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Wstępniak

Spis treści

Witam!
Przedstawiam
wam
pierwszy
numer
HexoManiaka, kwartalnika w pełni poświęconego grze
planszowej Neuroshima Hex!
Gdy przed pisaniem myślałem o wstępniaku, miałem
w głowie wiele słów, które mógłbym przelać na papier.
Miało być o tym, jak od dawna chciałem stworzyć
gazetkę, jak nie mogłem zdecydować się na ostateczną
formę i format oraz o tym, co weszło do pierwszego
numeru HexoManiaka, a co pozostało jedynie zamysłem
i być moŜe pojawi się w późniejszych numerach.
Gdy jednak siadłem przed klawiaturą, wszystkie
te słowa natychmiast wyparowały mi z głowy.
Napiszę zatem o tym co jest, a nie o tym, co miało być.
A w pierwszym numerze HexoManiaka starałem się
zawrzeć rzeczy dla kaŜdego fana Neuroshimy Hex —
graczy, autorów, teoretyków oraz strategów.
Tryby Gry z pewnością urozmaicą rozgrywkę wszystkim graczom poszukującym czegoś nowego w grze —
ich łączenie wprowadza niemal nieograniczoną ilość
moŜliwości strategicznych na planszy gry. Dla ludzi
zainteresowanych całą „otoczką” Neuroshimy Hex
ciekawe mogą się wydać wywiady — do tego numeru
udało mi się dorwać autora Hexa, Michała Oracza,
oraz Meppa, redaktora naczelnego polskiego fanowskiego serwisu o Hexie. Przyszli lub aktualni autorzy armii
fanowskich z pewnością znajdą przydatne informacje
w artykułach o zdolnościach i atakach. W kolejnych
numerach HexoManiaka chcemy poruszyć inne waŜne
kwestie związane z tworzeniem własnych armii i trybów
gry. Nie lada gratką dla ludzi niezaznajomionych
z zagraniczną twórczością fanowską moŜe być tłumaczenie pierwszej armii spoza granic Polski — mowa
o Insektoidach, czyli zmutowanych owadach. Dodatkowo, tylko w HexoManiaku, FAQ dla tej armii. Specjalnie
dla fanów Neuroshimy Hex posiadających i grających
w drugą edycję tej gry przygotowałem przeróbkę dwóch
produkcji oficjalnych na nowy layout. śetony Doomsday
Machine i Mad Bombera moŜna znaleźć do wydrukowania na samym końcu w formie „wkładki”. I na koniec
perełki dla strategów — hexogłówki. Cztery zagadki
niezbyt trudne oraz jedna ekstremalna, nad którą
z pewnością nie jeden straci trochę czasu.
Tak oto przedstawia się zawartość pierwszego numeru
HexoManiaka — mam nadzieję, Ŝe przypadnie wam ona
do gustu i juŜ w niedługim czasie będę mógł zaprezentować wam kolejny numer gazetki — z jeszcze większą
ilością „mięska”.
Zatem do „przeczytania” w kolejnym numerze,
a póki co — hexy w dłoń!
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Neuroshima Hex?
Neuroshima Hex to planszowa gra strategiczna
rozgrywająca się w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez mutantów i bezwględne maszyny Molocha.
KaŜdy z graczy dowodzi jedną z armii, na którą składają
się Ŝetony jednostek, modułów i akcji, które wykłada się
na heksagonalnej planszy pola bitwy. Gra ma niepowtarzalny klimat i bardzo proste zasady, które moŜna
wytłumaczyć w ciągu 5 minut. Mimo to, pozwala
na róŜnorodne strategie i daje duŜe moŜliwości taktyczne.
KaŜda armia składa się z 35 Ŝetonów (jednostek
oraz akcji specjalnych). Jednostki wykłada się na planszę,
na dowolnym polu nie zajętym przez inny Ŝeton.
KaŜda z nich ma oznaczenie informujące, czy jest jednostką strzelającą czy walczącą wręcz a takŜe inicjatywę
(o wartości od 0 do 3). Na Ŝetonie znajdują się takŜe
symbole oznaczające z jaką siłą i w jakich kierunkach
atakuje. Niektóre jednostki mają zdolności specjalne,
np. "Sieciarz" moŜe zablokować działanie sąsiadującej
jednostki, inne mogą atakować dwukrotnie, jeszcze inne
mają zamontowany pancerz itp. Symboli jest niewiele,
są czytelne i bardzo łatwo się w nich połapać — nie trzeba
ich nawet specjalnie znać przed rozgrywką.
Wśród Ŝetonów występują Ŝetony specjalne "Bitwa",
które moŜna zagrać, aby rozpocząć walkę. Moment
rozstrzygania bitwy jest bardzo efektowny — wiele jednostek ginie, wykonując przed śmiercią jeszcze jeden, zabójczy atak. Dobre ustawienie jednostek i ich osłona
oraz ochrona bazy są bardzo trudne, często więc posyła
się jednostki w samobójcze misje, aby tylko zdjąć jeszcze
jeden punkt z bazy przeciwnika.
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Tryby gry
Dead Breath
Marcin „Samael” Pędich

ilość graczy: 2+

„W Illinois pojawia się dziwna choroba, nazwana
‘dead breath’. ZaraŜeni nią ludzie stają się szaleni
i krwioŜercy, zaś po tygodniu furii — apatyczni i senni. Po miesiącu przypominają chodzące trupy. Apatia
i szczątkowa świadomość przerywana jest nagłymi,
kilkugodzinnymi napadami morderczego szału, podczas których chory atakuje wszystko, co Ŝywe (…)”
Krew i Rdza, dodatek do gry fabularnej Neuroshima

Tryb gry ma symulować przemianę własnych
jednostek w rozwścieczone bestie, które atakują
wszystko dookoła. Aby dostosować to do zasad
Neuroshimy Hex, juŜ na początku naleŜy wprowadzić
kilka zmian:
1. Z podstawowych armii odkładamy na bok
następujące Ŝetony: Borgo — Medyk, Hegemonia —
Kwatermistrz i Transport, Moloch — Medyk, Posterunek — Centrum rozpoznania, Medyk i Skoper.
2. KaŜdy z graczy wybiera dla siebie Sztab.
3. Mieszamy razem pozostałe Ŝetony.
Pozostałe zasady obowiązujące w tym trybie gry:
- wymieszane Ŝetony tworzą jedną talię, z której
wszyscy gracze dobierają na normalnej zasadzie
do trzech;
- po wystawieniu na planszę Ŝetony stają się
„niczyje”, atakując wszystkie inne Ŝetony niezaleŜnie
od przynaleŜności;
- Cechy Sztabów nie działają na przyległe Ŝetony;
- wszyscy gracze mogą uŜywać śetonów natychmiastowych z Atakiem (Bomba, Granat oraz Snajper),
a Ruch i Odepchnięcie działa na kaŜdy Ŝeton
na planszy (takŜe Sztaby);
- Moduły działają na wszystkich;
- Ŝetony nie mogą uŜywać Zdolności Mobilność,
Klaun nie zmienia się w Bombę;
- wygrywa gracz, którego Sztab przetrwa najdłuŜej.

Mgła wojny
Marek „Mar_cus” Szumny

ilość graczy: 2+

Gracze dociągają Ŝetony w tajemnicy i kładą je
przed sobą rewersami do góry, aby nikt inny ich nie
widział. śetony te są wykładane na planszę takŜe
rewersami do góry, więc tylko wystawiający wie, co
wyłoŜył. Jedynie śetony natychmiastowe są uŜywane
jawnie. Gdy ktoś uŜyje Bitwy lub plansza się zapełni,
kaŜdy z graczy po kolei, zaczynając od tego, który
wywołał Bitwę, odwraca dowolny swój Ŝeton, ustawiając go w dowolną stronę. Gdy wszystkie Ŝetony
będą obrócone awersami do góry, Bitwa rozgrywa
się według normalnych zasad. Po jej zakończeniu
gracze ponownie odwracają Ŝetony rewersami
do góry (oprócz Sztabów!). I tak w kółko według
standardowych reguł.
Gra robi się ekstremalna przy grze druŜynowej,
w której nie moŜna pokazywać sobie Ŝetonów,
jedynie o nich mówić (na głos, by wszyscy słyszeli).
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Główny wróg
Marek „Mar_cus” Szumny

ilość graczy: 3+

Po wyborze armii gracz losuje wśród przeciwników
swojego głównego wroga. Informacje te są jawne
dla wszystkich. W tym trybie gry Sztaby nie posiadają punktów wytrzymałości — gracze zdobywają
punkt za kaŜde trafienie Sztabu swojego głównego
wroga. Gra kończy się w momencie, gdy któremuś
z graczy skończą się Ŝetony (zaczyna się ostatnia
tura według normalnych zasad). Wygrywa gracz,
który zadał najwięcej ran swojemu głównemu
wrogowi.

