
6 Murów z plastikowymi podstawkami, które 
powstrzymują Potwory 
przed wtargnięciem do 
Zamku - przez chwilę. 

 • 6 Wież z plastikowymi 
podstawkami, 
stanowiącymi cel Potworów. Przynaj-
mniej 1 Wieża musi przetrwać atak, by 
gracze odnieśli zwycięstwo w Standardo-
wej wersji gry. 

 • 1 żeton But-A-Prenu, który unieruchamia 
Potwory, gdy została zagrana karta But-A-
-Pren. 

 • 2 żetony Fortyfikacji, używane do 
wzmacniania Muru, gdy zostanie 
zagrana karta Fortyfikacja Muru. 

 • 1 Kość, która jest po prostu super-
fajną sześciościenną kostką. 

 • 6 Skrótów Zasad, by 
przypominać graczom 
o typach kart oraz zdol-
nościach Postaci. 
 
 
 

 • Mini-Dodatek 
Więcej Munchkina, 
używany do zwiększe-
nia rywalizacji w grze 
(patrz s. 9). 
Zawiera:

 • 1 kartę Zamku (Karta 
Specjalna),

 • 7 kart Skarbów 
(2 Bronie, 5 
Wzmocnień Po-
tworów),

 • 7 kart Postaci,

 • 1 instrukcja, którą właśnie trzymasz.

Wprowadzenie
Potwory z Munchkina odnalazły Zamek i ruszają 

do szturmu! Teraz Roślina Doniczkowa, Forumowy 
Troll i Smok Plutonowy zmierzą się z Miecznikami, 
Rycerzami oraz Łucznikami, wyposażonymi w Buty 
Tyłko-Kopania, Szpiczasty Kapelusz Mocy, Rapier 
Niesprawiedliwości i wiele innych. Pokonaj Potwory 
i zgarnij ich Skarby. Zatrzymaj je jako swe Trofea, 
a jeśli zdobędziesz najwięcej punktów, zostaniesz 
ogłoszony Mistrzem Munchkinów!

Cel gry
Munchkin Panic jest półkooperacyjną grą, która 

zawiera w sobie pełnię munchkinowej rywalizacji. 
Cel gry różni się w zależności od tego, w którą z 3 
wersji będziecie grać.
 • Standardowa: Gracze muszą współpracować, by 

choć 1 Wieża stała, gdy oni pokonają wszystkie 
Potwory. Sami muszą jednak zadbać o to, by 
zebrać jak największą liczbę punktów z Trofeów.

 • Bardziej Munchkinowa: Z Mini-Dodatkiem Wię-
cej Munchkina, gracze nie muszą już współpra-
cować przy obronie Wież. Wystarczy, że zbiorą 
największą liczbę punktów z Trofeów (patrz s. 9).

 • Jednoosobowa: Możesz grać także samemu, bro-
niąc Wież przed hordami Potworów. Byś wygrał, 
na koniec gry przynajmniej jedna Wieża musi 
stać (patrz s. 10).

Zawartość pudełka
 • 1 Plansza: Pole bitwy i Zamek. 

 • 45 kart Zamku, 
używanych do ata-
kowania Potworów 
i bronienia Zamku, 
szczegółowo opisa-
nych na s. 5-6. 

 • 28 kart Skarbów, 
używanych do 
wzmacniania ataków 
oraz do podejmowa-
nia specjalnych akcji 
(patrz s. 6-7). 

 • 39 żetonów Potworów, 
zawierających Potwory 
i Klątwy, które 
gracze muszą prze-
trwać (patrz s. 8). 

 • Sakiewka na Potwory 
służy do przechowywania 
żetonów Potworów, za-
nim zostaną wyciągnięte 
i umieszczone na planszy. 
 

Liczba graczy: 1-6
Wiek: 10+

Zasady gry
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Plansza
Plansza składa się z kilku kręgów oraz Zamku, 

znajdującego się w centrum. Każdy krąg ma nazwę 
(Las, Łucznicy, Rycerze, Miecznicy) oraz podzielony 
jest na strefy: czerwoną, zieloną i niebieską, ponu-
merowane od 1 do 6.

Potwory umieszczane są w Lesie. Większość walk 
toczy się w kręgach Łuczników, Rycerzy i Mieczni-
ków. W kręgu Zamku znajdują się Wieże, których 
bronicie.

Przygotowanie Gry
1. Zbuduj Zamek. Umieść Mury i Wieże w plastiko-

wych podstawkach. Umieść po 1 Wieży w każdym 
z zaznaczonych miejsc w kręgu Zamku. Umieść 
po 1 Murze na każdej z linii pomiędzy Zamkiem 
a kręgiem Mieczników.

2. Rozmieść Potwory. Włóż żetony Potworów do 
Sakiewki na Potwory. Losowo dobierz 4 Potwory 
i umieść je w kręgu Łuczników, rzucając kością dla 
każdego z nich osobno, by określić, w której stre-
fie się pojawi. Podczas dalszej gry Potwory będą 
umieszczane w kręgu Lasu. Pierwszy gracz też 
musi mieć jakieś cele, dlatego w trakcie przygo-
towania rozgrywki Potwory pojawiają się w kręgu 
Łuczników. Upewnij się, że żeton jest skierowany 
największą liczbą w stronę Zamku. Jeśli wylosu-
jesz Klątwę, odłóż ją z powrotem do Sakiewki.

3. Rozdaj Karty. Karty rozdawane są zakryte. Nie 
pokazuj ich innym graczom! Tabelka poniżej 
określa, ile kart należy rozdać w zależności od 
liczby graczy.

4. Umieść talie kart Zamku, Skarbów, żetony But-
-A-Prenu oraz Fortyfikacji, a także kostkę w po-
bliżu planszy.

5. Wyznacz pierwszego gracza. Osoba, która ostat-
nio grała w Munchkina, jest pierwsza. Remisy 
rozstrzyga się rzutem kością. Kolejność przesuwa 
się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Liczba Graczy Karty Zamku Karty Skarbów
1 lub 2 6 1

3, 4, lub 5 5 1
6 5 0

Mury

Sakiewka
na Potwory

Karty Skarbów Karty Zamku Żetony
Fortyfikacji

Żeton
But-A-Prenu

Wieże Początkowe Potwory
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Przebieg rozgrywki
Tura każdego z graczy składa się z 6 faz:

1. Odrzucanie 1 karty (opcjonalnie) 
i PÓŹNIEJ dobieranie,

2. Okazywanie Miłosierdzia,
3. Zagrywanie kart, proszenie o pomoc 

i zdobywanie Trofeów,
4. Dobieranie Skarbów na rękę,
5. Przesuwanie Potworów,
6. Umieszczanie Potworów.

1. Odrzucanie 1 karty (opcjonalnie) i PÓŹNIEJ dobieranie
Możesz wybrać i odrzucić 1 kartę Zamku, a następnie dobrać karty do pełnej 

ręki. Maksymalna liczba kart Zamku na ręce zależy od liczby graczy. Spójrz na 
tabelkę poniżej. Liczba kart na ręce może przekraczać te limity podczas każdej 
innej fazy rozgrywki. Gdy karty w talii się skończą, przetasuj zużyte.

*Wersja na jednego gracza opisana została na stronie 10.

