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ROZKAZ: SZYBKI ODWRÓT
Po tym, jak wroga jednostka rozpatrzy 
Atak Wręcz na tę jednostkę: 
Ta jednostka wykonuje 1 Akcję Odwrotu.
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ROZKAZ: BŁYSKAWICZNY OSTRZAŁ
Po tym, jak ta jednostka rozpatrzy 
Akcję Manewru lub Odwrotu: 
Ta jednostka wykonuje 1 Akcję Ataku 
Dystansowego.

KAWALERIA
• Każdy model w tej jednostce ma 3 Rany.
• Na początku aktywacji tej jednostki 
może ona wykonać 1 Akcję Manewru.
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Kiedy wroga jednostka 
wykonuje Atak Wręcz, po 

rzucie Kośćmi Obrony:

MISTRZOWSKIE 
ODPIERANIE

BELWAS - MOCARNY

Kiedy przyjazna jednostka Piechoty 
lub kawalerii jest Atakowana, 

po rzucie Kośćmi Obrony:

MISTRZOWSKIE 
ODPIERANIE

BELWAS - MOCARNY

FAQ + ERRATA WERSJI POLSKIEJ 2021 V.1.0  
 RULEBOOK 2021

Str. 16, Szarża
                   WERSJA POPRAWNA         WERSJA ORYGINALNA

Str. 18, Bonusy w Walce
                   WERSJA POPRAWNA         WERSJA ORYGINALNA

Str.22, Modyfikatory Rzutów
W polskiej wersji instrukcji zabrakło na końcu tej sekcji jednego akapitu o następującym brzmieniu:

"Czasami wskutek działania jakiegoś efektu/Umiejętności jednostka będzie musiała wykonać rzut Najmniejszą lub Największą Liczbą Kości Ataku. Jeżeli oba te efekty 
oddziałują na tę samą jednostkę w tym samym momencie, rzuca ona Najmniejszą Liczbą Kości Ataku."

WETERANI DOTHRAKÓW
                   WERSJA POPRAWNA         WERSJA ORYGINALNA

MISTRZOWSKIE ODPIERANIE (Belwas Mocarny)

                   WERSJA POPRAWNA         WERSJA ORYGINALNA

•  Rozstrzygnij Atak. Po ostatecznym rozmieszczeniu Atakujący 
rozstrzyga 1 Akcję Ataku Wręcz wobec obrońcy.

•  BONUS Z SZARŻY: Kiedy jednostka przeprowadza Atak Wręcz 
będący częścią akcji Szarży, może w jego trakcie przerzucić wszystkie 
Kości Ataku.

•  BONUS Z SZARŻY: Kiedy Jednostka przeprowadza Atak Wręcz 
będący częścią Akcji Szarży, może w jego trakcie przerzucić dowolne 
Kości Ataku.

•  Rozstrzygnij Atak. Po ostatecznym rozmieszczeniu Atakujący 
rozstrzyga 1 Atak Wręcz wobec obrońcy (to nie jest osobna Akcja).
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P:  Czy jeśli Dodatek zostaje zniszczony lub w jakikolwiek sposób usunięty z jednostki, traci ona jego Umiejętności?
O: Tak.

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, Dodatek jest odrzucany, a jego Umiejętność tracona?

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 mogę wybierać za cel efektów/Umiejętności jednostki, które nie znajdują się na polu bitwy (jak np: 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 Umiejętności takie jak „Rozkazy Korony” czy „Z Miłości Do Złota” (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.

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.

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 za pomocą Przemieszczenia mogę wyjść z kontaktu z wrogim oddziałem i przestać być związany walką?
O: Nie.

P: Czy jednostka może Przemieścić się w zasięg przy wykonywaniu Ataku Dystansowego czy 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.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

FAQ OGÓLNY:
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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: Czy efekty Terenu mają zastosowanie wobec jednostki, która kończy na nich swoją Akcję Szarży, ale podczas ruchu nie przechodziła przez nie?
O: Tak, te efekty muszą zostać rozstrzygnięte w ramach tej Akcji Szarży.

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).

P: Czy jednostki można rozstawiać bliżej niż 1 cal od wrogich oddziałów, jako że nie jest to ruch?
O: Nie.

