
Film z zasadami znajdziesz na

blackmonk.pl/monsterslaughter

INSTRUKCJA



Potwory zbierają się wokół opuszczonej chaty w lesie, w której weekend 
spędza grupa nierozgarniętych, ale przepysznych studentów. Rodzina 
potworów, która rozszarpie i wymorduje najwięcej tych żałosnych istot, 
otrzyma tytuł „Rzeźników Nocy”.

Potwory zawarły umowę, by nie walczyć między sobą. Gracze mogą jednak zde-
cydować, by pomóc swojej kolacji... tfu, studentom, w trudnej sytuacji, podrzu-
cając im różne przedmioty, które spowolnią potwornych przeciwników i pozwolą 
zostawić najlepsze kąski dla swoich własnych rodzin…

Uważaj: Twoje ofiary nie poddadzą się bez walki!

CEL GRY

Każdy gracz prowadzi Rodzinę Potworów, która wdziera się do domu, by pożreć Stu-
dentów. Rodzina, która do świtu wprowadzi najwięcej terroru i przeleje najwięcej krwi, 
wygrywa.

Chata Głęboko w Lesie
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Zawartość Pudełka

9 par Drzwi i 5 Barykad

7 Rodzin Potworów,
każda składa się z:
•  3 figurek (Ojca, Matki i Dziecka),
•  kart odpowiadających postaciom.

5 Studentów:
•  5 figurek, 
•  karty odpowiadające postaciom.

5 Niespodziewanych Gości:
•  5 figurek,
•  karty odpowiadające postaciom.

8 plastikowych znaczników | do oznaczania Punktów Życia

65 kart:
•  37 kart Przedmiotów,
•  3 karty Pułapek,
•  12 kart Dodatkowych Akcji,
•  13 kart Nocnych Wydarzeń.

5 kości Akcji

Żetony i znaczniki:
•  1 znacznik Pełni | do oznaczania godziny,
•  50 znaczników Ofiar | do określenia Kolejności Zgonów (5 na Ofiarę),
•  10 podobizn Ofiar | do oznaczania Ofiar,
•  46 żetonów Mięcha | do liczenia punktów,
•  20 żetonów Większej Porcji Mięcha | do liczenia punktów (Scenariusze),
•  34 żetony Mózgów | do liczenia punktów,
•  5 znaczników Celu | do wyznaczenia Smakowitych Kąsków,
•  5 żetonów Celu | do liczenia punktów,
•  5 żetonów Kości | do liczenia punktów,
•  24 znaczniki i żetony Scenariuszy | patrz Scenariusze.

Dodatek Szopa na Narzędzia:
•  1 Szopa 3D,
•  1 Kafelek Terenu,
•  5 kart Przedmiotów,
•  1 karta Nocnego Wydarzenia.

5 kości Reakcji

1 Chata 3D:
•  4 Wewnętrzne Ściany,
•  4 Kafelki Terenu.
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Przygotowanie Gry
Chata
Podobizny Ofiar
Żetony Kości
Talia Nocnych Wydarzeń
Znacznik Pełni
Żetony Mięcha i Mózgów
Rodzina Potworów
Talie pomieszczeń
Tor Kolejności Zgonów
Tor Czasu
Stos kart odrzuconych
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Umieść znacznik Pełni na wierzchu talii Nocnych Wydarzeń.

Żetony Mięcha i Mózgów umieść obok planszy.

 Uwaga: Pierwszą partię sugerujemy rozegrać bez Niespodziewanych Gości. Niech nie psują 
imprezy, dopóki nie zagrasz drugi raz!

|  Nie wkładaj karty Halo? Jest tam kto? do talii Nocnych Wydarzeń, jeżeli grasz bez Niespo-
dziewanych Gości. Zastąp ją inną kartą Nocnego Wydarzenia.

IV. WYBIERZ SWOJE POTWORY
Każdy wybiera jedną Rodzinę Potworów i dobiera odpowiadające jej figurki oraz karty, które 
kładzie odkryte przed sobą | patrz: Lista Potworów, s. 18.

V. PRZYGOTUJ TALIĘ
Weź karty Przedmiotów, które zapewniają bonusy przeciwko każdej z wybranych Rodzin Po-
tworów | 5 na Rodzinę. Dodaj 3 karty Pułapek i 7 losowo wybranych kart Dodatkowych Akcji. 
Przetasuj razem wszystkie te karty. Jeżeli chcesz trochę podkręcić atmosferę, grając bez Szopy 
na Narzędzia, dodaj jeszcze 5 losowych kart Neutralnych Przedmiotów | patrz: Przedmioty Neutralne, 
s. 16. Jeżeli grasz z Szopą na Narzędzia, przypisane jej Przedmioty trafią do niej | patrz: Szopa na 
Narzędzia, s. 21-22., a dwa pozostałe Przedmioty Neutralne pozostaną nieużywane.

VI. WYPEŁNIJ POMIESZCZENIA
Umieść zakryte karty z przygotowanej wcześniej talii na planszy, w miejscach odpowiadających 
poszczególnym pomieszczeniom.

Rozłóż je następująco:

2 graczy 3 graczy 4 graczy 5 graczy

Pomieszczenia

Liczba Graczy

6 7 8 9Sypialnia2

8 9 10 11Salon1

4 5 6 7Kuchnia3

2 3 4 5Łazienka4

1 2 30Toaleta5

Kuchnia

Salon

SypialniaToaleta

Łazienka

Przygotowanie Gry

Wszyscy wiedzą, że bohaterowie horrorów mają nieszczęsną i bezsensowną skłonność do 
rozdzielania się.
Umieść po 1 losowej karcie Studenta na wierzchu talii kart każdego pomieszczenia.

| Ważne: Jeżeli używasz Neutralnych Przedmiotów, grając bez Szopy na Narzędzia, dodaj 1 dodatkową 
kartę do talii każdego pomieszczenia.

|  Ważne: Jeżeli grasz z dodatkiem Szopa na Narzędzia, spójrz na s. 21, jeżeli bez niego, odrzuć z gry 
kartę Tu Nic Nam Nie Grozi...

I. ZBUDUJ CHATĘ
Rozłóż Kafelki Terenu i umieść je na zewnątrz, dookoła Chaty. Wsuń Wewnętrz-

ne Ściany w odpowiednie miejsca. Zamknij Drzwi, wsuwając je w wyznaczone 
miejsca na ścianach.

II. ZAPROŚ STUDENTÓW NA IMPREZĘ
Zaproś 5 Studentów na imprezę | patrz: Lista Gości, s. 19.
Umieść odkryte karty Studentów przy planszy. Podobizny zaproszonych Ofiar 
umieść w wyznaczonych miejscach przy torze Ran, tak aby wydrukowane kolory, 
określające plastikowe znaczniki, były widoczne. Umieść odpowiadające postaciom 

plastikowe znaczniki w odpowiednich miejscach na torze Ran, określając początko-
we Punkty Życia każdego Studenta. Figurki Studentów umieść na odpowiadających 
im podobiznach.

Umieść 5 żetonów Kości w wyznaczonym miejscu na torze Ran.