2. Okazywanie Miłosierdzia
W trakcie tej fazy możesz mieć maksymalnie 3 karty 

Skarbów w grze 3-6 osobowej albo 4 karty Skarbów 
w grze 1-2 osobowej. (Nie ma maksymalnej liczby 
kart Skarbów, które możesz mieć podczas innych 
faz.) Nadmiarowe karty Skarbów przekaż graczo-
wi, który ma najmniej punktów z Trofeów.
 • By dowiedzieć się, ile masz punktów z Trofeów, 

dodaj najwyższą wartość z każdego pokonanego Potwora. Na przykład, jeśli 
pokonałeś 1-punktowego Potwora, 3-punktowego Potwora i 4-punktowego 
Potwora, twój wynik punktowy to 8. Pamiętaj, że nie dodajesz poszczegól-
nych wartości na żetonie każdego Potwora, dodajesz do siebie jedynie najwyż-
sze wartości z każdego z żetonów.

 • Jeśli Ty masz najmniej punktów i posiadasz więcej kart Skarbów niż ich 
maksymalna liczba, musisz je odrzucić.

 • Jeśli kilku graczy ma najmniejszą liczbę punktów, podziel karty równo mię-
dzy nich. Jeśli karty nie dzielą się równo, Ty wybierasz, który gracz dostanie 
więcej.

 • Jeśli Ty jesteś jednym z graczy, którzy mają najmniej punktów, musisz Oka-
zać Miłosierdzie innemu graczowi/graczom.

 • Jeśli Okazano Miłosierdzie Tobie, natychmiast dodajesz otrzymane karty Skar-
bów do swojej ręki do późniejszego wykorzystania, zgodnie z ich zasadami.

3. Zagrywanie kart, proszenie o pomoc i zdobywanie Trofeów
Zagrywasz karty Zamku i Skarbów oraz prosisz o pomoc w atakowaniu i po-

konywaniu Potworów (proszenie o pomoc, s. 4). Każdego Potwora, którego 
pokonasz, zatrzymujesz jako Trofeum. Pamiętaj, że gracz, który na koniec gry 
ma najwięcej punktów z Trofeów, jest ogłaszany Mistrzem Munchkinów - pod 
warunkiem, że choć 1 Wieża cały czas będzie stać, a wszystkie Potwory i Klątwy 
zniknęły z planszy.
 • Wolno Ci zagrać tyle kart, ile tylko chcesz i możesz. Nie ma limitów.
 • Wszystkie karty (Zamku i Skarbów) są jednorazowego użytku. Po użyciu mu-

sisz je odrzucić (nie zbroimy się, fani Munchkina!). Karty mogą do Ciebie 
wrócić - tasujesz ich stos, gdy talia się skończy.

 • Jeżeli na karcie nie jest napisane, że może być użyta w dowolnym momencie, 
musi być zagrana podczas fazy Zagrywania Kart.

Typy Kart Zamku
KARTY TRAFIEŃ. Użyj tych kart do atakowania albo wzmac-
niania ataków. Kilka kart Trafień może być użytych w ataku na 
jednego Potwora. Karty Trafień można poznać po słowie zrań 
w ich tekście, a także po czerwonych, zielonych bądź niebieskich 
klejnotach oraz kamiennych ramkach.

 • Większość kart Trafień ma napisany rodzaj kręgu (Mieczników, Rycerzy 
albo Łuczników) oraz kolor (czerwony, zielony lub niebieski). Te karty ranią 
Potwory za 1 punkt w kręgu i kolorze napisanym na karcie. Na przykład 
Czerwony Miecznik może zranić Potwora w kręgu Mieczników w czerwonej 
strefie planszy.

 • Na niektórych kartach Trafień widnieje kolor i słowo Bohater. Za pomocą 
tych kart możesz zranić Potwora za 1 punkt w kręgu Mieczników, Rycerzy 
albo Łuczników w danym kolorze. Na przykład Niebieski Bohater może 
zranić Potwora w dowolnym kręgu w niebieskiej strefie planszy.

 • Na niektórych kartach Trafień widnieje nazwa kręgu i słowa Dowolnego 
Koloru. Za pomocą tych kart możesz zranić Potwora za 1 punkt w kręgu 
podanym na karcie, niezależnie od koloru strefy, w której się znajduje. Na 
przykład Rycerz Dowolnego Koloru może zranić Potwora za 1 punkt w czer-
wonym, zielonym albo niebieskim kręgu Rycerzy.

 • Zwróć uwagę, że karty Trafień nie działają w kręgach Zamku i Lasu (ale 
niektóre Specjalne karty Zamku i karty Skarbów mogą).

Liczba graczy Liczba kart Zamku na ręce
1* lub 2 6

3-6 5
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KLĄTWY. Używa się ich, by szkodzić przeciwnikom i osią-
gnąć przewagę. Poznasz te karty po słowie Klątwa w nazwie 
oraz po ramce z kości i czaszek. Są 4 karty Klątw: Kaczor 
Zagłady, Naprawdę Wredna Klątwa, Grom Z Jasnego Nieba 
i Moherowy Beret. Patrz s. 6.

SPECJALNE KARTY ZAMKU. Używane są do wpływania 
na rozgrywkę w sposób unikatowy i różnorodny. Poznasz te 
karty po fioletowych klejnotach i drewnianej ramce. W grze 
jest 8 Specjalnych kart Zamku. Każda jest szczegółowo opisa-
na na s. 6. Zwróć uwagę, że niektóre mogą mieć ikonę Wieży. 
Oznacza to, że mogą wpływać na Potwory w Zamku.

Typy Kart Skarbów
BRONIE. Używa się ich do wzmacniania ata-
ków wykonywanych za pomocą kart Trafień. 
Tylko 1 Broń może być użyta z 1 kartą Tra-
fień. Poznasz je po ikonie młota (    ).  
Jest 16 Broni (patrz s. 6-7).
MIKSTURY. Używa się ich do wpływania na Po-
twory w potężny i magiczny sposób. Możesz je zagrać na Potwory 
bez konieczności zagrywania karty Trafień. Poznasz je po ikonie butelki (    ). Jest 
5 kart Mikstur (patrz s. 7).
SPECJALNE KARTY SKARBÓW. Używane są do wpływania na rozgrywkę 
w unikatowy i różnorodny sposób. Poznasz je po ikonie gwiazdy (      ).  
Jest 7 Specjalnych kart Skarbów (patrz s. 7).

Trafianie i pokonywanie Potworów
Gdy zranisz Potwora, zaznaczasz to, prze-

kręcając żeton Potwora zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara do niższej cyfry. Upewnij 
się, że aktualne punkty życia Potwora skiero-
wane są ku Zamkowi. Potwór jest pokonany, gdy 
straci ostatni punkt życia.

By pokonać 4- i 5-punktowe Potwory, gdy osiągną najniższą wartość punk-
tów życia, trzeba je trafić atakiem za co najmniej tyle punktów, ile im zostało. 
Słabsze ataki nie będą miały efektu (oczywiście te Potwory można zranić słab-
szymi atakami, zanim osiągną swoją najniższą wartość).

Zdobywanie Trofeów
Gdy pokonasz Potwora, natychmiast dodaj 

Trofeum do swej puli. Potem dobierz karty Skar-
bów (zakryte) i umieść je pod Potworem. Liczba 
kart Skarbów jest równa liczbie złotych kropek na 
żetonie Potwora (w razie konieczności przetasuj kar-
ty Skarbów). Nie zatrzymuj żadnych Potworów, które 
zostały pokonane przez budowle Zamku (s. 5) albo przez 
Dość Duży Kamyczek (s. 8).

