UWAGA: NIEKTÓRE ZAPISY MOGĄ DOTYCZYĆ KART, KTÓRE
JESZCZE NIE UKAZAŁY SIĘ W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ.
Errata wersji polskiej:
ZABÓJCZA RIPOSTA
JAIME LANNISTER, KRÓLOBÓJCA
PRAWIDŁOWY AKTYWATOR TEJ KARTY POWINIEN BRZMIEĆ:
„Kiedy wroga Jednostka Bojowa wykonuje Atak Wręcz,
zanim Kości Ataku zostaną rzucone:”
ZABÓJCZA
RIPOSTA

ZABÓJCZA
RIPOSTA

JAIME LANNISTER - KRÓLOBÓJCA

JAIME LANNISTER - KRÓLOBÓJCA

Kiedy wroga Jednostka Bojowa
wykonuje Atak Wręcz, zanim
Kości Ataku zostaną rzucone:
Za każde Pudło ta jednostka
otrzymuje jedno automatyczne
Trafienie. Jeśli atakuje jednostkę
Jaimego Lannistera, otrzymuje +2
dodatkowe automatyczne Trafienia.

Kiedy wroga Jednostka Bojowa
jest wykonuje Atak Wręcz, zanim
Kości Ataku zostaną rzucone:
Za każde Pudło ta jednostka
otrzymuje jedno automatyczne
Trafienie. Jeśli atakuje jednostkę
Jaimego Lannistera, otrzymuje +2
dodatkowe automatyczne Trafienia.

WERSJA POPRAWNA

WERSJA ORYGINALNA

DZIEWCZYNKI BĘKARTA, RÓD BOLTON
OSTRZA I KŁY
ROZKAZ: SZARŻA PO SALWIE
Po tym, jak ta jednostka
przeprowadzi Atak Dystansowy:
Ta jednostka może wykonać darmową
akcję Szarży przeciwko wrogowi,
który był celem tego ataku.

5

ŁUKI TROPICIELI

3+ 4 4 4

ŁUKI TROPICIELI
• Daleki Zasięg
• Jeżeli obrońca wyrzuci 1 na
którejkolwiek kości podczas Rzutów
Obronnych, staje się Narażony.

OSTRZA I KŁY

3+ 6 6 3
6+

5+
DZIEWCZYNKI
BĘKARTA
RÓD BOLTON

ŁUKI TROPICIELI

3+ 4 4 4

ŁUKI TROPICIELI
• Daleki Zasięg
• Jeżeli obrońca wyrzuci 1 na
którejkolwiek kości podczas Rzutów
Obronnych, staje się Narażony.

OSTRZA I KŁY

3+ 6 6 3
6+

OSTRZA I KŁY
Mordercze (Obrońcy otrzymują
modyfikator -2 do Testów Paniki).

WERSJA POPRAWNA

1

ROZKAZ: SZARŻA PO SALWIE
Po tym, jak ta jednostka
przeprowadzi Atak Dystansowy:
Ta jednostka może wykonać darmową
akcję Szarży przeciwko wrogowi,
który był celem tego ataku.

5

5+
DZIEWCZYNKI
BĘKARTA
RÓD BOLTON

OSTRZA I KŁY
Mordercze (Obrońcy otrzymują
modyfikator -2 do Testów Paniki).

WERSJA ORYGINALNA
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
FAQ OGÓLNY:
P: Niektóre karty Dodatków mają adnotację „Ten model jest zawsze ostatnim modelem niszczonym w tej jednostce”. Czy to znaczy, że nie
można ich zniszczyć za pomocą Umiejętności lub efektów odrzucających Dodatki?

O: Nie. Ta adnotacja to tylko przypomnienie ogólnych reguł dotyczących Dodatków. Umiejętności i efekty, których celami są Dodatki i które
mogą je niszczyć/odrzucać, wciąż działają na te modele.

P: Jeśli Dodatek posiada Umiejętność, która jest aktywowana kiedy Jednostka zostaje zniszczona, co dzieje się w sytuacji, kiedy ten model
jest niszczony/odrzucany przez zniszczeniem całej jednostki?

