, że Wróg ten powinien 
wejść do Obszaru Bohatera  Celenthii. Jej wartość Skupienia 
Wrogów  jest natychmiast dzielona przez 2. Ponieważ połowa  
z 1 zaokrąglona w dół daje 0, jej znacznik na Torze Skupienia 
Wrogów  przesuwa się na pozycję 0. Następnie Ghoren Wojownik 
wchodzi do Obszaru Bohatera  Fengraya. Po podzieleniu przez  
2 jego wartości Skupienia Wrogów , znacznik przesuwa się na pole 
0 Toru Skupienia Wrogów . W tym momencie znaczniki na Torze 
Skupienia Wrogów  wszystkich Bohaterów znajdują się na pozycji  
0, co oznacza, że Dziki Lodozwierz pozostanie w Obszarze Zadania . 
Żaden z Wrogów nie wszedł do Obszaru Bohatera  Kruka, ponieważ 
jego znacznik na Torze Skupienia Wrogów   znajdował się na pozycji  
0 już w chwili rozpoczęcia Fazy Pogoni. Faza Pogoni dobiega końca.
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Akcje w Turze Bohatera
Podczas Tury Bohatera  Aktywny Gracz może:

• Rozpatrzyć maksymalnie 1 Zwykłą Akcję.
• Rozpatrzyć dowolną liczbę Szybkich Akcji.
• Rozpatrzyć dowolną liczbę Odruchów.
• Kupić dowolną liczbę Zaawansowanych Wyczynów z talii Zaawan-

sowanych Wyczynów należącej do danego Bohatera.
Gracz ma prawo rozpatrywać Szybkie Akcje i Odruchy przed Zwykłą Akcją i/
lub po niej. Rozpatrywanie Akcji nie jest obowiązkowe: gracz może nie podej-
mować żadnych działań podczas swojej Tury Bohatera.

5. Faza Obrony
Podczas tej Fazy Wrogowie w Obszarach Bohaterów  atakują, zadając Obra-
żenia. Następnie rozpatruje się wszelkie Stany.

Ogólne zasady Fazy Obrony
1. Każdego Wroga w Obszarze Bohatera  należy jednokrotnie ak-
tywować, aby mógł on wykonać atak.
2. Wrogowie w Obszarze Zadania  nie zostają aktywowani.
3. To gracze decydują o kolejności aktywowania Wrogów.
4. Po tym, jak wszyscy Wrogowie we wszystkich Obszarach Bohate-
rów  zostaną jednokrotnie aktywowani, rozpatruje się Stany.

Atak Wrogów
1. Gracze aktywują 1 Wroga w dowolnym Obszarze Bohatera .
2. Aktywowany Wróg zadaje Obrażenia Fizyczne  lub Magiczne , 
zgodnie z informacją zawartą w Ramce Walki Wroga.
3. Celem ataku staje się Bohater, w którego Obszarze Bohatera  
znajduje się atakujący Wróg.
4. Należy do końca rozpatrzyć aktywację jednego Wroga, zanim po-
dejmie się aktywację kolejnego Wroga.

Rozpatrywanie Stanów
1. Gracze aktywują kartę Wroga lub Arkusz Bohatera z żetonem/
żetonami Stanu.
2. Rozpatruje się wszystkie Stany, których efektem jest przydzielenie Ran .
3. Następnie należy odrzucić 1 dowolny żeton Stanu z aktywowanej 
karty Wroga lub Arkusza Bohatera.
4. Każdą kartę Wroga i każdy Arkusz Bohatera z żetonem/żetonami Sta-
nu należy aktywować jednokrotnie, aby rozpatrzyć wszelkie możliwe Stany.

6. Faza Spotkania
Podczas Fazy Spotkania gracze sprawdzają, czy spełnili wymagania pozwalają-
ce im ukończyć Aktywne Spotkanie (jeżeli znajduje się ono w grze), Odpocząć 
lub też otrzymać Łupy w wyniku Rezultatu Spotkania. 

W grze nie ma Spotkania
Jeżeli na początku Fazy Spotkania w grze nie ma żadnego Aktywnego Spo-
tkania, a Aktywna Lokacja jest Bezpieczna i pusta (w grze nie ma żadnych 
Wrogów), Bohaterowie mogą Odpocząć. W innym wypadku gracze przepro-
wadzają Kontrolę Postępu Spotkania.

Kontrola Postępu Spotkania
1. Gracze sprawdzają sekcję Koniec na karcie Aktywnego Spotkania.
2. Jeżeli warunki ukończenia Spotkania zostały spełnione, Spotkanie 
natychmiast się kończy, a gracze przechodzą do Rezultatu Spotkania.
3. W innym wypadku Faza Spotkania natychmiast dobiega końca.

Rezultat Spotkania
1. Wrogowie są Przepędzani – oznacza to, że odrzuca się wszystkie kar-
ty Wrogów z Obszaru Zadania  i wszystkich Obszarów Bohaterów .
2. Następnie należy poprawić status Aktywnej Lokacji (zdejmując  
1 żeton Rany  z Aktywnej Lokacji, o ile jest to możliwe).
3. Gracze dobierają łącznie 2 Łupy z Talii Łupów. Jeżeli Talia Łupów 
wyczerpie się, gracze dodają 1 Determinację   do Rezerwy Determi-

nacji za każdą kartę Łupu, której nie mogli dobrać.
4. Gracze mogą wziąć kartę Łupu do ręki  lub odłożyć ją na spód Talii 
Łupów w zamian za żetony Determinacji  w ilości równej wartości De-
terminacji  Łupu. Jednakże w późniejszej części gry raz pozyskanego 
Łupu nie można już wymieniać na Determinację .
5. Jeżeli Aktywna Lokacja jest Bezpieczna (nie ma na niej żadnych żetonów 
Ran , a w grze nie zostali żadni Wrogowie), Bohaterowie mogą odpocząć.
6. Karta Aktywnego Spotkania jest odrzucana.
7. Faza Spotkania dobiega końca.

Otrzymywanie Kart Łupów
Karty Złupionego Ekwipunku zatrzymywane przez gracza w wyniku Rezultatu 
Spotkania trafiają bezpośrednio do jego ręki. Gracz może zatrzymać dany Łup, 
jeżeli na jego karcie znajduje się choć 1 słowo kluczowe pokrywające się z Bie-
głością Bohatera na Arkuszu Bohatera, albo jeżeli na karcie nadrukowany jest 
właściwy Symbol Bohatera.

Odpoczynek
Jeżeli na początku Fazy Spotkania w grze nie ma żadnych Aktywnych Spotkań, 
a Aktywna Lokacja jest Bezpieczna i pusta (w grze nie ma żadnych Wrogów), 
Bohaterowie mogą odpocząć. Każdy gracz Regeneruje liczbę kart równą sumie 
wartości Regeneracji  jego Bohatera i Aktywnej Lokacji, a następnie dobiera 
karty tak długo, aż liczba kart w jego ręce będzie równa Limitowi Dobierania.

Dobieranie kart i Limit Dobierania
Limit Dobierania Bohatera, niezmodyfikowany zdolnościami i efektami, wy-
nosi 5. Kiedy gracz dobiera karty do Limitu, bierze je z talii do ręki  tak 
długo, aż liczba kart w ręce będzie równa aktualnemu Limitowi Dobierania. 
Jeżeli gracz ma już w ręce  liczbę kart równą Limitowi Dobierania lub go 
przekraczającą, nie dobiera ani nie odrzuca kart. Jeżeli pod koniec Tury Boha-
tera gracz ma w ręce więcej niż 8 kart, musi odrzucić z nich tyle, aby miał ich 
8. Kiedy Talia Bohatera ulegnie wyczerpaniu, gracz nie przetasowuje stosu kart 
odrzuconych ani Stosu Pogrzebowego. Karty wracają do ręki w wyniku efek-
tów Regeneracji , które pozwalają graczom Regenerować karty. Jeżeli talia 
wyczerpie się w trakcie dobierania do Limitu, gracz przestaje dobierać karty.

Przykład
Podczas Fazy Spotkania gracze sprawdzają 
Aktywne Spotkanie – Totem Furii – chcąc się 
przekonać, czy zdołają zakończyć je w tej turze. 
Ponieważ w grze bierze udział 2 Bohaterów, po-
trzebują łącznie 5 Żetonów Postępu  (2 +1), 
aby ukończyć Spotkanie. Niestety, na karcie leżą 
tylko 2 takie żetony . Jednakże, istnieje także 
drugi, alternatywny warunek ukończenia Spotka-
nia – wyeliminowanie z gry wszystkich Wrogów. 
Ponieważ ani w Obszarach Bohaterów , ani  
w Obszarze Zadania  nie znajduje się ani jedna 
karta Wroga, gracze mogą natychmiast odrzucić 
kartę Aktywnego Spotkania i przystąpić do roz-
patrywania Rezultatu Spotkania.
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7. Faza Czasu
W Fazie Czasu gracze dobierają Kartę Czasu, aby przesunąć znacznik na  
Torze Czasu , a także rozstrzygnąć inne efekty zapisane na karcie.