Każdy gracz dobiera 5 znaczników Ofiar, odpowiadających Studentom na imprezie 
i 1 żeton Celu.

III. PRZYGOTUJ SIĘ NA NADEJŚCIE NOCY
Wyciągnij kartę Halo? Jest tam kto? z talii Nocnych Wydarzeń i odłóż ją na bok.

Losowo wybierz i przetasuj 7 kart Nocnych Wydarzeń. Umieść te karty w wyznaczonym 
miejscu na planszy, by stworzyć z nich talię dobierania. Weź 3 wierzchnie karty z talii 
Nocnych Wydarzeń i przetasuj je razem z odłożoną na bok kartą Halo? Jest tam kto?. 
Następnie odłóż te karty z powrotem na wierzch talii.

Przetasuj karty Niespodziewanych Gości i połóż je obok planszy. Gdy Gość dołącza do gry, 
dobierz wierzchnią kartę z tej talii.
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Znacznik 
Pełni

Karta 
Nocnych 

Wydarzeń
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PÓŁNOC, PIERWSZE NOCNE WYDARZENIE
Kiedy wszyscy gracze użyją pierwszych Potworów, pierwszy gracz umieszcza znacznik Pełni 
na godzinie 00:00 na torze Czasu (         ) i odkrywa wierzchnią kartę z talii Nocnych Wydarzeń.

Pierwszy gracz używa swojego trzeciego Potwora, a następnie odwraca jego kartę 
rewersem ku górze, jak wcześniej.

Następuje tura gracza po lewej i tak dalej, aż każdy z graczy użyje swojego trzeciego 
Potwora.

1:00, DRUGIE NOCNE WYDARZENIE
Pierwszy gracz przesuwa znacznik Pełni na 1:00 i odkrywa kolejną kartę z talii Nocnych 
Wydarzeń. To Wydarzenie zastępuje poprzednie.

Za każdym razem, gdy dobierana jest karta Nocnego Wydarzenia, pierwszy gracz czyta 
na głos jej treść i kładzie ją odkrytą na wierzchu talii Nocnych Wydarzeń. Kolejne Nocne 
Wydarzenia zastępują poprzednie, które odkładane są na stos kart odrzuconych. 

Pierwszy gracz używa jednego z dwóch pozostałych Potworów, a następnie odwraca 
jego kartę rewersem ku górze. 

Następuje tura gracza po lewej i tak dalej, aż każdy z graczy użyje swojego drugiego 
Potwora.

Przebieg Gry

VII. OFIARY I SMAKOWITE KĄSKI
Użyj znaczników Ofiar, by w tajemnicy określić Kolejność Zgonów, umieszczając znaczniki 
zakryte przed sobą, kolejno od lewej do prawej.

Następnie umieść jeden znacznik Celu na wybranym znaczniku Ofiary, od teraz jest ona Twoim 
Smakowitym Kąskiem. Powinieneś postarać się, by zadać tej Ofierze Śmiertelny Cios, za co 
dostaniesz dodatkowe punkty.

| Uwaga: Jeżeli gracie z Szopą na Narzędzia, na s. 21 znajdziecie dodatkowe informacje 
o przygotowaniu gry.

VIII. WYBIERZ PIERWSZEGO GRACZA
Teraz losowo wybierzcie, kto będzie pierwszym graczem.

PIERWSZA RUNDA
Pierwszy gracz zaczyna, używając dowolnego ze 
swoich trzech dostępnych Potworów, oznaczonych 
odkrytymi kartami Potworów. Gracz umieszcza 
figurkę wybranego Potwora w jednym z czterech 
Obszarów na zewnątrz domu, a następnie 
przeprowadza Akcje | patrz: Akcje, s. 8. Po 
rozegraniu tury gracz odwraca kartę wybranego 
Potwora rewersem ku górze.

Następuje tura gracza po lewej i tak dalej, aż każdy z graczy użyje swojego pierwszego Potwora.

Tury przebiegają zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W każdej rundzie każdy gracz aktywuje 
tylko jednego ze swoich trzech Potworów. Każdy Potwór automatycznie rozpoczyna swoją turę 
na jednym z czterech zewnętrznych Obszarów. Obszar zewnętrzny tworzą 2 Kafelki Terenu 
ułożone wzdłuż jednej ściany Chaty.

6



Sukcesy Porażki

2:00 I PÓŹNIEJ…
O 2:00 gracze ponownie przygotowują swoje trzy Potwory, odwracając ich 
karty awersem ku górze.

Teraz gracze mogą wykorzystać wszystkie swoje Potwory, zakrywając ich karty 
na koniec tury, jak poprzednio.

Na początku tej rundy pierwszy gracz przesuwa znacznik Pełni i odkrywa kolejną 
kartę Nocnego Wydarzenia, jak w pozostałych rundach.

O 5:00 trzy Potwory są ponownie przygotowane i gra toczy się zgodnie z zasadami 
opisanymi powyżej, aż do ostatniej rundy o 8:00.

O 8:00, jeżeli jakakolwiek Ofiara jest nadal żywa, gracze rozgrywają ostatnią rundę, 
używając dowolnego Potwora ze swojej Rodziny.

KOŚCI AKCJI
Większość Akcji Potworów wymaga użycia kości. Niektóre udają się jednak automatycznie |

• Ruch i Podglądanie nie wymagają użycia kości.

• Wyważenie wymaga uzyskania 1 Sukcesu | 1

• Przeszukanie, Straszenie i Atakowanie uda się tym lepiej, im więcej Sukcesów zostanie uzyskanych 
na kościach |           +

Potwory mają 6 różnych Akcji: Ruch, Podglądanie, Wyważanie, Przeszukanie, Stra-
szenie i Atakowanie.

Akcje

Liczba Akcji na turę

Liczba kości na Akcję

Zdolność Specjalna 
|  patrz: Lista 

Potworów, s. 18.

Symbol Rodziny

| Uwaga: W niektórych sytuacjach Potwory będą zyskiwać dodatkowe kości. Łączna liczba kości 
wykorzystywanych przez Potwora nie może przekraczać 5.

KARTA POTWORA
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Oprócz podstawowych Akcji i Zdolności Specjalnych, każdy Potwór ma:
•  1 darmowy Ruch, który nie liczy się do limitu Akcji i może byc wykorzystany w dowolnym 

momencie tury,
•  tyle Dodatkowych Akcji, zagrywanych z ręki aktywnego gracza, ilu ten zdecyduje się użyć.

Akcje mogą zostać przeprowadzone w dowolnej kolejności w turze aktywnego gracza, mogą 
to być te same lub różne Akcje.

PODSTAWOWE AKCJE

Jest 9 Obszarów - 4 na zewnątrz (po jednym przy każdej ze stron Chaty) i 5 wewnątrz 
(każde pomieszczenie traktowane jest jako Obszar).

•  Każdy Potwór może użyć 1 Akcji, by przemieścić się na sąsiadujący Obszar.

•  Ruch wewnątrz Chaty jest możliwy jedynie, jeżeli Drzwi pomiędzy dwoma Obszarami 
są Wyważone, a drogi nie blokuje Barykada.