O: Umiejętność ta nie zostanie aktywowana.

P: Jeśli przeciwnik zagrywa Dodatek, który jest dołączany do mojej jednostki (jak np. Jaqen H`ghar, Bezimienny), a został już do niej dołączony
inny Dodatek, w jaki sposób określana jest ich kolejność na tacce?

O: Właściciel jednostki ustala kolejność ustawienia modeli na tacce.

P: Czy oznacza to, że jeśli jednostka ta otrzyma wystarczająco dużo Ran aby zniszczyć ten Dodatek, ale nie tyle, aby zniszczyć całą jednostkę,
to Dodatek ten jest odrzucany, a jego Umiejętność tracona?

O: Tak.

P: Czy celami Umiejętności/efektów mogą być jednostki, które nie znajdują się na polu bitwy (jak na przykład Jednostki Bojowe znajdujące
się w Rezerwie)?

O: Nie.

P: Czy jednostki wykonują Test Paniki zawsze, gdy otrzymują obrażenia?
O: Nie. Jednostki wykonują Testy Paniki tylko, jeśli były celem Ataku oraz w sytuacji, gdy jakiś efekt w grze wyraźnie im to nakazuje.
P: Czy jeśli Dodatek zostaje zniszczony lub w jakikolwiek sposób usunięty z jednostki, traci ona jego Umiejętności?
O: Tak.
P: Dodatek został zniszczony, ale później jednostce przywracane są Rany. Czy można przywrócić Dodatek?
O: Nie. Kiedy Dodatek zostaje zniszczony, jest tracony na stałe. Jednostka może przywrócić tylko zwykłe, szeregowe modele.
P: Czy Umiejętności takie jak „Błyskawiczne Natarcie” czy „Najazd” (które są uruchamiane, kiedy jednostka jest celem efektu Strefy na
Planszy Taktyk) mogą być aktywowane, jeśli inna Strefa w jakiś sposób otrzyma efekt wskazanej Strefy?

O: Nie. Takie Umiejętności/efekty mogą być aktywowane, jeśli jednostka jest celem dokładnie tej Strefy, która została wyszczególniona w opisie
Umiejętności lub efektu. Warto jednak zauważyć, że Umiejętności te (Błyskawiczne Natarcie czy Najazd) zastępują efekt danej strefy
(jakikolwiek by on nie był) własnym, w obu przypadkach darmową akcją Szarży.

P: Czy Umiejętność Przynależność: X dodaje słowa kluczowe do jednostki czy zastępuje te, które już się na niech znajdują?
O: Przynależność: X niczego nie usuwa z jednostki. Po prostu dodaje dodatkowe słowa kluczowe, które mogą aktywować różne efekty itp.
P: Czy mogę wydawać żetony Stanu jednocześnie z innymi efektami, które można wykorzystać w tym samym momencie?
O: Tak.
P: Czy mogę poruszyć się/wykonać zwrot poza krawędź stołu?
O: Poruszyć – nie. Wykonać zwrot – tak. Krawędź stołu jest traktowana jako teren Nie Do Przebycia.
P: Jeżeli przeciwnik, z którym jestem Związany Walką zostaje zniszczony inaczej, niż poprzez Atak Wręcz, czy mogę ruszyć „Naprzód!” lub
wykonać zwrot jednostkami, które były z nim Związane Walką?

O: Nie. Ruch „Naprzód!” (i zwroty wykonywane w ramach tego efektu) są dozwolone tylko i wyłącznie wtedy, jeśli związane walką
z przeciwnikiem jednostki zniszczą go poprzez Atak Wręcz.
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P: Co dzieje się w sytuacji, kiedy nie mogę zmieścić wszystkich swoich jednostek w swojej Strefie Rozstawienia?
O: Jednostki, których nie można było rozstawić z braku miejsca zostaną rozstawione w ramach swojej aktywacji w tej rundzie (po rozstawieniu
otrzymują żeton Aktywowania).

