
NOWY POTWÓR 
- Anubis -

Dodatek jest kompatybilny z grami „Potwory 
w Tokio” i „Potwory w Nowym Jorku” oraz 
dodatkami do nich. 

POWÓDŹ

Gracze rzucają 1 kostką mniej. 

Odrzuć 1 kostkę.Weź dodatkową 

zieloną kostkę i sam 

ustal na niej wynik.

SZALEJĄCA

Działanie stałe 

Działanie węża

Działanie Anch

Nazwa 

KARTY KLĄTW

Dodatek wprowadza do gry nowy element – 
kostkę Losu w kształcie piramidy! Można jej 
używać podczas gry, nawet jeśli gra się bez 
Ewolucji czy Anubisa.
•  Jeśli  używacie  kostki  Losu, potasujcie 
karty Klątw i ułóżcie je w zakrytym stosie. Od-
kryjcie i przeczytajcie pierwszą kartę z wierz-
chu. Klątwa będzie działać na wszystkich 
graczy do czasu, gdy zostanie ona zastąpiona 
nową kartą. Działanie opisane na niebieskim 
tle jest stałe. Dwa dodatkowe działania na 
dole karty występują przy wyrzuceniu odpo-
wiedniego symbolu na kostce (patrz niżej).
•  Rzucasz  kostką  Losu  razem  z  czarnymi 
kostkami z podstawowej gry. Możesz rzucać 
nią ponownie albo odłożyć na bok, jak każdą 
inną kostkę, jednak karty modyfikujące rzuty 
kostkami nie mają na nią wpływu.
• Wynik rzutu kostką Losu zawsze musi być 
rozpatrzony przed innymi kostkami. Hieroglif 
na szczycie kostki pokazuje wynik rzutu.

SYMBOLE NA KOSTCE LOSU

Nowa Klątwa. Odrzuć aktualną 
Klątwę i odkryj nową.

Nic się nie dzieje, jednak stałe 
działanie opisane na niebieskim 
tle wciąż obowiązuje.

Przygotuj się na gniew boga. 
Wykonaj działanie opisane na 
karcie pod symbolem węża.

Spływa na ciebie łaska Anch. 
Wykonaj działanie opisane na 
karcie pod symbolem Anch.



EWOLUCJE
Ewolucje wykorzystywane są w grze z dodat-
kiem „Power up!”. Wybierz odpowiednią 
talię Ewolucji w zależności od tego, czy 
gracie w „Potwory w Tokio”, czy „Potwory 
w Nowym Jorku”. 

UWAGA:  Jeśli karty / Ewolucje i Klątwy mają 
wykluczające się działania, to obowiązują te 
negatywne / zakazujące. 
Na przykład, jeśli karta każe graczowi opuścić 
Tokio, a Klątwa zabrania opuszczania Tokio, to 
gracz zostaje w Tokio.

ZŁOTY SKARABEUSZ
Złoty Skarabeusz pozwala na uniknięcie 
negatywnego działania niektórych Klątw. 
Na początku gry Skarabeusza otrzymuje 
gracz, który będzie grał ostatni.

  ZAWARTOŚĆ
• 1 plansza potwora Anubisa
• 1 pionek potwora wraz z podstawką
• 1 kostka Losu
• 24 karty Klątw
• 1 karta Złotego Skarabeusza
• 8 Ewolucji do „Potworów w Tokio”
• 8 Ewolucji do „Potworów w Nowym Jorku”
• 1 instrukcja
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