Proszenie o pomoc
Możesz prosić o pomoc podczas swojej fazy Zagrywania Kart. Wszyscy gra-

cze, którzy chcą pomóc, mogą złożyć swoją ofertę, ale możesz dobić targu tylko 
z 1 graczem, tylko za 1 kartę. 
 • Nagroda za proszenie o pomoc zależy w całości od graczy. Na przykład, jeśli 

pomoc skutkuje pokonaniem Potwora, możesz wziąć Trofeum, podczas gdy 
inny gracz weźmie Skarb albo Ty bierzesz Trofeum i Skarb, ale kupujesz po-
mocnikowi colę. Możliwości ograniczone są jedynie wyobraźnią graczy.

 • Jeśli pomoc jest ofiarowana bez targowania, Trofeum i Skarb trafiają do aktyw-
nego gracza. 

 • Pomagający gracz może użyć Broni, tylko jeśli zagrałeś na Potwora kartę Tra-
fień. Ty również możesz zagrać Broń, gdy pomagający gracz zagra kartę Trafień. 
(Pamiętaj, że tylko 1 Broń może być zagrana z każdą kartą Trafień.)

 • Pomagający gracz może wpływać na Potwory, których Ty nie zraniłeś, tak dłu-
go, jak pozwala na to karta. Przykładowo: pomagający gracz może zagrać 
kartę Trafień albo Miksturę na Potwora, którego nie atakowałeś.

 • Pamiętaj, że w walce z Altanką nikt nie może Ci pomóc.

4. Dobieranie Skarbów Na Rękę
Przekaż wszystko, co byłeś winien innym w wyniku proszenia o pomoc. Teraz 

Ty i Twój pomocnik możecie dobrać karty Skarbów na ręce. Karty Skarbów, które 
można zagrać w dowolnej chwili, można zagrać teraz. W innym przypadku musicie 
poczekać do fazy Zagrywania Kart (przetasuj karty Skarbu, jeśli to konieczne).

5. Przesuwanie Potworów
Przesuń każdego Potwora 1 pole bliżej Zamku albo 1 pole zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara, jeśli Potwór znajduje się już w Zamku. Jeśli Potwór uderzy 
w Mur albo Wieżę, niszczy je i otrzymuje 1 punkt obrażeń. Jeśli Potworowi pozo-
stały jakieś punkty życia po zniszczeniu Muru, pozostaje on w kręgu Mieczników.
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Jeśli Potworowi po zniszczeniu 
Wieży pozostały jakieś punkty życia, 
przesuwa się on na miejsce uprzednio 
zajmowane przez Wieżę.

Jeśli więcej niż 1 Potwór uderzy 
w Mur albo Wieżę, gracze wybierają, 
który Potwór otrzymuje obrażenie. Je-
śli atakowany był Mur, Potwory pozo-
stają w kręgu Mieczników. Jeśli atako-
wana była Wieża, wszystkie Potwory 
przesuwają się na jej miejsce. 

Wyjątek stanowią 4- i 5-punkto-
we Potwory. Jeśli pozostał im ostatni 
punkt życia, nie otrzymują one obrażeń 
od niszczenia struktur Zamku. Potwory 
będące pod wpływem But-A-Prenu czy 
Środka Nasennego, nie poruszają się.

6. Umieszczanie Potworów
Dobierz pojedynczo nowe Potwory z Sakiewki i umieść je w Lesie. Liczba 

dobieranych Potworów zależy od liczby graczy.
Jeśli dobierzesz Klątwę (lub 2, lub 3, lub 

więcej), rozpatrz ją i dobierz kolejnego Potwo-
ra w jej miejsce. Użyj kości, by określić strefę 
w Lesie, w której pojawi się Potwór. Umieść 
Potwora tak, by największa cyfra na żetonie 
była skierowana w stronę Zamku. Określa 
ona startowe punkty życia Potwora. Czarna 
krawędź na niektórych Potworach ma znaczenie jedynie w przypadku Mini-Do-
datku Więcej Munchkina (s.9).

Koniec Tury
Po tym, jak umieścisz Potwory, następuje tura kolejnego gracza. Osoba po 

Twojej lewej rozpoczyna swoją kolejkę od fazy 1.

Koniec Gry
Gra się kończy w dwóch przypadkach: gdy ostatnia z Wież zostanie zniszczona 

przez Potwory (w tym przypadku gracze przegrywają) albo gdy wszystkie 39 Potwo-
rów zostanie zagranych i pokonanych (w tym przypadku gracze wygrywają).

Jeśli gracze wygrali, każdy z nich sumuje liczbę punktów na swych Trofeach 
(pokonanych Potworach). Pamiętaj, by sumować ze sobą jedynie najwyższą war-
tość z każdego Potwora. Gracz z największą liczbą punktów zostaje ogłoszony 
Mistrzem Munchkinów! (Jeśli jest remis, wygrywa gracz, który pokonał większą 
liczbę Potworów. Jeśli nadal jest remis, zwycięzca wyłaniany jest w pojedynku na 
kciuki.) Patrz s. 9-10, by sprawdzić zasady Mini-Dodatku Więcej Munchkina 
i innych wersji gry.

Liczba 
graczy

Liczba 
rozmieszczanych 

Potworów
1-5 3

6 2

KARTY ZAMKU
KARTY TRAFIEŃ. Każda z tych kart może być użyta do zranienia Po-
twora za 1 punkt obrażeń. Na pojedynczego Potwora można użyć więcej niż 
1 kartę. Na 1 kartę Trafień można użyć tylko 1 Broni. Jeśli na Potwora zagry-
wane są 2 karty Trafień, można użyć 2 Broni.

• Czerwony Miecznik: Zadaje Potworowi znajdującemu się 
w kręgu Czerwonych Mieczników 1 punkt obrażeń.

• Niebieski Miecznik: Zadaje Potworowi znajdującemu się 
w kręgu Niebieskich Mieczników 1 punkt obrażeń.

• Zielony Miecznik: Zadaje Potworowi znajdującemu się 
w kręgu Zielonych Mieczników 1 punkt obrażeń.

• Czerwony Rycerz: Zadaje Potworowi znajdującemu się 
w kręgu Czerwonych Rycerzy 1 punkt obrażeń.

• Niebieski Rycerz: Zadaje Potworowi znajdującemu się 
w kręgu Niebieskich Rycerzy 1 punkt obrażeń.

• Zielony Rycerz: Zadaje Potworowi znajdującemu się w krę-
gu Zielonych Rycerzy 1 punkt obrażeń.

• Czerwony Łucznik: Zadaje Potworowi znajdującemu się 
w kręgu Czerwonych Łuczników 1 punkt obrażeń.

• Niebieski Łucznik: Zadaje Potworowi znajdującemu się 
w kręgu Niebieskich Łuczników 1 punkt obrażeń.

• Zielony Łucznik: Zadaje Potworowi znajdującemu się 
w kręgu Zielonych Łuczników 1 punkt obrażeń.

• Czerwony Bohater: Zadaje Potworowi znajdującemu się 
w dowolnym kręgu w czerwonej strefie 1 punkt obrażeń.

• Niebieski Bohater: Zadaje Potworowi znajdującemu się 
w dowolnym kręgu w niebieskiej strefie 1 punkt obrażeń.

• Zielony Bohater: Zadaje Potworowi znajdującemu się w do-
wolnym kręgu w zielonej strefie 1 punkt obrażeń.

• Miecznik Dowolnego Koloru: Zadaje Potworowi znajdu-
jącemu się w czerwonym, niebieskim albo zielonym kręgu 
Mieczników 1 punkt obrażeń.