Na dwa fronty
Marek „Mar_cus” Szumny

ilość graczy: 2

Gracze wybierają po dwie armie, a wśród nich
jeden Sztab, który wykładają na planszę. Następnie
jedna armia jest kładziona rewersami do góry
po prawej stronie graczy, a druga po lewej. Gracze
w swojej turze wybierają, z której armii dociągają
do trzech Ŝetonów. Gra kończy się po zniszczeniu
jednego ze Sztabów lub przy wyczerpaniu się
wszystkich Ŝetonów któregoś z graczy (czyli dwóch
armii). Reszta zasad jak w normalnej grze dla dwóch
graczy.
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Karawana

Paweł „Bizley” Brzozowski

ilość graczy: 2

Tryb gry kręci się wokół cennego ładunku — jedna
ze stron (dalej zwana Wrogiem) chce go za wszelką
cenę zniszczyć, a druga strona (dalej zwana
Karawaną) musi go ochraniać do przybycia wsparcia.
Przed rozpoczęciem gry obie strony losują
lub wybierają dla siebie armie. Wróg jako pierwszy
wystawia swój Sztab w dowolne miejsce na planszy.
Karawana kładzie swój Sztab jako druga i jednocześnie stawia na planszy Ładunek (cokolwiek zajmującego jedno pole planszy — na przykład moneta,
ale najlepszy będzie Sztab armii, która nie bierze
udziału w grze). Karawana takŜe jako pierwsza
dociąga Ŝeton.
Ładunek otrzymuje znacznik kontroli obraŜeń,
na starcie ustawiamy go na 12 punktów. Za kaŜde
otrzymane obraŜenie zadane przez Wroga przesuwamy znacznik obraŜeń o jedno oczko w dół. Ciosy
Karawany nie zadają Ładunkowi obraŜeń, a jej
Strzały przelatują przez niego. Ładunek nie moŜe
zadawać Ŝadnych obraŜeń, samodzielnie się poruszać
oraz nie działają na niego ataki z śetonów natychmiastowych (Bomba, Granat, Snajper). Karawana
moŜe nim poruszyć za pomocą śetonu natychmiastowego Ruch.
Potrzebny jest jeszcze jeden znacznik do odliczania
ilości miniętych rund. Na początku gry ustawiamy
go na 0, a pod koniec kaŜdej rundy przesuwamy
o 1 w górę.
Jest kilka moŜliwości zakończenia tego tryby gry.
Armia Karawany wygra, gdy:
- Sztab Wroga został zniszczony;
- na początku szesnastej rundy (czyli po zakończeniu
piętnastej)
Ładunek
ma
jakiekolwiek
punkty
wytrzymałości;
- zostanie rozegrana ostatnia Bitwa i Sztab Karawany łącznie z Ładunkiem będą mieć więcej punktów
wytrzymałości niŜ Sztab Wroga.
Z kolei Wróg wygrywa ten tryb gry, jeŜeli:
- sztab Karawany zostanie zniszczony;
- Ładunek zostanie zniszczony;
- po ostatniej Bitwie Sztab Wroga będzie mieć więcej
punktów wytrzymałości niŜ Sztab Karawany łącznie
z ładunkiem.

Bijatyka

Marek „Mar_cus” Szumny

Ostatnie słowo
Marek „Mar_cus” Szumny

ilość graczy: 3+

Gdy jeden ze Sztabów zostanie zniszczony
i zdejmuje się go z planszy, przegrany gracz
po zakończeniu Bitwy ma prawo do dociągnięcia
do trzech Ŝetonów i wyłoŜenia/uŜycia ich. Ponadto
wszystkie Ŝetony tego gracza uczestniczą dalej
w grze, dopóki same nie zostaną zniszczone.

AŜ do śmierci

Marek „Mar_cus” Szumny

ilość graczy: 2+

Gra kończy się tylko wtedy, gdy któryś ze Sztabów
zostanie zniszczony. Gracz po wyciągnięciu ostatniego Ŝetonu i zakończeniu swojej tury tasuje zuŜyte
Ŝetony ze stosu i znów kładzie je rewersem do góry,
gotowe do ciągnięcia.

KaŜdy Ŝeton

Paweł „Bizley” Brzozowski
ilość graczy: 2+

Tryb gry bez Sztabów. Celem jest jedynie niszczenie wrogich jednostek. Rozgrywka toczy się według
normalnych zasad, a wygrywa gracz, który po ostatniej Bitwie ma więcej Ŝetonów na planszy.

Trzy stosy
Kamil „Thorik” Letki

autor grafiki: Kalyana Sundaram

ilość graczy: 2+

KaŜdy z graczy dzieli swoje Ŝetony do dociągania
na trzy stosy: Natychmiastowe, śołnierze i Moduły.
Za kaŜdym razem przy dobieraniu Ŝetonów gracze
wybierają, z którego ze stosów dociągają.

ilość graczy: 2+

KaŜdy odrzucony Ŝeton (czy to z własnej woli,
czy teŜ obowiązkowo — ten trzeci) trafia z powrotem
na stos do dociągania. W ten sposób coś kompletnie
nieprzydatnego w danym momencie będzie moŜna
ponownie wykorzystać w przyszłości. Ostatnia runda
zaczyna się jak w standardowych zasad —
w momencie, gdy któryś z graczy dociągnie ostatni
Ŝeton.

Notka od autorów
Wiele z powyŜszych trybów gry moŜna łączyć
w dowolne kombinacje w trakcie rozgrywki.
NaleŜy jednak pamiętać o tym, aby kaŜdy
z uczestników zabawy wcześniej zaznajomił się
z nowo obowiązującymi zasadami rozgrywki.
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„Nic nie jest i nie moŜe być
w Hexie zaklepane”
wywiad z Michałem Oraczem
Mam nadzieję, Ŝe Michała Oracza nie trzeba
przedstawiać. JeŜeli jednak któryś z graczy
w Neuroshimę Hex nie kojarzy tej osoby, najwyŜszy
czas, aby poznał to imię. Michał Oracz to „część”
Wydawnictwa Portal i główny pomysłodawca
systemu fabularnego Neuroshima. Bardziej nas
jednak interesuje to, Ŝe jest twórcą gry, bez której
nie
byłoby
HexoManiaka,
dodatku
do
niej,
Babel13, oraz wszystkich innych oficjalnych rzeczy
do Neuroshimy Hex.
Marek Szumny: Cześć, Michał!
Michał Oracz: Cześć!
MS: Odkąd wyszła Neuroshima Hex, fani
starają się stworzyć coś od siebie do gry.
UwaŜasz, Ŝe jest w tym coś złego?
MO: Oczywiście, Ŝe nie! To świetne widzieć,
Ŝe ludziom podobają się twoje pomysły i Ŝe chce
im się do twojej roboty dołoŜyć własną, poświęcić
czas, dopracować swoje projekty.
To super sprawa, do momentu, gdy nie uruchomi
się czasem jedna malutka przedziwna cecha, z którą
kilkakrotnie spotkałem się na przestrzeni tych
wszystkich lat pracy nad Neuroshimą RPG i potem
nad Neuroshimą Hex. Czasem bowiem czytam gdzieś
na forum, Ŝe mnie – twórcy tej gry – nie wolno pisać
tego czy tamtego, Ŝe juŜ zaklepane itp. Korzystając
z tego miejsca od razu się wypowiem: to jakiś
totalny absurd! Nic nie jest i nie moŜe być w Hexie
zaklepane. Jeśli ja stworzę Posterunek, to i tak
kaŜdy moŜe stworzyć inny i dać go na sieć. Jeśli ktoś
stworzy jakąkolwiek armię/nację wymyśloną i opisaną przez nas w NS RPG, mam święte prawo stworzyć
moją własną jej wersję i nie muszę o to nikogo pytać
ani z nikim tego omawiać. Jeśli pan X tworzy dajmy
na to Detroit, to pan Y teŜ moŜe i nikt mu tego
zabraniać nie ma prawa.
Poza tymi absurdalnymi przypadkami pomylenia
miejsc, wszelka inicjatywa cieszy, a gdy powstaje
solidny,
dopracowany,
pomysłowy
materiał,
to korzystają na tym wszyscy zainteresowani gracze
— w końcu to przecieŜ dla graczy, a nie dla mnie,
powstają te rzeczy!
MS: Co sądzisz o fanowskiej działalności?
Oglądasz czasami nowe pomysły fanów,
aby zaczerpnąć nieco inspiracji, czy raczej
nie zawracasz sobie tym głowy?
MO: Cieszy fakt, Ŝe tak wielu ludziom sprawia
przyjemność tworzenie — to juŜ solidny krok dalej
od zwykłej konsumpcji. Jeśli chodzi o inspirację,
to niestety, mam odwieczny problem raczej
z nadmiarem pomysłów, wręcz czasami męczącym,
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a niedoborem czasu na ich realizację, więc ewentualnej inspiracji zdecydowanie nie szukam.
Podczas samego procesu tworzenia podstawki
Hexa naszkicowałem sobie kilkanaście armii, z czego
wiem, Ŝe niewiele ujrzy w ogóle kiedykolwiek światło
dzienne — biorąc pod uwagę, ile pracy kosztuje
przekształcenie „świetnych pomysłów” w działającą,
solidną pod kaŜdym względem frakcję. No i nie samym Hexem człowiek Ŝyje – na biurku leŜy stos
pudełek i sterta zapisanego papieru z projektami
kilkudziesięciu planszówek i gier RPG (i nie tylko),
a wciąŜ dochodzą nowe pomysły — ile z tego uda
mi się zrealizować? Wolę nie myśleć, bo to marne
procenty. A inne rzeczy? Nie samymi grami człowiek
Ŝyje... Na wszystko, w tym na buszowanie po sieci,
zdecydowanie brakuje czasu, mimo Ŝe sen znacznie
juŜ okroiłem, he he.
Z drugiej strony, zawsze gdy trafię na dopracowany projekt armii, z miejsca go ściągam, drukuję
i o ile tylko czas pozwoli, przynajmniej czytam
wszystko dokładnie i analizuję, jak autor wszystko
sobie w danej armii wymyślił, opracował, poukładał.
A wiem, Ŝe autorzy fanowskich armii głowy mają
nie od parady i wiele mógłbym się od nich nauczyć
i podpatrzeć!
MS: Miałeś kiedyś okazję zagrać którąś
z fanowskich armii? A moŜe grałeś w jakiś
fanowski tryb gry?
MO: Miałem okazję tylko kilkoma, i to głównie
za sprawą twórcy — ostatnio np. grałem przeciwko
Mephisto, którego prowadził Michallus. Na pewno
jeszcze do niej wrócę, bo mam na półce pięknie
wykonany egzemplarz tej armii. Przy okazji —
nic by nie stało na przeszkodzie, gdyby pojawiła się
czasem przy jakimś projekcie armii fanowskiej
moŜliwość zakupienia jej fizycznego egzemplarza,
Ŝetonów wydrukowanych w kolorze na papierze samoprzylepnym, a to wszystko naklejone na karton.
MS: Czy po zmodyfikowaniu głównych zasad,
stworzeniu nowego wyglądu i umieszczeniu
rozgrywki w innym uniwersum niŜ Neuroshima,
moŜna to nazwać nową grą planszową
czy ciągle tylko settingiem?
MO: To zaleŜy. Oczywiście, moim zdaniem to wciąŜ
jak najbardziej setting — jeśli autor czegoś takiego
skorzystałby wprost z mechaniki Hexa, dodając tylko
jej róŜne, niewykorzystane dotąd kombinacje
i zmieniając tło. Ale jak wiemy z wielu przykładów
światowego rynku gier, granica jest cienka i czasem
niewiele trzeba zmienić, by zupełnie spokojnie mówić
o nowej grze, tylko wspominając, i to niekoniecznie,
o „inspiracjach”.
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MS: MoŜe na koniec jakieś porady dla fanów
tworzących coś do Hexa?