•  Ruch nie wymaga rzutu kośćmi | jeżeli grasz z Szopą na Narzędzia, patrz: s. 21.

Potwory mogą przeprowadzić 2 lub 3 podstawowe Akcje.

DZIECI są nadpobudliwe.

Mają:
•  3 wybrane Akcje ,

•  2 kości  na Akcję.

MATKI są przebiegłe.

Mają:
•  2 wybrane Akcje ,

•  3 kości  na Akcję.

OJCOWIE są potężni.

Mają:
•  2 wybrane Akcje ,

•  4 kości  na Akcję.

3

4

2

2

2

3
1. RUCH

AKCJE POTWORÓW

| Przykład: Podczas swojej pierwszej tury postanowiłeś ustawić swojego Potwora obok 
Wyważonych Drzwi. Teraz możesz albo Ruszyć się do Chaty, albo Ruszać się po sąsiednich 
Obszarach wokół niej.

8



2. PODGLĄDANIE

Skrzypienie, rumor, krzyk… Potwory kochają przerażać ludzi!

•  By to zrobić, Ofiara musi być widoczna ( jej figurka musi znajdować się na planszy), a Potwór 
musi znajdować się na tym samym lub przyległym (bez względu na stan Drzwi) Obszarze. 

Straszenie Ofiar pozwala graczom Ruszyć i/lub Ukryć widoczne Ofiary. 

Zawsze można tylko zerknąć.

•  By to zrobić, Potwór musi znajdować się w pomieszczeniu, w którym 
chce Podejrzeć lub na Obszarze przyległym do niego, połączonym z tym 
pomieszczeniem Drzwiami.

•  Dobierz wierzchnią kartę z talii tego pomieszczenia i spójrz na nią dyskretnie.

•  Odłóż dobraną kartę z powrotem na miejsce.

•  Podglądanie nie wymaga rzutu kośćmi.

| Przykład: Postanawiasz podejrzeć, co dzieje się w Salonie.
1.  Bez rzucania kośćmi, patrzysz na pierwszą kartę ze stosu kart Salonu 

i spostrzegasz, że Ukrywa się tam Laika.
2.  Odkładasz kartę Laiki z powrotem na wierzch talii Salonu, bez dzielenia się tą 

wiedzą z innymi graczami.

3. STRASZENIE

•  Rzuć liczbą kości odpowiadającą używanemu Potworowi.

•  Figurka Przestraszonego Studenta musi zostać Ruszona. Maksymalnie o tyle Obszarów, ile 
uzyskano Sukcesów na kościach (przynajmniej o 1 Obszar). 

•  Student może zakończyć Ruch na dowolnym Obszarze, za wyjątkiem tego, na którym znajduje 
się Potwór, który go Przestraszył. Przestraszony Student może otwierać Drzwi - ale nie 
Barykady -  i zawsze zamyka je (nienaruszone) za sobą.

•  Ofiary nie mogą opuścić Chaty, za wyjątkiem ucieczki do Szopy… chyba że uda im się wyjść 
cało z tej masakry - lub Potwory wyniosą je w swoich żołądkach!

| Przykład: Postanawiasz Przestraszyć Ofiarę, używając Dziecka. Jako Dziecko rzucasz 2 kośćmi 
i udaje Ci się uzyskać tylko 1 Sukces. 
Ruch jest obowiązkowy, więc Ofiara przemieszcza się o jedno pole. Decydujesz, że ma być to 
Salon. Przesuń figurkę Przestraszonej Ofiary do Salonu i jeśli nie ma tam innego Potwora, wtasuj 
jej kartę do stosu odpowiedniego pomieszczenia.

| Uwaga: Jeśli dwie Ofiary znajdują się na Obszarze, w którym Straszysz, wybierz tylko jedną 
z nich. Tylko ona zostaje Przestraszona.

|  Pamiętaj: Kiedykolwiek Student lub Niespodziewany Gość znajdzie się na Obszarze, w którym 
nie ma Potworów, automatycznie się Ukrywa. Nawet jeśli ma jeszcze Ruchy do dalszej ucieczki 
lub jeśli doszło do tego w wyniku udanej Obrony przed Atakiem.
•  Wtasuj jego zakrytą kartę z powrotem do talii odpowiedniego pomieszczenia.
•  Odłóż figurkę Ofiary z powrotem na tor Ran. Ukryta Ofiara nie leczy swoich Ran.
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4. PRZESZUKANIE 5. WYWAŻANIE

Potwory nie radzą sobie z klamkami, więc obracają drzwi w drobny mak!

•  By to zrobić, Potwór musi znajdować się na Obszarze z Drzwiami, które chce Wyważyć. 
Rzuć liczbą kości odpowiadającą używanemu Potworowi. Drzwi zostają Wyważone, jeżeli 
uzyskany zostanie przynajmniej 1 Sukces. Gracz zatrzymuje Wyważone Drzwi (są warte 
1 punkt) | patrz: Punktacja, s. 14.

•  Kiedy Drzwi zostaną Wyważone, przejście pozostaje otwarte, dopóki nie zostanie w nim 
ustawiona Barykada. Do Wyważenia Barykady potrzebne są przynajmniej 2 Sukcesy. 
Barykady nie dają punktów na koniec gry.

| Ważne: Za każdym razem, gdy zostają Wyważone Drzwi, należy przetasować talię kart 
pomieszczenia, do którego prowadzą.

| Przykład: Postanawiasz Wyważyć Drzwi, używając Matki. Rzucasz 3 kośćmi. Nie 
udało Ci się uzyskać żadnych Sukcesów, dlatego Drzwi pozostają nietknięte.
Swoją drugą Akcję również poświęcasz na próbę Wyważenia Drzwi. Tym razem 
udało Ci się uzyskać 1 Sukces i Drzwi zostają przez Ciebie zdemolowane. Zabierz 
je jako swoje trofeum.
.

| Przykład: Postanawiasz przeszukać Salon, używając Ojca. Rzucasz 4 kośćmi i uzyskujesz 3 
Sukcesy.
1. Pierwsza karta, którą dobierasz, to karta Przedmiotu. Dobierz ją na rękę, nie pokazując innym 
graczom.
2. Następnie dobierasz kartę Laiki. Musisz ją odkryć i położyć obok planszy, a jej figurkę umieścić 
w Salonie.
3. Ostatnia dobrana przez Ciebie karta to Dodatkowa Akcja. Dobierz ją na rękę, nie pokazując 
innym graczom.

Potwór musi być w pomieszczeniu, które chce Przeszukać. Rzuć liczbą kości odpowiadającą 
aktywnemu Potworowi. Każdy Sukces uzyskany na kościach daje graczowi prawo dobrania 
jednej karty z talii z tego pomieszczenia.

•  Karty Przedmiotów i Dodatkowych Akcji dobiera się na rękę.

•  Jeżeli dobrano kartę Ofiary, gracz natychmiast ją odkrywa i umieszcza odpowiednią figurkę 
w Przeszukiwanym pomieszczeniu.

•  Jeżeli gracz ma więcej Sukcesów, po odkryciu Ofiary może dobierać kolejne karty.