P: Kiedy Dodatek, który wykorzystał już swój Rozkaz przenoszony jest do innej jednostki, to czy jego Rozkaz dalej uważany jest za 
wykorzystany w tej Rundzie?

O: Tak.

P: Czy efekty/Umiejętności uruchamiane „Po rzucie Kośćmi Obrony” mogą zostać użyte nawet wtedy, kiedy efekt zabrania rzutu Kośćmi 
Obrony?

O. Tak. Nawet, jeśli kości nie zostaną rzucone, poszczególnych kroków rozstrzygania walki nie pomija się.

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, co nabyły przed 

zniszczeniem (wliczając w to dodane lub usunięte modele). Umiejętności i efekty które można zagrać „raz na grę” cały czas uważane są za 
wykorzystane.

P: Starcie Królów – Czy otrzymuję +1 Punkt Zwycięstwa, gdy jednostka mojego Dowódcy zniszczy wrogi oddział, za który normalnie nie 
zapewniał żadnych PZ?

O: Tak. Punkty Zwycięstwa zdobywane są w tym przypadku za udane działania jednostki Dowódcy, nie za zniszczonych wroga.

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: 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.

P: Tu i Teraz – Czy aby skorzystać z zasady na str. 36 Księgi Zasad, mówiącej, że „W swojej akcji, zamiast zajmować strefę Stronnik może 
zostać ustawiony w Kwadracie” muszę mieć możliwość zajęcia strefy?

O: Nie. Możesz ustawić Stronnika w Kwadracie nawet wtedy, gdy Plansza Taktyk jest już całkowicie wypełniona.

P: Tu i Teraz – W jaki sposób na zdobywanie punktów wpływają Dodatki dołączone do jednostek wroga, jak np: „Zdrajca”?
O: Liczą się one dla tego z graczy, który opłacił ich koszt punktowy.
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P: Mroczne Skrzydła, Mroczne Słowa – kiedy można zacząć zdobywać punkty z kart misji?
O: Karty misji mogą być zagrywane w dowolnym momencie, kiedy tylko zostaną spełnione opisane na nich warunki. Także w pierwszej 

Rundzie.

P: Wichry Zimy – Czy jeżeli gracze wybiorą tę samą misję, zdobywają za nią punkty dwa razy w przypadku jej wypełnienia?
O: Tak.

P: Tu i Teraz – Jeżeli jednostka jest wystawiana ponownie, ale jej Dodatek został przesunięty do innego oddziału (np: wskutek działania 
„Uporządkowania Szyku”), to czy jest wystawiana ponownie z tym Dodatkiem?

O: Tak. Jednostka jest wystawiana ponownie dokładnie w tym samym kształcie, w jakim rozpoczynała grę. W tym przypadku obie jednostki 
będą miały po kopii tego samego Dodatku.

UMIEJĘTNOŚCI
COKOLWIEK SIĘ WYDARZY

P: Czy mogę natychmiast wydać wygenerowany przez tę Umiejętność żeton Osłabienia jeszcze w tej Akcji Ataku?
O: Tak.

CZARNY OGIEŃ (Drogon)

P: Czy ten Atak zadaje k3+3 Rany za każde Trafienie, czy k3+3 Rany niezależnie od liczby trafień?
O: Wykonujesz tylko jeden rzut k3, niezależnie od liczby uzyskanych Trafień.

DOMINACJA LANNISTERÓW

P: Czy ta Umiejętność zadaje w sumie +1 Ranę za oblanie Testu Paniki, czy +1 Ranę za każdy szereg, jaki pozostał jednostce posiadającej 
„Dominację Lannisterów”?

O: +1 Ranę za każdy szereg, jaki pozostał jednostce posiadającej „Dominację Lannisterów”.

DOMINACJA THENNÓW

P: Czy ta Umiejętność zadaje w sumie +1 Ranę za oblanie Testu Paniki, czy +1 Ranę za każdy szereg, jaki pozostał jednostce posiadającej 
„Dominację Thennów”?

O: +1 Ranę za każdy szereg, jaki pozostał jednostce posiadającej „Dominację Thennów”.