Rozpatrywanie Karty Czasu
1. Gracze sprawdzają wartość Upływu Czasu  widniejącą na karcie.
2. Należy przesunąć znacznik na Torze Czasu  zgodnie ze wska-
zaniem na karcie.
3. Jeżeli w dowolnym momencie znacznik dotrze do ostatniego pola na  
Torze Czasu  (lub je minie), gra natychmiast się kończy, a gracze przegrywają.
4. W następnej kolejności rozpatruje się Wydarzenia, widniejące  
w ramce tekstowej karty. 
5. Wszelkie efekty Toru Czasu  wprowadza się w kolejności,  
w jakiej są one nadrukowane na torze.
6. Gracze wprowadzają te z  oznaczonych symbolicznie na Torze Czasu 

 efektów, które znacznik minął, a także ten, na którym się on zatrzymał.
7. Każdy efekt należy rozpatrzyć w całości – dopiero po jego rozpa-
trzeniu gracze mogą przejść do kolejnego efektu.

ZaSady gry

Poniżej znajdują się szczegółowe wyjaśnienia pewnych kluczowych elemen-
tów, niezbędnych do rozgrywki w  Mistfall.

Zaawansowane Wyczyny i Złupiony Ekwipunek
Gracz może podczas swojej Tury Bohatera kupić dowolną liczbę Zaawanso-
wanych Wyczynów:

1. Każdy Zaawansowany Wyczyn ma wartość Determinacji , która 
oznacza jego koszt: aby zakupić kartę, należy odłożyć do Banku Żetonów 
wskazaną liczbę Żetonów Determinacji  z Rezerwy Determinacji. 
2. Gracz może kupować karty wyłącznie z własnej talii Zaawanso-
wanych Wyczynów.
3. Gracz może kupić dowolny Zaawansowany Wyczyn, ich kolejność 
w talii nie ma znaczenia.
4. Gracz nie może kupować Zaawansowanych Wyczynów ani dobie-
rać kart, aby uzupełnić swoją rękę poza swoją Turą Bohatera (kiedy nie 
jest Graczem Aktywnym).
5. Zakupiona karta Zaawansowanego Wyczynu trafia do ręki   
gracza – można z niej skorzystać natychmiast.

Jednorazowy Złupiony Ekwipunek
Wszystkie karty Łupów Ogólnych należą do kategorii Jednorazowego Złupionego 
Ekwipunku. Oznacza to, że taka karta musi zostać zwrócona do Talii Łupów po 
rozpatrzeniu jednej z jej Akcji. Jeśli w następstwie rozpatrzenia Akcji karta ma 
zostać zwrócona do talii, gracz jest o tym informowany w treści Akcji.

Akcje
W grze Mistfall występują trzy rodzaje Akcji: Zwykła Akcja, Szybka Akcja 
i Odruch. Choć działają one nieco inaczej, za każdym razem, kiedy w tekście 
pojawia się wytłuszczone słowo „Akcja”, odnosi się ono do wszystkich trzech 
wymienionych powyżej typów.

Źródło i Cel Efektu
Każda Akcja ma 1 źródło i oddziałuje na dokładnie 1 cel:

1. W przypadku Akcji gracza, źródłem efektu jest karta gracza lub zdol-
ność z Arkusza Bohatera. Nawet jeżeli efekt jest zmodyfikowany przez 
inne karty, źródłem pozostaje ta karta, która wywołała pierwotny efekt.
2. W przypadku ataków Wrogów i ich zdolności specjalnych, a także 
wszelkich efektów Zasad Specjalnych Spotkania za źródło uważa się, 
odpowiednio, kartę Wroga albo Spotkania.
3. Celem Obrażeń zadawanych przez Akcje Bohaterów mogą być 
Wrogowie i niektóre karty Spotkań. Celem innych efektów, takich jak 
Regeneracja, są inni Bohaterowie. Celem zdolności specjalnych Wro-
gów i Spotkań mogą być zarówno Bohaterowie, jak i Wrogowie.
4. Jeżeli jakiś efekt dotyczy kilku elementów gry jednocześnie, za-
wsze jest to wyraźnie opisane w jego treści. Jeżeli treść karty nie sta-
nowi inaczej, każdy efekt może mieć tylko 1 cel.

Zasięg Akcji
Każda Akcja jest poprzedzona liczbą w okręgu (zwykle o wartościach od  do ). 
W ten sposób oznacza się zasięg Akcji, który determinuje, na jakie elementy 
gry Akcja ma wpływ:

1. Akcja o zasięgu   może obrać za cel Obszar Bohatera  należący 
do gracza, który rozpatruje tę Akcję, łącznie z Arkuszem Bohatera  
i Torem Skupienia Wrogów , wszelkimi kartami Wyczynów, Ekwi-
punku i Wrogów, ręką  gracza, Talią Bohatera, stosem kart odrzuco-
nych i Stosem Pogrzebowym, w zależności od tego, czego dotyczy dana  
Akcja. Zasięg  jest także wystarczający, żeby modyfikować inne  
Akcje rozpatrywane przez tego samego gracza, nawet jeżeli zasięg 
tych akcji wynosi  lub więcej.
2. Akcja o zasięgu  może obrać za cel te same elementy gry, co 
Akcja o zasięgu  , a także ich odpowiedniki w innych Obszarach 
Bohaterów  oraz (w przypadku kart, które wpływają na Wrogów) 
karty Wrogów leżące w Obszarze Zadania .

3. Większy zasięg (jak  czy ) działa tak samo jak zasięg  i zwy-
kle jest wynikiem modyfikacji pierwotnego zasięgu. Istnieje on po to, 
aby przeciwdziałać zdolnościom pewnych Wrogów i Spotkań, które 
mogą redukować efektywny zasięg Akcji.

Przykład
Podczas swojej Tury Bohatera Celenthia rozpatruje Szybką 
Akcję Napoju Niewidzialności i kładzie tę kartę w Obszarze 
Bohatera . Następnie wykorzystuje efekt Odruchu karty, aby 
przenieść wszystkich Wrogów ze swojego Obszaru Bohatera 

 do Obszaru Zadania . Ponieważ Odruch Napoju 
Niewidzialności instruuje Celenthię, aby odłożyła kartę na spód 
Talii Łupów po rozpatrzeniu Akcji, karta jest tam okładana.

Przykład
Arani ma w Obszarze Bohatera  kartę Kolczugi,  
a w ręce  kartę Boskiej Ochrony. Otrzymując Obra-
żenia, Arani mogłaby użyć Odruchu karty Kolczugi 
o zasięgu , aby zapobiec części Obrażeń, nie może 
jednak użyć tego Odruchu, aby zapobiegać Obraże-
niom zadanym innym Bohaterom. Jednakże Arani 
mogłaby użyć Odruchu karty Boskiej Ochrony o za-
sięgu , aby zapobiec części Obrażeń zadanych za-
równo jej samej, jak i innym Bohaterom.
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Pusty Obszar Bohatera 
Jeżeli w Obszarze Bohatera  gracza nie ma żadnych Wrogów, wszystkie 
Akcje (które wpływają na Wrogów) rozpatrywane przez tego gracza automa-
tycznie otrzymują bonus +  do Zasięgu. Efekty, które modyfikują te Akcje, 
wciąż wymagają zasięgu . Akcje zapobiegające Obrażeniom wpływają nie na 
samych Wrogów, ale na zadawane przez nich Obrażenia, w związku z czym nie 
otrzymują oni dodatkowego Zasięgu wynikającego z niniejszej reguły.

Warunki zagrywania Akcji
Poza oznaczeniem Zasięgu, przed każdą Akcją widnieje także symbol ręki  
lub Obszaru Bohatera .