autor grafiki: Matěj Baťha

Z drugiej strony, powszechne jest składanie
nowych gier poprzez łączenie pomysłów, rozwiązań
i elementów wielu juŜ istniejących tytułów —
przykładem czego jest choćby właśnie Hex. MoŜna tu
znaleźć sporo z Zombiaków, z Light Speed, trochę
Kingdoms, szczyptę Jaskini Trolla i wielu innych,
świetnych gier. To drugie rozwiązanie jest nie tyle
dopuszczalne czy akceptowalne, co po prostu
powszechne i normalne, a szukanie źródeł poszczególnych składowych znanych gier sprawia frajdę
największym tuzom planszówkowego świata —
wielkim fanem i propagatorem tej metody tworzenia
gier jest choćby sam Bruno Fajdutti.
MS: Czy jest jakaś szansa, Ŝeby kiedykolwiek
któraś z fanowskich armii została wydana
w oficjalnym dodatku?
MO: śyczyłbym sobie tego i mam nadzieję, Ŝe tak.
Gdyby tylko zainteresowanie dodatkami do Hexa
było porównywalne z zainteresowaniem dodatkami
do Neuroshimy RPG, sprawa wyglądałaby identycznie, jeśli chodzi o proporcje naszych materiałów
i
opracowań
autorów
spoza
wydawnictwa.
Ale, o ile w przypadku RPG linie dodatków to chleb
powszedni, to juŜ w przypadku planszówek to raczej
rzadka sprawa, a wiele z tych istniejących
teŜ
wzbudza
raczej
kontrowersyjne
uczucia.
Babel 13 to była pierwsza próbka, wszystko okaŜe
się po drugim dodatku.

MO: Tak, znalazłoby się kilka takich ogólnych
porad. Co prawda, zapisywałem je raczej dla siebie,
Ŝeby pamiętać o kilku prawidłach podczas opracowywania armii, ale mogą się przydać i komu innemu.
Przede wszystkim — kroić zdolności specjalne.
Jeśli w armii znajduje się więcej niŜ powiedzmy
3 rodzaje jednostek wymagających specjalnego
opisu, armia moŜe stać się nieczytelna i budzić
niechęć — tak prowadzącego ją, jak i przeciwnika.
Porada oczywista — testować dziesiątki, setki razy
we wszelkich kombinacjach i z róŜnymi graczami,
bo wiele zaleŜy od pomysłu i taktyki danego gracza.
W jednej grupie moŜna czasem przeoczyć spore
błędy, bo zdarza się, Ŝe nikt z naszej grupy
nie zastosuje jakiejś feralnej strategii. Przekonałem
się o tym wielokrotnie.
Kolejna rzecz to kombosy. Są mile widziane,
bo więcej frajdy sprawia prowadzenie armii, w której
trzeba połączyć cechy kilku Ŝetonów, by wyprowadzić nokaut, niŜ po prostu wystawianie silnych,
samowystarczalnych jednostek. Poza tym, moŜliwość
tworzenia róŜnorakich kombosów sprawia, Ŝe kaŜda
rozgrywka zapada w pamięć, ma wyraźny charakter,
a jednocześnie jest niepowtarzalna. Dobrze przy tym
pamiętać, by mimo wszystko armia nie była
dla przeciwnika frustrująca — jemu teŜ ma się podobać granie przeciwko tej armii, musi mieć moŜliwość
drastycznego krzyŜowania nam szyków.
WaŜna jest teŜ estetyka poszczególnych zdolności
— to juŜ trudno w jasny sposób wytłumaczyć,
ale jeśli tylko twórca ma pewne wyczucie, to będzie
wiedział, o co chodzi — i warto tego pilnować.
Kolejna rzecz to charakter armii jako całości —
i tu warto się pilnować, Ŝeby szczegóły nie przysłoniły nam całości — armii jako jednego mechanizmu,
Ŝeby fabułki, mrugnięcia okiem i grypsy, czy teŜ
„nieodzowne” elementy nawiązujące np. do opisu
danej frakcji w Neuroshimie RPG nie stały się
waŜniejsze niŜ „planszówkowość” danej frakcji.
A teraz najwaŜniejsza porada — bezlitośnie ciąć
nawet najlepsze pomysły, jeśli nie pasują do całości.
Wyrzucać, zostawić na kiedy indziej. NiewaŜne,
Ŝe w międzyczasie ktoś inny wpadnie na tę naszą
wymyśloną niezwykłą zdolność — w końcu to nie
wyścig. To teŜ warto pamiętać. Nie jest waŜne,
kto pierwszy opisze daną zdolność, bo w Hexie
prawie wszystkie zdolności są na dobrą sprawę
oczywiste, ktoś uparty mógłby pokusić się
o opracowanie wielkiej tabeli wszystkich moŜliwych
kombinacji i byłoby po sprawie — tylko po co?
WaŜne, Ŝe podczas projektowania i dopracowywania
armii waŜniejsza jest całość, spójność, estetyka,
grywalność i balans.
Nie zachowujmy się jak paparazzi, twórzmy
za to najlepiej jak się da.
MS: Dzięki za wywiad.
MO: Dzięki równieŜ i pozdrawiam!
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„Hex jest dla ludzi,
nie ludzie dla Hexa”
wywiad z Filipem „Meppem” Kinczykiem
Meppo to jeden z „głośniejszych” fanów Hexa.
Swoje hobby przerodził w czyn, tworząc pierwszą
fanowską stronę o Neuroshimie Hex. Zjednoczył
w ten sposób wielu ludzi, dzięki czemu zaczęły
powstawać kolejne projekty fanowskie.
Marek Szumny: Witaj!
Filip Kinczyk: Siema!
MS: Dlaczego ze wszystkich gier planszowych
akurat Neuroshima Hex?
FK: No cóŜ, na to pytanie chyba sam znasz
odpowiedź. PoniewaŜ jest najlepsza! Kiedy pierwszy
raz zagrałem w Hexa (a było to masę czasu temu),
od razu poczułem ducha tej gry. Proste zasady,
ogromna grywalność, bardzo duŜa dynamika gry,
no i konieczność wysilenia mózgownicy. Wszystkie
te elementy bardzo do mnie trafiły, dlatego szybko
nabyłem własny egzemplarz i rozpocząłem swoją
przygodę z Hexem.
To, co mnie w tej grze najbardziej urzekło,
to bardzo duŜe nowatorstwo. MOracz stworzył
zasady, które działały idealnie, choć nie przypominały niczego, co do tej pory znałem. Po jakimś czasie
uświadomiłem sobie jeszcze jedną rzecz — Michał
Oracz stworzył szkielet zasad, które w przepiękny
sposób moŜna zmieniać, rozszerzać i w dowolny
sposób się nimi bawić. Mimo Ŝe nigdy nie byłem
wybitnym graczem Hexa (muszę oddać honory
mojemu bratu i masie innych fanów tej gry,
z którymi po prostu nie mam szans), to zawsze lubiłem się nim w jakiś sposób bawić. Eksperymentować
z zasadami, tworzyć nowe zdolności i tak dalej.
Poszczęściło mi się i wkrótce otrzymałem okazję,
by przelewać moje pomysły na papier (albo raczej
w dokument tekstowy) na łamach serwisów,
które przyszło mi tworzyć.
MS: Na początku był Poligon, dział w neuroshimowym Orbitalu. Skąd wziął się na niego
pomysł? Jakie były pierwsze odczucia?
FK: Do tworzenia Poligonu zachęcił mnie Ezz,
redaktor naczelny Orbitala. Złapał mnie kiedyś
na GG i rzucił proste „Hej, Meppo, tworzymy dział
o Hexie, przyłączysz się?”. Nie mogłem mu odmówić.
Znałem się z Ezzem juŜ sporo wcześniej i on znał
moje zamiłowanie do tej gry.
Motywacja do stworzenia działu o Hexie na Orbitalu była prosta — wydawnictwo Portal wydaje
planszówkę, która jest świetna i do tego związana
z Neuroshimą. Dlaczego o niej pisać? Ponadto działu
poświęconego Hexowi nie było jeszcze na Ŝadnym
serwisie w Polsce, bylibyśmy pierwsi. Poligon ruszył
z hukiem i od początku przyciągnął do siebie wielu
ludzi, którzy zdąŜyli dotychczas juŜ coś na necie
opublikować, najczęściej jakieś armie fanowskie
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(sam nas niejednokrotnie odwiedziłeś, co nie?).
Materiałów zrobiło się sporo, wrzucaliśmy poradniki,
recenzje, zbieraliśmy do jednego miejsca porozrzucane po całej sieci armie fanowskie, opublikowaliśmy
teŜ pierwsze Hexogłówki. Niestety, szybko okazało
się, Ŝe szef działu, Avner, nie ma moŜliwości pociągnąć serwisu dalej, dlatego to ja przejąłem pałeczkę.
MS: Co zdecydowało o tym, Ŝe Poligon przekształcił się w osobny serwis?
FK: Bardzo doba koniunktura Hexa w Polsce, spora
aktywność gości na serwisie i chyba trochę mojego
osobistego zapału teŜ miało w tym udział.
Ezz, widząc popularność Poligonu, zresztą szybko
zaczął mnie do tego namawiać. W końcu nowy
serwis miał stanąć na łamach Elixiru, a więc portalu,
na którym stoi teŜ Orbital. Problemów jednak
namnoŜyła się cała masa. Trzeba było skompletować
załogę. Od początku wspierały mnie moje ukochane
„muje”, czyli Boromir i Malvick, jednak oni mieli setki
innych spraw na głowie (Bor robił za anioła stróŜa
na Orbitalu, a Malv przejmował serwis o D&D).
Potrzebowałem jednak kogoś od pisania tekstów
i wtedy na jednym z elixirowych blogów dostrzegłem
materiały tworzone przez człowieka o ksywce Zedd.
Pisał on o armii Rój, miał masę świetnych pomysłów,
sporo zapału i to, co robił teŜ wyglądało ładnie.
Od słowa do słowa, w końcu zaproponowałem
mu współtworzenie serwisu. Zedd się zgodził,
i chwała bogom, bo bez niego nic by tu nie ruszyło.
Najwięcej problemów mieliśmy chyba z postawieniem samej strony. Silnik to jedno, ale zrobienie
layoutu to zupełnie inna rzecz. Elixirowy artysta,
Corwin, człowiek, który zrobił wszystkie layout
na Elixirze, wydawał się być wiecznie zapracowany,
i z tego teŜ powodu złapaliśmy kilkumiesięczny
poślizg w otwarciu serwisu (miał być juŜ przed
Tornado v5 w lipcu, a udało nam się go odpalić
dopiero w październiku). Jednak opłacało się czekać.
Pewnie znacie to uczucie, ale świadomość posiadania
własnego, niezaleŜnego i stworzonego z ogromnym
rozmachem serwisu internetowego to naprawdę
piękna sprawa.
MS: MoŜe coś więcej o samej nazwie Hard
Hex?
FK: Hah, no tak, wszyscy o to pytają. Podobne
pytania zresztą mogą się pojawić, gdy tylko ktoś
zobaczy layout naszego serwisu. Kiedy zastanawialiśmy się z Zeddem nad formułą serwisu, kiedy dopracowywaliśmy naszą wizję, uznaliśmy za priorytet
oderwanie Hexa od „neuroshimowej macierzy”.
Skoro zdecydowaliśmy się zdetonować Poligon
i oderwać się od serwisu na temat Neuroshimy,
uzyskaliśmy szansę na rozwinięcie skrzydeł i wprowadzenie w Ŝycie naszego od dawna pielęgnowanego
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pomysłu. Mianowicie, zamierzaliśmy oczyścić Hexa
z settingu neuroshimowego, pozostawiając sam
czysty szkielet zasad. Na tym szkielecie zamierzaliśmy opierać najrozmaitsze settingi, osadzać Hexa
we wszystkich znanych fanom fantasty i SF światach.
A skoro nie mogliśmy się oprzeć na Neuroshimie,
potrzebowaliśmy czegoś innego, co w równie atrakcyjny sposób przyciągnęłoby ludzi na serwis.
Po trwającej ponad godzinę burzy mózgów byliśmy
juŜ tak mentalnie wykończeni, Ŝe nie mogliśmy
wpaść na nic sensownego. Coraz częściej rzucaliśmy
jakimiś
śmiesznymi
czy
głupimi
pomysłami,
w pewnym momencie Zedd rzucił „Hard Hex”.
Wydało nam się natychmiast, Ŝe trafił w dechę.
I tak juŜ zostało, pod to zrobiliśmy layout, bannery,
logo (ponętna córa Molocha), i nawet zabawialiśmy
się wymyślaniem hasełek reklamowych w stylu
„Lubimy Hex jak konie owies” albo „Hex w wielkim
mieście”. Nie wszystkim to się podobało, wiele osób
twierdziło Ŝe łączenie seksu i Hexa to zupełnie
nietrafiona, marketingowa klapa, ale my byliśmy
zachwyceni. Od tego czasu te rzeczy się nie zmieniły.
MS: Jako pierwszy zacząłeś uŜywać nazwy
„nomenklatura
hexowa”,
która
do
dziś
dla wielu graczy jest niezrozumiała. MoŜe
powiesz coś na ten temat?
FK: Prawdę powiedziawszy, jestem ostatnią osobą,
którą moŜna by posądzić o tworzenie czegoś takiego
jak nomenklatura, kodyfikowanie i ujednolicanie
zasad oraz inne tego typu zabiegi. W Ŝyciu codziennym najbardziej cenię sobie wolność wyboru i interpretacji własnego stylu Ŝycia (na przykład nienawidzę, gdy ktoś coś mi przestawia w pokoju).
Ale faktycznie, prace nad nomenklaturą rozpoczęły
się z mojej inicjatywy. W głównej mierze było to
spowodowane ogromnym bałaganem jaki panował
w interpretacjach zasad. Nieraz spotykałem się
z sytuacją na konwentach, gdy ludzie z róŜnych
miast czy środowisk grali na zupełnie innych zasadach, bądź pytali się o jakieś zasady, które
dla innych wydawały się oczywiste. Irytowało mnie
to, Ŝe ludzie dywagują nad takimi pierdołami,
zamiast zająć się tym, co najlepsze, czyli graniem.
A jeszcze bardziej irytowało mnie to, Ŝe instrukcja
nie rozwiązuje tych sporów. Dlatego postanowiłem
zająć się Hexem od podstaw. RozłoŜyć kręgosłup gry
na czynniki pierwsze, dokładnie określić i nazwać
wszystkie elementy mechaniki gry i Ŝetonów,
po czym wszystko to poskładać do kupy w logiczną
całość. Wszystko to miało na celu stworzenie
jak najbardziej wiarygodnej i przejrzystej interpretacji zasad, do której wszyscy mogli by się odwoływać,
choć niekoniecznie się z nią zgadzać. Na pewno
nomenklatura nie miała za zadanie narzucać
czegokolwiek. Od początku chciałem, Ŝeby była tylko
przydatnym narzędziem.
Bardzo się ucieszyłem, kiedy udało mi się nakłonić
ciebie do współpracy nad nomenklaturą. Jak dobrze
wiesz, przy pracach nad nią odkryliśmy jeszcze
jedno, fascynujące jej zastosowanie. Kiedy zajęliśmy
się klasyfikowaniem zdolności Ŝetonów w grupach,
opisywaniem ich i odróŜnianiem od siebie, do głowy
wpadały nam jedna po drugiej dziesiątki rozmaitych
zdolności i modyfikacji, które mogą znaleźć zastosowanie w tej grze. Wtedy tak naprawdę zrozumiałem,