DRWINY

P: W jaki sposób „Drwiny” oddziałują na Umiejętności/efekty, które aktywowane są na początku Aktywacji jednostki (jak np. Manewr 
wynikający z Umiejętności „Kawaleria”)?

O: W tym przypadku zastosowanie mają zapisy o Akcjach Równoczesnych. Jako pierwszy rozstrzygnięty zostanie efekt zagrywany przez 
Aktywnego Gracza (zazwyczaj będzie to właśnie Manewr wynikający z Umiejętności „Kawaleria”). Może to doprowadzić do sytuacji,  
w której jednostka ta nie będzie miała dłużej Linii Wzroku do jednostki z Umiejętnością „Drwiny”, a więc nie będzie mogła zostać wybrana 
za cel tego efektu.

INSPIRUJĄCA OBECNOŚĆ

P: Czy Morale zmodyfikowane przez „Inspirującą Obecność” może być zmieniane przez inne bonusy lub kary?
O: „Inspirująca Obecność” wpływa tylko na bazową wartość Morale, które może być dalej modyfikowane przez inne Umiejętności/efekty.

INSPIRUJĄCY
P: Czy ta Umiejętność działa także na jej posiadacza?
O: Tak.
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JADEITOWY OGIEŃ (Rhaegal)
P: Czy ten Atak zadaje k3+3 Rany za każde Trafienie, czy k3+3 Rany niezależnie od liczby trafień?
O: Wykonujesz tylko jeden rzut k3, niezależnie od liczby uzyskanych Trafień.

KONTRATAK

P: W którym momencie zadawana są Trafienia z „Kontrataku”?
O: Natychmiast po rzucie Kośćmi Ataku.

P: Może to doprowadzić do zniszczenia Atakującego. Co wtedy?
O: Atak wciąż jest rozpatrywany w całości.

ŁUKI STRAŻY PRZEDNIEJ (Dothracka Straż Przednia)

P: Jeżeli otrzymuję możliwość Ataku z zewnętrznego źródła (jak np. Strefa Taktyki – Walka) , to czy otrzymuję korzyści, zapewniane przez 
Łuki Straży Przedniej?

O: Działanie Łuków Straży Przedniej sprawdza się w odniesieniu do Tury, nie Rundy. Jeżeli więc dana jednostka nie wykonywała jeszcze w tej 
Turze Akcji Manewru z Umiejętności „Kawaleria”, Łuki Straży Przedniej zapewniają jej normalne korzyści.

NAPĘDZANY RZEZIĄ

P: Czy fragment „…+1 dodatkową Ranę za każdy ze zniszczonych szeregów u Obrońcy” dotyczy szeregów zniszczonych podczas tego 
Ataku czy wszystkich, jakie do tej pory jednostka utraciła?

O: Wszystkich, jakie do tej pory jednostka utraciła, nie tylko tych zniszczonych podczas tego Ataku.

NIELICZĄCY SIĘ

P: Czy jednostka może utracić Umiejętność „Nieliczący Się”? Jeśli tak, to czy wtedy za jej zniszczenie otrzymuje się Punkty Zwycięstwa?
O: Tak. „Nieliczący Się” nie jest Umiejętnością Wrodzoną i może zostać usunięta/anulowana poprzez inne efekty. W takiej sytuacji, dopóki 

Umiejętność ta nie zostanie przywrócona, za zniszczenie jednostki otrzymuje się Punkty Zwycięstwa.

OBROŃCA BRANA

P: Czy ta Umiejętność może zostać użyta wraz z inną Umiejętnością/efektem o tym samym aktywatorze?
O: Tak, jako że nie jest to ani Rozkaz, ani Karta Taktyki.

OBROŃCA RENLY̓EGO

P: Czy ta Umiejętność może zostać użyta wraz z inną Umiejętnością/efektem o tym samym aktywatorze?
O: Tak, jako że nie jest to ani Rozkaz, ani Karta Taktyki.

OSKRZYDLENIE

P: Jak korzystanie z Umiejętności „Oskrzydlenie” ma się do normalnego rozstawiania jednostek? Czy są muszę zadeklarować, że zamiast 
wystawienia jednostki używam Umiejętności „Oskrzydlenie” czy te jednostki są w fazie Rozmieszczenia całkowicie pomijane?