• Rycerz Dowolnego Koloru: Zadaje Potworowi znajdują-
cemu się w czerwonym, niebieskim albo zielonym kręgu 
Rycerzy 1 punkt obrażeń.

• Łucznik Dowolnego Koloru: Zadaje Potworowi znajdującemu się w czer-
wonym niebieskim albo zielonym kręgu Łuczników 1 punkt obrażeń.

Szczegóły Rozgrywki
Do tego miejsca w instrukcji gracze wiedzą już wystarczająco dużo, by 
zacząć grać. Ten rozdział zawiera szczegółowe wyjaśnienia, do których 

będą się odnosić gracze podczas gry.
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KLĄTWY. Można je zagrywać w dowolnym momencie (nie tylko w fazie 
Zagrywania Kart), by negatywnie wpływać na przeciwników i zyskać przewagę. 
Nie musisz zagrywać ich w połączeniu z innymi kartami. Każda Klątwa może 
być anulowana przez Pierścień Ochrony lub Sandały Ochrony (do znalezienia 
w talii Skarbów).
• Klątwa! Kaczor Zagłady: Wybierz innego gracza i powiedz: 

„Dotknąłeś Kaczora Zagłady! Powinieneś był wiedzieć, żeby 
tego nie robić. Oddaj mi 1 losowy Skarb". Ten gracz na-
tychmiast przekazuje Ci losową kartę Skarbu. Dokładasz 
tę kartę do swojej ręki. Jest ona gotowa do użycia, zgodnie 
z normalnymi zasadami.

• Naprawdę Wredna Klątwa: Zagraj tę kartę, by zmusić 
wszystkich graczy do oddania Ci wszystkich kart Trafień z 1 koloru albo 
1 kręgu. Podaj nazwę koloru lub kręgu. Kolor dotyczy pasujących kart 
Bohaterów, krąg dotyczy pasujących kart dowolnego koloru.

• Klątwa! Grom z Jasnego Nieba: Wybierz gracza, który posiada więcej 
punktów z Trofeów od Ciebie i wymień z nim Twojego najniżej punkto-
wanego Potwora na jego najwyżej punktowanego Potwora. Jeśli nie masz 
żadnych Potworów, nie dajesz mu nic. Jeśli karta Kreatywne Dodawanie 
jest pod jednym ze wzmiankowanych Potworów, punkt z tej karty jest brany 
pod uwagę przy sprawdzaniu, który Potwór ma najwyższą wartość i kwalifi-
kuje się do wymiany. Jeśli więcej niż 1 Potwór ma najniższą bądź najwyższą 
wartość punktową, gracz posiadający Potwora decyduje, którego wymienia.

• Klątwa! Moherowy Beret: Wszyscy pozostali gracze wybierają losowo 1 kartę 
Skarbu i przykładają ją do swojego czoła, nie patrząc na nią. Wybierz 1 i weź 
ją na rękę. Karta nadaje się natychmiast do zagrania, zgodnie z normalnymi 
zasadami. Nie oznacza to jednak, że możesz ją zagrać, kiedy chcesz. Na przy-
kład jeśli jest to Broń, będziesz musiał poczekać do fazy Zagrywania Kart, by 
ją zagrać i nadal będziesz musiał ją zagrać z kartą Trafień.

SPECJALNE KARTY ZAMKU. Używaj ich podczas fazy Zagrywania 
Kart (chyba że napisano inaczej), by wpływać na rozgrywkę w następujący 
sposób:
• Super Munchkin: Pokonaj dowolnego Potwora na planszy, poza kręgiem 

Lasu. Może to być Potwór o dowolnej wartości. Karta dzia-
ła w kręgu Zamku.

• Odeprzyj Go!: Przesuń 1 Potwora znajdującego się w do-
wolnym kręgu (także w Zamku) z powrotem do Lasu. Po-
twór zostaje w tej samej strefie.

• But-A-Pren: Zagraj w dowolnym momencie i umieść Żeton 
But-A-Prenu na 1 Potworze, by powstrzymać go przed ruchem do końca 
tury. Ta karta może być zagrana na dowolnego Potwora znajdującego się 
poza kręgiem Lasu. Potwór nie może się ruszyć podczas fazy Przesuwa-
nia Potworów i żadne żetony Klątw wymuszające ruch nie mają na niego 
wpływu. Nie mają na niego wpływu także karty wymuszające ruch (Zaraz 
Wracam, Zbłąkany Potwór, Zapój Namieszania). Może on być jednak 
normalnie raniony, a nawet pokonany. Odrzuć But-A-Pren na koniec tury.

• Zaraz Wracam: Usuń 1 Potwora z dowolnego miejsca na planszy, poza krę-
giem Lasu, i dobierz 2 karty Skarbów. Umieść Potwora na stosie odrzu-
conych Potworów. Skarby dobierasz na rękę w fazie 4: Dobieranie Skar-
bów na rękę.

• Pomocy!: Zagraj tę kartę, żeby zmusić dowolnego gracza, by pokazał Ci 
swoją rękę. Jeśli 1 z jego kart pomoże Ci pokonać Potwora, weź ją na swoją 
rękę i zagraj w tej turze. Jeśli żadna z jego kart nie pomoże Ci pokonać 
Potwora, nie zabieraj żadnej. Możesz prosić o pomoc podczas przegląda-
nia kart.

• Zbłąkany Potwór: Zagraj w dowolnym momencie, by przesunąć 1 Potwo-
ra w obrębie tego samego kręgu do innego koloru. Nie możesz zagrać 
Zbłąkanego Potwora na Potwory będące pod wpływem But-A-Prenu czy 
Środka Nasennego.

• Dobierz 2 karty Zamku: Zagraj w dowolnym momencie i dobierz 2 karty 
Zamku na rękę. Możesz z nich natychmiast skorzystać, zgodnie z ich nor-
malnymi zasadami.

• Fortyfikuj Mur: Zagraj w dowolnym momencie 
i umieść żeton Fortyfikacji na 1 Murze. 
Żeton przejmuje obrażenie od Potworów 
(oraz rani je za 1 punkt) i Dość Dużego 
Kamyczka. Przydzielając obrażenie, zdej-
mujesz żeton Fortyfikacji z Muru i od-
kładasz go na bok. (Naraz można zagrać 
tylko 2 żetony Fortyfikacji, ale mogą one 
zostać użyte ponownie). Rozpatrz obra-
żenia przydzielane Potworowi normalnie 
(patrz str. 4). Jeśli Dość Duży Kamyczek uderzy w żeton Fortyfikacji, 
Dość Duży Kamyczek jest odrzucany.

KARTY SKARBÓW
BRONIE. Używa się ich do wzmacniania ataków. Można tego dokonać 
na różne sposoby:
1. Zagrać Broń wraz z kartą Trafień w swojej turze,
2. Dobić targu z innym graczem podczas jego tury, by użyć Broni na Potwo-

rze, na którym w czasie tej tury była użyta karta Trafień,
3. Zaakceptować propozycję innego gracza, według której to gracz używa kar-

ty Trafień na Potworze, a Ty go dobijasz korzystając z Broni.