Ŝe opracowanie dla Hexa jego nomenklatury, niejako
zamknięcie go w ramach tej kodyfikacji, jaką tworzyliśmy, tak naprawdę nie ogranicza, ale niesamowicie
rozwija tę grę. Mając podstawy teoretyczne
przy tworzeniu nowych zasad i armii fanowskich,
jesteśmy w stanie wykrzesać z tej gry duŜo więcej,
niŜ tworząc zasady i armie „na czuja”. Wierzę w to,
Ŝe rozwijanie nomenklatury będzie niezwykle cenne
dla przyszłości Hexa.
MS: Co z planami na przyszłość? Ostatnio
nie pojawiły się Ŝadne nowości o pracach
nad SMARTem czy Hex! Star Wars. Porzuciłeś
te projekty? MoŜe pracujesz nad czymś
nowym?
FK: Mentalność Polaka polega na tym, Ŝe działa
on zrywami. O prawdziwości tego stwierdzenia
przekonałem się juŜ dostatecznie często, oceniając
moje (i innych członków redakcji) prace nad naszymi
projektami. Nieraz boleśnie zdawałem sobie sprawę,
Ŝe dobry pomysł to nie wszystko. Aby wprowadzić
dobry pomysł w Ŝycie, trzeba poświęcić sporo swojego czasu i na widoczne efekty trzeba długo czekać.
Moje projekty są zaczęte, w jakimś tam procencie
ukończone, niektóre posiadają juŜ jako-tako grywalne wersje. Nie potrafię jednak zagwarantować,
Ŝe kiedyś je ukończę. SMART będzie wydany
w najnowszym dodatku do Hexa, co ma dodatkową
wartość demotywującą. Jak mogę konkurować
z projektem wydawnictwa? Wprawdzie MOracz
zapewniał, Ŝe chętnie będzie korzystał z pomysłów
graczy i, jeśli tylko coś będzie wystarczająco dobre,
to on to opublikuje, wszyscy jednak wiemy,
Ŝe współpraca z wydawnictwem nigdy nie przebiega
gładko. Hex Star Wars to projekt mój i Malva. Kurde,
chciałbym do niego wrócić, mieliśmy naprawdę
szeroko zakrojone względem niego plany. Myśleliśmy
o zrobieniu planszy w trzech wymiarach, bitwach
gwiezdnych, jednostkach zajmujących po kilka pól
na planszy... nie wiem, nie obiecuję.

autor grafiki: Marek Szumny
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MS: Co sądzisz o fandomie Hexa i ludziach
tworzących do niego?
FK: Myślę, Ŝe tkwi w nim ogromny potencjał.
To energia, którą ktoś musiałby nie tylko wyzwolić,
ale jeszcze nad nią zapanować. Nie raz się
juŜ przekonałem, Ŝe ludzie tworzący coś związanego
z Hexem mają dobre pomysły i sporo zapału,
zazwyczaj są teŜ otwarci na sugestie i krytykę.
Myślę jednak, Ŝe brak jakiejś zorganizowanej grupy
opiniotwórczej i praktycznie brak integracji fanów
Hexa w Polsce sprawia, Ŝe kaŜdy ciągnie tę grę
w swoją stronę. Od jakiegoś pół roku widać
teŜ postępujący marazm. Coraz mniej mówi się
o Hex Online, Babel13 juŜ przebrzmiał. Od dawna nie
widziałem juŜ dobrej, nowej armii. Sam od dawna
nie dodałem nic nowego na serwisie, o co się cholernie obwiniam. Nie wiem, potrzebny jest jakiś impuls,
który ruszy tę maszynę od początku. Działanie nie
jednostki, ale grupy ludzi mających czas i chęci,
by odświeŜyć Hexa i dać mu drugą młodość.
Ogólnokrajowa liga, sprawnie działająca Hexopedia,
kilka rywalizujących serwisów, pomiędzy tym
wszystkim Hex Online z wbudowanym programem
do tworzenia własnych Ŝetonów i armii.
Czasem się zastanawiam, czy nie przeceniam
samego Hexa. Czy ta gra rzeczywiście ma taki
potencjał, jaki chcę w niej dostrzegać? Mamy
wszystko — grę, która jest świetna i którą moŜna
modyfikować, ludzi, którzy mają na to ochotę i czas,
kilka serwisów, na których moŜna wymieniać poglądy i pracować nad projektami... A mimo to jakoś
ta machina nie działa. I nie mam pojęcia dlaczego.
MS: Która z fanowskich armii podoba ci się
najbardziej?
FK: Chyba nie było jeszcze fanowskiej armii, która
podobała by mi się bezkrytycznie. Jeśli jest pomysłowa, to zazwyczaj niegrywalna. Jeśli jest grywalna,
to beznadziejnie wykonana. Czasem zawodzi pomysł
na armię, czasem brak w niej nowatorstwa.
Nie znaczy to, Ŝe uwaŜam całą armię za słabą bądź
złą. Ciekawą i inspirującą dla mnie armią był
Mephisto
Michallusa.
Rewelacyjne
podejście