O: Kiedy jednostka miałaby zostać rozstawiona w normalny sposób, można zadeklarować użycie Umiejętności „Oskrzydlenie” – w takim 
wypadku jednostka zamiast na polu bitwy wystawiana jest w Rezerwie.

OSTRZA SZUMOWIN (Ludzie Góry, Ród Clegane)

P: Jeżeli w wyniku Ataku wrogowi pozostało mniej szeregów od Atakującego, to czy podczas jego Testu Paniki ma zastosowanie 
Umiejętność Morderczy?

O: Nie. Możliwość przyznania bonusu (+1 do Trafienia i Morderczy) sprawdzana jest na początku Akcji Ataku.
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POTĘŻNY ZAMACH
P: W sytuacji w której Atak „Potężny Zamach” otrzymuje dodatkowe Kości Ataku i generuje więcej niż 1 Trafienie, to czy rzucam więcej 

kości k3 w celu ustalenia liczby Ran?
O: Nie. Liczbę Ran zawsze ustala się rzutem jednej kości k3, niezależnie od ilości zadanych Trafień.

PRZYBRAĆ NOWE IMIĘ

P: Jeżeli zastąpię ten model takim, który wykorzystał już swój Rozkaz w tej Rundzie, to czy mogę użyć tego Rozkazu ponownie? A co z 
Umiejętnościami/efektami do wykorzystania „raz na grę”?

O: Model, którym zastępujemy używającego tę Umiejętność jest traktowany dokładnie tak, jak przed tą operacją – wszelkie jego Rozkazy/
Umiejętności/efekty uważane są za wykorzystane.

PRZYNALEŻNOŚĆ: X

P: Czy Umiejętność „Przynależność: X” dodaje jednostce dodatkowe słowa kluczowe, czy zastępuje te wcześniejsze?
O: Umiejętność „Przynależność: X” niczego nie usuwa niczego z jednostki. Dodaje jej tylko dodatkowe słowa kluczowe, które mogą uruchamiać 

różne efekty.

ROZBIJANIE ATAKÓW

P: Jeżeli jednostka jest związana walką z kilkoma jednostkami posiadającymi tę Umiejętność, czy efekty te kumulują się?
O: Nie. Efekty o tej samej nazwie nigdy się nie kumulują.

SPRAWIEDLIWOŚĆ LANNISTERÓW

P: Czy ten efekt może działać kilka razy podczas Akcji Szarży?
O: Nie. Szarża i będący jej rezultatem Atak Wręcz odbywają się w ramach jednej i tej samej Akcji (patrz Errata).

STRATOWANIE (Mamut Bojowy)

P: Kiedy podczas „Stratowania” Mamut wykonuje zwrot, to czy liczy się on jako ruch przez wrogie jednostki i zadawane są im Rany?
O: Tak, choć na potrzeby rozpatrywania zwrotu wrogie jednostki są ignorowane, to wciąż uważa się je za takie, przez które Mamut poruszył 

się w ramach „Stratowania” i zadawane są im Rany.

TAKTYCZNE PRZEMIESZCZENIE

P: Czy mogę użyć tej Umiejętności, aby przemieścić się poza Walkę?
O:  Nie – patrz FAQ Ogólny.

UZUPEŁNIENIA

P: Czy mogę usunąć 0 modeli i odzyskać 1 Ranę?
O: Tak.

WALCZYĆ DO KOŃCA

P: Czy z Umiejętności „Walczyć Do Końca” można korzystać wiele razy podczas tego samego Ataku?
O: Tak.

P: Czy ten efekt uruchamia się również wtedy, gdy niszczony jest ostatni szereg?
O: Tak.

WALKA ZESPOŁOWA

P: Czy ten efekt działa tylko na posiadacza tej Umiejętności, czy na wszystkie jednostki związane walką z danym wrogiem?
O: WSZYSTKIE jednostki związane walką z tym wrogiem otrzymują korzyści z Umiejętności „Walka Zespołowa”, nie tylko jej posiadacz.
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WYTRWAŁOŚĆ I MĘSTWO
P: Jeżeli odzyskana z wyniku działania tej Umiejętności Rana przywraca mojej jednostce szereg, to czy mogę od razu w tym Ataku użyć 

większej liczby Kości Ataku?
O: Tak.

