KLANY:
Gracze moga zakłada� klany – łączyc wysiłki by wygra� rozgrywkę.
Klan wygrywa gdy jeden z zespoł�w przeprowadzi bezpiecznie swoich
biegaczy ( wersja studencka ).
Klan wygrywa gdy wszystkie z zespoł�w przeprowadzą bezpiecznie swoich
biegaczy ( wersja premier ).
GRACZ ZDALNY:
Udostępniony widok z lotu orła nad planszą można wykorzysta� do gry
sieciowej. Na stronie pod adresem ... może by� uruchomiony przekaz na
żywo z rozgrywki. Wraz z połączeniem audio/video poprzez telefon/
whatsup itp. – zdalny gracz kieruje swoją postacią / podejmuje decyzje
przekazując instrukcje jednemu z lokalnych graczy.

Na czym polega gra i kiedy wygrywasz ?
Podstawowe zasady
poruszanie się
walka z innym graczem
walka z potworami
Bronie
Przedmioty magiczne i zwykłe
Specjalne miejsca
Klany
Gracz zdalny
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NA CZYM POLEGA GRA, KIEDY WYGRYWASZ:
Chi�czyk-ko to gra w kt�rej zawodnik kontroluje trzech graczy z czego dw�ch
tzw. biegaczy, musi bezpiecznie przeprowadzi� na około planszy. Ostatni z
nich to zwiadowca, kt�ry ich osłania i walczy z grożącym im
niebezpiecze�stwem. Zbiera bronie i inne przedmioty, kt�rych używa by
ochrania�, przetrwa� i wytrwa�.
Wygrywasz kiedy bezpiecznie przeprowadzisz obydwu biegaczy na około
planszy z powrotem do bazy.
DRUŻYNA
PODSTAWOWE ZASADY:
Biegacz
Gracz z bazy może wystawi� tylko
jedną posta� na raz ( przed rzutem
decyduje kt�rą ). Gracz rzuca dwoma kostkami
i wybiera oczka z jednej z nich. Ilo�c oczek
to przedewszystkim ruch biegacza,
Zwiadowca
zawsze w strone obrotu wskaz�wek
Biegacz
zegara.
W przypadku wybrania ruchu zwiadowcą i wyrzucenia 5 lub 6-ki przy wyj�ciu
z bazy można zabra� miecz. Stojąc na polu wyj�ciowym: może pr�bowa�
wzia�� miecz z bazy, może też zrezygnowac z ruchu i sta� dalej przed bazą.
W przypadku spotkania się z przeciwnikiem ( wszelakiego rodzaju ), kostka
plus zdobyte przedmioty ( w przypadku zwiadowcy ) decydują o wyniku
pojedynku. Gracz z większą sumą punkt�w : oczka jednej kostki + pkt.
posiadanej broni + pkt. przedmiot�w = wygrywa pojedynek. Przegrany
( gracz ) traci swoje przedmioty na rzecz wygranego i zaczyna od początku.
Jedynie miecz z bazy wraca na swoje miejsce. Potwora możemy pokona� ale
nie wyeliminowa� z gry.
Zwiadowca nie może przeskoczy� przeciwnika jak biegacz. Mijając
przeciwnika musi walczy�.
Gracz może maksymalnie posiadac 5 przedmiot�w w tym 2 bronie –
nadwyżki, przekazuje do wsp�lnej zbrojowni.

Poruszamy się o tyle ile wyrzuciłe� jedną ko�cią. Pola oddzielone są gładkimi
klockami lub kratką. Zazwyczaj pole ma 6 wypustek.
- WALKA Z INNYM GRACZEM Przeciwnicy na tym samym polu muszą walczy�. Biegacz – też może walczy�
tylko rzut ko�cią( jedną ) – lecz nigdy nie osiągnie większej siły. Wyjątkiem
jest sytuacja gdy szlachetny zwiadowca – zdobył "Księge czar�w i
po�lednich zakle�" , "lupę" i po�więca się. Po�więca się tj.
popełnia rytualne harakiri – przekazuje swoje 6pkt. biegaczowi i swoje bronie.
Zwiadowca ko�czy gre już niemoże gra� – wypada poza plansze. Biegacz
może teraz stoczy� jedną walkę korzystając z przed- miot�w zmarłego
zwiadowcy – na bazie przeżytych emocji ( strata jedynego zwiadowcy ).
Zwiadowca – walczy z innym graczem na zasadzie rzut kostką (jedną )+ pkt.
posiadanych przedmiot�w i broni. Wygrywa ten co ma więcej punkt�w. W
przypadku remisa odsuwają się od siebie o 1 pole każdy.
- WALKA Z POTWORAMI Z potworami walczy tylko zwiadowca , zapuszczając się w meandry
planszy. Tutaj niekt�re stwory
mają dedykowane pukty walki jak
i łączone z rzutem kostki.
Pokonany potw�r zostaje do
następnego spotkania na swoim
polu.
Na załączonej mapce położenie
potwor�w na planszy.
(