P: Czy jednostka może Przemieścić się w zasięg przy wykonywaniu Ataku Dystansowego, czy też musi mieć cel w zasięgu przed
Przemieszczeniem?

O: Cel musi być w zasięgu po Przemieszczeniu. Oznacza to, że Atak Dystansowy na Daleki Zasięg można efektywnie wykonać będąc
maksymalnie 14 cali od celu, a atakując na Bliski Zasięg – 8 cali.

P: Czy „Po tym, jak jednostka zostanie zaatakowana” i „Po tym, jak jednostka zostanie zniszczona” to ten sam aktywator?
O: Nie. Jednostka może zostać zniszczona w różnych etapach rozstrzygania Ataku, na przykład w wyniku Ran odniesionych po nieudanych
Rzutach Obronnych lub tych otrzymanych po niezdanym Teście Paniki (w rzadkich przypadkach także podczas innych kroków, wskutek
działania różnych Umiejętności, jak na przykład „Kontratak”). Efekty „Po tym, jak jednostka zostanie zaatakowana” rozstrzygane są dopiero
po przeprowadzeniu wszystkich kroków wchodzących w skład akcji Ataku – rozliczeniach Trafień, zadaniu Ran, Testu Paniki itp. Oznacza
to też, że efekty te aktywowane są PO efektach rozstrzyganych „Po tym, jak jednostka zostanie zniszczona”.

P: A co w takim razie z „Naprzód!”?
O: „Naprzód!” nie jest krokiem akcji Ataku – jest to efekt w grze, będący następstwem Ataku, ale nie jest jego częścią. Jego reguły dokładnie
wskazują, że efekt ten rozstrzygany jest po rozpatrzeniu wszystkich innych Umiejętności i/lub efektów, wliczając w to „Po tym, jak
jednostka zostanie zaatakowana”.

P: Jeśli wykonuję Szarżę i kończę ruch na Ostrokole, to czy otrzymuję karę k3+1 Ran dwukrotnie?
O: Nie. Jednostka otrzyma k3+1 Ran tylko raz, w momencie zakończenia ruchu na terenie Ostrokołu, przed rozpatrzeniem Ataku Wręcz.
P: Jeśli wykonuję i wchodzę w kontakt z wrogiem, ale w wyniku przesuwania tacki mojej jednostki (krok „Orientacja wobec wroga”, str. 16 Księgi
Zasad) znajdę się na TRUDNYM lub SPOWALNIAJĄCYM terenie, to co wtedy?

O: Kiedy Szarża rozstanie rozstrzygnięta jako Udana, nie można później w żaden sposób zmienić ją w Nieudaną Szarżę. Tereny o tych słowach
kluczowych miałyby wpływ na tę jednostkę tylko wtedy, gdyby poruszała się ona przez nie podczas pokonywania Dystansu Szarży, a nie
podczas orientowania walczących wobec siebie, kiedy znajdą się już we wzajemnym kontakcie.

P: Kilka wrogich jednostek jest ustawionych dokładnie obok siebie i stykają się całymi krawędziami swoich tacek. Jedna z nich jest celem
Udanej Szarży, przez co atakujący styka się narożnikami tacki z rogami sąsiednich jednostek. Co wtedy?

O: Wrogie jednostki są odsuwane o 1”, zgodnie z zasadami opisanymi w ramce „W ZWARCIU Z WIELOMA WROGAMI” (Księga Zasad, str. 16).

FAQ - TRYBY GRY
P: Starcie Królów – jakie ograniczenia obowiązują przy ponownym wystawianiu jednostek?
O: Jednostki są wystawiane ponownie bez żetonów Stanu, dołączonych jakichkolwiek kart oraz w ogóle bez niczego (wliczając w to dodane
lub usunięte modele), co nabyła przed zniszczeniem. Umiejętności i efekty, które można zagrać „raz na grę” i zostały użyte, cały czas
uważane są za wykorzystane.