• Hełm Garnkowy / Hełm Rogacza / Szpiczasty kapelusz Mocy / Rapier 
Niesprawiedliwości / Szaszłyk ze Szczura: Każda z tych kart działa w ten 
sam sposób: używa się jej, by zranić Potwora w kręgu Mieczników, Łuczni-
ków bądź Rycerzy za 1 dodatkowy punkt. (Pamiętaj, że muszą być zagrane 
z kartą Trafień. Można zagrać 1 Broń na każdą kartę Trafień. Jeśli Broń 
została już zagrana, by wzmocnić atak, nie możesz prosić o pomoc, by użyć 
kolejnej Broni, aby ponownie wzmocnić ten atak. Możesz jednak użyć kolej-
nej karty Trafień lub użyć kolejnej Broni wraz z kartą Trafień zagraną przez 
innego gracza.)
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• Operetkowy Miecz / Kolczaste Portki: Obie te karty działają w ten sam 
sposób: zadają 1 dodatkowe obrażenie Potworowi w kręgu Mieczników. 
(Pamiętaj, że musisz je zagrać wraz z kartą Miecznika albo Bohatera. Tyl-
ko jedna Broń może być zagrana z jedną kartą Trafień. Jeśli Broń została 
zagrana wraz z Miecznikiem albo Bohaterem, nie możesz prosić innych 
graczy o kolejne wzmocnienie tego ataku. Jednakże możesz użyć kolejne-
go Miecznika albo Bohatera do tego ataku albo użyć Broni, by wzmocnić 
Miecznika albo Bohatera innego gracza.)

• Tarcza Wszechobecności / Gdańska Zbroja Trzydrzwiowa: Obie te kar-
ty działają w ten sam sposób: zadają 1 dodatkowe obrażenie Potworowi 
w kręgu Rycerzy. (Pamiętaj, że musisz je zagrać wraz z kartą Rycerza albo 
Bohatera. Tylko jedna Broń może być zagrana z jedną kartą Trafień. Jeśli 
Broń została zagrana wraz z Rycerzem albo Bohaterem, nie możesz pro-
sić innych graczy o kolejne wzmocnienie tego ataku. Jednakże możesz 
użyć kolejnego Rycerza albo Bohatera do tego ataku albo użyć Broni, by 
wzmocnić Rycerza albo Bohatera innego gracza.)

• Trzy-(i pół) Metrowa Tyczka / Magiczny Pocisk: Obie te karty działają 
w ten sam sposób: zadają 1 dodatkowe obrażenie Potworowi w kręgu Łucz-
ników. Pamiętaj, że musisz je zagrać wraz z kartą Łucznika albo Bohatera. 
Tylko jedna Broń może być zagrana z jedną kartą Trafień. Jeśli Broń zosta-
ła zagrana wraz z Łucznikiem albo Bohaterem, nie możesz prosić innych 
graczy o kolejne wzmocnienie tego ataku. Jednakże możesz użyć kolejne-
go Łucznika albo Bohatera do tego ataku albo użyć Broni, by wzmocnić 
Łucznika albo Bohatera innego gracza.

• Puklerz Pluskania: Ta karta jest używana, by zadać Potworowi znajdują-
cemu się w kręgu Rycerzy albo Łuczników 1 dodatkowy punkt obrażeń 
(zagrana wraz z kartą Trafień), albo 2 dodatkowe punkty obrażeń w kręgu 
Mieczników (zagrana wraz z kartą Miecznika albo Bohatera).

• Oślizgła Zbroja: Ta karta jest używana, by zadać Potworowi znajdujące-
mu się w kręgu Mieczników albo Łuczników 1 dodatkowy punkt obrażeń 
(zagrana wraz z kartą Trafień), albo 2 dodatkowe punkty obrażeń w kręgu 
Rycerzy (zagrana wraz z kartą Rycerza albo Bohatera).

• Elfi Łuk Ze Wstążkami: Ta karta jest używana, by zadać Potworowi znaj-
dującemu się w kręgu Mieczników albo Rycerzy 1 dodatkowy punkt ob-
rażeń (zagrana wraz z kartą Trafień), albo 2 dodatkowe punkty obrażeń 
w kręgu Łuczników (zagrana wraz z kartą łucznika albo Bohatera).

• Buty Tyłko-Kopania: Użyj tej karty, by zadać Potworowi 
znajdującemu się w kręgu Mieczników, Rycerzy albo Łucz-
ników 2 dodatkowe punkty obrażeń (karta musi być zagra-
na wraz z kartą Trafień).

• Sandały Ochrony: Mogą być użyte do anulowania dowol-
nej Klątwy, którą inny gracz chce rzucić na ciebie.

MIKSTURY. Użyj tych kart razem albo bez karty Trafień, by wpłynąć na 
rozgrywkę w potężny, opisany poniżej sposób (nie można ich użyć z Broniami, 
bez karty Trafień. Pamiętaj, że Broń zawsze musi być zagrana z kartą Trafień).
• Eliksir Heroicznej Głupoty: Użyj, by zadać Potworowi znajdującemu się 

gdziekolwiek na planszy, poza Lasem, 1 punkt obrażeń.

• Mikstura Śmierdzącego Oddechu: Użyj, by zadać Potworowi znajdujące-
mu się gdziekolwiek na planszy, poza Lasem, 2 punkt obrażeń.

• Środek Nasenny: Ta karta musi być zagrana podczas fazy 
Zagrywania Kart (przez aktywnego gracza albo dowolnego 
innego jako efekt proszenia o pomoc). Ta karta sprawia, 
że wszystkie Potwory na planszy (także te w Zamku oraz 
Lesie) zostają tam, gdzie są do końca tury. Potwory nie 
poruszają się podczas fazy Przesuwania Potworów i żadne 
Klątwy nie mogą sprawić, by Potwór się poruszył. Dodat-
kowo, karty skutkujące ruchem Potworów (Zapój Namieszania, Zbłąkany 
Potwór, Zaraz Wracam) nie mają w tej turze efektu. Potwory mogą zostać 
zranione oraz pokonane pod wpływem Środka Nasennego.

• Mikstura Niewidzialności: Zagraj tę kartę podczas fazy Umieszczania Po-
tworów dowolnego gracza, by anulować wyciągniętą właśnie z woreczka 
Klątwę. Nie możesz zagrać tej karty, by anulować Klątwę zagraną przez 
innego gracza. 

• Zapój Namieszania: Zagrana podczas fazy Zagrywania Kart (przez aktyw-
nego racza albo jako wynik proszenia o pomoc) ta karta sprawia, że Po-
twory przesuwają się do kręgu Mieczników, pozostając w tej samej strefie.

SPECJALNE KARTY SKARBÓW. Używaj ich, by wpływać na roz-
grywkę w unikatowy i różnorodny sposób.
• Powołaj Się na Tajne Zasady: Zagraj tę kartę w dowolnym momencie, 

by losowo dobrać Potwora (nie Klątwę) ze stosu odrzuconych żetonów. 
Weź tego Potwora jako swoje Trofeum. Nie dostajesz Skarbów za takiego 
Potwora. Można przyjąć, że został ograbiony już dawno temu.

• Kreatywne Dodawanie: Umieść tę kartę pod swoim dowolnym Trofeum, 
by podnieść jego wartość o 1.

• Pierścień Ochrony: Zagraj tę kartę, by anulować dowolną Klątwę. Nieza-
leżnie, czy została wyciągnięta z woreczka na Potwory, czy zagrana przez 
innego gracza.

• Kantowane Kości: Użyj tej karty, by zdecydować, w której strefie umieścić 
Potwora, zamiast rzucać kością. Ma to zastosowanie jedynie do Potworów, 
nie do żetonów Klątw (takich jak Dość Duży Kamyczek, przy którym 
rzuca się kością, by stwierdzić, do której strefy przesuną się Potwory).