1. Akcje oznaczone symbolem ręki  mogą być rozpatrywane tylko 
wówczas, kiedy dana karta znajduje się w ręce  gracza. Po rozpatrze-
niu Akcji , kartę, na której jest ona nadrukowana, należy odrzucić 
(chyba że treść rozpatrywanego efektu wyraźnie stanowi inaczej).
2. Akcje oznaczone symbolem Obszaru Bohatera  mogą być 
rozpatrywane tylko wówczas, gdy dana karta leży awersem do góry  
w Obszarze Bohatera . Jedynym graczem, który ma prawo rozpa-
trzyć tę Akcję, jest gracz kierujący poczynaniami Bohatera, w którego 
Obszarze Bohatera  znajduje się karta. Z reguły każda karta z Akcją 
rozpatrywaną w Obszarze Bohatera  zawiera także Akcję pozwala-
jącą położyć tę kartę w Obszarze Bohatera . Po rozpatrzeniu Akcji  
w Obszarze Bohatera , karta z tą Akcją pozostaje w nim (chyba że 
treść rozpatrywanego efektu wyraźnie stanowi inaczej).
3. Z reguły Akcje nie mogą być rozpatrywane z Obszarów Bohaterów 
innych graczy, stosów kart odrzuconych czy Stosów Pogrzebowych.

Ograniczenia Obszaru Bohatera
Za każdym razem, gdy do Obszaru Bohatera  trafia nowa karta, gracz kie-
rujący poczynaniami tego Bohatera powinien natychmiast sprawdzić, czy nie 
zostały złamane Ograniczenia. 
Należy w tym celu:

1. Przeliczyć karty z tym samym rodzajem Ograniczenia (A, B, C itd.), 
co karta, która trafiła do Obszaru Bohatera .
2. Sprawdzić najniższą wartość występującą po danej literze: liczba 
kart tego rodzaju, leżących w Obszarze Bohatera , nie może prze-
kraczać wskazanej wartości.
3. Jeżeli Ograniczenie zostało złamane, gracz powinien odrzucić  
z Obszaru Bohatera  dowolną kombinację kart, tak, aby ich liczba  
w Obszarze Bohatera nie przekraczała Ograniczenia.

Rozpatrywanie Akcji
W zależności od rodzaju Akcji (Zwykła Akcja, Szybka Akcja lub Odruch) efek-
ty Akcji mogą być rozpatrywane na różnych etapach gry. Mówiąc najogólniej, 
Zwykłe Akcje i Szybkie Akcje nie mogą być używane do modyfikowania innych 
Akcji. Każda Zwykła Akcja i Szybka Akcja musi być rozpatrzona do końca, za-
nim gracz będzie mógł przystąpić do innej Zwykłej Akcji lub Szybkiej Akcji.

Zwykła Akcja 
1. Zwykłą Akcję rozpatruje się wyłącznie w Turze Bohatera. 
2. Gracz podczas Tury Bohatera może rozpatrzyć maksymalnie  
1  Zwykłą Akcję. 

Akcje Szybkie
1. Szybkie Akcje rozpatruje się wyłącznie w Turze Bohatera. 
2. Gracz podczas Tury Bohatera może rozpatrzyć dowolną liczbę 
Szybkich Akcji. 

Odruchy
1. Odruch jest specjalnym rodzajem Akcji – można go rozpatrywać 
w dowolnym momencie, nie licząc chwili, w której którykolwiek z gra-
czy dobiera karty. 
2. Dowolny Odruch z pojedynczej karty może być użyty do mody-
fikacji wyłącznie jednego efektu. Można użyć wielu Odruchów, aby 
zmodyfikować pojedynczy efekt, ale każdy z tych Odruchów musi po-
chodzić z innego źródła (nawet jeżeli tymi źródłami są różne kopie tej 
samej karty).

Akcje zagnieżdżone
Niektóre Akcje w swojej treści pozwalają rozpatrywać Akcje innych kart.  
W takich przypadkach Zwykłą Akcję lub Szybką Akcję można rozpatrzyć 
przed zakończeniem innych Akcji. Zagnieżdżone Zwykłe Akcje nie wyczer-
pują limitu 1 Zwykłej Akcji na Turę Bohatera.

Stosowanie wszystkich efektów Akcji
Kiedy gracz rozpatruje Akcję, która wywołuje kilka efektów zachodzących jed-
nocześnie lub kolejno, wszystkie efekty są obowiązkowe i należy je zastosować, 
chyba że Akcja pozwala graczowi wybrać tylko część z nich (co jest oznaczone 
słowem „może”). Dla przykładu, gracz po zadaniu Obrażeń musi przesunąć 
znacznik na Torze Skupienia Wrogów , chyba że treść karty stanowi inaczej.

Karty o wielu Akcjach
Na niektórych kartach pojawia się kilka Akcji. Gracz może rozpatrzyć tylko 
jedną z nich przed odrzuceniem karty (w przypadku Akcji rozpatrywanych  
z ręki ) lub przed rozpatrzeniem kolejnej Akcji (w przypadku Akcji rozpatry-
wanych z Obszaru Bohatera ).

Przykład
Fengray ma na ręce trzy karty: Miecz Bitewny, Doskok  
i Silny Cios. Wszystkie Akcje Doskoku i Silnego Ciosu 
mogą być rozpatrywane z ręki  gracza. Aby jednak móc 
użyć jednej ze Zwykłych Akcji Miecza Bitewnego, gracz 
musi najpierw skorzystać z jego Szybkiej Akcji, która 
pozwala położyć Miecz Bitewny w Obszarze Bohatera . 
Gdyby Fengray użył później pierwszej Zwykłej Akcji 
Miecza Bitewnego, po rozpatrzeniu Akcji byłby zmuszony 
odłożyć kartę Miecza Bitewnego na wierzch swojej Talii 
Bohatera.

Przykład
Arani posiada obecnie 3 karty w Obszarze Bohatera : 
Boską Ochronę, Błogosławieństwo Ognia i Młot Świtu. 
Wszystkie te karty mają Ograniczenie Obszaru Bohatera 

 F3. Arani trzyma w ręce  kartę Błogosławionej Odno-
wy, także z Ograniczeniem F3. Gdyby Arani zagrała kartę 
Błogosławionej Odnowy do Obszaru Bohatera , musiała-
by natychmiast odrzucić z niego jedną kartę o Ograniczeniu 
F3, aby zmniejszyć sumę takich kart do 3.

Przykład
Kruk rozpatruje Szybką Akcję karty Sztyletu leżącej  
w jego Obszarze Bohatera , aby zadać obrażenia Wrogowi.  
W Obszarze Bohatera  leży także karta Mistrzostwa Broni 
Krótkiej z efektem Odruchu, który pozwala zwiększyć Ob-
rażenia zadane przez Szybką Akcję Sztyletu. Kruk nie może 
użyć Szybkiej Akcji drugiej karty Sztyletu w Obszarze Bo-
hatera , aby jeszcze bardziej zwiększyć Obrażenia pierw-
szego ataku, ponieważ każdą Szybką Akcję należy rozpa-
trzyć do końca, zanim podejmie się kolejną Szybką Akcję lub 
Zwykłą Akcję. Z tego powodu Akcji Szybkich nie używa się 
do modyfikowania innych akcji.

Przykład
Karta Zmyłki Kruka pozwala mu zamienić miejscami 2 różnych 
Wrogów albo przemieścić 1 Wroga z jego Obszaru Bohatera  
do Obszaru Zadania . Po rozpatrzeniu 1 z tych Akcji Kruk musi 
natychmiast odrzucić kartę. Nie wolno mu zastosować efektów obu 
Akcji jednocześnie.
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Słowa kluczowe w Akcjach
Niektóre Akcje wymagają od gracza – lub dają mu taką możliwość – aby zmo-
dyfikował ich efekt odrzucając pewną liczbę kart z określonym słowem klu-
czowym (jak Sztuka Tajemna, Walka czy Boskość). W takich przypadkach od-
rzucone karty nie mają żadnego innego efektu i są traktowane jak karty bez 
żadnych Akcji w treści. Każda karta odrzucona w taki sposób jest natychmiast 
odkładana na wierzch stosu kart odrzuconych.

Przejmowanie słów kluczowych
Efekt karty Bohatera, zmodyfikowany przez inne efekty, automatycznie przej-
muje wszystkie słowa kluczowe karty użytej do modyfikacji. Na przykład: jeżeli 
Akcja karty ze słowem kluczowym Obuchowy jest modyfikowana przez kartę ze 
słowem kluczowym Płomień, zmodyfikowana karta przejmuje słowo kluczo-
we Płomień na czas rozpatrywania Akcji. Ponieważ żadne słowo kluczowe nie 
może pojawić się na karcie więcej niż raz, przejmowanie słów kluczowych bę-
dących już na karcie, która je przejmuje, nie wywołuje żadnego efektu.

Obrażenia, Rany i Leczenie
Wiele efektów w grze Mistfall zadaje Obrażenia Bohaterom i Wrogom,  
a także (w rzadkich przypadkach) kartom Spotkania. Ta część instrukcji wy-
jaśnia, jak działają Obrażenia, a także zamienianie Obrażeń w Rany, leczenie, 
eliminowanie Wrogów oraz pokonywanie Bohaterów.