•  Jeżeli dobrano kartę Pułapki, należy natychmiast rozpatrzyć jej efekt | patrz: s. 16.

Karty muszą być dobierane pojedynczo. Limit kart na ręce to 7. Kiedy gracz osiągnie ten limit, 
nie może dobierać dalej i Przeszukanie się kończy.
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| Uwaga: Na początku gry, kiedy figurki Studentów nie są jeszcze ustawione 
w pomieszczeniach, przetasowanie talii pomieszczeń przy wyważaniu 
Drzwi sprawi, że Studentów będzie dużo trudniej znaleźć wśród leżących 
w pomieszczeniu Przedmiotów.
Jeśli Wyważanie Drzwi się nie powiedzie, nie tasuj kart.

Wytrop i dopadnij te nieznośne dzieciaki!

•  Można zaatakować tylko te Ofiary, które są widoczne (ich figurki znajdują się na 
planszy). Potwór i atakowana Ofiara muszą znajdować się na tym samym Obszarze. 
Rzuć liczbą kości odpowiadającą używanemu Potworowi.

•  Gdy aktywny gracz atakuje Ofiarę, pozostali gracze mogą pomóc jej się Bronić 
| patrz: Obrona, poniżej.

•  Dodatkowo Ofiary mają swoje Zdolności Specjalne, przydatne w walce | patrz: Lista 
Gości, s. 19-20.

| Przykład:  Ta karta zapewnia 2 dodatkowe 
kości Reakcji przeciwko Twojemu Potworowi (1), 
a 3 dodatkowe kości Reakcji, jeśli Of iara Broni 
się przed Wilkołakiem (2)

Tor Ran

6. ATAKOWANIE
•  Jeżeli kilku graczy zdecyduje się Bronić Ofiary, muszą oni w sekrecie przed aktywnym graczem 

pokazać sobie wzajemnie karty, które planują zagrać i wspólnie zadecydować, która z nich 
zostanie użyta.

•  Jeżeli nie mogą dojść do porozumienia, żaden Przedmiot nie zostaje użyty. Ofiara nie jest 
Broniona i Atak rozpatruje się zwyczajnie.

•  W każdym z tych przypadków, niewykorzystane Przedmioty wracają na ręce graczy.

REZULTAT ATAKU
Atakujący gracz rzuca kośćmi Akcji w tym samym czasie, co gracz Broniący Ofiary kośćmi 
Reakcji. Każdy Sukces uzyskany na kości Reakcji anuluje jeden Sukces Potwora.

PO ANULOWANIU KOŚCI: 

1. Jeżeli Potwór uzyskał więcej Sukcesów, Ofiara otrzymuje Ranę. Przesuń plastikowy znacznik 
Ofiary na jej torze Ran o odpowiednią wartość ( jeden Punkt Życia za każdy nieanulowany 
Sukces). Potwór zdobywa tyle żetonów Mięcha, ile Ran zadał Ofierze.

|  Pamiętaj: Jeżeli żaden gracz nie pomaga Ofierze się Bronić, Ofiary są zdane tylko na swoje Zdolności 
Specjalne | patrz: Lista Gości, s. 19-20.

| Uwaga: Mam Cię! Gdy Potwór wchodzi do pomieszczenia bez Wyważania Drzwi, 
zaskoczeni Studenci nie mają czasu się Ukryć. Nie tasuj talii kart pomieszczenia.

OBRONA
Zanim aktywny gracz rzuci kośćmi, musi zapytać pozostałych, czy chcą pomóc Ofierze 
się Bronić.

•  Gracz, który chce nieco odwlec śmierć Ofiary, może dać jej 1 Przedmiot do Obrony (tak, 
jakby grał jako ta postać).

• Gracze mogą się porozumiewać, zanim zdecydują się pomóc Ofierze.

•  Przedmiot używany do Obrony Ofiary musi być kartą znalezioną przez Broniącego gracza 
wcześniej, w trakcie Przeszukiwania pomieszczenia.

•  Przedmioty są jednorazowego użytku, następnie są odrzucane.

•  Przedmioty zapewniają 1, 2 lub 3 kości Reakcji, wykorzystywane obok Zdolności Specjalnej 
Ofiary.

•  Przedmioty dają dodatkową kość przeciwko konkretnym (prawy dolny róg) Rodzinom 
Potworów | patrz: Lista Przedmiotów i Bonusów, s. 17.
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3.  Jeżeli Potwór i Ofiara uzyskali tyle samo Sukcesów, jest remis i nic się nie dzieje.

Jeżeli Drzwi były zamknięte, Potwór je niszczy, ale nie otrzymuje punktów za Wyważone 
Drzwi. Tak zniszczone Drzwi odłóżcie na bok.

Ostrożnie! Jeżeli Ofiara wyrzuci Potwora z pomieszczenia, przez co na tym Obszarze nie będzie 
już więcej Potworów, wszystkie Ofiary w tym pomieszczeniu natychmiast się Ukrywają. 
Umieść ich figurki z powrotem na torze Ran. Karty Ofiar odłóż do talii tego pomieszczenia. 
Jeżeli po tym w talii pomieszczenia jest więcej niż 1 karta, przetasuj talię.

4.  Bez względu na powodzenie Ataku, aktywny Potwór może przeprowadzić pozostałe Akcje, 
jeżeli jeszcze jakieś mu zostały.

5.  Kiedy Ofiara straci ostatni Punkt Życia, umiera i przeprowadzana jest Autopsja. Zdejmij 
jej figurkę z planszy i odłóż na bok, razem z jej kartą, podobizną i kolorową kostką 
| patrz: Śmierć Ofiary, s. 13.

2. Jeżeli Ofiara uzyskała więcej Sukcesów niż Potwór, Potwór zostaje wyrzucony z Obszaru. 
Z Toalety (najmniejsze pomieszczenie) Potwór jest wyrzucany do Salonu. Z pozostałych 
pomieszczeń Potwory wyrzucane są na zewnątrz Chaty | jeżeli grasz z Szopą na Narzędzia, 
patrz: s. 21.

| Przykład: Postanowiłeś zaatakować Boba, używając Ojca Wilkołaka.
• Tylko jeden z graczy postanowił pomóc Bobowi, zagrywa kartę Srebrnego Pucharu.
•  Rzucasz 4 kośćmi, a gracz rzucający za Ofiarę 2 + 1 kością, ponieważ zagrana karta zapewnia 

jedną dodatkową kość w walce przeciwko Wilkołakom.
• Udało Ci się uzyskać 3 Sukcesy, a Twojemu przeciwnikowi tylko 1.
Po anulowaniu 1 Twojego Sukcesu, Bob otrzymuje 2 Rany za pozostałe 2 Sukcesy, a Ty 
otrzymujesz 2 żetony Mięcha.

| Przykład: Zaatakowałeś Ofiarę, ale Atak się nie powiódł. 
•  Walka toczyła się w Salonie, a Drzwi na zewnątrz były zamknięte. 
•  Zostajesz wyrzucony z Chaty przez te Drzwi. Usuń je ze ściany i odłóż na bok.
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Za każdym razem, gdy Potwory rozszarpią Ofiarę, przeprowadź Autopsję.