do konstrukcji armii, wymagające przestawienia się
na zupełnie inną grę. Sporo świetnych pomysłów
szykowało się w armiach, które ostatecznie
nie wyszły, jak na przykład Stalowa Policja, Warhead
Height czy fanowska NeodŜungla.
Inna sprawa, Ŝe Hexogłówki uwielbiam robić
z Federacją Appalachów.
MS: Jak sądzisz, w którą stronę powinni pójść
twórcy-fani Hexa w swoim tworzeniu? Armie
z całkiem nowymi zdolnościami i atakami?
Tryby
gry
dla
urozmaicenia
rozgrywki?
Być moŜe odejście w settingi, aby zachęcić
jeszcze więcej ludzi do gry w Hexa?
FK: Przede wszystkim fani nie powinni marnować
Ŝadnych pomysłów, wszystkie wykorzystać jak najlepiej, a niewykorzystane gdzieś odkładać, bądź dzielić
się nimi z innymi. Myślę teŜ, Ŝe warto iść w kaŜdym
z wymienionych przez ciebie kierunków. Zdolności
było juŜ sporo, ale obaj dobrze wiemy (po doświadczeniach z nomenklaturą), Ŝe jest to kategoria
niemal nieskończona. W kwestii nowych trybów gry
inspirujący był bez wątpienia Babel13 — myślę,
Ŝe pojawiło się tam sporo pomysłów dobrych
do rozwinięcia. A settingi? CóŜ, ludzie kochają Neuroshimę, jednak Amber i Poloshima pokazały,
Ŝe da się skutecznie przenieść tę grę w inne realia.
Jestem gorącym orędownikiem tworzenia nowych
settingów. W końcu dojdzie do tego, Ŝe Ŝeby dać
innym przykład, opublikuję jakieś materiały ze Star
Wars Hex... No i generalnie wychodzę z załoŜenia,
Ŝe dobrze, jeśli w ogóle ktoś nad czymś pracuje.
A jeśli ma ochotę skonsultować swoje dzieło
z innymi, porównać, poddać je krytyce i przystosować do uwag innych ludzi, to jest zajebiście.
Przepraszam za wyraŜenie.
MS: MoŜe jeszcze na koniec coś od siebie?
FK: Hex jest dla ludzi, nie ludzie dla Hexa.
Nie zapominajmy o tym, gdy będziemy inspirowali
innych do tworzenia czegoś nowego.
MS: Dzięki na wywiad!

Uniwersalność zdolności
fanowskich
Filip „Meppo” Kinczyk
Zastanówmy się dlaczego autorzy nowych armii
fanowskich nie wykorzystują pomysłów innych
autorów armii fanowskich? Czy wszyscy uwaŜają,
Ŝe zdolności oficjalne są o wiele lepsze od tych
fanowskich?
Dotychczas przychodziło mi do głowy kilka wytłumaczeń. Pierwsze, chodź nieco prozaiczne, to strach
przed „prawami autorskimi” właściciela armii fanowskiej (a więc i danej zdolności). Kiedy armia jest
publikowana, często pojawia się przy niej formułka
„całość ani Ŝadna część tej armii nie moŜe być
kopiowana bez wiedzy autora, bla bla bla”. To moŜe
graczy zniechęcać do uŜywania cudzych pomysłów
we własnych, autorskich projektach.

8, Wywiady / artykuły

Z drugiej strony, twórca moŜe nie mieć doświadczenia ze zdolnością czy armią, nie znać samej
zdolności, nie rozumieć jej działania, nie wiedzieć
jak wpłynie na rozgrywkę i czy jest przetestowana.
Trzeci powód, chyba najmniej uleczalny, to 100%
samodzielności w tworzeniu armii, nie korzystanie
z opinii innych graczy i twórców, opieranie się
tylko i wyłącznie na schematach narzuconych
przez podstawkę.
O ile dwa pierwsze powody mogą brać się z czystej
niewiedzy, spowodowanej być moŜe brakiem
doświadczenia w tworzeniu własnych materiałów
fanowskich do Hexa, to trzeci bierze się z niczego
innego jak ignorancji.

HexoManiak #1
Wystarczającą terapią w pierwszych dwóch
przypadkach jest rozmowa z twórcą, zachęcenie go,
podsunięcie mu kilka dobrych, sprawdzonych pomysłów. Skłonienie go do skontaktowania się z twórcą
danej zdolności i zapytania go o moŜliwość skorzystania z niej (choć nie jest to przecieŜ obowiązkowe)
lub dowiedzenia się dokładnie, jaki był pomysł
na zdolność, co autora zdolności zainspirowało
do jej stworzenia, itp. W trzecim przypadku
jest o tyle trudniej, Ŝe często przed opublikowaniem
armii twórca w ogóle nie informuje o postępach prac,
stara się jak najbardziej przyrównać swoje armie
do Podstawki, stąd na przykład kolejna armia
z 5 Bitwami, 5 Ruchami, 1 nowym śetonem natychmiastowym, 6 modułami i strzelcami w Inicjatywach
3-2. To okrutna, zabierająca nieraz bardzo atrakcyjne tematy na armie, bezbarwna wtórność,
która zniechęca do tworzenia czegoś nowego.
Dla takich ludzi terapią będzie, mam nadzieję,
chociaŜby ten artykuł.
MoŜe problem tkwi w czymś innym. MoŜe fani nie
potrafią stworzyć Ŝadnej dobrej zdolności, która
by była na tyle uniwersalna, aby ją uŜyć w innych
armiach? Bowiem problem uniwersalności to zupełnie
inna kwestia. Jeśli twórca jest na etapie planowania
własnej armii i zdolności dla niej, a zastanawia się
przy tym, czy zdolność zrobić bardzo wyspecjalizowaną, czy raczej uniwersalną, powinien wziąć
pod uwagę kilka rzeczy: temat własnej armii,
mechanikę i styl gry tą armią, potencjalną atrakcyjność zdolności dla innych twórców, a w końcu samą
rewolucyjność jego własnej zdolności. JuŜ tłumaczę.
Tematem naszej armii jest na przykład pewna
sekta z Salt Lake City, której członkowie opracowali
specjalny wirus, sprawiający, Ŝe ofierze wyrasta
z pleców macka. Twórca mógłby wymyślić dla armii
dwie przykładowe zdolności: „Wirus macki”, tajna
broń tej jednej jedynej sekty, oraz „Nawracanie”,
jako Ŝe tematem armii są sekciarze. Zdolność „Wirus
macki” jest zdolnością bardzo wyspecjalizowaną,
typową tylko dla tej jednej, charakterystycznej
armii, z kolei „Nawracanie” to zdolność, która moŜe
zostać z powodzeniem uŜyta w wielu innych sekciarskich armiach.
Kolejnym etapem tworzenia naszej zdolności jest
przyglądnięcie się naszej armii pod względem
mechanicznym. To jak dana zdolność będzie działać
powinno być warunkowane przez sam styl danej
armii, na przykład: sekciarze nie mają zbyt wielu
Ŝołnierzy, w takim razie „Nawracanie” powinno
graczowi pozwalać na przejęcie czasowe bądź permanentne Ŝetonów przeciwnika. Nasi Ŝołnierze nie są
za silni? Zdolność „Wirus macki" daje jednostce
nakładkę (dodatkową zdolność?) „Atak z tyłu”.
Niech zdolności, nad którymi pracujemy, nie tylko
fajnie brzmią, nie tylko będą luźnymi, nie związanymi z całością armii pomysłami, ale niech to będą
przemyślane, integralne części armii, jej stylu gry!
ZałóŜmy, Ŝe opierając się na dwóch poprzednich
czynnikach, mamy juŜ w głowie działanie zdolności.
Na ostatni etap przygotowywania zdolności składają
się trzy czynności. Po pierwsze, musimy zastanowić
się, jak bardzo nasza zdolność moŜe być przydatna
innym graczom (Nawracanie moŜna wykorzystywać
w wielu, nie tylko sekciarskich, armiach!), po drugie,
jak sama mechanika zdolności moŜe współgrać
z innymi, potencjalnymi armiami (i stylami gry),

a po trzecie, musimy tak dokręcić zdolność,
by te dwie rzeczy ze sobą nie kolidowały. To znaczy,
Ŝe im bardziej zdolność wpływa na styl grania armią,
tym
bardziej
wyspecjalizowana
powinna
być
i odwrotnie, im mniej wpływa na samą rozgrywkę,
im mniej warunkuje styl grania armią, tym bardziej
moŜe być ogólnikowa. Świetny jest tutaj przykład
z lotem i paliwem. Jeśli opracowany przez nas lot
działa na takiej zasadzie, Ŝe potrzebujemy śetonu
natychmiastowego, Ŝeby go odpalić, to lepiej zmienić
nazwę „Lot” na „Lot maszyny”. Dzięki temu
te jednostki, które latają bez paliwa, ciągle mają
szansę na posiadanie fajnej zdolności „Lot”.
PowyŜsze punkty zapewne są dla was oczywiste,
ale fajnie jest mieć to mimo wszystko wyklarowane.
Kwestia uniwersalności zdolności to w takim razie
kwestia jedynie pomysłu twórcy i jego lojalności
wobec innych twórców. KaŜdą zdolność da się tak
podkręcić, by, nie zabierając tematu innymi
armiom, jednocześnie opisywała dokładnie to,
co ma opisywać.
Nie da się podwaŜyć faktu, Ŝe wiele dotychczas
stworzonych zdolności jest świetnych, wręcz idealnych do kolejnych armii. Często się jednak zdarza,
Ŝe powstają jakieś zdolności, które są słabymi
kopiami bądź modyfikacjami juŜ istniejących,
co sprawia Ŝe jest ich coraz więcej i więcej, i tracą
one swoją wyrazistość. Z tym powinniśmy walczyć.
Wydaje mi się, Ŝe czasem jest lepiej zrezygnować z,
pod pewnymi względami, wtórnego pomysłu, nawet
mimo tego Ŝe własnego, na rzecz cudzego,
sprawdzonego, świetnego. Oczywistym wyjątkiem są
tu zmiany settingów, w których zdolność moŜemy
wręcz skopiować, nadając jej zupełnie nową,
przystosowaną do settingu nazwę, bądź ikonkę.
JednakŜe to juŜ jest temat na osobny artykuł.
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O tworzeniu fanowskich
zdolności i ataków