Atakowanie
1. Za każdym razem, gdy gracz rozpatruje Akcję lub inny efekt, który 
zadaje Obrażenia, uważa się, że Bohater tego gracza atakuje.
2. Za każdym razem, kiedy Wróg zadaje Obrażenia Bohaterowi, 
uważa się, że Wróg atakuje.

Rodzaje Obrażeń i Obrony
W grze Mistfall występują dwa rodzaje Obrażeń: Obrażenia Fizyczne  i Ob-
rażenia Magiczne . Oba rodzaje Obrażeń działają właściwie tak samo, jednak-
że niektóre efekty i zdolności zapobiegają Obrażeniom tylko jednego rodzaju:

1. Każda Akcja lub zdolność specjalna, która zapobiega Obrażeniom, wy-
raźnie określa, o jaki rodzaj Obrażeń chodzi (Fizyczny  bądź Magiczny ).
2. Na karcie każdego Wroga widnieje Ramka Walki, która informuje (za po-
mocą współczynników Obrony Fizycznej  i Obrony Magicznej ) jak wiele 
Obrażeń danego rodzaju jest neutralizowanych, kiedy Wróg staje się celem ataku.

Zadawanie Obrażeń
1. Bohater zadaje Obrażenia poprzez rozpatrywanie poszczególnych 
Akcji kart Wyczynów i Ekwipunku, a także za pomocą specjalnych 
zdolności opisanych na Arkuszu Bohatera.
2. Wróg zadaje odgórnie określoną liczbę Obrażeń podczas Fazy 
Obrony każdej tury, gdy jest aktywowany. Liczba i rodzaj Obrażeń są 
podane w Ramce Walki.

Zapobieganie Obrażeniom
1. Bohater może zapobiec Obrażeniom tylko za pomocą rozpatry-
wania poszczególnych Akcji (zwykle są to Odruchy) lub specjalnych 
zdolności, które pozwalają zneutralizować pewną liczbę Obrażeń (np. 
2   lub 3 ) zadanych Bohaterowi.
2. Wróg zapobiega odgórnie ustalonej liczbie Obrażeń zawsze, kiedy 
staje się celem ataku. Liczba oraz rodzaj neutralizowanych Obrażeń 
jest wskazana w Ramce Walki na karcie Wroga (jak 2  czy 1 ).

3. Jeżeli Wróg otrzymuje Obrażenia z kilku ataków, nawet podczas 
tej samej Rundy czy Fazy, jego obrona ma pełne zastosowanie do każ-
dego ataku. Z tego względu dwa ataki zadające po 2 Obrażenia Fizycz-
ne  pojedynczemu wrogowi zostaną całkowicie zneutralizowane, je-
żeli Wróg ma Obronę Fizyczną  o wartości 2 lub większej. Każdy 
efekt obniżający Obronę Wroga działa na czas tylko 1 Akcji.

Rany
Jeżeli jakaś liczba Obrażeń zadanych Bohaterowi lub Wrogowi nie została zneu-
tralizowana, wszystkie pozostałe punkty Obrażeń są zamieniane w Rany .  
Jednakże Rany  działają inaczej w przypadku Bohaterów i Wrogów:

1. Rany Bohaterów — za każdy 1 punkt Obrażeń, któremu Bohater 
nie mógł lub nie chciał zapobiec, gracz musi odrzucić 1 kartę z ręki , 
ze stosu kart odrzuconych lub wierzchnią kartę z Talii Bohatera na 
Stos Pogrzebowy (tzn. Pogrzebać tę kartę).
2. Rany Wrogów — za każdy 1 punkt Obrażeń przekraczający war-
tość Obrony, odpowiedniej dla danego typu Obrażeń (odpowiednio 
Fizycznej  lub ), na karcie Wroga kładzie się 1 żeton Ran .

Wrażliwość Wrogów
Niektóre karty Wrogów zawierają informację o Wrażliwości – jest to lista słów 
kluczowych poprzedzonych pewną liczbą symboli Ran . Za każdym razem 
gdy Wróg staje się celem efektu Akcji rozpatrywanej przez gracza, należy:

1. Określić, jakie słowa kluczowe (i ewentualne przejęte słowa klu-
czowe) ma karta, która jest źródłem efektu. 
2. Jeżeli słowo kluczowe źródła efektu pokrywa się ze słowem klu-
czowym Wrażliwości Wroga, gracz natychmiast kładzie odpowiednią 
liczbę Żetonów Ran  na karcie Wroga, określoną przez Wrażliwość. 
Takie Rany nie są w żaden sposób neutralizowane przez Obronę Wroga.
3. Nawet jeżeli Wróg został wyeliminowany, Akcję, której celem był ten 
Wróg, należy przeprowadzić do końca (a zatem wciąż istnieje możliwość, że 
taka Akcja wpłynie na innych Wrogów, spowoduje przesunięcie znacznika na 
Torze Skupienia Wrogów  czy konieczność rozpatrzenia innych efektów).

Przykład
Pierwsza Zwykła Akcja Miecza Bitewnego Fengraya 
Tarczownika pozwala graczowi zadać Obrażenia i pozwala 
mu na odrzucenie karty ze słowem kluczowym Walka, aby 
zwiększyć obrażenia o kolejny punkt.  Gracz musi jednak 
także przesunąć znacznik na Torze Skupienia Wrogów 

 zgodnie z wszelkimi wymogami Zwykłej Akcji,  
a następnie odłożyć Miecz Bitewny na szczyt stosu kart 
odrzuconych – te części Akcji są obowiązkowe.

Przykład
Fengray został zaatakowany przez Ghorena Wojownika. Gho-
ren Wojownik, kiedy jest aktywowany, zadaje 3 Obrażenia Fi-
zyczne . Fengray rozpatruje Odruch karty Kolczugi leżącej 
w Obszarze Bohatera  i w ten sposób zapobiega 1 Obrażeniu 
Fizycznemu . Następnie korzysta z Odruchu karty Bloku, 
którą ma na ręce  , aby zapobiec kolejnym 2 punktom Ob-
rażeń Fizycznych  (ponieważ karta Tarczy znajduje się w jego 
Obszarze Bohatera ). Dzięki temu Fengray zdołał zneutra-
lizować wszystkie 3 punkty Obrażeń Fizycznych , zada-
nych przez Wroga. W kolejnej rundzie, podczas swojej Tury 
Bohatera, Fengray postanawia wziąć odwet i atakuje Ghorena 
Wojownika wciąż przebywającego w Obszarze Bohatera . 
Rozpatruje drugą Zwykłą Akcję karty Miecza Bitewnego, 
która leży w jego Obszarze Bohatera  i decyduje się odrzu-
cić 2 karty ze słowem kluczowym Walka (karty Hartu Cia-
ła i Doskoku), aby zadać łącznie 5 Obrażeń Fizycznych . 
Obrona Fizyczna  Ghorena Wojownika wynosi 2, a zatem 
2 punkty Obrażeń Fizycznych  zostają zneutralizowane.

Ciąg dalszy przykładu
Obrona Fizyczna  Ghorena Wojownika zapobiegła  
2 punktom Obrażeń Fizycznych , zadanych przy pomocy 
karty Miecza Bitewnego. Pozostałe 3 punkty Obrażeń Fizycz-
nych  są natychmiast zamieniane w 3 żetony Ran , które 
gracz kładzie na karcie Ghorena Wojownika.
Później w tej samej rundzie Fengray jest atakowany przez Ghore-
na Małoroga. Fengray postanawia nie zapobiegać Obrażeniom, 
przez co musi Pogrzebać (odrzucić z ręki, talii i/lub ze stosu kart 
odrzuconych) łącznie 2 karty. Postanawia Pogrzebać kartę Hartu 
Ciała z ręki i kartę Doskoku ze stosu kart odrzuconych.
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Pokonani Bohaterowie
Jeżeli Bohater otrzymał przynajmniej 1 punkt Obrażeń, któremu żaden gracz 
nie może lub nie chce zapobiec, a zarówno ręka  Bohatera, jak i jego talia  
i stos kart odrzuconych są puste, Bohatera uważa się za pokonanego. Jeżeli Bo-
hater zostanie pokonany, a Spotkanie Specjalne Zadania nie jest Aktywnym 
Spotkaniem, wówczas gra się kończy, a gracze przegrywają. Jeżeli zaś Aktyw-
nym Spotkaniem jest Spotkanie Specjalne Zadania, wszyscy Bohaterowie mu-
szą zostać pokonani, aby gracze ponieśli porażkę.