1
RANY 
Gracz, którego Potwór zadał Śmiertelny Cios, na-
tychmiast po ataku otrzymuje tyle żetonów Mię-
cha, ile Punktów Życia miała Ofiara przed zadaniem 
Śmiertelnego Ciosu.

3

KOLEJNOŚĆ ZGONÓW
Jeżeli Ofiarą jest Student, każdy gracz odkrywa od-
powiadający mu znacznik Ofiary. Każdy gracz, który 
prawidłowo przewidział moment śmierci Studenta, 
otrzymuje 1 żeton Mózgu. Jeżeli Ofiarą jest Niespo-
dziewany Gość, pomiń ten punkt.

4
SMAKOWITY KĄSEK
Jeżeli Ofiara, którą dopadł Potwór, była oznaczona 
jako Smakowity Kąsek jego Rodziny, gracz otrzymuje 
dodatkowo 1 żeton Celu.

Śmierć Ofiary

Koniec Gry
| Przykład: 
Właśnie udało Ci się zabić Boba. Otrzymujesz 3 żetony Mięcha, ponieważ przed śmiercią Bob miał 
jeszcze 3 Punkty Życia. Nieszczęsny Bob był pierwszą osobą, która zginęła podczas tej imprezy.
1.  Jako zabójca Boba, otrzymujesz żeton Kości.
2.  Następnie każdy gracz odkrywa znacznik Boba na swoim torze Kolejności Zgonów. Niestety 

na swoim torze umieściłeś Boba jako drugiego, więc nie otrzymujesz żetonu Mózgu.
3.  Okazuje się jednak, że Rodzina Wampirów ustawiła go jako pierwszego w kolejności do zgonu. 

Otrzymują oni żeton Mózgu, jako nagrodę za trafne przewidzenie momentu śmierci Boba.
4.  Nie przejmuj się jednak za bardzo! Okazuje się, że Bob był Twoim Smakowitym Kąskiem, więc 

otrzymujesz żeton Celu za zadanie Śmiertelnego Ciosu.

ŚMIERĆ PIĄTEGO STUDENTA
Gdy zginie piąty Student, przeprowadź ostatnią Autopsję. Gra kończy się… chyba że po Chacie 
wciąż kręci się Niespodziewany Gość. Jego też trzeba dopaść!

Gra może skończyć się na dwa sposoby:

•  Przy życiu zostały tylko Potwory. Żaden Potwór nie pohańbiłby się zostawiając ludzi przy życiu!

•  Wybija 8:00 i wszyscy gracze przeprowadzają ostatnie Akcje swoich Potworów. Wstaje świt…

AUTOPSJA
Rozpatrz kolejno:

2
ŚMIERTELNY CIOS
Gracz otrzymuje także 1 żeton Kości, na dowód, że to 
jeden z jego Potworów zadał Ofierze Śmiertelny Cios 
| za zabicie Niespodziewanego Gościa nie otrzymuje 
się żetonu Kości.

1. 2. 

01 02 03 04 05

3. 

01 02 03 04 05

4. 

01 02 03 04 05
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Gdy gra się skończy, każda Rodzina podsumowuje swoje żniwa.
Punktowane są:

RANY | ZA KAŻDYM RAZEM, GDY OFIARA ZOSTAJE ZRANIONA, TRACI TROCHĘ MIĘCHA, KTÓRE 
POŻERA POTWÓR | 2 PUNKTY ZA ŻETON MIĘCHA.

ŚMIERTELNE CIOSY | BONUS W POSTACI ŻETONU KOŚCI WĘDRUJE DO POTWORA, KTÓRY 
UŚMIERCI OFIARĘ | 2 PUNKTY ZA ŻETON KOŚCI.

KOLEJNOŚĆ ZGONÓW | OFIARY GINĄ W OKREŚLONEJ KOLEJNOŚCI, A GRACZE OTRZY-
MUJĄ PUNKTY, GDY UDA IM SIĘ JĄ POPRAWNIE PRZEWIDZIEĆ. GRACZ OTRZYMUJE ŻETON MÓ-
ZGU ZA PRAWIDŁOWE OKREŚLENIE MOMENTU ŚMIERCI, NAWET JEŻELI TO NIE JEGO POTWÓR 
ZADAŁ ŚMIERTELNY CIOS | 3 PUNKTY ZA ŻETON MÓZGU.

SMAKOWITE KĄSKI | NIE WSZYSTKIE OFIARY SMAKUJĄ TAK SAMO. JEŻELI POTWOROWI 
UDAŁO SIĘ ZADAĆ ŚMIERTELNY CIOS STUDENTOWI, KTÓRY DLA JEGO RODZINY STANOWI SMA-
KOWITY KĄSEK, ZJADA GO, AŻ SIĘ USZY TRZĘSĄ | 5 PUNKTÓW ZA ŻETON CELU.

DRZWI | DRZWI NIE SPOSÓB ZJEŚĆ, ALE FRAJDA Z ICH NISZCZENIA TEŻ SIĘ LICZY | 1 PUNKT 
ZA DRZWI

ROZWIĄZYWANIE REMISÓW
1.  Remisy rozwiązuje się w oparciu o liczbę żetonów konkretnego typu zebranych przez graczy:

•  Wygrywa gracz z największa liczbą żetonów Mózgu. 
Dlaczego? Bo najlepiej przygotował się na imprezę.

2.  Następne remisy rozwiązuje się według następującej kolejności:

•  Jeżeli jeden z remisujących graczy zadał Śmiertelny Cios swojemu Smakowitemu 
Kąskowi, a pozostali nie, wygrywa gracz, którego Potwory miały pyszną wyżerkę.

•  Jeżeli dalej jest remis, wygrywa gracz z największą liczbą żetonów Kości. 
Dlaczego? Zapewnił imprezie najwięcej zgonów.

•  Jeżeli dalej jest remis, wygrywa gracz 
z największą liczbą żetonów Mięcha. 
Dlaczego? Bo najbardziej się najadł.

3.  Jeżeli wciąż nie można rozstrzygnąć, kto wygrał, 
gra kończy się remisem.

Punktacja

| Uwaga: Barykady, choć rozwalanie ich to także sama radość, nie dają punktów.

pkt.

pkt.

pkt.

1
pkt

pkt.
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Karty

KARTY TYP KIEDY ZAGRYWAĆ OPIS DZIAŁANIA

Nocne Wydarzenia
Na początku rundy, 
zaczynając od 2 rundy.

Pierwsze Nocne Wydarzenie ma miejsce dopiero wtedy,
gdy każdy z graczy użyje pierwszego ze swoich Potworow.
Jego efekt obowiązuje w drugiej rundzie. W każdej kolejnej
rundzie nowe Nocne Wydarzenie zastępuje poprzednie.
| patrz: Nocne Wydarzenia, s. 16.

Przedmioty

Przedmioty pomagają Ofiarom przetrwać. Niektóre 
zapewniają konkretną liczbę kości Reakcji (lewy dolny 
róg), część daje także +1 kość Reakcji przeciwko 
konkretnym Rodzinom Potworów (prawy dolny róg)
| patrz: Przedmioty, s. 16.