Marek „Mar_cus” Szumny

Stworzenie nowego ataku czy nowej zdolności
do Hexa wydaje się większości ludzi niczym trudnym. Bo nad czym tu się zastanawiać? Do pomysłu
dorzucamy grafikę i w zasadzie wszystko jest gotowe. Ja jednakŜe uwaŜam, Ŝe na taki proces składa
się o wiele więcej kroków, a kaŜdy z nich odgrywa
waŜną rolę w końcowym efekcie. Dlatego kaŜdemu
twórcy chciałbym dać kilka podstawowych rad,
aby nasze nowe ataki i zdolności nie były tylko
potencjalnie atrakcyjniejsze dla innych fanowskich
twórców, ale takŜe by sama armia była bardziej
estetyczna i grywalna.
No to jedziemy:

1. Wygląd graficzny
Pierwsze wraŜenie jest najwaŜniejsze, a ksiąŜkę
często ocenia się tylko po okładce. W tym przypadku
chodzi o podstawowy aspekt, którym jest odpowiednia ikona. NajwaŜniejsza jest tutaj kolorystyka,
w której nie mamy zbyt wiele moŜliwości — jest
bowiem
kolor
czarny,
biały
oraz
czerwony
dla podkreślenia negatywności. I tego naleŜy się
trzymać. śadnej palety 16 czy 32 bitowej, Ŝadnego
cieniowania, a przede wszystkim Ŝadnych obrazków.
Ikona zdolności czy ataku ma być prostym znakiem,
który jest tak samo wyraźny bez względu
na wielkość czy zoom.
Nawet przestrzegając tych reguł moŜna wpaść
we własne sidła poprzez złą ikonę. Niech za przykład
posłuŜy nam pierwsza wersja armii Federacja
Appalachów i zdolność Grupa. Mnie osobiście samo
działanie zdolności bardzo się spodobało, ale...
No właśnie, dlaczego ze wszystkich moŜliwości
akurat
ikona
kosy?
Czy
to
automatycznie
nie dyskwalifikuje Grupy jako atrakcyjnej zdolności?
W jaki sposób ikona ta moŜe pasować do kaŜdej
innej armii? Za cholerę nie moŜe, niestety z nieświadomej winy autora. Za jego zgodą przekonwertowałem FA na layout drugiej edycji, wprowadzając
jednocześnie kosmetyczne zmiany, między innymi
nowy wygląd zdolności Grupa, dzięki czemu
bez Ŝadnego problemu moŜna jej teraz uŜywać
w kaŜdej innej armii.

2. Nazwa
Kwestia nie mniej waŜna niŜ poprzedni punkt,
chociaŜ mniej się na to zwraca uwagę. Nazwa
bowiem nie tylko powinna skrótowo opisywać działanie danej zdolności czy ataku, ale być na tyle
elastyczna, aby pasowała do większej ilości armii.
Taki błąd popełniłem uŜywając słowa Trucizna
w armii Bestie. Nazwa ta bowiem, co prawda, oddaje
sens działania samej zdolności, jednakŜe w stosunku
do maszyn, roślin czy czegoś tam innego traci
całkowicie sens. W ten sposób dość dobra, w moim
mniemaniu, zdolność traci na jakości — w kolejnej
wersji Bestii będzie się ona juŜ nazywać Osłabienie.
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Z innym błędem, który wskazał mi Meppo, spotkałem się podczas tworzenia armii Warhead Height.
śetony miały mieć zdolność, dzięki której wrogie
jednostki
przechodzą
pod
naszą
kontrolę.
W pierwotnej wersji zostało to nazwane Przekonanie
— Ŝe niby nasze jednostki „przekonują” jednostki
wroga. Nazwa niczego sobie, jednakŜe jak ma
wyglądać jej zastosowanie w innych armiach?
Czy zwierzęta, rośliny, maszyny, cokolwiek innego
niŜ ludzie mogą przekonać inne zwierzęta, rośliny,
maszyny czy cokolwiek innego niŜ ludzie do zmiany
stron w trakcie walki? Czy to nie bez sensu?
Nie prościej uŜyć nazwy, która jest prosta i od razu
mówi, jak dana zdolność działa? Nie prościej nazwać
to Przejęcie jednostki?

3a. Zgodność z oficjalnymi
zasadami
Sprawa wręcz podstawowa podczas tworzenia
ataków i zdolności! JeŜeli coś fanowskiego do Hexa
nie jest zgodne z zasadami oficjalnymi — naleŜy
o tym zapomnieć. Albo i lepiej — jak najszybciej
poprawić. Nigdy, ale to nigdy, fanowska reguła
nie nadpisze oficjalnej reguły.
JeŜeli w instrukcji do Hexa jest napisane,
Ŝe Pancerz działa na wszystkie rodzaje ataków
dystansowych, nie moŜna stworzyć ataku dystansowego, który według swojej definicji omija Pancerz.
MoŜna jedynie dopisać nową zdolność, która będzie
mówić, Ŝe atak danej jednostki moŜe ominąć
Pancerz. Nie moŜna w opisie jednostki napisać,
Ŝe jest ona odporna na wszystkie ataki z śetonów
natychmiastowych,
moŜna
natomiast
stworzyć
zdolność, dzięki której będzie na nie odporna
(wystarczy spojrzeć na Hard to Kill w armii Rój).
Cios
zadaje
obraŜenie
Ŝetonowi
stojącemu
bezpośrednio przy atakującym. JeŜeli zatem ktoś
chce stworzyć atak, który rani dwie jednostki
w linii, nie moŜe tego pokazać w postaci dwóch
ciosów ułoŜonych pionowo, jak to zrobiłem w Gildii
Gladiatorów — teraz juŜ wiem, Ŝe było to błędem.
KaŜdy atak zadający obraŜenia w jakikolwiek inny
sposób niŜ Cios czy Strzał musi mieć własną ikonę.
Dzięki temu z pewnością nie będzie złych interpretacji oficjalnych zasad.
KaŜdą z oficjalnych „przeszkód” da się obejść
bez jej łamania! MoŜna stworzyć bonus, dzięki
któremu Sztab będzie mógł ranić inne Sztaby,
moŜna stworzyć moduł negatywny, który sprawi,
Ŝe Sztab przeciwnika będzie moŜna zranić naszymi
śetonami natychmiastowymi, ktoś juŜ wymyślił
nawet zdolność, dzięki której jednostki nie da się
zasieciować — kaŜdą z oficjalnych zasad zapisanych
w instrukcji czy FAQ moŜna obejść w prosty sposób
— wystarczy pomyśleć.
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3b. Definicja a elementy
mechaniki
Jest to zagadnienie, które dla wielu twórców jest
całkowicie niezrozumiałe, więc postaram się wytłumaczyć je najprościej jak będę umiał, najlepiej
na przykładzie. Czasami jest tak, Ŝe wymyśli się
fajny bonus na moduł. Jest on totalnie przełomowy
i wprowadza do Hexa coś nowego. Problemem jest
jednak fakt, Ŝe moduły działają takŜe na Sztaby,
a armia ze Sztabem pod wpływem tego bonusu
stanie się nie do pokonania. Co w tym momencie
robi autor? W definicji zdolności dopisuje sobie,
Ŝe dany bonus nie działa na Sztaby. Widzicie w tym
coś złego? JuŜ tłumaczę.
Przypuśćmy, Ŝe komuś innemu tak bardzo spodoba
się ten bonus, Ŝe będzie chciał go takŜe uŜyć.
JednakŜe uwaŜa on, Ŝe bonus ten będzie działać
na Sztab w jego armii, poniewaŜ reszta jednostek
jest dość słaba. Pojawia się jednak problem, swego
rodzaju wielka kłoda pod nogami — jak bowiem
wykorzystać coś do Sztabu, skoro wcześniej zostało
to skreślone w definicji zdolności? A o wiele prostsze
byłoby juŜ na samym początku uŜyć innego elementu mechaniki Ŝetonu, zamiast zmieniać definicję.
Od zawsze byłem zwolennikiem tego, aby prawie
nigdy nie zaglądać w instrukcję podczas grania,
by jak najwięcej było wyjaśnione na samych
Ŝetonach. W przypadku tego bonusu na Ŝeton
wystarczy dodać nowe oznaczenie, Ŝe zdolność ta nie
działa na Sztaby i mamy koniec problemu. Być moŜe
w przyszłości ktoś inny uŜyje tego samego bonusu,
ale dzięki drugiemu oznaczeniu będzie on działać
tylko na Sztaby? A moŜe tylko na konkretny typ
jednostek? Wspomniany przeze mnie błąd moŜna
znaleźć chociaŜby w armii Insektoidzi na Ŝetonie
Przędzarz. Autor, zapomniawszy o tym, Ŝe moduły
działają takŜe na Sztaby, postanowił po publikacji
zmienić definicję zdolności, automatycznie ograniczając moŜliwość uŜycia jej w przyszłości w innej
armii przez innych autorów.
Ikona ta, w moim mniemaniu,
jest
pierwszym
z
kroków
do
oddzielenia
definicji
od
elementów
mechaniki.
W tym przypadku jest to oznaczenie dla modułów — aby nie
psuć bonusu i w definicji nie
wpisywać mu, Ŝe nie działa on
na Sztaby, lepiej po prostu
umieścić na samym module powyŜszą ikonę. Działanie
bonusu w niczym się nie zmieni, a oznaczenie jasno
i wyraźnie będzie nam mówić, Ŝe nie dotyczy on Sztabów.

3c. Oficjalne definicje
Czasami zdarza się, Ŝe chcemy uŜyć czegoś oficjalnego, ale na drodze staje nam definicja tej zdolności
czy ataku, której nie da się obejść. Mamy na przykład oficjalną zdolność Odepchnięcie na śetonach
natychmiastowych i jednostkach. JednakŜe za pomocą tych Ŝetonów moŜemy jedynie poruszać wrogimi
Ŝetonami na planszy. Co zatem naleŜy zrobić,
aby Odepchnięcie działało i na nasze jednostki?
W tym przypadku moŜemy mieć pewien problem,
poniewaŜ ze względu na specyfikę wyglądu śetonów
natychmiastowych nie moŜna po prostu dodać nowej
zdolności, dzięki której działanie będzie obejmować

wszystkie Ŝetony planszy. W tej sytuacji, niestety,
nie obejdzie się bez stworzenia nowej zdolności
na podstawie tej istniejącej. Moją propozycją byłoby
przerobienie juŜ istniejącej ikony, aby obie zdolności
kojarzyły się z tym samym. Z nazwą powinno
być podobnie — coś ala Popchnięcie czy Pchnięcie.
Nie jest to idealne, ale przynajmniej zgodne
z oficjalnymi zasadami.