- PORUSZANIE SIĘ Biegacz – porusza się zgodnie ze wskaz�wkami zegara. Nie może zbacza�
na �cieżki i inne przejscia, musi obej�� planszę po gł�wnym obwodzie.
Zwiadowca - porusza się w każdym kierunku , może korzystac
ze skr�t�w, most�w i innych przejs�, zbiera� przedmioty i bronie. Biegacz i
zwiadowca z jednej drużyny mogą się znajdywa� na tym
samym polu.
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(

Jedi
+ 4pkt. )

Kensi
+ 2pkt. + 1pkt. )

(

Ejdża
+ 5pkt. )

(

Jedi
+ 2pkt. )

Ejdż
( 6pkt. )
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)

Puchar(x1):
Zdobywa zwycięska drużyna / klan – trzyma go na następną grę – jako
obro�ca tytułu CHI�CZYK-KO.
Akfalung kpl. (x1):
pozwala na dopłynięcie do zbrojowni – przydatny tylko przy skoku wiary
do zbrojowni.

(

Ronin
+ 4pkt. )

(

Piłak
+ 4pkt. )

(

"Czapka Flash-a":
zdobyta pozwala zwiadowcy porusza� się do kwadratu rzutu
ko�cią , np. wyżuciłe� 5 – możesz się ruszy� o 25 pol. itd. Do
wykorzystania 3 razy – potem wraca do studni.

Goblin
+ 3pkt. )

Akt�wka z diamentem(x2):
Można nią przekupi� "�winie" strzegącej portalu- potrzebuje dw�ch by
zadziałało.
Mając jedną mozna przekaza� jednemu z potwor�w z planszy – raz
przepu�ci Cię bez walki.
Diamenty w jednej grze są tylko raz, nieodtwarzają sie.
Pająl czer.
Pająk zbroj.
( + 3pkt.
( + 7pkt. )
Pająk czar.
( + 4pkt. )

Pająk �lizg
( + 8pkt.)
.

Stoją na
drodze do
zbrojowni

SPECJALNE MIEJSCA:

BRONIE:
Bro� i inne przedmioty czynią zwiadowcę silniejszym , a nawet zwiększają
jego możliwo�ci poruszania się ( "Czapka Flesha"). Należy więc i warto
uzbraja� swojego zwiadowce, wyposaża� go w r�żne przedmioty.
sztylety +1pkt.

pistolety +3pkt.

miecze +2pkt.
długie koziki

Karabin +5pkt.
maszynowy
z dużego kufra

kusza +3pkt.
strzały

Tarcze – posiadanie tarczy osłabia przeciwnika o 1pkt.

Posiadanie naramiennika osłabia przeciwnika o 2pkt.

4/8

"U czciogodnego ze szczytu" :
Aby dosta� się do niego , traci się dwie kolejki gry. W trzeciej kolejce
pojedynkujesz się z "Czcigodnym ze szczytu". Je�li wyżucisz 5 lub 6
wygrywasz ( mniej punkt�w oznacza przegraną ) , grasz dalej – losujesz
wygraną : nieparzyste – "Miecz �mierci Irvinga" , parzyste – "Księga czar�w i
po�lednich zaklę�". Aby zej�� czekasz dwie kolejki.
"Skok wiary do studni":
Studnia zawiera "Czapkę Flesh-a" – aby prawidłowo zeskoczy� i traﬁ� ,
należy wyżuci� od 5–6. W przypadku 1,2,3,4 gracz ginie i odradza się w bazie.
"Skok wiary do zbrojowni":
Przed skokiem rzucamy kostką czy skok będzie udany ( 5 lub 6 ), je�li nie
( 1,2,3,4 ) – tracisz akfalung – odkładasz go z powrotem – giniesz i odradzasz
się w bazie. W razie sukcesu bez przeszk�d docierasz do zbrojowni i
wybierasz/przebierasz co chcesz( UWAGA PATRZ LIMIT ). Droga z
akwalungiem tylko w jedną stronę , acz kolwiek możesz ją wykorzystaywa�
dopuki masz akwalung i dobrze zeskoczysz.
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Most zwodzony:
Gracz opuszcza go wajchą. By przej�� z jednej strony na drugą – muszą by�
obie wajchy opuszczone. Przeciwnicy mogą podnosi� i opuszcza� czę�ci
mostu , tylko gdy są na dobrym polu.