Z  MIŁOŚCI DO ZŁOTA
P: Jeżeli mam kilka jednostek z Umiejętnością „Z Miłości Do Złota” i jedna z nich ją utraci, to czy inna jednostka może użyć tej Umiejętności 

i wybrać na jej cel oddział o tej samej nazwie, który ją utracił?  
O: Tak, jeżeli tylko obie jednostki maja tę samą nazwę. Przykładowo, jeśli masz dwa oddziały Najemników Wron Burzy i jeden utraci wszystkie 

swoje Umiejętności, drugi wciąż zapewnia efekt „1 jednostka Najemników Wron Burzy wykonuje 1 Akcję Ataku” (który, w ten sposób 
sformułowany, może zostać wykorzystany przez DOWOLNĄ jednostkę Najemników Wron Burzy).

ZASIEJ STRACH

P: Czy oblanie Testu Paniki wywołanego użyciem Umiejętności „Zasiej Strach” może uruchomić użycie innej kopii tej Umiejętności?
O: Tak, z punktu widzenia mechaniki gry są to dwa osobne wydarzenia, każde z własnym oknem uruchamiania Umiejętności/efektów.

ZASTRASZAJĄCY WYGLĄD

P: Jeżeli jednostka jest związana walką z kilkoma jednostkami posiadającymi tę Umiejętność, czy efekty te kumulują się?
O: Nie. Efekty o tej samej nazwie nigdy się nie kumulują.

ZATRUTE DARY

P: Jeżeli jednostka nie posiada Umiejętności „Grabież”, to czy wciąż otrzymuje Rany wskutek tego efektu?
O: Tak.

ZŁOTY OGIEŃ (Viserion)

P: Czy ten Atak zadaje k3+3 Rany za każde Trafienie, czy k3+3 Rany niezależnie od liczby trafień?
O: Wykonujesz tylko jeden rzut k3, niezależnie od liczby uzyskanych Trafień.

ZUCHWAŁOŚĆ I ODWAGA

P: W jaki sposób Umiejętności/efekty zmieniające liczbę Kości Ataku wpływają na Umiejętność „Zuchwałość i Odwaga”?
O: „Zuchwałość i Odwaga” modyfikuje bazową liczbę Kości Ataku na podstawie pozostałych szeregów danej jednostki. Dzieje się to przed 

tym, zanim zastosowane zostaną jakiekolwiek modyfikatory wpływające na liczbę Kości Ataku.

ŻELAZNA DETERMINACJA

P: Czy za pomocą tej Umiejętności można zredukować liczbę Ran otrzymanych wskutek niezdanego Testu Paniki do zera?
O: Tak.

ŻYWIOŁOWA CHARYZMA

P: Jeżeli jakaś Umiejętność/efekt zastępuje Strefę Taktyki, której celem jest jednostka z „Żywiołową Charyzmą” , to ta Umiejętność/efekt 
działa na tę jednostkę?

O: Tak. Ta Umiejętność blokuje tylko te Umiejętności/efekty, które oddziałują bezpośrednio na tę jednostkę.
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STRONNICY
AERON GREYJOY

P: Fragment „odzyskuje 1 Ranę za każdy z szeregów, jaki utraciła” odnosi się do szeregów utraconych przez jednostkę Aerona czy 
zniszczonych szeregów wroga?

O: Odnosi się do szeregów utraconych przez jednostkę Aerona.

ALESTER FLORENT

P: Kiedy Alester jest poruszany do nowej Strefy, czy jej efekt jest wtedy rozpatrywany?
O: Nie. Alester nie zajmuje Strefy, jest tylko na niej ustawiany.

BALON GREYJOY

P: Czy jego Umiejętnością można przywracać także Dodatki?
O: Tak.

CATELYN STARK

P: W jaki sposób Umiejętności/efekty zmieniające liczbę Kości Ataku wpływają na Umiejętność „Rodzina, Obowiązek, Honor”?
O: „Rodzina, Obowiązek, Honor” modyfikuje bazową liczbę Kości Ataku na podstawie pozostałych szeregów danej jednostki. Dzieje się to 

przed tym, zanim zastosowane zostaną jakiekolwiek modyfikatory wpływające na liczbę Kości Ataku.