4. Kwestie sporne
Gdy juŜ w końcu uda się opracować wszystko
zgodnie z powyŜszymi regułami i nasza zdolność
czy teŜ atak jest w pełni gotowy do uŜycia i działania, naleŜy rozwiać wszelkie moŜliwe wątpliwości,
które mogą wystąpić podczas grania. NaleŜy w taki
sposób sprecyzować kwestie sporne, aby w trakcie
gry tą armią nie pojawiały się nagle niepotrzebne
pytania. Gracze muszą mieć wszystko podane
na talerzu, niczego nie mogą się domyślać
lub dopowiadać. Zasady w grze są po to, aby według
nich grać. W tym celu najlepiej przejrzeć po kolei
zdolności i ataki innych armii, i zastanowić się,
czy powoduje to jakiś konflikt. JeŜeli tak, naleŜy
wyjaśnić to w instrukcji.
MoŜe jakiś przykład? ChociaŜby KamuflaŜ z Sand
Runners, który, moim zdaniem, jest naprawdę
świetną zdolnością, jednakŜe jednocześnie strasznie
niedopowiedzianą i to w kwestiach podstawowych.
Oczywiście, moŜna wykorzystać taką zdolność
i samemu rozwiać część wątpliwości, jednak
czy takie coś nie będzie swego rodzaju nietaktem
wobec autora?

5. Poprawki
Nie wiem czemu, ale wielu autorów boi się poprawiać własne błędy. Nie wiem, są za dumni na to?
NaleŜy pamiętać, Ŝe praktyka czyni mistrza. Fanowski produkt puszczony w Internet nie jest przecieŜ
finalną kopią, której w Ŝaden sposób nie da się
poprawić. Często jest tak, Ŝe w grupie testerów
niektóre rzeczy w ogóle nie wychodzą na światło
dzienne, a z kolei inni ludzie dostrzegą te same bugi
na pierwszy rzut oka. Nie bójmy się nanosić poprawek na nasze dzieło, aby było ono doskonalsze.
Tworzymy to przecieŜ dla ludzi, nie dla siebie.
JeŜeli inni uwaŜają, Ŝe z daną zdolnością czy atakiem
coś jest nie tak i podają odpowiednie argumenty,
to jest właśnie rzecz, którą naleŜy zmienić w kolejnej
wersji armii. Nie ma nic gorszego niŜ świetny
pomysł, który autor zostawia na pastwę losu,
a niedługo potem wszyscy o nim zapominają.
Zdarzyło się to juŜ z wieloma zdolnościami i atakami.
Mam nadzieję, Ŝe ten artykuł pokazał wam,
Ŝe stworzenie dobrej zdolności czy dobrego ataku
wcale nie jest taką łatwą sztuką. JeŜeli autorzy
fanowskich armii zastanowią się nad tym, co i jak
tworzą, moŜe wzrośnie ilość fanowskich zdolności
i ataków uŜytych w innych armiach przez innych
autorów.
JeŜeli ktokolwiek z was ma inne zdanie na powyŜszy temat, inne/lepsze porady lub wręcz nie zgadza
się z powyŜszymi uwagami, z chęcią popolemizuję
z nim na łamach kolejnych numerów HexoManiaka.
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Insektoidzi

v1.1

pierwsza zagraniczna armia fanowska

Peter „SpinDisc” Jansson; tłumaczenie: Marek „Mar_cus” Szumny;
do pobrania po angielsku (do druku) pod adresem: http://www.boardgamegeek.com/filepage/34320
Miliony lat temu Ziemią rządziły insekty. Następnie przyszły dinozaury, potem ssaki, a owady zostały
zmuszone do Ŝycia na spodzie łańcucha pokarmowego. W końcu przyszli i ludzie, przynosząc ze sobą
destrukcję i chaos. W ślad za ludzkością, chemikalia i radiacja stały się dobroczyńcami wzrostu owadów.
Mutacje i inteligencja dały początek nowej rasie gigantycznych insektów, efektywnie skoordynowanych
przez ogromne królowe. Teraz powróciły na szczyt łańcucha pokarmowego, a cała reszta stała się ofiarami.

Modliszka / Mantis (x1)

Sztab
śeton posiada Bonus Cios sieciujący
(instrukcje poniŜej).

Mrówka ogniowa / Fire Ant (x3)
śeton z Umiejętnościami Mobilność
i Zakopanie (instrukcje poniŜej).

Żetony natychmiastowe
Bitwa / Battle (x6)
śeton z Umiejętnością Bitwa.

Osa / Wasp (x1)

Ruch / Move (x3)
śeton z Bonusem Mobilność.

Pająk / Spider (x1)
śeton z Sieciami.

Umysł roju / Hive Mind (x1)
śeton z Bonusem Obrót masowy
(instrukcje poniŜej).
Wylęgarnia / Hatchery (x2)
śeton z Umiejętnością Odzyskanie
(instrukcje poniŜej).

Przędarz / Spinner (x1)
śeton z Bonusem Cios sieciujący
(instrukcje poniŜej).
Nie działa na Sztab!
Szarańcza / Swarm (x1)
śeton z Bonusem Ponowienie.

Jednostki
Feromony / Pheromes (x2)

Termit / Termite (x3)

śeton
ciosu.

śeton z Umiejętnością Zakopanie
(instrukcje poniŜej).

z

Bonusem

Wzmocnienie

Jelonek / Stag Beetle (x1)
śeton z Pancerzami oraz Umiejętnością Wytrzymałość.

Kolonia / Colony (x1)
śeton
z
Bonusem
(instrukcje poniŜej).

Zakopanie

Larwa / Caterpillar (x2)
śeton z Pancerzami oraz Umiejętnościami Wytrzymałość i Zakopanie
(instrukcje poniŜej).
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Trutka / Poison (x1)
śeton z Bonusami Nieruchomość
(instrukcje poniŜej) i Osłabienie
ciosu (instrukcje takŜe poniŜej).
Ważka / Dragonfly (x2)
śeton z Umiejętnością Mobilność.

Żuk bombardier / Bombardier
Beetle (x2)
śeton z Pancerzami.

HexoManiak #1
Dodatkowe instrukcje dla armii Insektoidzi v1.1
Nowe zdolności
Cios sieciujący
Gdy wskazana przez bonus jednostka
posiada Cios o dowolnej sile na którymkolwiek boku Ŝetonu, na tym samym boku
pojawia się Sieć.

Nieruchomość
Wyłącza
wrogim
Ŝetonom
zdolność
Mobilność (ciągle jednak mogą się poruszyć z pomocą śetonu natychmiastowego Ruch).

Obrót masowy
Wszystkie własne jednostki połączone
ze Sztabem przez dowolną ilość własnych
jednostek mogą wykonać Obrót. Obrót
masowy nie „przechodzi” przez zakopane jednostki.

Odzyskanie
Dowolny Ŝeton ze stosu odrzuconych (takŜe
śeton natychmiastowy) moŜna włoŜyć
z powrotem do stosu Ŝetonów dociąganych.

Osłabienie ciosu
Siła Ciosu wrogich jednostek maleje o 1.

Zakopanie
Jednostka
ze
zdolnością
Zakopanie
w trakcie tury gracza moŜe zostać
obrócona rewersem do góry, co symbolizuje
jej zakopanie pod ziemią. Po zakopaniu z jednostki
usuwane
są
wszystkie
znaczniki
ObraŜenia.
Na jednostkę obróconą rewersem do góry nie działają wrogie ataki (Strzały przelatują na kolejny Ŝeton),
Ŝadne śetony natychmiastowe (własne oraz wrogie)
oraz Sieci. Zakopana jednostka zajmuje normalnie
miejsce na planszy, nie moŜna nic innego na niej
postawić. Gracz musi obrócić zakopaną jednostkę
w następnej swojej turze po zakopaniu, ustawiając
ją w dowolnym kierunku. Jednostka obrócona
z powrotem awersem do góry nie moŜe być zakopana w tej samej turze.

FAQ
odpowiedzi bez porozumienia z autorem armii

Czy Kolonia działa na Sztab?
Nie, Sztab nie moŜe posiadać zdolności Zakopanie.
Co się dzieje, gdy Kolonia zostanie zdjęta
z planszy przez przeciwnika lub przesunięta,
a któryś z Ŝetonów otrzymuje od niej bonus?
Czy zostaje on natychmiast obrócony?
śeton posiada zdolność Zakopanie i pozostaje
obrócony, dopóki nie zostanie z powrotem postawiony
awersem do góry.
Czy mogę uŜyć Ŝetonu Umysł roju, gdy Sztab
jest zasieciowany?
Podobnie jak w przypadku Granatu w armii Borgo,
Ŝeton Umysł roju nie moŜe być uŜyty.
Czy w grze druŜynowej Ŝeton Umysł roju działa
takŜe na Ŝetony sojusznika?
JeŜeli w rozgrywanej grze inne bonusy (np. z Medyka
czy ze Zwiadowcy) działają na sojusznicze Ŝetony,
Umysł roju takŜe działa.
Co się dzieje z Ciosami sieciującymi, gdy Skoper
z armii Posterunek przejmie bonus Ŝetonu Trutka
i obniŜy siłę ciosu Ŝetonom z armii Insektoidzi?
Bonus Osłabienie ciosu, jak sam nazwa mówi, obniŜa
siłę Ciosu, a nie go likwiduje. Jednostki pod wpływem
tego bonusu będą zatem mieć Cios, jednakŜe o sile 0.
I choć nie będą zadawać obraŜeń, ciągle będą posiadać
Sieć.
Co się stanie, gdy zasieciowana jednostka
otrzyma zdolność Cios sieciujący w kierunku
wrogiego Sieciarza?
Choć moŜe się to wydać nieco nielogiczne, zasieciowana jednostka od razu po trzymaniu Ciosu sieciującego zaczyna takŜe sieciować Sieciarza.
Co się dzieje, gdy jednostka jest odkopywana
(obracana awersem do góry), sieciuje ją wrogi
Sieciarz i jednocześnie otrzymuje Cios sieciujący?
Czy ta jednostka i Sieciarz sieciują się nawzajem?
A moŜe jednostka jest zasieciowana i sama
nie moŜe sieciować?
Działa to podobnie jak w przypadku przesunięcia
na planszy Sieciarza, dzięki czemu wchodzi on pod Sieć
innego Sieciarza. Według oficjalnych reguł sieciują się
oni nawzajem. W tym przypadku jest podobnie.