W trakcie tury 
innego gracza.

Ofiary: Studenci 
i Niespodziewani 

Goście

Po odkryciu takiej karty, odpowiednia figurka musi zostać 
umieszczona w pomieszczeniu, w którym znaleziono postać
| patrz: Lista Gości, s. 19-20.

Muszą zostać odkryte 
natychmiast po dobraniu.

Pułapki
Muszą zostać 
odkryte natychmiast 
po dobraniu.

Zgodnie z opisem na karcie
| patrz: Karty - szczegóły, s. 16.

Dodatkowe Akcje W trakcie swojej tury.

Mogą być zagrane przez gracza, by pomóc jego Potworom 
albo pokrzyżować szyki przeciwnika. Aktywny gracz może 
w swojej turze zagrać dowolną liczbę Dodatkowych Akcji z ręki
| patrz: Karty - szczegóły, s. 16.
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DODATKOWE AKCJE, PUŁAPKI I PRZEDMIOTY
Limit kart na ręce to 7 (karty Przedmiotów i Dodatkowych Akcji). Kiedy gracz osiągnie ten 
limit, nie może dobierać kolejnych kart.

DODATKOWE AKCJE
Oprócz podstawowych Akcji i Zdolności Specjalnych Potworów, w swojej turze każdy 
gracz może wykorzystać jeszcze dowolną liczbę kart Dodatkowych Akcji ze swojej ręki.

 OFIARY I PUŁAPKI

Ofiary, podobnie jak Pułapki, muszą zostać odkryte 
natychmiast po dobraniu.

PRZEDMIOTY
Większość Przedmiotów zapewnia +1 kość Reakcji przeciwko konkretnym Rodzinom, 
maksymalna liczba używanych kości to 5 | patrz: s. 17.

Pozostałe Przedmioty są Neutralne i nie zapewniają dodatkowych bonusów przeciwko 
Rodzinom, ale mogą mieć specjalne efekty.

W grze znajdziesz następujące Przedmioty:

PRZEDMIOTY NEUTRALNE | bez bonusów przeciwko Rodzinom Potworów

Karty-Szczegóły

Reflektor
| +2 kości Reakcji. Jeśli Ofiara przeżyła Atak, to 

tymczasowo oślepia Potwora, ucieka i pospiesznie 
się chowa. W sekrecie umieść jej kartę na wierzchu 

wybranej przez Ciebie talii pomieszczenia.

Pistolet Sygnałowy
| Umieść figurkę losowego 
Niespodziewanego Gościa 

w Salonie. Dołącza on do gry!

Apteczka
| Wylecz Ofiarę: +2 PŻ 

(maks.: początkowa liczba PŻ).

Kultywator
| +2 kości Reakcji.

Gwoździarka
| +3 kości Reakcji.

Aerator Ręczny 
| +1 kość Reakcji, 

 jeśli na tym samym Obszarze 
są 2 Ofiary, to +3 kości Reakcji.

Piła
| +0 kości Reakcji, 

jeśli na tym samym Obszarze są 
2 Ofiary, to +4 kości Reakcji.

|  Pamiętaj: Dodatkowe Akcje i Pułapki są wymieszane 
z Przedmiotami w taliach pomieszczeń. Jednakże nie 
wszystkie z kart przygotowanych przed rozgrywką 
zostaną wykorzystane, więc nigdy nie można być 
pewnym co do kart czekających w Chacie.

|  Pamiętaj: Pierwsze Nocne Wydarzenie ma miejsce 
dopiero wtedy, gdy każdy z graczy użyje 
pierwszego ze swoich Potworów. Jego efekt 
obowiązuje w drugiej rundzie. W każdej kolejnej 
rundzie nowe Nocne Wydarzenie zastępuje 
poprzednie.

NOCNE WYDARZENIA
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BONUSY | przeciwko Rodzinom Potworów

Przedmioty przeciwko obcym
Boom Box | +1 kość Reakcji

Gramofon | +1 kość Reakcji
Laser 38 mm | +2 kości Reakcji
Karabin Laserowy | +2 kości Reakcji
Podejrzany Płyn | +3 kości Reakcji

Przedmioty przeciwko kreaturom
Lampa Naftowa | +1 kość Reakcji
Pochodnia | +1 kość Reakcji
Ogień w Sprayu | +2 kości Reakcji
Widły | +2 kości Reakcji
Piła Mechaniczna | +3 kości Reakcji

Przedmioty przeciwko koszmarom

Poskramiacz | +1 kość Reakcji
Klucz Francuski | +1 kość Reakcji
Kwas | +2 kości Reakcji
Pistolet na Strzałki | +2 kości Reakcji
Benzyna | +3 kości Reakcji

Przedmioty przeciwko mumiom

Zapalniczka | +1 kość Reakcji
Egipski Amulet | +1 kość Reakcji
Starożytne Insygnia Władzy | +2 kości Reakcji
Narzędzia do Balsamowania | +2 kości Reakcji

Miecz Faraonów | +3 kości Reakcji

Przedmioty przeciwko wampirom

Czosnek  | +1 kość Reakcji
Kij Bilardowy | +1 kość Reakcji
Krucyfiks | +2 kości Reakcji
Lustro | +2 kości Reakcji
Kusza z Osikowym Bełtem | +3 kości Reakcji

Przedmioty przeciwko wilkołakom

Laska ze Srebrną Główką | +1 kość Reakcji
Srebrna Cukiernica | +1 kość Reakcji
Srebrny Puchar | +2 kości Reakcji
Srebrna Zastawa | +2 kości Reakcji
Pistolet ze Srebrną Kulą | +3 kości Reakcji

Przedmioty przeciwko zombie

Winyle | +1 kość Reakcji
Telewizor | +1 kość Reakcji
Kij Bejsbolowy | +2 kości Reakcji
Tasak | +2 kości Reakcji
Kosiarka | +3 kości Reakcji
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EX

EX

EX

EX

Każda Rodzina posiada swoją Zdolność Specjalną, 
związaną z Akcjami opisanymi na stronach 8-11.

RODZINY POTWORÓW

Obsada

Koszmary są tak przerażające, 
że samo spojrzenie na ich okropne sylwetki 
potrafi zadawać fizyczne cierpienie!
|  Automatycznie odbiera 1 Punkt Życia Ofierze, którą 

odkryje, a Rodzina Koszmarów otrzymuje 1 żeton Mięcha.

Niesamowicie silne i przerażająco niebezpieczne 

Kreatury potrafią poturbować!
|  +1 kość Akcji przy Atakowaniu.

Uparte i niepowstrzymane Zombie 
nie dadzą się łatwo zniechęcić!
|  Potrzeba 2 Sukcesów, by wyrzucić je 

z pomieszczenia po nieudanym Ataku.

Szybkie i wściekłe Wilkołaki przemieszczają się 
po Chacie z zabójczą prędkością!
|  2 darmowe Akcje Ruchu zamiast 1.

Arystokratyczne Wampiry wyczują 
nawet najlżejszą nutkę krwi w powietrzu…
|  +1 kość Akcji przy Przeszukiwaniu.