DAENERYS TARGARYEN (Niespalona)

P: Czy Daenerys redukuje o 1 koszt wszystkich smoków, czy tylko jednego?
O: Tylko jednego smoka.

JAQEN H’GHAR

P: Czy uważa się, że Jaqen posiada tę samą nazwę jednostki, której Umiejętność Wpływu skopiował?
O: Tak. Zastąp wszystkie nazwy tej jednostki w tej Umiejętności nazwą „Jaqen H`ghar”.

LORD VARYS

P: Czy mogę użyć „Małych Ptaszków”, aby przemieścić się poza Walkę?
O:  Nie – patrz FAQ Ogólny.

MARGAERY TYRELL

P: Czy muszę odzyskać najpierw Ranę, aby uruchomić drugą część jej Umiejętności (zadanie Rany)?
O: Nie.

OLENNA TYRELL

P: Co się dzieje w sytuacji, gdy Olenna używa swojej Umiejętności na Stronniku, którego Umiejętność została już użyta wcześniej w tej 
Rundzie?

O: Jeżeli Umiejętność została już użyta i rozpatrzona (jak na przykład efekt zagrywany „raz na grę”, który został już aktywowany w tej Rundzie), 
jej efekt pozostaje w grze.

PETYR BAELISH

P: Jeżeli „Mistrz Wielkiej Gry” zostaje użyty na początku Rundy, a następnie Petyr traci wszystkie swoje Umiejętności, to co się dzieje?
O: „Mistrz Wielkiej Gry” został już użyty i rozpatrzony – jego efekt będzie utrzymywał się do końca Rundy,
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TYWIN LANNISTER
P: W jakiej kolejności rozpatruje się efekty „Deszczów Castamere”?
O: Kolejność tą ustala właściciel jednostki. 

WALDER FREY

P: W jaki sposób „Spóźnialski Walder Frey” oddziałuje na Umiejętności/efekty, które zapewniają dodatkowe Akcje, ale nie osobne 
Aktywacje?

O: Efekt „Spóźnialski Walder Frey” uruchamiany jest wtedy, gdy wszystkie twoje pozostałe jednostki zostały Aktywowane. Nie oddziałuje w 
żaden sposób na „darmowe” Akcje.

WENDAMYR

P: Czy mogę użyć „Pielęgnowania Kruków”, aby przemieścić się poza Walkę?
O:  Nie – patrz FAQ Ogólny.

KARTY TAKTYK
CENA PORAŻKI

P: Czy wciąż rzucam kośćmi w tym Ataku?
O: Tak, kości są wciąż rzucane. Nawet jeśli wszystkie Kości Ataku automatycznie Trafiają, wciąż należy sprawdzić inne efekty, bazujące na 

wynikach tych rzutów.

DOMINACJA TARGARYENÓW

P: Czy ta Umiejętność zadaje w sumie +1 Ranę za oblanie Testu Paniki, czy +1 Ranę za każdy szereg, jaki pozostał jednostce?
O: +1 Ranę za każdy szereg, jaki pozostał jednostce.

INTRYGA I PODSTĘP

P: Co się dzieje w sytuacji, celem tej karty jest Stronnik, którego Umiejętność została już użyta wcześniej w tej Rundzie?
O: Jeżeli Umiejętność została już użyta i rozpatrzona (jak na przykład efekt zagrywany „raz na grę”, który został już aktywowany w tej Rundzie), 

jej efekt pozostaje w grze.

MANEWR POZOROWANY

P: Jeżeli mój cel dysponuje efektami uruchamianymi w przypadku, gdy jest celem Szarży od Przodu/z Flanki (jak np. „Przygotować Się Na 
Szarżę!”) to czy zostają one uruchomione?

O: Nie. Na potrzeby wszystkich mechanik w grze uważa się, że jednostka ta jest celem Szarży od Tyłów/z Flanki.

MIECZ W CIEMNOŚCI

P: Czy dołączany bonus +1 Kości Ataku działa już podczas ataku, który aktywował tę kartę?
O: Tak.