• Kupa Skarbów: Zagraj tę kartę w dowolnym momencie, by dobrać 2 kar-
ty Skarbów z góry talii. Dodaj je do swojej ręki. Możesz z nich od razu 
skorzystać, zgodnie z ich zasadami.

• Wielofunkcyjna Broń Drzewcowa: Zagraj tę kartę w dowolnym momen-
cie, by dobrać 1 kartę Zamku z góry talii. Dodaj ją do 
swojej ręki. Możesz z niej od razu skorzystać, zgodnie z jej 
zasadami.

• Naprawdę Imponujący Tytuł: Zagraj tę kartę podczas fazy 
Odrzucania i Dobierania, by odrzucić dowolną liczbę kart 
Zamku zamiast 1. Potem dobierz karty Zamku do pełnej 
ręki.
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ŻETONY
ŻETONY POTWORÓW. W fazie 6 (Umieszczanie Potworów) będziesz do-
bierał żetony Potworów i Klątw z woreczka na Potwory. Cyfry w rogach żetonów 
Potworów wskazują liczbę punktów życia danego Potwora. Gdy umieszczasz Po-
twora w Lesie, najwyższą cyfrę skieruj w stronę Zamku.

Złote kropki na żetonie Potwora wskazują na liczbę Skarbów, jaką dostanie 
gracz za jego pokonanie. Mogą one posłużyć za argument w proszeniu o pomoc 
w pokonaniu Potwora. Jeśli Potwór zginie, niszcząc Wieżę albo Mur, nikt nie do-
staje za niego Skarbów.
ŻETONY KLĄTW. Oprócz Potworów, z Woreczka na Potwory będą też wy-
ciągane Klątwy. Jeśli wyciągniesz Klątwę podczas dobierania Potworów, rozpatrz 
ją i losuj Potwory dalej, dopóki nie umieścisz w Lesie wymaganej liczby. Klątwy 
występujące w grze to:
 • Wszystkie Potwory poruszają się w prawo: Każdy Potwór na planszy porusza się 

o 1 strefę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, pozostając w tym samym kręgu. 
Potwory znajdujące się w kręgu Zamku również się poruszają. Jeśli natrafią na 
Wieżę, otrzymują 1 punkt obrażeń i niszczą ją. (Jeśli więcej niż 1 Potwór trafi 
w Wieżę, gracze decydują, który Potwór otrzyma obrażenia i wszystkie Potwory 
przesuwają się na miejsce, gdzie stała Wieża.) Jeśli na jakiegoś Potwora zagrano 
But-A-Pren, ten Potwór się nie porusza. Jeśli zagrano Środek Nasenny, żaden 
Potwór się nie porusza.

 • Dość Duży Kamyczek: Po tym, jak dobierzesz Dość Duży Kamyczek, rzuć ko-
ścią, by określić, w której strefie spadnie i zacznie się toczyć. Jeśli w danej strefie 
znajdują się Potwory, są one miażdżone i odrzucane. Kamyczek nie zatrzymuje 
się, aż nie dotrze i nie zniszczy Muru bądź Wieży. Dość Duży Kamyczek może 
się przetoczyć przez całą strefę, by zniszczyć Mur albo Wieżę w strefie naprze-
ciwko. Jeśli w strefie, w której wylądował i w strefie naprzeciwko nie ma Muru 
ani Wieży, Kamyczek potoczy się dalej, miażdżąc wszystkie Potwory po drodze 
w obu strefach.

 • Strać pomoc w następnej turze: Gracz, który wyciągnie ten żeton, kładzie go 
przed sobą do swojej następnej fazy Zagrywania Kart. Ten gracz nie może pro-
sić o pomoc podczas swojej tury. Zamiast tego odrzuca Klątwę i kontynuuje 
zdobywanie Trofeów oraz zgarnianie Skarbów.

 • Potwory z niebieskiej strefy ruszają się o 1 pole: Wszystkie Potwory w niebieskiej 
strefie poruszają się o 1 pole do przodu. Potwory w niebieskim kręgu Zamku 
poruszają się o 1 pole zgodnie z ruchem wskazówek zegara, najpewniej uderzając 
w Wieżę. Zobacz również „Wszystkie Potwory poruszają się w prawo".

 • Potwory z zielonej strefy ruszają się o 1 pole: Wszystkie Potwory w zielonej 
strefie poruszają się o 1 pole do przodu. Potwory w zielonym kręgu Zamku 
poruszają się o 1 pole zgodnie z ruchem wskazówek zegara, najpewniej uderzając 
w Wieżę. Zobacz również „Wszystkie Potwory poruszają się w prawo".

 • Potwory z czerwonej strefy ruszają się o 1 pole: Wszystkie Potwory w czerwonej 
strefie poruszają się o 1 pole do przodu. Potwory w czerwonym kręgu Zamku 
poruszają się o 1 pole zgodnie z ruchem wskazówek zegara, najpewniej uderzając 
w Wieżę. Zobacz również „Wszystkie Potwory poruszają się w prawo".

 • Umieść 1 dodatkowego Potwora: Zamiast rozmieszczać standardową liczbę Po-
tworów, umieszczasz 1 Potwora więcej, gdy wyciągniesz tę Klątwę.

 • Rzuć kością. Potwory w wylosowanej strefie poruszają się o 1 pole: Każdy Po-
twór w wylosowanej strefie porusza się o 1 pole do przodu albo o jedno zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara (jeśli znajduje się w kręgu Zamku). Zobacz również 
„Wszystkie Potwory poruszają sięw prawo".

 • Tabela poniżej pokazuje, ile punktów życia mają i ilu Skarbów bronią poszcze-
gólne Potwory. *Altanka nie może być pokonana z czyjąś pomocą. Musisz 
z nią walczyć sam. **Te Potwory są czyimiś nemezis w Mini-Dodatku Więcej 
Munchkina (s.9).

