
Zapraszamy na imprezę halloweenową! 
Włóżcie odpowiednie kostiumy,  
aby godnie przywitać koszmarnego 
Pumpkin Jacka i przerażającego  
Boogie Woogiego! Obaj przynoszą 
Ewolucje z mnóstwem psikusów!

 ZAWARTOŚĆ
• 2 pionki potworów  

z podstawkami
• 16 Ewolucji
• 12 kart kostiumów
• 1 plansza Pumpkin Jacka
• 1 plansza Boogie Woogiego
• 6 halloweenowych kostek
• 1 instrukcja
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PRZYGOTOWANIE GRY
• KOSTIUM to nowy rodzaj karty w grze 
„Potwory w Tokio”.

Na początku gracze otrzymują 2 kar-
ty KOSTIUM i wybierają jedną, którą 
kładą przed sobą. 

Pozostałe karty KOSTIUM należy 
potasować razem z kartami z pod-
stawowej gry.

• Ewolucje wykorzystywane są w grze  
z osobnym dodatkiem – „Power Up! Do-
ładowanie!”. Dzięki Ewolucjom potwo-
ry zyskują nowe unikalne moce.

KOSTIUMY
Każdy gracz zaczyna grę z 1 kartą  
KOSTIUM. W trakcie gry karty KOSTIUM 
można kupić w banku na tej samej za-
sadzie, co podstawowe karty. 
Po kupieniu karty KOSTIUM gracz kła-
dzie ją przed sobą i dopóki ją ma, może 
z niej korzystać. Na KOSTIUMy nie 
działają karty z podstawowej gry, ta-
kie jak „Imitacja” czy „Metamorfoza”.

• Nie ma limitu kart KOSTIUM, któ-
re gracz może mieć przed sobą. Tak, 
Gigazaur może zostać zombie księż-
niczką!

•	Można	kraść	karty		KOSTIUM. Jeżeli 
gracz wyrzuci 
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, może za-
brać 1 lub więcej kart KOSTIUM zra-
nionym graczom. Aby to zrobić, musi 
zapłacić właścicielom wykradanych 
kart ich równowartość w .

•	Wykradanie	kart	KOSTIUM	jest	do-
datkowym	działaniem	i nie zastę-
puje zadawania obrażeń (okradzeni 
gracze tracą ).

ASTRONAUTA

KOSTIUM

4

Jeśli zdobyłeś 17 , wygrywasz grę.

NAZWA KOSZT 

RODZAJ DZIAŁANIE



Za każdym razem, gdy właściciel tej 
Ewolucji zada ci przynajmniej 

1 obrażenie, tracisz dodatkowo 1 .

ODCZEPIANA
GŁOWA

Pumpkin Jack

DAROWANA EWOLUCJA

NAZWA POTWORA 
Określa potwora, do którego należy Ewolucja.

NAZWA 

GATUNEK
Każdy potwór należy do jakiegoś gatunku.  

Boogie Woogie i Pumpkin Jack są potworami 
halloweenowymi. Ma to znaczenie w regułach 

turniejowych i przyszłych dodatkach.

NAZWA  
I EFEKT 
EWOLUCJI

RODZAJ 
EWOLUCJI

OPIS EWOLUCJI



DAROWANA EWOLUCJA
Ewolucji używa się tylko z dodatkiem „Po-
wer Up! Doładowanie!”, w którym dokładnie 
opisane jest ich działanie.

Darowana Ewolucja to nowy rodzaj Ewolu-
cji, który zagrywany jest na innych graczy 
(zamiast na siebie). 

• Gracz może ją zagrać z ręki na innego gracza, 
któremu zadał obrażenia za pomocą 
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.

• Darowana Ewolucja zostaje przed graczem, 
na którego została zagrana (jak Permanent-
na Ewolucja).

• Gracz, na którego została zagrana Darowa-
na Ewolucja, może się jej pozbyć, dając ją 
graczowi, któremu zadał obrażenia za po-
mocą 
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. W ten sposób za jednym razem 
można się pozbyć kilku Darowanych Ewolu-
cji. Jeżeli gracz zadał obrażenia kilku gra-
czom na raz, wybiera, komu ją daje.

• Właścicielem Darowanej Ewolucji jest za-
wsze gracz na niej opisany (Pumpkin Jack 
albo Boogie Woogie).

• Darowana Ewolucja działa tylko na gracza, 
który ma ją przed sobą.

• Darowana Ewolucja może wrócić do swojego 
właściciela, ale jest on niewrażliwy na jej 
działanie.
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Dziękuję mojemu redaktorowi Guil-
laume’owi, który zawsze daje z sie-
bie wszystko, oraz Koni – miłości 
mojego życia, która wspiera mnie  
i inspiruje.
– Richard Garfield.