Wyeliminowani Wrogowie
Kiedy liczba Ran  na karcie Wroga zrówna się z wartością jego Życia , 
zostaje on natychmiast eliminowany. Eliminując wroga należy:

1. Dodać do Rezerwy Determinacji  liczbę Żetonów Determinacji 
 równą wartości Determinacji  Wroga.

2. Odłożyć kartę wyeliminowanego Wroga na odpowiedni stos kart 
odrzuconych. 

Jeżeli kilku Wrogów zostało wyeliminowanych na skutek pojedynczego efektu (ta-
kiego, jak Akcja, która zadaje Obrażenia wielu Wrogom jednocześnie), gracze po-
winni odszukać kartę Wroga o najwyższej wartości Determinacji  i dodać do Re-
zerwy taką liczbę Żetonów Determinacji  , jak gdyby był to jedyny wyeliminowany 
Wróg. Pozostałe karty Wrogów są odrzucane bez żadnych dodatkowych efektów.

Zdejmowanie Ran
Przyjmuje się, że Wrogowie się leczą, kiedy z ich kart są zdejmowane Żetony 
Ran . Należy pamiętać, że liczba Żetonów Ran  leżących na karcie Wroga 
nie wpływa na wartość jego Życia  (ale może być ona modyfikowana na sku-
tek wystąpienia innych szczególnych efektów).

Uwaga na temat Wrogów Specjalnych
Jeżeli gracze chcą, mogą używać alternatywnych metod oznaczenia Życia  Wroga 
Specjalnego (takich jak tor Ran ). Z praktycznego punktu widzenia, układanie Że-
tonów Ran  na Wrogu Specjalnym – oraz ich zdejmowanie – ma taki sam efekt, jak 
w przypadku Wrogów Zwykłych, bez względu na użyty sposób oznaczania Życia .

Regenerowanie kart
W odróżnieniu od Wrogów, Bohaterowie w grze Mistfall nie mają określonej war-
tości Życia . Do oznaczania stanu ich zdrowia służą ich karty Wyczynów i Ekwi-
punku W miarę jak Bohaterowie zagrywają kolejne karty i otrzymują Obrażenia, co-
raz więcej kart trafia na stos kart odrzuconych i do Stosu Pogrzebowego. Aby włączyć 
część z tych kart z powrotem do talii, Bohater musi stać się celem efektu Regeneracji .

Efekty Regeneracji
Gdy Bohater staje się celem efektu Regeneracji (w wyniku Akcji rozpatrywanej przez 
gracza lub podczas Odpoczynku), za każdy 1 punkt Regeneracji  gracz może:

1. Przenieść dowolną 1 kartę ze Stosu Pogrzebowego na stos kart od-
rzuconych.

2. Przenieść dowolną 1 kartę ze stosu kart odrzuconych na spód swo-
jej talii. Gracz może wykorzystać przysługujące mu punkty Regene-
racji   w dowolny sposób – może nawet zrezygnować z części punktów  
(a nawet wszystkich). Może także, używając 1 punktu Regeneracji , 
przenieść kartę ze Stosu Pogrzebowego na stos kart odrzuconych, a na-
stępnie – wykorzystując kolejny punkt Regeneracji   -  przenieść tę samą 
kartę ze stosu kart odrzuconych na spód Talii Bohatera.

Przywracanie Zregenerowanych kart
Za każdym razem, gdy gracz przenosi większą liczbę kart ze stosu kart odrzu-
conych na spód swojej talii, decyduje on, w jakiej kolejności chce je ułożyć. 
Oznacza to, że gracze mogą (a wręcz powinni) wpływać na układ talii, kiedy 
dokonują Regeneracji kart.

Stany
Stany są specjalnymi żetonami, które układa się na Arkuszach Bohaterów  
i kartach Wrogów w wyniku działania pewnych efektów.

Rodzaje Stanów
W grze Mistfall występują cztery rodzaje Stanów:

1. Podpalenie . Pod koniec Fazy Obrony każdy Bohater i Wróg 
otrzymuje 1 punkt Obrażeń  za każdy żeton Podpalenia, leżący od-
powiednio na Arkuszu Bohatera lub na karcie Wroga. Obrażeniom 
tym nie można w żaden sposób zapobiec.
2. Zatrucie . Pod koniec Fazy Obrony każdy Bohater i Wróg otrzy-
muje 1 punkt Obrażeń  za każdy żeton Zatrucia, leżący odpowied-
nio na Arkuszu Bohatera lub na karcie Wroga. Obrażeniom tym nie 
można w żaden sposób zapobiec.
3. Oszołomienie . Za każdym razem, gdy Bohater lub Wróg zadają Ob-
rażenia, suma zadanych Obrażeń  jest pomniejszona o 1 za każdy żeton 
Oszołomienia, leżący odpowiednio na Arkuszu Bohatera lub karcie Wroga.
4. Osłabienie . Za każdym razem, kiedy gracz ma dobrać karty pod 
koniec Fazy Bohatera, dobiera o 1 kartę mniej, jeżeli na jego Arkuszu 
Bohatera leży przynajmniej 1 żeton Osłabienia (efekty kilku żetonów 
Osłabienia nie kumulują się). Jako Odruch gracz może usunąć wszyst-
kie żetony Osłabienia z karty Wroga, aby móc zignorować 1 dowolną 
zdolność specjalną tego Wroga do końca obecnej Fazy.

Rozpatrywanie Stanów i ich usuwanie
Pod koniec Fazy Obrony należy rozpatrzyć efekty wszystkich żetonów Sta-
nów, leżących na kartach Wrogów i Arkuszach Bohaterów. Bez względu na 
ilość i rodzaj żetonów Stanów leżących na kartach i Arkuszach Bohaterów, po 
ich rozpatrzeniu, gracze usuwają po 1 żetonie z każdej karty Wroga i każdego  
Arkusza Bohatera.
Stany można także usuwać za pomocą pewnych efektów. W takim przypadku  
w treści efektu pojawia się informacja, ile i jakiego rodzaju żetony należy usunąć.

Przykład
Celenthia użyła karty Łańcuch Błyskawic, aby wyeliminować z gry 
dwóch Wrogów: Smętnokostnego Wojownika i Smętnokostnego 
Maga. Przed odrzuceniem ich kart, gracze sprawdzają wartość Deter-
minacji  obu Wrogów. Ponieważ wartość Determinacji  Smęt-
nokostnego Maga wynosi 2, właśnie tyle Żetonów Determinacji   
należy dodać do Rezerwy. Smętnokostny Wojownik (o wartości De-
terminacji  równej 1) jest odrzucany bez dodatkowych efektów.

Przykład
Kruk jest celem Szybkiej Akcji karty Mniejsze Uzdrowienie, która 
pozwala mu Zregenerować  2 karty. Gracz przegląda swój stos 
kart odrzuconych i Stos Pogrzebowy, a następnie postanawia zużyć 
1 punkt Regeneracji  , aby przenieść kartę Sztyletu ze Stosu Po-
grzebowego na stos kart odrzuconych. Drugi (i ostatni) punkt Re-
generacji  zużywa w celu przeniesienia tej samej karty Sztyletu ze 
stosu kart odrzuconych na spód Talii Bohatera.

Przykład
Kruk jest celem Szybkiej Akcji karty Większego Uzdrowienia  
i otrzymuje 3 punkty Regeneracji  Postanawia przenieść Sztylet, 
Dwa Ostrza i Dezorientację ze stosu kart odrzuconych do swojej 
talii. Decyduje przy tym, że Sztylet będzie pierwszą kartą w kolej-
ności, Dezorientacja drugą, a Dwa Ostrza trzecią.

Przykład
Celenthia postanawia zaatakować Smętnokostnego Strzelca, 
wykorzystując do tego celu Akcję Zwykłą karty Ognistego Po-
cisku, którą ma w ręce . Ponieważ Smętnokostny Strzelec jest 
wrażliwy na ataki za pomocą kart ze słowami kluczowymi Obu-
chowy i Płomień, gracz podczas rozpatrywania Akcji kładzie na 
karcie Wroga 1 Ranę , nie zwracając przy tym uwagi na war-
tość Obrony Smętnokostnego Strzelca.
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Rozwścieczanie i Uspokajanie Wrogów
Niektóre efekty (wynikające m.in. ze specjalnych zdolności Wrogów) Roz-
wścieczają lub Uspokajają Wrogów.