NIEKOŃCZĄCA SIĘ HORDA

P: Czy za pomocą tej karty można wystawiać ponownie oddziały przypisane do Bohaterów (np. Gwardia Honorowa Eddarda)? 
O: Tak.

NIEWYTŁUMACZALNY POWRÓT

P: W jaki sposób oddziałuje to na inne efekty przywracające Dodatki do jednostek lub wystawiające jednostki ponownie?
O: Kopia Dodatku pozostanie przy jednostce.
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OSTATNI BASTION
P: Czy ten Atak może korzystać z Umiejętności Dodatków dodanych do jednostki?
O: Tak, zakładając że zostały zniszczone przez ten sam Atak/efekt, który spowodował zniszczenie jednostki.

OSTATNI CIOS

P: Czy użycie tej karty może wywołać więcej Trafień, niż jednostka ma jeszcze Ran?
O: Nie.

P: Czy tak karta może zostać użyta, gdy Obrońca zostanie zniszczony?
O: Choć ta karta może zostać zagrana (warunki uruchomienia jej aktywatora zostały spełnione), jej efekt ma wpływ tylko na jednostkę 

związaną walką z Obrońcą, którego nie ma (bo został właśnie zniszczony).

PŁOMIENNA DETERMINACJA

P: Czy to są dodatkowe +3 Rany dodawane do rezultatów niezdanego Testu Paniki, czy po prostu zastępujemy wynik rzutu na liczbę Ran liczbą 3?
O: Zastępujemy wynik rzutu na liczbę Ran liczbą 3 + dodajemy ewentualne modyfikatory.

POKRĘTNE METODY

P: Co się stanie, jeżeli za pomocą tego efektu wezmę kartę, którą po zagraniu dołącza się do jednostki?
O: Karta wraca na stos karty odrzuconych twojego przeciwnika jeżeli opuści twoją rękę w DOWOLNY sposób.

P: W jaki sposób ta karta działa na karty, które pozwalają wystawiać jednostki, jak np. „Niekończąca Się Horda”?
O: Jeżeli grający Rodem Greyjoy dysponuje takimi jednostkami, może je wystawić.

PRZECHWYCIĆ ROZKAZY

P: Co oznacza „jeśli to możliwe”?
O: Jeżeli istnieje inny legalny cel dla tej karty, musi zostać wybrany. Jeżeli nie ma innych legalnych celów dla tej karty, celem pozostaje pierwotna 

jednostka (należy pamiętać, że to specyficzny rodzaj aktywatora, który sprawia, że kartę tę można skutecznie zagrać tylko wtedy, kiedy 
jest dla niej tylko jeden legalny cel).

PRZYWDZIEJ CZERŃ

P: Jak ta Karta oddziałuje na efekty, które przywracają Bohaterów do jednostek i/lub pozwalają na ponowne wystawienie jednostki?
O: Kopia Bohatera pozostanie w jednostce Nocnej Straży.

STAŃCIE ZJEDNOCZENI, BRACIA!

P: Czy jeśli usunąłem jakieś modele z jednostki Jona Snowa, to mogę przywrócić +2 Rany dowolnej jednostce? Czy ta premia +2 do 
odzyskiwanych Ran działa tylko w przypadku, gdy Rany przywracane są oddziałowi Jona, a modele usuwane były z innych jednostek? 

O: Premia +2 do odzyskanych Ran przysługuje tylko w przypadku, gdy oddziałem odzyskującym Rany jest jednostka Jona Snowa. 

P: Czy mogę usunąć 0 modeli i przywrócić 2 Rany Jednostce Jona Snowa?
O: Tak.

TARCZA, KTÓRA OSŁANIA KRAINĘ CZŁOWIEKA

P: Czy dołączany bonus blokujący +1 Trafienie działa już podczas ataku, który aktywował tę kartę?
O: Nie, tę kartę dołącza się po tym, jak Atak zostanie w całości rozpatrzony.

TRUDNE WARUNKI

P: Kto wybiera, które Umiejętności są tracone?
O: Gracz, który zagrał „Trudne Warunki”.
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WOLA JEDYNEGO PRAWDZIWEGO KRÓLA
P: Czy jedna jednostka może być celem obu tych efektów?
O: Tak.
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