Potwór Punkty życia Karty Skarbów
3872 Orki** 1 1

Śliniący Się Śluz 1 1

Kulawy Goblin 1 1

Szaszłyk ze Szczura 1 1

Roślina Doniczkowa 1 1

Lewitujący Nochal 2 1

Żabtoperze 2 1

Harfie** 2 1

Wściekły Drób 2 1

Tańczący z Kościami 2 1

Ogarek Chaosu 2 1

Wykończony Ogier 2 1

Wielka Stopa** 3 1

Bykruta 3 1

Mordossacz** 3 1

Altanka* 3 1

Galaretowaty Ośmiościan 3 1

Agent Ubezpieczeniowy 3 1

Tutamtenhamon 3 1

Prawnicy** 3 1

Trądek 3 2

Potwór, Który Nie Załapał Się 
Do Poprzedniej Edycji

3 1

Żygaczu 3 1

Rozwrzeszczany Frajer** 3 1

Prawie Jak Wampir** 3 1

Gryfopotam 4 2

Forumowy Troll 4 2

Potwór z Bazin 4 2

Pradawne i Niewypowiedziane Zło 4 2

Wirko i Żwigóra 4 2

Plutonowy Smok 5 3
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ODMIANY GRY
MINI-DODATEK WIĘCEJ MUNCHKINA. Jeśli chcecie, by wasze roz-
grywki były bardziej munchkinowe, wypróbujcie Mini-Dodatek Więcej Mun-
chkina dołączony do gry. Znajdziecie w nim karty Postaci oraz nowe karty 
Zamku i Skarbów z symbolem M w kółku (    ), dla oznaczenia, że pochodzą 
z dodatku. Największą zmianą w tej wersji gry jest inny cel. Cel i zawartość 
tego dodatku są następujące:
CEL: Nowym celem gry jest po prostu zostanie graczem z największą liczbą 
punktów z Trofeów na koniec gry. Nie trzeba już obronić co najmniej 1 Wie-
ży, by wygrać. Jeśli będziesz miał najwięcej punktów, będziesz wolał pomóc 
w zniszczeniu Zamku, ale jeśli będziesz przegrywał na punkty, będziesz go 
bronił, by mieć więcej czasu na zdobycie kolejnych Trofeów. Gra się kończy, 
gdy zostaną zniszczone wszystkie Wieże albo wszystkie Potwory będą poko-
nane.
KARTY POSTACI: Przed roz-
poczęciem gry wybierzcie Postaci, 
zaczynając od najmłodszego gracza 
i kontynuując zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Przez całą roz-
grywkę będziecie dysponować ich 
umiejętnością i wystrzegać się jej neme-
zis. Każda Postać ma następujące umie-
jętności i nemezis:
 • Kapłan: Kiedy dobierasz karty, możesz dobrać 3 karty ze spodu stosu 

odrzuconych kart Zamku. Zatrzymaj 1 albo żadną i odrzuć resztę na górę 
stosu odrzuconych kart Zamku. Kontynuuj dobieranie normalnie. Podczas 
swojej fazy Zagrywania Kart możesz odrzucić Prawie Jak Wampira mówiąc 
„bu" i zabrać jego Skarb (poczekaj do fazy 4, by dobrać karty na rękę).

 • Krasnolud: Dodaj 1 kartę Zamku do swojej ręki, wliczając w to twoją po-
czątkową rękę. Musisz użyć 3 kart Trafień, by pokonać 3872 Orki.

 • Elf: Kiedy pomożesz komuś pokonać Potwora, dobierz dodatkową kartę 
Skarbu. Nie możesz pokonać Mordossacza, ale możesz go zranić.

 • Niziołek: Na koniec gry każda karta Skarbu na Twojej ręce jest warta 
1 punkt. Nie dostajesz Skarbu, gdy pokonasz albo pomożesz pokonać 
Wielką Stopę.

 • Złodziej: Gdy dobierasz karty podczas fazy Odrzucania i Dobierania, mo-
żesz wziąć 1 kartę Zamku z ręki dowolnego gracza. Nie możesz pokonać 
Prawników (grzeczność zawodowa), ale możesz ich zranić.

 • Wojownik: Podczas twojej fazy Zagrywania Kart możesz użyć do 2 Broni 
na każdą kartę Trafień. Nie pokonasz Rozwrzeszczanego Frajera bez po-
mocy.

 • Czarodziej: Raz na turę, podczas twojej fazy Zagrywania Kart, rzuć kością, 
by spróbować przesunąć 1 Potwora na planszy do innej lokacji (sukces na 
4-6). Nie możesz używać Kart Specjalnych na Harfiach.

UWAGA: Żetony Potworów, które są nemezis dla Postaci, mają czarną 
obwódkę.

KARTA ZAMKU dochodząca w dodatku, to Karta Specjalna - Iluzja.
 • Iluzję dodaje się do talii Zamku. Użyj jej, by odrzucić 1 Potwo-

ra z kręgu Mieczników, Rycerzy albo Łuczników i zastąpić go 
innym z planszy. Odrzucany Potwór nie może znajdować się 
w Lesie ani w Zamku, ale Potwór, którym go zastępujemy, już 
może. Jeśli na planszy jest tylko 1 Potwór, nie możesz użyć tej 
karty.

KARTY SKARBÓW: W Mini-Dodatku dochodzi 7 nowych kart Skarbów: 
2 Bronie i 5 Wzmocnień Potworów. Dodaj je do talii i używaj w następujący 
sposób:
 • Bronie: Nowymi Broniami są Piła Łańcuchowa Krwawego Rozczłonkowa-

nia i Sztylet Zdrady.
 • Piła Łańcuchowa Krwawego Rozczłonkowania: Użyj tej 

karty wraz z kartą Trafień, by zadać Potworowi znajdują-
cemu się w kręgu Mieczników, Rycerzy albo Łuczników 
3 dodatkowe obrażenia.

 • Sztylet Zdrady: Użyj tej karty wraz z kartą Miecznika albo 
Bohatera, by zadać Potworowi znajdującemu się w kręgu 
Mieczników 3 dodatkowe obrażenia.

 • Wzmocnienia Potworów: Użyj tych kart, by pomóc 
Potworowi atakowanemu przez innego gracza - i zdo-
być przy okazji swej zdrady jakieś skarby! Przy ataku 
obróć żeton Potwora, by zaznaczyć obrażenia zadane 
przez gracza, a potem obróć go z powrotem, dodając 
mu tyle punktów życia, ile wynika ze Wzmocnienia. 
Jeśli liczba punktów życia Potwora przekroczy jego mak-
symalną wartość, zaznacz to na jego żetonie monetami 
albo innymi przedmiotami dla przypomnienia. 

Możesz zagrać te karty, gdy gracz atakuje Potwora albo natychmiast po 
tym. Jeśli gracz zabierze Trofeum do swej puli, przegapiłeś swoją szansę na 
wzmocnienie Potwora. W grze występują następujące Wzmocnienia Potwo-
rów:
 • Młody: Dodaj 1 punkt życia Potworowi, który jest atakowany. Dobierz 

1 Skarb. 
 • Uczony: Dodaj 2 punkty życia Potworowi, który jest atakowany. Dobierz 

1 Skarb. 
 • Rozwścieczony: Dodaj 3 punkty życia Potworowi, który jest atakowany. 

Jeśli po wszystkim pokonałeś Potwora w tej samej turze, zatrzymaj Tro-
feum i Skarb.

 • Przedwieczny: Obróć atakowanego Potwora na jego najniższy punkt ży-
cia. Ten Potwór nie może zostać pokonany w tej turze. Dobierz 1 kartę 
Skarbu.

 • Kolosalny: Przywróć wszystkim Potworom na planszy wszystkie punkty 
życia. Jeśli jakiś Potwór, w wyniku wcześniejszego Wzmocnienia, miał 
więcej punktów życia niż jego maksymalna wartość, uwzględnij to. Za każ-
dego wyleczonego Potwora dobierz kartę Skarbu. (To jedyne Wzmocnie-
nie Potworów, które nie jest zagrywane na atakowanego Potwora. Może 
być zagrane w dowolnym momencie.)



10

MNIEJ MUNCHKINA: Jeśli standardowa rozgrywka jest dla was za bar-
dzo munchkinowa, usuńcie karty Klątw z talii Zamku. Jeśli nadal jest za bardzo 
munchkinowa, zamiast prosić o pomoc, wymień 1 kartę 1 z 1 graczem w fazie 
Zagrywania Kart, zamiast prosić o pomoc.

WIĘCEJ PANICA:
Jeśli gra jest dla was za łatwa, wypróbujcie dowolną z tych propozycji:
 • zmniejszcie limit kart na ręce,
 • zacznijcie bez kart Skarbów,
 • grajcie bez Murów,
 • nie przetasowujcie talii Skarbów,
 • dodajcie Wzmocnienia Potworów z Mini-Dodatku Więcej Munchkina.