Rozwścieczony i Uspokojony
Aby Rozwścieczyć Wroga, należy:

1. Obrócić kartę na bok, aby oznaczyć, że Wróg jest Rozwścieczony .
2. Natychmiast rozpatrzyć wszelkie efekty Rozwścieczenia   (za-
czynające się od słów „Atak” lub „Aktywuj”.
3. Jeżeli opis efektu kończy się symbolem Uspokojenia  , natych-
miast Uspokój Wroga – przywróć jego kartę do pierwotnej pozycji.
4. Jeżeli opis efektu nie kończy się symbolem Uspokojenia  Wróg 
pozostaje Rozwścieczony  aż do chwili, kiedy zostanie Uspokojony 
za pomocą określonych efektów lub odrzucony z gry.

Rozwścieczanie Wroga, który jest już Rozwścieczony, nie daje żadnego efektu. 
Jeżeli efekt nakazuje graczowi, na ile to możliwe, Rozwścieczyć  Wroga, gracz 
musi w pierwszej kolejności wybrać takiego Wroga, który nie jest Rozwścieczo-
ny. Po Uspokojeniu Wroga należy przywrócić jego kartę do pierwotnej pozycji. 
Uspokajanie Wroga, który nie jest Rozwścieczony, nie daje żadnego efektu.

Zdolności specjalne Wrogów
Oprócz podstawowych wartości walki, większość Wrogów posiada także jedną 
lub kilka zdolności specjalnych. Zdolności te modyfikują w pewien sposób za-
sady gry. Jednakże, podobnie jak Akcje, zdolności specjalne działają wyłącznie 
w określonych okolicznościach: 

1. Zdolności poprzedzone symbole Obszaru Bohatera  są ignoro-
wane, jeżeli Wróg nie znajduje się w Obszarze Bohatera .
2. Zdolności poprzedzone symbolem Obszaru Zadania  są ignoro-
wane, jeżeli Wróg nie znajduje się w Obszarze Zadania .
3. Zdolności poprzedzone obydwoma symbolami (  )ą rozpatry-
wane zawsze, bez względu na to, w jakim Obszarze znajduje się Wróg.

Tory gry
W grze Mistfall używane są trzy rodzaje torów: Tor Skupienia Wrogów 

 (na każdym Arkuszu Bohatera znajduje się indywidualny Tor Skupienia  
Wrogów ), Tor Czasu   i Tor Wsparcia . Ostatnie dwa tory są nadruko-
wane na Arkuszu Zadania.

Ogólne zasady dotyczące torów
Każdy tor składa się z ciągu pól, które mogą być wypełnione liczbami lub sym-
bolami. Sposób użycia i znaczenie liczb zależy od elementu gry, na którym się 
one znajdują. W przypadku symboli:

1. Należy je rozpatrywać, jeżeli znacznik dotrze do pola zawierające-
go symbol lub minie to pole poruszając się w prawo .
2. Należy je ignorować, jeżeli znacznik dotrze do pola zawierającego 
symbol lub minie to pole poruszając się w lewo  (chyba, że jest to 
skrajne lewe pole toru).

W chwili, w której znacznik dotrze do skrajnego prawego pola danego toru, 
wprowadza się odpowiedni dla danego toru efekt.

Przesuwanie znacznika
Strzałka (  lub ) oraz następująca po niej liczba określają, o ile pól i w któ-
rą stronę należy przesunąć znacznik. Tor, którego to dotyczy, jest oznaczony 
symbolicznie. Przykładowo,  2  oznacza, że znacznik na Torze Skupienia 
Wrogów należy przesunąć o 2 pola w prawo. Po strzałce skierowanej w lewo 
może się także pojawić wartość ½ – w takiej sytuacji gracze sprawdzają obec-
ną pozycję znacznika, dzielą numer pola przez 2 (zawsze zaokrąglając w dół)  
i przesuwają znacznik na nową pozycję.

Aktywacja symboli na torach
1. Jeżeli znacznik dotrze do pola z symbolem (lub je minie), efekt 
związany z tym symbolem należy rozpatrzyć po całkowitym rozpa-
trzeniu efektu, który spowodował przesunięcie znacznika. Innymi sło-
wy Akcja, która powoduje przesunięcie znacznika, nie jest przerywana 
przez efekt symbolu, do którego ten znacznik dotarł (lub który minął).
2. Jeżeli znacznik dotrze do kilku pól z symbolem (lub je minie), 
efekty tych symboli są rozpatrywane w takiej kolejności, w jakiej do-
cierał do nich znacznik (lub je mijał).

Tor Skupienia Wrogów

Na każdym Arkuszu Bohatera znajduje się indywidualny Tor Skupienia Wro-
gów . Znacznik na Torze Skupienia Wrogów  przesuwa się:

1. W lewo lub w prawo, kiedy dowolny efekt nakazuje graczowi prze-
sunąć znacznik (taki, jak efekt na karcie o zapisie:  1 ).
2. W lewo, na pole o wartości będącej połową obecnej wartości pola, 
po zaokrągleniu w dół (  ½ ) ), kiedy dowolny efekt nakazuje gra-
czowi przesunąć znacznik w taki sposób lub kiedy z dowolnej przyczy-
ny do Obszaru Bohatera  danego Bohatera wchodzi Wróg (jak np. 
podczas Fazy Pogoni, gdy Wrogowie przemieszczają się do Obszarów 
Bohaterów ).

Przykład
Na karcie Ghorena Wojownika, znajdującej się w Obszarze 
Bohatera  , leżą 3 żetony Stanów: 2 żetony Podpalenia 

 i 1 żeton Oszołomienia . . Po tym, jak wszyscy Wro-
gowie w Obszarach Bohaterów  zostali już aktywowani, 
aby wykonać ataki, rozpatruje się żetony Stanów. 2 żeto-
ny Podpalenia  skutkują ułożeniem 2 Ran  na karcie 
Ghorena Wojownika. Oszołomienie  jest Stanem, który 
nie zadaje Obrażeń, dlatego nie dokłada się kolejnych Ran 

 . Następnie gracze muszą usunąć 1 dowolny żeton Sta-
nu z karty Ghorena Wojownika – decydują, że będzie to  
1 żeton Podpalenia .

Przykład
Ghoren Wojownik zostaje Rozwścieczony. W rezultacie 
zostaje natychmiast aktywowany, aby zaatakować Bohatera, 
w którego Obszarze   obecnie przebywa. Po rozpatrzeniu 
efektu, Ghoren Wojownik natychmiast Uspokaja się. Gdy-
by jednakże został ponownie Rozwścieczony, całą procedu-
rę należałoby powtórzyć. 
Ogar Tropiący zostaje Rozwścieczony. Ponieważ opis jego 
efektu Rozwścieczenia nie kończy się symbolem Uspokoje-
nia, Ogar Tropiący pozostanie Rozwścieczony aż do chwili, 
gdy gracze zdołają Uspokoić go za pomocą pewnych efektów, 
lub gdy jego karta trafi na stos kart odrzuconych. Rozwście-
czony Ogar Tropiący zadaje 3 Obrażenia Fizyczne  , gdy 
zostaje aktywowany, aby przeprowadzić standardowy atak 
(2 standardowe Obrażenia Fizyczne , widoczne w jego 
Ramce Walki, a także dodatkowy 1 punkt Obrażeń Fizycz-
nych  , wynikający ze zdolności Rozwścieczenia).
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Symbole i liczby na Torze Skupienia Wrogów
Na każdym Torze Skupienia Wrogów występują 3 rodzaje symboli :

1. Symbol Toru Wsparcia  sprawia, że znacznik na Torze Wsparcia 
 jest przesuwany o 1 pole w prawo.

2. Symbol Rozszalałego Wroga  wymaga, aby właściciel Bohatera 
Rozwścieczył, o ile jest to możliwe, dowolnego Rozszalałego Wroga 

 w swoim Obszarze Bohatera .
3. Symbol Końca Toru  natychmiast przesuwa znacznik o 7 pól  
w lewo.
4. Symbol Końca Toru jest jedynym symbolem rozpatrywanym na-
tychmiast – znacznik na Torze Skupienia Wrogów  od razu wraca 
na pozycję 6. Należy zauważyć, że gdy znacznik jest w taki sposób 
przesuwany w lewo, nie aktywuje on żadnych symboli.
5. Liczby nadrukowane na Torze Skupienia Wrogów  mają funkcję 
wyłącznie pomocniczą i nie wywołują żadnego efektu w grze.