P: Nawałnica Mieczy – w jaki sposób ustalana jest Linia Wzroku oraz Zasięg dla ataku „Strzały” Murów Zamkowych?
O: „Strzały” mogą razić wrogów w Dalekim Zasięgu od dowolnej części Murów Zamkowych.
P: Wichry Zimy – czy w przypadku misji „Zdobywasz punkty za tę Misję, kiedy zniszczysz wrogiego Dowódcę” otrzymuję Punkty Zwycięstwa,
jeśli wrogi Dowódca ginie wskutek efektu wywołanego przez jego właściciela?

O: Tak, zdobędziesz punkty za tę misję w każdej sytuacji, w której zniszczony zostanie wrogi Dowódca.
P: Wichry Zimy – jak działa druga część misji „Zdobądź 1 Punkt Zwycięstwa pod koniec rundy jeśli kontrolujesz 1 (i tylko jeden) Cel Lub
Natychmiast ujawnij tę Misję i zdobądź 3 Punkty Zwycięstwa, jeśli zniszczyłeś wroga kontrolującego Cel”, jeśli wylosujemy ją jako Misję
Otwartą?
O: Gracz zdobędzie 3 Punkty Zwycięstwa w każdej sytuacji, w której zniszczy wroga kontrolującego Cel.

P: Ogień i Krew – czy otrzymuję +1 dodatkowy Punkt Zwycięstwa, kiedy moja Naznaczona jednostka zniszczy wrogi oddział, który normalnie
nie zapewnia żadnych PZ?

O: Tak. Punkty Zwycięstwa przyznawane są tu za udane działania Naznaczonej jednostki, nie za zniszczonych wrogów.
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STARKOWIE: FAQ 1.6
JEDNOSTKI STARKÓW
WIERNE TARCZE TULLYCH
P: Jaki wpływ ma „Rozkaz: Ściana Tarcz” na liczbę rzucanych przeze mnie Kości Obrony?
O: Efekt „Ściany Tarcz” rozstrzygany jest „po rzucie kośćmi Ataku”. Najpierw rzucasz k3 i automatycznie blokujesz tyle Trafień, ile wyrzuciłeś.
Następnie rzucasz Kością Obrony za każde Trafienie, jakiego nie udało ci się zablokować.

P: Kto wybiera, które kości są blokowane przez „Ścianę Tarcz” (w sytuacji, w której miałoby to znaczenie)?
O: Właściciel Wiernych Tarcz.

ŁUCZNICY STARKÓW
P: Co dokładnie jest ignorowane wskutek zapisu „Ten atak ignoruje inne jednostki i elementy Terenu przy ustalaniu Linii Wzroku”?
O: Łucznicy ignorują wszelkie słowa kluczowe terenów (na przykład OSŁONA lub BLOKUJE LINIĘ WZROKU) i mogą wyznaczać Linię Wzorku
przez każdą jednostkę, przyjazną lub wrogą.

STRONNICY STARKÓW
RODRIK CASSEL, DOŚWIADCZONY WETERAN
P: Czy pierwsza część jego Umiejętności jest aktywowana, gdy zajmuję strefę
O: Tylko Rodrikiem.

Rodrikiem, czy dowolnym Stronnikiem?

DODATKI STARKÓW
BRAN I HODOR, OBROŃCA I PODOPIECZNY
P: Czy automatyczne Trafienia ze „Zmiennoskóry Brana” uzyskują Umiejętności broni jednostek, do których dołączona jest ich karta (jeśli
oczywiście jednostki te są celem tego Rozkazu)?

O: Tak, te dodatkowe Trafienia traktowane są jako zadane przez te jednostki i otrzymują wszelkie odpowiednie Umiejętności, efekty itp.

BRYNDEN TULLY, CZARNA RYBA
P: Jak długo trwa „Rozkaz: Utrzymać Szyk”?
O: Do końca Tury.