Czy może być coś straszniejszego 
od zabandażowanego mordercy? 
Mumie wiedzą, że nie!
|  1 darmowa Akcja Straszenia na turę.

Naprawdę myśleliście, że drzwi przeszkodzą 
zaawansowanej technologii Obcych?
|  1 darmowa Akcja Wyważania na turę.
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LAIKA

KAM

BRITNEY

EX

+1

-1

Brutalna siła to jedyne, czym Bob może się 
pochwalić. Jeśli przeżyje Atak, to wyrzuca 
atakującego Potwora z pomieszczenia.

TOM
Jest tu jakiś cwaniak? Tom automatycznie otrzy-
muje 1 Sukces podczas Obrony przed Potworem, 
nawet jeśli nikt go nie Broni (może więc uzyskać 
nawet 6 Sukcesów - 5 z kości i 1 automatyczny).

LISTA GOŚCI

|  Zapraszanie gości na imprezę.
Jeśli chcesz, nie musisz zapraszać zawsze tych samych, nudnych Studen-
tów. Czemu nie rozbujać by zabawy, zapraszając Pogromcę Demonów bądź 

Profesora Browniego? 

Pamiętaj jednak, że taka konf iguracja powinna być stosowana tylko przez 
doświadczonych organizatorów. Niech osoby, które dopiero zaczynają swoją 

przygodę z imprezami w odludnej Chacie, zostaną przy tradycyjnej Liście Gości. 
Nie zdajecie sobie sprawy, jak trudno jest czasem rozkręcić imprezę z Szeryfem 

Roscoe...

BOB

Imprezowicze
Banda nieznośnych Studentów zebrała się w opuszczonej Chacie w środku lasu, aby 

tańczyć, bawić się i robić inne brzydkie rzeczy. 
Ale ta impreza nie będzie taka jak inne. Studenci nie zdają sobie sprawy, że w tym 
odludnym miejscu może ich odwiedzić kilku nieproszonych gości…

Czy którykolwiek z nich będzie w stanie przeżyć tę krwawą łaźnię? Na szczęście dla 
nich, każdy Student ma Zdolność Specjalną, która delikatnie zwiększy jego szansę 
doczekania świtu...

Po prostu mądra dziewczyna. Po rzucie Laika 
może przerzucić 1 Porażkę.

Kam jest tak nieprzewidywalny, że automatycz-
nie otrzymuje 1 kość Reakcji.

Perfekcyjna Britney może anulować 1 Sukces na 
kościach Akcji.
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POSZUKIWACZ PRZYGÓD

O Krok Do Przodu: Gdy Twój Potwór wchodzi na 
Obszar z Poszukiwaczem, przesuń tę postać 
na inny przylegały Obszar.

ŁOWCA DUCHÓW

Skrzyżuj Strumienie: Gdy co najmniej 2 inne 
Ofiary są widoczne w tym samym pomieszcze-
niu co on, każda z nich dostaje 2 dodatkowe 
kości Reakcji.

POGROMCA DEMONÓW

To Moje: Pierwszy Przedmiot zagrany, by po-
móc Pogromcy Demonów, zostaje przy nim do 
końca gry, zajmując miejsce na inną broń. Gdy 
Pogromca się Ukrywa, Przedmiot odłóżcie na 
ten czas na bok. 

SZERYF ROSCOE

Stróż: Jeżeli znajduje się w pomieszczeniu 
z innymi Ofiarami, Potwory muszą Atakować 
Szeryfa.

PROFESOR BROWNIE

Zmień Przyszłość: Gdy jego karta zostanie odkry-
ta po raz pierwszy, nie ustawiaj go w pomiesz-
czeniu. Zamiast tego, gdy następna Ofiara ma 
zostać odkryta, wtasuj jej kartę z powrotem, 
a w pomieszczeniu umieść Profesora.

NIESPODZIEWANI GOŚCIE
Przechodzień usłyszał krzyki mordowanych ofiar. Postanowił sprawdzić, co się tam dzieje… 
Gdy z talii Nocnych Wydarzeń dociągnięcie kartę Halo? Jest tam kto?, ustawcie figurkę Nie-
spodziewanego Gościa w Salonie.

Niespodziewany Gość nie staje się częścią toru Kolejności Zgonów, ale cały czas może zostać 
celem Ataku Potworów. Gracze mogą go Bronić. Za zadanie mu Ran gracze otrzymują żetony 
Mięcha. Niespodziewani Goście mają swoje Zdolności Specjalne i liczbę Punktów Życia podane 
na kartach.

NIESPODZIEWANI GOŚCIE TO:

20



Szopa na Narzędzia
Gdy trwoga to do... Szopy na Narzędzia. Szopy są super! Żadna chata 
w głębi lasu nie może się obyć bez szopy na narzędzia. Są twarde. Naprawdę 
twarde. Potrafią wytrzymać wichury, ulewy, trzęsienia ziemi i…. potwory. 
A przynajmniej powinny…

PRZYGOTOWANIE
Podczas rozstawiania Szopy na Narzędzia, zbuduj ją na skraju planszy, na 
połączeniu dwóch Kafelków Terenu. Sugerujemy, żeby w miarę możliwości ustawić 
ją przy grabiach i łopacie.
Przetasuj talię 5 Neutralnych Przedmiotów z Szopy na Narzędzia i ułóż ją zakrytą 
obok Szopy | patrz: Przedmioty z Szopy na Narzędzia, s. 22.

Weź karty Nocnych Wydarzeń: Halo? Jest Tam Kto? i Tu Nic Nam Nie Grozi… i wtasuj 
je pomiędzy 3 wierzchnie karty z talii Nocnych Wydarzeń. 

ZASADY SPECJALNE
Szopy są zbyt małe i wytrzymałe, aby Potworom udało się do nich wejść, więc stanowią idealne 
schronienie. W Szopie jest bezpiecznie, ciepło, no i można tam znaleźć mnóstwo przydatnych 
Przedmiotów! Jest tylko jeden problem… jest potwornie ciasna.
| W Szopie jednocześnie mogą znajdować się tylko 2 Ofiary.

Gdy Ofiara w Chacie zostanie Przestraszona, automatycznie próbuje uciec do Szopy na Narzędzia, 
bez względu na liczbę Sukcesów uzyskanych na kościach Akcji. No, chyba że jakieś sprytne 
Potwory zabarykadowały wszystkie wyjścia na zewnątrz albo w środku są już 2 Ofiary…
| Jeżeli wszystkie wyjścia z Chaty są zabarykadowane, Ofiary nie mogą uciec do Szopy.

Dodatkowo Szopa na Narzędzia zmienia nieco rozkład Akcji Potworów:

•  Potwór nie może użyć Ruchu, aby wejść do Szopy na Narzędzia. W zasadzie Potwory nie mogą 
wejść do Szopy w żadnym momencie i pod żadnym pozorem!

•  Szopa na Narzędzia ma Okna, dlatego można Podejrzeć, jakie Przedmioty kryje lub kto próbuje 
się w niej schować (pamiętaj, że w Chacie można podglądać jedynie przez Drzwi!). Wszystkie 
pozostałe zasady Podglądania działają normalnie.