Tor Wsparcia

Tor Wsparcia  znajduje się na Arkuszu Zadania. Znacznik na Torze Wspar-
cia  przesuwa się:

1.  O dokładnie 1 pole w prawo, kiedy znacznik na Torze Skupienia 
Wrogów   dotrze na pole z symbolem Wsparcia  (lub je minie).
2.  W Fazie Wsparcia o określoną liczbę pól w prawo, zgodnie z in-
formacją zawartą w ramce Wrogów Początkowych  na karcie Ak-
tywnego Spotkania.
3. W lewo lub w prawo, kiedy wymagają tego pewne efekty gry.
4. Na skrajne lewe pole po dobraniu Wrogów pod koniec Fazy 
Wsparcia.
5. Na skrajne lewe pole, jeżeli podczas Fazy Wsparcia ramka Wspar-
cia karty Aktywnego Spotkania jest pusta.
6. Na skrajne lewe pole, jeżeli podczas Fazy Wsparcia w grze nie ma 
Aktywnego Spotkania.

Symbole i liczby na Torze Wsparcia
Na Torze Wsparcia występuje tylko 1 symbol :

1. Symbol Upływu Czasu (  1 ) sprawia, że znacznik na Torze 
Czasu  jest przesuwany o 1 pole w prawo.
2. Znacznik na Torze Wsparcia nie przesuwa się dalej w prawo po 
osiągnięciu ostatniego pola – zamiast tego za każdym razem, gdy gra-
cze powinni przesunąć znacznik na Torze Wsparcia , lecz nie mogą 
tego zrobić, przesuwają znacznik na Torze Czasu  o 1 pole w prawo.
3. Duża liczba na każdym polu Toru Wsparcia  oznacza liczbę 

Wrogów, którzy powinni trafić do Obszaru Zadania  podczas Fazy 
Wsparcia.
4. Mała liczba na każdym polu Toru Wsparcia  ma funkcję wy-
łącznie pomocniczą i nie wywołuje żadnego efektu w grze.

Tor Czasu

Tor Czasu znajduje się na Arkuszu Zadania. Znacznik na Torze Czasu  
przesuwa się:

1.  W prawo o liczbę pól wskazaną na Karcie Czasu, dobieranej  
w Fazie Czasu.
2. W prawo za każdym razem, gdy znacznik na Torze Wsparcia  
dotrze do ostatniego pola lub będzie próbował je przekroczyć (znacz-
nik na Torze Czasu  należy przesunąć o tyle pól, ile ruchów wy-
konałby znacznik na Torze Wsparcia , gdyby nie znajdował się na 
ostatnim polu tego toru).
3. W lewo lub w prawo, kiedy dowolny efekt nakazuje graczom prze-
sunąć znacznik na Torze Czasu  (jak np. w sytuacji, gdy gracze po-
noszą Karę Odwrotu).

Symbole i liczby na Torze Czasu
Na Torze Czasu  występuje kilka różnych symboli:

1. Symbol Liczby Bohaterów  służy do określenia początkowej po-
zycji znacznika na Torze Czasu i nie ma żadnej innej funkcji.
2. Symbole Czasu  i Determinacji na skrajnym lewym polu ozna-
czają, że w chwili, gdy znacznik dotrze na to pole, należy przesunąć 
go o 2 pola w prawo (ignorując pozostały ruch znacznika). Dodatkowo 
gracze dodają 1 żeton Determinacji  do Rezerwy Determinacji.
3. Symbol Rozszalałego Wroga  oznacza, że każdy gracz musi na-
tychmiast, o ile to możliwe, Rozwścieczyć jednego Rozszalałego Wro-
ga  w swoim Obszarze Bohatera .
4. Ostatnie pole na Torze Czasu oznacza natychmiastowy koniec gry 
i porażkę graczy.
5. Liczby widniejące na Torze Czasu są istotne dla Kart Czasu. Licz-
ba na polu o najwyższej wartości, które znacznik minął (lub na którym 
się obecnie znajduje) jest podstawiana w miejsce symbolu pojawiają-
cego się w treści Kart Czas.

Kafelki Lokacji
Plansza gry Mistfall jest tworzona z Lokacji – kafelków układanych zgodnie  
z wymogami wybranego Zadania. Każde Zadanie zawiera pewną liczbę Lokacji 
określonych w przygotowaniu do rozgrywki, odkrytą Lokację Początkową oraz 
jedną Lokację Specjalną, do której gracze muszą dotrzeć, aby odnieść zwycięstwo.

Przykład
Podczas Fazy Pogoni Przeklęty Tułacz wchodzi do Obszaru 
Bohatera Fengraya, zmniejszając o połowę jego wartość 
Skupienia Wrogów (  ½ ). Ponieważ znacznik znajduje 
się na ósmym polu toru, gracz przesuwa go na pole czwarte, 
ignorując przy tym symbol Wsparcia  – znacznik 
przesuwał się ze strony prawej na lewą.
W późniejszym etapie Tury Bohatera, Fengray decyduje 
się zaatakować Przeklętego Tułacza. Rozpatruje Zwykłą 
Akcję karty Miecza Bitewnego, która leży w jego Obszarze 
Bohatera  (odrzucając w ramach tej Akcji karty Hartu 
Ciała i Doskoku – obie posiadają bowiem słowo kluczowe 
Walka), co generuje łącznie 4 punkty Skupienia Wrogów 

. Ponieważ znacznik minął symbol Wsparcia  (tym 
razem przesuwając się w prawą stronę), po całkowitym 
rozpatrzeniu akcji znacznik na Torze Wsparcia  należy 
przesunąć o jedno pole w prawo.

Przykład
Znacznik znajduje się na ostatnim polu Toru 
Wsparcia  , a Aktywnym Spotkaniem jest 
Czarny Powóz. Podczas Fazy Wsparcia gracze 
powinni przesunąć znacznik o 1 pole w prawo. 
Ponieważ jednak zajmuje on ostatnie pole na 
Torze Wsparcia , zamiast tego przesuwają 
znacznik na Torze Czasu  o 1 pole w prawo.
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Aktywna Lokacja
Kafelek Lokacji, na którym znajduje się żeton Drużyny, jest uważany za Ak-
tywną Lokację. Aktywna Lokacja determinuje, jakiego rodzaju karty Spotkań 
mogą się stać Aktywnym Spotkaniem.

Status Lokacji
W każdym momencie gry każda odkryta Lokacja ma jeden z trzech możliwych 
statusów:

1.  Bezpieczna – kiedy nie ma na niej żadnych żetonów Ran .
2.  Niebezpieczna – kiedy leży na niej 1 żeton .
3.  Najechana – kiedy leżą na niej 2 żetony Ran .

Wkroczenie do Niebezpiecznej lub do Najechanej Lokacji wymaga od graczy 
dobrania nowej karty Spotkania, jeżeli podczas Fazy Podróży w grze nie ma 
Aktywnego Spotkania. Najechana Lokacja wymaga zwykle ukończenia 2 Spo-
tkań, aby mogła stać się Bezpieczna.

Poprawianie i Pogarszanie statusu Lokacji
Niektóre efekty (zwykle efekty kart Spotkań) nakazują graczom, aby Poprawili 
lub Pogorszyli status Lokacji:

1. Aby Poprawić status Lokacji, należy zdjąć, o ile jest to możliwe,  
1 żeton Ran    z Aktywnej Lokacji (chyba że treść karty mówi 
inaczej). Tym sposobem Najechana Lokacja staje się Niebezpieczna,  
a Niebezpieczna Lokacja – Bezpieczna. Poprawianie statusu Bezpiecz-
nej Lokacji nie ma żadnego efektu.
2.  Aby Pogorszyć status Lokacji, należy, o ile jest to możliwe, poło-
żyć na Aktywnej Lokacji 1 żeton Ran  (chyba że treść karty mówi 
inaczej). Tym sposobem Bezpieczna Lokacja staje się Niebezpieczna, 
a Niebezpieczna Lokacja – Najechana. Jeżeli gracze muszą Pogor-
szyć status Lokacji, która jest Najechana, zamiast tego przesuwają 
znacznik na Torze Czasu  o 3 pola w prawo (  3 ).

Lokacje sąsiadujące
Dwie Lokacje uważa się za sąsiadujące, jeżeli stykają się bokami. Dwie Loka-
cje, które stykają się wyłącznie rogami, nie uznaje się za sąsiadujące. Przez do-
wolną liczbę sąsiadujących Lokacji można przeprowadzić nieprzerwaną linię.

Spotkania
Każde Spotkanie określa wyraźnie, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby 
gracze mogli je ukończyć. Chcąc przejść do Rezultatu Spotkania, zwykle muszą 
oni położyć na karcie określoną liczbę żetonów Postępu  . W wyniku Rezul-
tatu Spotkania gracze dobierają Łupy, Regenerują  karty i Poprawiają status 
Aktywnej Lokacji.

Aktywne Spotkanie
Spotkanie uważa się za Aktywne od chwili, gdy jego karta zostanie dobrana  
i wprowadzona do gry. W grze w danym momencie może się znajdować tylko 
1 Aktywne Spotkanie.