EDDARD STARK, LORD WINTERFELL
P: Kiedy dokładnie aktywowany jest „Rozkaz: Za Północ!”?
O: „Za Północ!” używany jest przed rzutem Kośćmi Ataku. Tym samym współdzieli aktywator z innymi kartami/efektami, które można zagrywać
w tym momencie. Należy pamiętać, że przywrócenie Ran może mieć wpływ na liczbę rzucanych później przez jednostkę Kości Ataku.
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KAPITAN WIERNYCH MIECZY
P: Czy mogę użyć żetonu Narażenia z „Wyszkolenia Wojennego” w tym samym ataku, w którym położyłem ten żeton na wrogiej jednostce?
O: Tak, żeton ten jest kładziony na jednostce „po tym, jak rzucone zostaną Kości Ataku”. Żeton Narażenia może zostać wydany tylko po tym,
jak obrońca wykona swoje Rzuty Obronne, czyli na znacznie późniejszym etapie akcji Ataku.

RICKON STARK, KSIĄŻĘ WINTERFELL
P: Na karcie Rickona jest napisane, że „zawsze jest ostatnim modelem usuwanym z jednostki”. Czy to oznacza, że nie może być on wcześniej
celem Umiejętności lub efektów pozwalających na niszczenie/odrzucanie Dodatków?

O: Nie. Ta adnotacja to tylko przypomnienie ogólnych reguł dotyczących Dodatków. Umiejętności i efekty, których celami są Dodatki i które
mogą je niszczyć/odrzucać, wciąż działają na te modele. Należy jednak pamiętać, że Umiejętność „Cenny Jeniec” aktywowana jest tylko
wtedy, kiedy jednostka zostanie zniszczona. Jeżeli Rickon zostanie zabity wcześniej, Umiejętność zostanie stracona.

OSHA, STRAŻNICZKA WŁÓCZNICZEK
P: Czy Umiejętność „Walczyć Do Końca” może być aktywowana wiele razy podczas tego samego ataku?
O: Tak.
P: Czy jest aktywowana także wtedy, gdy zniszczony zostanie ostatni szereg?
O: Tak.

KARTY TAKTYK STARKÓW
DRUZGOCĄCE UDERZENIE
P: Kiedy dokładnie podczas Szarży mogę użyć tej karty?
O: „Druzgocące Uderzenie” musi zostać zagrane w momencie deklarowania Szarży. Tym samym współdzieli aktywator z innymi kartami/
efektami, które można zagrywać w tym momencie.

P: W sytuacji kiedy rzucam kilkoma kośćmi ustalającymi Dystans Szarży, czy ta karta pozwala mi przerzucić wszystkie/dowolne z nich?
O: Tak.

ŻARLIWOŚĆ WILKORA
P: Czy mogę użyć tej karty po wykonaniu Testu Paniki?
O: Nie, „Żarliwość Wilkora” musi zostać zagrana przed rzuceniem kośćmi w Teście Paniki.

DOMINACJA W WALCE (RODRIK CASSEL, DOWÓDCA ZBROJNYCH)
P: Kiedy dokładnie używana jest ta karta?
O: „Dominacja w Walce” używana jest przed rzutem Kośćmi Ataku. Tym samym współdzieli aktywator z innymi kartami/efektami, które
można zagrywać w tym momencie.

P: Które dokładnie Umiejętności są tracone?
O: Wszystkie te, które odnoszą się do Ataku lub są oznaczone ikonami

Należy pamiętać, że efekt ten nie anuluje zasad ogólnych
dotyczących tracenia Umiejętności, tj. tego typu efekty anulują tylko Umiejętności wydrukowane na karcie jednostki lub/i Dodatku.
Umiejętności i efekty uzyskiwane z innych, zewnętrznych źródeł nie mogą zostać utracone, chyba że jakaś szczególna zasada mówi inaczej.
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PÓŁNOCNA ZACIEKŁOŚĆ
P: W którym dokładnie momencie Ataku używana jest ta karta?
O: „Północna Zaciekłość” używana jest przed tym, jak rzucone zostaną Kości Ataku. Tym samym współdzieli aktywator z innymi kartami/
efektami, które można zagrywać w tym momencie.