MNIEJ PANICA:
Jeśli gra jest dla was zbyt trudna, wypróbujcie jedną z poniższych propozycji:
 • pozwólcie na zagrywanie więcej niż 1 Broni z kartą Trafień,
 • pozwólcie na więcej niż 1 proszenie o pomoc na turę,
 • zwiększcie limit kart na ręce o 1,
 • zacznijcie z 2 kartami Skarbów,
 • w fazie 6 umieszczajcie 2 Potwory (zamiast 3),
 • dodajcie Bronie i karty Zamku z Mini-Dodatku Więcej Munchkina,
 • grajcie z kartami Postaci z Mini-Dodatku Więcej Munchkina.

GRA JEDNOOSOBOWA:
By grać samemu, usuń z gry następujące komponenty:
 • wszystkie karty Klątw z talii Zamku,
 • Klątwę Strać Pomoc spośród żetonów Potworów,
 • kartę Pomocy! (Karta Specjalna) z talii Zamku,
 • Sandały Ochrony (Broń) z talii Skarbów.

Dodatkowo wprowadź następujące zmiany do rozgrywki:
 • w fazie 1 limit kart Zamku na ręku to 6,
 • w fazie 2 limit kart Skarbów na ręku to 4,
 • nie możesz prosić o pomoc (bo nie ma innych graczy).

Przykładowa Tura 
Standardowej Wersji Gry

Joanna gra w 4-osobową wersję gry, więc jej początkowa liczba kart na ręce to 
5 kart Zamku i 1 karta Skarbu. Gra toczyła się już kilka rund i teraz, gdy Joanna 
zaczyna nowa turę, ma na ręku 3 karty Zamku i 4 Skarby. Powiedzmy, że jej 
karty Zamku to Niebieski Rycerz, Czerwony Miecznik i But-A-Pren, a jej Skar-
by to Tarcza Wszechobecności, Buty Tyłko-Kopania, Kolczaste Portki i Zapój 
Namieszania. Na planszy, w kręgu Niebieskich Rycerzy, jest Altanka, Forumowy 
Troll jest w kręgu Czerwonych Łuczników, w kręgu Zielonych Mieczników jest 
Wielki Wściekły Drób, a Rozwrzeszczany Frajer znajduje się w kręgu Niebie-
skich Łuczników.

FAZA 1: Odrzucanie 1 karty (opcjonalnie) i PÓŹNIEJ dobieranie
Joanna nie odrzuca żadnej karty Zamku, gdyż wszystkie 

3 są dla niej użyteczne. (Gdyby chciała, mogłaby od-
rzucić 1 kartę Zamku.) Ponieważ limit kart Zam-
ku na ręku wynosi 5, dobiera 2 karty Zamku 
z talii. Powiedzmy, że dobrała Miecznika 
Dowolnego Koloru i Niebieskiego 
Łucznika.

FAZA 2: Okazywanie Miłosierdzia
Joanna ma na ręku 4 karty Skarbów, a limit w tej fazie wynosi 3. Musi 

nadmiarowe karty (w tym wypadku 1 kartę) oddać graczowi, który ma najmniej 
punktów z Trofeów. Powiedzmy, że Joanna ma Tutamtenhamona (3-punktowy 
Potwór) i 3872 Orki (1-punktowy Potwór), co daje jej w sumie 4 punkty. 
Gloria ma 5 punktów, a Mariusz i Szymon po 2 punkty. Mariusz w ostatniej 
turze przeklął ją Kaczorem Zagłady, więc Joanna zdecydowała się na oddanie 
karty Szymonowi. Oddała mu Tarczę Wszechobecności, ponieważ pomaga 
ona jedynie pokonać Potwory w kręgu Rycerzy, a ona planuje pokonać Potwora 
znajdującego się w kręgu Rycerzy innymi kartami.
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FAZA 3: Zagrywanie kart, proszenie o pomoc i zdobywanie Trofeów
Joanna zagrywa Niebieskiego Rycerza w Butach Tyłko-Kopania, by poko-

nać Altankę. Natychmiast dodaje Altankę do swej kolekcji Trofeów i kładzie 
pod Altankę 1 zakryty Skarb (Pokonana Altanka jest warta 1 Skarb). Używa 
Miecznika Dowolnego Koloru w Kolczastych Portkach, by pokonać Wielki 
Wściekły Drób w kręgu Zielonych Mieczników. Potem rani Rozwrzeszcza-
nego Frajera Niebieskim Łucznikiem za 1 punkt obrażeń, przekręcając go na 
2 punkty życia.

W końcu pyta, czy ktoś byłby w stanie pomóc jej pokonać Forumowego 
Trolla, gdyby ona go przyciągnęła do kręgu Czerwonych Mieczników i zrani-
ła za 1 punkt. Gloria powiedziała, że nie, ale może użyć Środka Nasennego, 
który powstrzyma Potwory przed poruszaniem się do końca tury. Mariusz 
powiedział, że ma Miksturę Śmierdzącego Oddechu i jest gotów jej użyć, 
o ile on dostanie Trofeum z Potwora, a Joanna weźmie Skarb. Szymon po-
wiedział, że użyje Puklerza Pluskania, Joanna dostanie Trofeum, a on weźmie 
Skarb. 

Joanna wybiera Szymona, zagrywa Zapój Namieszania, przesuwa Foru-
mowego Trolla do kręgu Czerwonych Mieczników i zagrywa Czerwonego 
Miecznika, by zadać mu 1 punkt obrażeń.

FAZA 4: Dobieranie Skarbów na rękę
Teraz Joanna dodaje 2 karty Skarbów, które otrzymała w trakcie fazy Za-

grywania Kart, to samo robi Szymon. Jednym ze Skarbów Joanny jest Wie-
lofunkcyjna Broń Drzewcowa, którą może zagrać w dowolnym momencie, by 
dobrać na rękę 1 kartę Zamku. Joanna zagrywa Wielofunkcyjną Broń Drzew-
cową i dobiera kartę Zamku. Jest to Niebieski Łucznik. Pomimo iż w kręgu 
Niebieskich Łuczników jest Potwór, Joanna nie może go zagrać, gdyż karty 
Trafień nie mogą być zagrywane w dowolnym momencie. Mogą jedynie być 
zagrywane w fazie Zagrywania Kart.

FAZA 5: Przesuwanie Potworów
Wszystkie Potwory na planszy poruszają się do przodu o 1 pole. W tym 

przypadku jedynie Rozwrzeszczany Frajer przesunie się z kręgu Niebieskich 
Łuczników do kręgu Niebieskich Rycerzy. 

FAZA 6: Umieszczanie Potworów
Joanna musi teraz umieścić nowe Potwory w kręgu Lasu. Umieszcza 3, po-

nieważ gra jest 4-osobowa. Pierwszym Potworem, jakiego dobrała, był Wy-
kończony Ogier. Rzuca kością, wypada 3, więc umieszcza Wykończonego 
Ogiera w 3 strefie w kręgu Lasu. Drugim żetonem, jaki dobrała, była Klątwa. 
Klątwa mówi, że Potwory w niebieskiej strefie poruszają się o 1 pole, więc Roz-
wrzeszczany Frajer rusza się z kręgu Niebieskich Rycerzy do kręgu Niebieskich 
Mieczników. Następnie Joanna dobiera Ogarka Chaosu i umieszcza go tam, 
gdzie wskaże kość. Na końcu dobiera i umieszcza Żygaczu. Joanna kończy turę 
i gracz po jej lewej zaczyna od Fazy 1.
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