Spotkania Specjalne
Do każdego Zadania przyporządkowane jest 1 Spotkanie Specjalne, wymienione 
w opisie Zadania. Aby wygrać grę, gracze muszą ukończyć to Spotkanie Spe-
cjalne. Podczas przygotowania do rozgrywki kartę Spotkania Specjalnego kła-
dzie się obok planszy. Kiedy Drużyna dotrze do Lokacji oznaczonej jako Lokacja 
Spotkania Specjalnego, gracze dobierają i przygotowują Spotkanie Specjalne,  
z pominięciem zwyczajowych reguł obowiązujących podczas dobierania Spotkań 
(takich jak zgodność słowa kluczowego kafelka Lokacji i karty Spotkania).

Przebieg Spotkania
1.  Sekcja Przebieg karty Aktywnego Spotkania wyjaśnia szczegó-
łowo, w jaki sposób gracze mogą kłaść żetony Postępu  na karcie 
Spotkania.
2. Sekcja Koniec karty Aktywnego Spotkania określa warunki, ja-
kie muszą zostać spełnione, aby gracze ukończyli Spotkanie (zwykle 
wymaga to pewnej minimalnej liczby żetonów Postępu  na karcie 
Spotkania lub braku Wrogów we wszystkich Obszarach).

3. Niektóre Spotkania mogą być atakowane przez Bohaterów. W ta-
kich przypadkach Aktywne Spotkanie może być celem wszelkich efek-
tów, które zadają Obrażenia Wrogom, nie wolno go jednak przemiesz-
czać ani odrzucać w wyniku takich efektów. Przyjmuje się, że Aktywne 
Spotkanie zawsze znajduje się w odległości  od wszystkich Bohaterów.

Kara Odwrotu
Niektóre Spotkania wymagają rozpatrzenia negatywnych efektów, jeżeli gracze zdecy-
dują się przemieścić żeton Drużyny do innej Lokacji przed ukończeniem Spotkania. 
Większość Spotkań Pogarsza wtedy status Aktywnej Lokacji. Inne powodują wystą-
pienie dodatkowych efektów lub kategorycznie zabraniają przemieszczania Drużyny.

dodatek 1: SZcZegółowa Struktura akcji

Poniżej zebraliśmy wszystkie zasady dotyczące rozpatrywania Akcji, wraz ze 
szczegółowymi informacjami na temat kolejności zachodzenia efektów. Jeżeli 
w trakcie gry pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, dotyczące tego, jak wyglą-
dają kolejne kroki podczas wykonywania złożonej Akcji, gracze powinni się-
gnąć do niniejszej części instrukcji po dodatkowe wyjaśnienia.

1. w ybór akcji.
Gracz decyduje, którą kartę z ręki  lub z Obszaru Bohatera  chce zagrać, 
a także wybiera pojedynczą Akcję (jeżeli na karcie znajduje się ich kilka) – ta 
Akcja będzie rozpatrywana.

2. w ybór akcji Zagnieżdżonej.
Niektóre Akcje pozwalają graczowi natychmiast wykonać Akcję innej karty.  
W takim przypadku gracz przeprowadza dla wybranej Akcji zagnieżdżonej wszyst-
kie wymienione tu kroki, rozpoczynając od początku. Po zakończeniu Akcji za-
gnieżdżonej, przeprowadza do końca Akcję, która wywołała Akcję zagnieżdżoną.

3. odrZucanie kart Ze Słowami klucZowymi.
Jeżeli Akcja pozwala na odrzucenie kart (albo tego wymaga), aby zwiększyć poten-
cjał efektu lub w ogóle móc go rozpatrzyć, gracz natychmiast odrzuca spełniające 
warunek karty. Odrzucone karty nie są aktywowane ani wprowadzane do gry.

4. modyfikatory odruchów.
Należy rozpatrzyć wszystkie dostępne Odruchy, które mogą modyfikować wyko-
nywaną Akcję. Jeżeli gracz korzysta z Odruchu znajdującego się na karcie w jego 
ręce , kładzie kartę w pobliżu stosu kart odrzuconych, ale jeszcze jej nie odrzuca. 

5. roZpatrywanie efektu.
Po ustaleniu ostatecznego efektu karty, gracz w całości rozpatruje ten efekt.

6. odrZucenie wykorZyStanych kart.
Następnie gracz odrzuca wszystkie karty, które zagrał z ręki  (chy-
ba że treść karty stanowi inaczej). Odrzucając kilka kart, gracz sam de-
cyduje, w jakiej kolejności trafią one na stos kart odrzuconych. Kar-
ty w Obszarze Bohatera  nie są automatycznie odrzucane po rozpa-
trzeniu Akcji. Jeżeli treść karty nie stanowi inaczej, taka karta pozostaje  
w Obszarze Bohatera .

7. generowanie Skupienia wrogów .
Znacznik na Torze Skupienia Wrogów  jest przesuwany o odpowiednią 
liczbę pól w prawo, zgodnie ze wskazaniem w treści samej Akcji oraz wszel-
kimi modyfikatorami, które mogą mieć zastosowanie w takim przypadku  
(z kart odrzuconych z uwagi na ich słowa kluczowe, Odruchów i innych sto-
sownych zdolności specjalnych). Warto pamiętać, że niektóre Akcje nie pod-
noszą poziomu Skupienia Wrogów. Inne Akcje pozwalają przesuwać znacznik 
na Torze Skupienia Wrogów w lewo. Jeżeli Skupienie Wrogów  wzrasta, 
należy zwrócić uwagę na symbole, do których znacznik może dotrzeć (lub które 
może minąć). Efekty tych symboli rozpatruje się w odpowiedniej kolejności 
(najpierw rozpatruje się ten, który znacznik minął jako pierwszy).
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Pomocna rada: gracz może przesuwać znacznik na Torze Skupienia   wro-
gów już w chwili odrzucania kart i rozpatrywania efektów, które modyfikują 
Akcję. Musi tylko pamiętać, żeby po całkowitym rozpatrzeniu Akcji rozpa-
trzyć także efekty symboli na torze.

Rozbudowany przykład zagrywania Akcji.
Gracz kierujący poczynaniami Fengraya przygotowuje się do powalenia 
Ghorena Wojownika jednym ciosem, wykorzystując do tego celu Zwy-
kłą Akcję karty Doskoku. Akcja ma zasięg – to jednak wystarczy, 
ponieważ Ghoren Wojownik znajduje się w Obszarze Bohatera  Fen-
graya. Fengray musi zadać 5 Obrażeń Fizycznych   (wartość Życia 

 Ghorena Wojownika wynosi 3, jednakże Wróg ten posiada także 
Obronę Fizyczną ). 
Zwykła Akcja karty Doskoku pozwala graczowi – w ramach Akcji za-
gnieżdżonej – rozpatrzyć Zwykłą Akcję karty Broni, która znajduje się 
w Obszarze Bohatera . Ponieważ w Obszarze Bohatera  Fengraya 
leży karta Miecza Bitewnego, gracz postanawia użyć jej pierwszej Zwy-
kłej Akcji, która zadaje 2 Obrażenia – a ponieważ są to Obrażenia Fi-
zyczne , karta Doskoku zwiększa je o 2 punkty, co oznacza, że Gho-
ren Wojownik otrzyma 4 Obrażenia Fizyczne . To jednak za mało, 
aby go wyeliminować i dlatego gracz postanawia dodatkowo odrzucić 
z ręki  1 kartę ze słowem kluczowym Walka (w tym przypadku jest 
to karta Hartu Ciała) i zwiększyć Obrażenia Fizyczne  o 1 punkt, do 
łącznej wartości 5 punktów. Karta Wroga trafia na odpowiedni stos kart 
odrzuconych, a Rezerwa Determinacji powiększa się o 1 Determinację 

. Gracz odrzuca kartę Doskoku, a kartę Miecza Bitewnego kładzie na 
wierzchu swojej talii. Znacznik na Torze Skupienia Wrogów  przesu-
wa się w sumie o 4 pola (1 pole za Akcję Doskoku, 2 za Zwykłą Akcję 
Miecza Bitewnego i 1 za kartę Hartu Ciała, odrzuconą ze względu na 
słowo kluczowe Walka). Znacznik przesuwa się więc z pozycji 8 Toru 
Skupienia Wrogów  na pozycję 12, mijając symbol Rozszalałego 
Wroga . Po całkowitym rozpatrzeniu Akcji, gracz kierujący poczy-
naniami Fengraya będzie musiał, o ile to możliwe, wybrać Rozszalałego 
Wroga w swoim Obszarze Bohatera  i natychmiast go Rozwścieczyć . 
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