ZBROJNY PODJAZD (BRYNDEN TULLY, DOWÓDCA LEKKIEJ JAZDY)
P: Czy ataki umożliwiane przez tę kartę mogą otrzymywać Bonusy z Flanki/Tyłów? Jeśli tak, to jak są one ustalane?
O: Tak. Bonusy z Flanki/Tyłów ustalane są za pomocą Strefy Wzroku, w której jednostka Kawalerii rozpoczęła swoją akcję.

DOSKONAŁE ROZMIESZCZENIE (ROBB STARK, WILCZY LORD)
P: Co stanie się w sytuacji, gdy mój cel wyjdzie z zasięgu lub na taką pozycję, w której przeprowadzenie Udanej Szarży będzie niemożliwe?
O: Dotycząca jednostki Robba część karty aktywowana jest przez ruchem przeciwnika - po wykonaniu zwrotu, ale przed rzutem ustalającym
Dystans Szarży. Przeciwnik musi ten rzut wykonać i poruszyć się normalnie, ale prawdopodobnie nie uda mu się wejść w kontakt z celem,
przez co jego Szarża będzie Nieudana.

NADCHODZI ZIMA
P: Czy mój przeciwnik może odpowiedzieć na tę kartę Rozkazami lub zagraniem swoich Kart Taktyk?
O: „Nadchodzi Zima” zapobiega Rozkazom/Kartom Taktyk od momentu, w którym zostanie rozstrzygnięta. Istnieje więc małe okno, w
którym można przeciw tej karcie zagrywać Rozkazy/Karty Taktyk, które mogłoby zapobiec jej wejściu w życie. Umożliwia to na przykład
aktywator „Kiedy przeciwnik zagrywa Kartę Taktyki” (ma go między innymi karta „Kontrspisek”, która może całkowicie anulować
„Nadchodzi Zima”).

LANNISTEROWIE: FAQ 1.6
DODATKI LANNISTERÓW
GREGOR CLEGANE, GÓRA
P: Czy „Niepowstrzymana Furia” wymaga przeprowadzenia Udanej Szarży, aby wywołać Panikę u przeciwnika?
O: Nie. Samo zadeklarowanie Szarży wystarczy, aby wrogowie stali się Spanikowani.

SANDOR CLEGANE, OGAR
P: Czy ta sama pojedyncza jednostka wroga może być celem kilku efektów „Wyciąć Ich w Pień!”?
O: Nie. Jednostka będzie w tej sytuacji celem tylko jednego efektu „Wyciąć Ich w Pień!”, wszelkie dodatkowe nie będą miały żadnych skutków.

KAPITAN GWARDII
P: W sytuacji, gdy Kapitan Gwardii jest ostatnim modelem w jednostce Gwardzistów Lannisterów, czy mogę użyć „Za Wszelką Cenę”, aby
aktywować „Dominację Lannisterów”?

O: Tak. To całkiem demoralizujące dla wojska, gdy widzą wroga, który woli zginąć, niż uciec!
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KARTY TAKTYK LANNISTERÓW
GNIEW GÓRY (GREGOR CLEGANE, GÓRA)
P: Kiedy dokładnie podczas ataku mogę użyć tej karty?
O: „Gniew Góry” zagrywany jest przed tym, jak rzucone zostaną Kości Ataku. Tym samym współdzieli aktywator z innymi kartami/efektami,
które można zagrywać w tym momencie.

OPŁACONY BUNT
P: Czy część „i otrzyma również k3 Ran” rozstrzygana jest zawsze, czy tylko wtedy, kiedy przeciwnik nie zda Testu Morale?
O: Cały efekt karty wchodzi w życie tylko wtedy, jeśli przeciwnik nie zda testu Morale, zadanie k3 Ran również.

KARTY NEUTRALNE: FAQ 1.6
JEDNOSTKI NEUTRALNE
DZIEWCZYNKI BĘKARTA, RÓD BOLTON
P: Co się stanie, jeśli w pierwszej kolejności usunę z tacki modele „Treserów”, pozostawiając na niej same figurki „Psów”?
O: Nic. Statystyki i umiejętności jednostki określa karta, a nie rodzaj modeli na tacce.