•  Potwory nie mogą Wyważyć Drzwi. Nie mogą również nałożyć na nie Barykady, ponieważ, jakby 
to powiedzieć… one i tak są zabarykadowane. Serio! Jak oni to zbudowali?!

•  Potwory nie mogą Przeszukać Szopy na Narzędzia. Jeśli nie możesz tam wejść, nie możesz 
tam węszyć.

•  Oczywiście Ofiary czują się dużo pewniej, kiedy są zabarykadowane 
w swojej bezpiecznej Szopie, dlatego automatycznie anulują 
1 Sukces, jeśli Potwór próbuje je wystraszyć. Jeśli jednak 
Straszenie się powiedzie, to Ofiara w panice wybiega 
z Szopy i chowa się gdzieś w Chacie. Odłóż jej figurkę, 
a kartę w sekrecie umieść na wierzchu wybranej przez 
Ciebie talii pomieszczenia. 

•  Kim byłyby Potwory, jeśli nie potrafiłyby w jakiś sposób 
dobrać się do tych przepysznych kąsków? Jak 
nie Drzwiami, to Oknem! Potwór może Zaata-
kować Ofiarę w Szopie na Narzędzia. Ta może 
się jednak Bronić! Gracze nie mogą co prawda 
podrzucać im Przedmiotów, ale Szopa gwaran-
tuje kilka niemiłych dla Potworów niespodzianek. 
Gdy potwór Atakuje Ofiarę w Szopie, to gracz na 
prawo od aktywnego gracza odkrywa wierzchnią 
kartę z talii kart Szopy. Następnie używa tej karty, by 
Bronić Ofiary według normalnych zasad. Jeśli Ofierze uda 
się Obronić, wyrzuca Potwora. Gracz Broniący Ofiary 
wybiera, na który z dwóch przyległych Obszarów na 
zewnątrz trafia Potwór.

ZAWARTOŚĆ SZOPY NA 
NARZĘDZIA:

• 1 Szopa 3D,

• 1 Kafelek Terenu,

• 5 kart Przedmiotów,

• 1 karta Nocnego Wydarzenia.

21



|  Ważne: Po zagraniu Przedmiotów z Szopy na Narzędzia, odrzuć je na stos kart odrzuconych.

 1. Reflektor 
| +2 kości Reakcji. Jeśli Ofiara przeżyła Atak, oślepia 

Potwora, by się Ukryć. W sekrecie umieść jej kartę na 
wierzchu wybranej przez Ciebie talii pomieszczenia.

2. Kultywator 
| +2 kości Reakcji.

3. Aerator Ręczny 
| +1 kość Reakcji, 

jeśli na tym samym Obszarze 
są 2 Ofiary, to +3 kości Reakcji.

4. Gwoździarka
| +3 kości Reakcji.

 5. Piła 
| +0 kości Reakcji, 

jeśli na tym samym Obszarze 
są 2 Ofiary, to +4 kości Reakcji. 

Tu Nic Nam Nie Grozi...
| Wszystkie Ofiary odkryte podczas tej rundy 
zostają umieszczone w Szopie na Narzędzia, 
jeśli to możliwe. Odrzucić tę kartę, jeśli 
w rozgrywce Szopa jest nieużywana.

KARTY SZOPY NA NARZĘDZIA
KARTY PRZEDMIOTÓW
Później, gdy poznasz już tajniki rozrywania na strzępy, możesz śmiało tworzyć własne zestawy 
Neutralnych Przedmiotów schowanych w Szopie na Narzędzia.

KARTY NOCNYCH WYDARZEŃ
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Pomysł | Anthony „Tot” Roux

Autor, producent i twórca zasad | Henri Pym

Ilustracje | Édouard Guiton, Kim Ettinoff

Główny projektant graficzny | Alexandre Papet

Projekt graficzny | Justine Levasseur, Romain Libersa, Julia Mendes, Vincent 
Lombard

Kolorysta postaci | Kim Ettinoff

Kolorysta kart Przedmiotów | Mary Pumpkins

Główny projektant 3D | Thomas Choux

Projekt 3D | Laurent Boucher, Mickael Gantois, Véronique Guannel, Stéphane 
Hernoux, Damien Levaufre, Aragorn Marks, Edgar Ramos, Mathieu Trabut

Układ instrukcji | Bernard Cabarrou, Valérie Ronzetti, Alexandre Papet

Ta gra to szurnięty, dziwaczny hołd dla horrorów. 
Każda partia to nowe dzieło, ponadczasowy klasyk albo film klasy B, 

a wszystko zależy od decyzji podjętych przez graczy.
Podzielcie się z nami swoimi historiami i streszczeniami rozgrywek. 

Opracujcie scenariusze i pokażcie je 
na oficjalnym polskim forum gry - www.forum.blackmonk.pl. 

Niech inni gracze także przeżyją Wasz horror!

TWÓRCY GRY 
Edycja i korekta instrukcji | Lara Andahazy, Igor Davin, Geoffrey Wood

Tłumaczenie | Lara Andahazy i Craig Smith (angielski), Sergio Diéz García i Daniel Soto 
(hiszpański), Michaél Sobol i Maryline Peixoto (francuski) Thorsten Distler i Altagram 
(niemiecki), Valentina Mellone i Silvia diCristina (włoski)

Koordynator kampanii na Kickstarterze | Geoffrey Wood

Podziękowania | Bardzo dziękujemy wspierającym nas na Kickstarterze, za propozycje eks-
kluzywnych kart! Steampunk Hillbilly za Jacak-in-a-Boxing-Glove, Martin Whitmore za Water 
Gun, Tristanovich za Exploding Birthday Cake, Azrael Angel of Death za kartę Dodatkowej 
Akcji Zaciemnienie i RIN za Nocne Wydarzenie Wyczerpanie. Chcielibyśmy podziękować też 
Svenowi Stratmannowi, Kakitcie Ben, wszystkim sklepikarzom, którzy uwierzyli w projekt, 
Forgenext, Team Kaedama, Jamie Johnson, Matthis Gaciarz, Lara Andahazy, każdemu w An-
kamie i całej społeczności wspierających. Monster Slaughter nie istniałby bez Was!

Lokalizacja | Black Monk Michał Lisowski

Opiekun Projektu | Daria Pilarczyk

Tłumaczenie | Marcin Białecki, Barnaba Drukała

EDYCJA POLSKA
Opracowanie graficzne | Dawid Bartłomiejczyk, Marcin Bieliński

Korekta | Barnaba Drukała, Daria Pilarczyk, Joanna Roszak

Pomoc, pomysły, sugestie | Dawid Bartłomiejczyk, Marcin Bieliński, Grzegorz Laskowski

Film z zasadami znajdziesz na

blackmonk.pl/monsterslaughter

Dołącz do nas!
/BlackMonkGames @BlackMonkGameswww.blackmonk.pl
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Producent:
ANKAMA 
75 boulevard d’Armentières 
59100 Roubaix (Francja)

Dystrybutor:
BLACK MONK Michał Lisowski 
Kościelna 24a/24 
60-538 Ponzań (Polska) 
tel.: +48605066067, 
email: kontakt@blackmonk.pl