Miecz od Czcigodnego ze szczytu ( ten z czaszką ) +5pkt. – ten miecz może
atakowa� pola innych graczy sąsiadujące z graczem z mieczem. Przeciwnik
się broni – graczowi nic się niemoże sta� , nawet jak przegra na pkt. walki
( + pkt. broni i przedmiot�w).
PRZEDMIOTY MAGICZNE I ZWYKLE:
Kamizelka ratunkowa(x1):
Ratuje zwiadowce przy nieudanym skoku do zbrojowni. Cofa
gracza na pole z kt�rego skoczył – traci kamizelke – wraca na
miejsce.

Pojemniki teleportacji:
Mozna się teleportowa� w obie strony. Przed każdym z portali jest strażnik.
Walczymy tylko z tym , do kt�rego zbliżamy się od czoła – przed
teleportacją.
Wilkor ( podobny do psa ) ma zawsze 6pkt. , chyba że gracz posiada ko��
(2pkt wtedy ma Wilkor).
�winia ma zawsze 6pkt – ją można przekupi� na całą grę zawarto�ciami
dw�ch akt�wek. Wtedy nietrzeba już z nią walczy�.
Krzesełko odpoczynku:
Gracz kt�ry wstąpi na pole krzesełka może na nim bezpiecznie siedzie�.
Nikt kto nie wparuje na to pole niemoże Cię zaatakowac , do puki na nim
siedzisz.

"Księga czar�w i po�lednich zakle�"(x1):
Można ją zdoby� u "Czcigodnego ze szczytu". Umożliwia
pchnięcie atakującego Twoje pole przeciwnika o +4/-4 pola na
planszy od siebie. Rzucasz przed tym ko�cią : 1 – musisz
walczy� , 2 do 6 -czary zadziałają. Je�li chcesz walczy� , nie
musisz używa� księgi. Normalne zasady walki.

Pieczara:
Zawiera jedną z najniebezpieczniejszych broni – karabin maszynowy.
Dosta� się tam można przez "Pajęczy las" lub omijając" schody.
Po linie nad pieczarą:
Traci się jedną kolejkę by dotrze� na g�rę nad pieczarą. Z niej prowadzie
jedna z dw�ch dr�g do "Skoku wiary do studni".

Lupa(x1):
Wzmacnia księge o +10/-10 pchnięcie atakującego cię – w
sumie odpychasz go na +14/-14 p�l.

Pajęczy Las:
Li�ciasta i iglasta czę�� planszy , stąd rozsprzestrzeniły się pająki i
zagrodziły niekt�re przej�cia z całej planszy. Przez niego można dotrze� do
pieczary.

Kufelek(x2):
gracz traci odporno�� 1pkt – raz i oddaje kufelek na jedno z
miejsc. Wchodząc na pole kufelka trzeba je wzią�� ( kosztem
innego przedmiotu ) i mie� aż do pierwszej walki.

Most z zapadniami:
Połaczony z wiszącym mostem , posiada dwie zapadnie ( jako zwykle pola )
– gracz , kt�ry na nie wpadnie ginie i wraca do bazy.

Ko��(x1):
Zdobyta , redukuje moc strażnika �rodkowego portalu
"Wilkora" do +2pkt.

Zbrojownia:
Strzeżona przez dwa największe pająki. Posida bro� startowa , na początek
gry jak i przekazane z LIMITU – bronie od gracza. Tajne doj�cie to skok wiary z
akfalungiem z g�ry nad pieczarą.
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