NEUTRALNI STRONNICY
PETYR BAELISH, LITTLEFINGER
P: Czy Petyr może uruchamiać efekty takie jak „Błyskawiczne Natarcie” czy „Najazd”, zamieniając efekty stref na Planszy Taktyk za pomocą
Umiejętności „Mistrz Wielkiej Gry”?

O: Nie. Efekty te wymagają dokładnie tych stref, które są wymienione w ich opisie. Patrz FAQ Ogólny.

NEUTRALNE DODATKI
BRIENNE, DZIEWICA Z TARTHU
P: W Starciu Królów lub Nawałnicy Mieczy Brienne wybiera za cel „Rycerskiej Przysięgi” jakąś jednostkę i zostaje ona zniszczona, a następnie
wystawiona ponownie. Czy jednostka Brienne w tej sytuacji dalej otrzymuje bonusy przeciwko temu wrogowi?

O: Tak.

RAMSAY SNOW, SADYSTA
P: Czy ta sama pojedyncza jednostka wroga może być celem kilku efektów „Wyciąć Ich w Pień!”?
O: Nie. Jednostka będzie w tej sytuacji celem tylko jednego efektu „Wyciąć Ich w Pień!”, wszelkie dodatkowe nie będą miały żadnych skutków.
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NEUTRALNE KARTY TAKTYK
NASZA STAL JEST OSTRA (RAMSAY SNOW, BĘKART BOLTONA)
P: W którym dokładnie momencie Ataku mogę użyć tej karty?
O: „Nasza Stal Jest Ostra” zagrywana jest przed rzuceniem Kośćmi Ataku. Tym samym współdzieli aktywator z innymi kartami/efektami,
które można zagrywać w tym momencie.

OKRUTNE METODY (RAMSAY SNOW, BĘKART BOLTONA)
P: Kto dokładnie musi wykonać Test Paniki z modyfikatorem – 3: Atakujący czy Obrońca?
O: Atakujący wykonuje ten Test Paniki, jeśli nie uda mu się zniszczyć Obrońcy. Postaraj się więc nie zawieść Ramseya!

STRACH TRZYMA CZŁOWIEKA PRZY ŻYCIU (ROOSE BOLTON, LORD DREADFORT)
P: Czy fragment „(…) a 1 związana z nią walką jednostka Rodu Bolton może odzyskać do k3 Ran” wchodzi w życie tylko wtedy, gdy będąca
celem tej karty jednostka nie zda Testu Morale, czy też w każdym przypadku, kiedy zagrywana jest ta karta?

O: Cały efekt tej karty (w tym odzyskanie k3 Ran przez jednostkę Boltonów) wchodzi w życie tylko wtedy, gdy będąca celem tej karty wroga
jednostka nie zda Testu Morale.

WYKALKULOWANE OKRUCIEŃSTWO (ROOSE BOLTON, LORD DREADFORT)
P: Czy gdyby udało mi się anulować efekt żetonu Stanu, to anulowałbym też całe działanie tej Karty Taktyki?
O: Nie. Wydanie żetonu jest tylko małą częścią rozpatrywania efektu tej Karty Taktyki. Warto zauważyć, że w przypadku tej karty sam żeton
nie wywołuje swojego zwykłego efektu, tylko ten opisany na karcie.

ZASKAKUJĄCA STRATEGIA
P: Czy gdy zagrywam tę kartę, to mój przeciwnik może odpowiedzieć jakimiś Kartami Taktyk?
O: „Zaskakująca Strategia” zapobiega Kartom Taktyk od momentu, w którym zostanie rozstrzygnięta. Istnieje więc małe okno, w którym
można przeciw tej karcie zagrywać Rozkazy/Karty Taktyk, które mogłoby zapobiec jej wejściu w życie. Umożliwia to na przykład
aktywator „Kiedy przeciwnik zagrywa Kartę Taktyki” (ma go między innymi karta „Kontrspisek”, która może całkowicie anulować
„Zaskakującą Strategię”).
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