Tryb gry: Pod ziemią
Insektoidzi zostali stworzeni przed dodatkiem Babel13, gdy gracze nie chcieli sobie zawracać głowy takimi
rzeczami jak nakładki czy podkładki. Teraz jednakŜe wygląda to nieco inaczej, bowiem podkładki
są oficjalnym tworem. Moja propozycja jest taka, aby lekko zmodyfikować działanie zdolności Zakopanie
— gdy jednostka będzie jej uŜywać i będzie obracana rewersem do góry, jednocześnie będzie zmieniać się
w podkładkę, która nie zajmuje miejsca na planszy i moŜna połoŜyć na nią inny Ŝeton. Oczywiście
jednostka będzie mogła się odkopać tylko wtedy, gdy nie będzie na niej znajdować się Ŝaden inny Ŝeton.
Wynika z tego, Ŝe zdolność staje się nieco słabsza, poniewaŜ zakopane jednostki łatwo przyblokować,
przez co w Ŝaden sposób nie będą mogły wrócić na pole bitwy. Dlatego zdolność naleŜy jeszcze
nieco zmodyfikować. Zakopana jednostka moŜe przebywać pod ziemią tak długo jak zechce tego gracz
sterujący Insektoidami, a do tego jednostki te mogą odkopać się bezpośrednio po rozpoczęciu Bitwy
(przed rozliczaniem pierwszych inicjatyw). Dzięki temu armią będzie się grało jeszcze ciekawiej.
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Doomsday Machine

v2.0

oficjalna armia w drugiej edycji

Michał Oracz; przeróbka: Marek „Mar_cus” Szumny; opis armii: Michał „Michallus TG” Herda
O armii z oficjalnych źródeł wiadomo bardzo mało — plotki głoszą o tym, Ŝe jest to twór podobny
do rosyjskiego Molocha, który równieŜ zbuntował się przeciwko ludziom. Jemu jednak albo coś nie wyszło,
albo na terenie zbombardowanej Rosji nie miał się przeciwko komu buntować — Sybiracy nie stanowili
dla niego Ŝadnego zagroŜenia, a ucywilizowane obszary Rosji wysadzają liczniki Geigera-Millera
z dala od epicentrów wybuchów. W kaŜdym razie, nie był on w ogóle widoczny w USA — przynajmniej
przez pierwsze trzydzieści lat. Zdołał wyemigrować na wschód Syberii i pojawić się w Kalifornii — tam moŜna
spotkać szczątki maszyn DDM. Nie wiadomo, czy ten twór leje się z Molochem i czy w ogóle wiedzą
o swoim istnieniu.
Opis armii: Armia posiada mało jednostek przy bardzo duŜej ilości modułów. Mobilność armii
jest praktycznie zerowa, nie licząc jednego Ŝetonu zamiany i moŜliwości obrotu jednego dowolnego Ŝetonu
na turę. Armia posiada równieŜ Ŝetony z moŜliwością przekierowywania strzałów własnych i sojuszniczych
oraz Ŝeton rozdzielający strzał w trzy strony.

Sztab
śeton
posiada
Bonus
Obrót
(instrukcje poniŜej) – działa on
na jeden wybrany własny Ŝeton
na planszy.

Żetony natychmiastowe
Bitwa (x3)
śeton z Umiejętnością Bitwa.

Odepchnięcie (x1)
śeton z Bonusem Mobilność.

Oficer (x7)
śeton z Bonusem dalekiego zasięgu
(instrukcje poniŜej) Wzmocnienie
strzału.
Roztrajacz (x1)
śeton
ze
Zmianą
trajektorii
(instrukcje poniŜej) oraz Umiejętnością Wytrzymałość.

Sieciarz Doom (x2)
śeton
ze
Zmianą
trajektorii
(instrukcje
poniŜej),
Siecią
oraz Umiejętnością Przyciągnięcie
(instrukcje poniŜej).
Strzelec alfa (x2)

Przyciągnięcie (x1)
śeton z Bonusem
(instrukcje poniŜej).

Przyciągnięcie

Strzelec beta (x2)
śeton z Umiejętnością Wytrzymałość.

Zamiana (x1)
śeton z Umiejętnością
(instrukcje poniŜej).

Zamiana

Strzelec delta (x1)
śeton z Umiejętnością Wytrzymałość.

Jednostki
Główny procesor bojowy (x2)

Strzelec gamma (x2)

śeton z Bonusem dalekiego zasięgu
(instrukcje poniŜej) Ponowienie.

Medyk (x4)

Strzelec omega (x2)

śeton z Bonusem dalekiego zasięgu
(instrukcje poniŜej) Medyk.

Odpychacz (x2)
śeton
ze
Zmianą
trajektorii
(instrukcje poniŜej) oraz Umiejętnościami Odepchnięcie i Wytrzymałość.

14, Oficjalnie

Zwiadowca (x2)
śeton z Bonusem dalekiego zasięgu
(instrukcje poniŜej) Przyśpieszenie.

HexoManiak #1
Dodatkowe instrukcje dla Doomsday Machine v2.0
Bonus dalekiego zasięgu
Działanie Bonusu na Module z taką strzałką
obejmuje swoim działaniem dwa Ŝetony
w jednej linii w kierunku skierowanej
strzałki. W przypadku Medyka gracz wybiera, na który
Ŝeton działa Bonus.

Obrót
śeton z tą zdolnością moŜe obrócić się
w dowolną stronę.

Przyciągnięcie
śeton ze zdolnością Przyciągnięcie moŜe
przesunąć wrogi Ŝeton oddalony o jedno
pole w bezpośrednie sąsiedztwo Ŝetonu
przyciągającego. Przyciągany Ŝeton moŜe podczas
ruchu obrócić się w dowolną stronę.
JeŜeli na planszy są dwa moŜliwe pola, na które
moŜe zostać przyciągnięty wrogi Ŝeton, gracz nim
sterujący wybiera miejsce docelowe.

Zamiana
Dwa dowolne własne Ŝetony na planszy mogą zamienić się miejscami. Podczas tego ruchu
Ŝetony nie mogą się obracać.

Zmiana trajektorii
Ten element mechaniki pozwala na zmianę kierunku strzałów własnych Ŝetonów. KaŜdy Strzał
własnego Ŝetonu wpadający w bok ze strzałką skierowaną do środka wypada bokiem
ze strzałką skierowaną na zewnątrz. JeŜeli Ŝeton posiada więcej niŜ jedną strzałkę skierowaną na zewnątrz,
Strzał zostaje rozszczepiony na kilka kierunków.

Mad Bomber

v2.0

Obłąkany Zamachowiec w drugiej edycji
Michał Oracz, przeróbka: Marek „Mar_cus” Szumny

Mad Bomber jako bohater niezaleŜny
Mad Bomber to Ŝeton nie naleŜący do Ŝadnego gracza i Ŝadnej armii. Na początku gry,
jeszcze przed wyłoŜeniem Sztabów, gracze powinni wyłoŜyć Mad Bobera na środku
planszy.
JeŜeli w trakcie Bitwy Mad Bomber otrzyma ranę, wybucha jak Bomba, zadając
wszystkim jednostkom (nie Sztabom) dookoła po obraŜeniu.
Mad Bomber po wybuchu trafia na górę stosu Ŝetonów kolejnego gracza,
aby być wyciągniętym w kolejnej turze.
Gracz moŜe wystawić Mad Bobera w dowolne puste miejsce na planszy, zatrzymać go przed sobą
lub odrzucić (czyli jak z kaŜdym zwykłym Ŝetonem). JeŜeli Mad Bomber zostanie przez gracza odrzucony,
trafia na stos Ŝetonów kolejnego gracza w kolejce.
JeŜeli Mad Bomber zostanie trafiony przez Ŝetony kilku graczy (w tej samej inicjatywie Bitwy),
jest zdejmowany z planszy i juŜ nie wraca do gry.
Mad Bomber moŜe być normalnie zasieciowany, odepchnięty itd. Podczas zablokowania nie moŜe
eksplodować, jednakŜe normalnie przyjmuje obraŜenia (ląduje u kolejnego gracza bez wybuchu).

Mad Bomber jako najemnik
Większość powyŜszych zasad wciąŜ obowiązuje. Główna róŜnica jest taka, Ŝe Mad
Bomber jest teraz przywiązany do jednej armii. Gracz umieszczający Mad Bombera
na planszy kładzie na nim znacznik swojej armii (taki jak do liczenie obraŜeń).
Podczas wybuchu Mad Bomber zadaje 1 obraŜenie kaŜdemu przylegającemu Ŝetonowi
(takŜe Sztabom!).
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HEXOGŁÓWKA 1:

10hp

9hp

Wciel się w przywódcę armii Molocha
i przy uŜyciu dwóch z poniŜszych
Ŝetonów pokonaj wrogi Posterunek
w Ostatniej Bitwy:

HEXOGŁÓWKA 2:

7hp

1hp

Wciel się w przywódcę armii Hegemonii
i przy uŜyciu dwóch z poniŜszych
Ŝetonów pokonaj wrogiego Molocha
w Ostatniej Bitwy:
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HEXOGŁÓWKA 3:

2hp

2hp

Wciel się w przywódcę armii Posterunku
i przy uŜyciu dwóch z poniŜszych
Ŝetonów pokonaj wrogą Hegemonię
w Ostatniej Bitwy:

HEXOGŁÓWKA 4:

2hp

6hp

1hp

Wciel się w przywódcę armii Posterunku
i przy uŜyciu dwóch z poniŜszych
Ŝetonów pokonaj wrogów (Molocha
i Hegemonię) w Ostatniej Bitwy:
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HEXOGŁÓWKA 5:

6hp

2hp

1hp

3hp

3hp
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Wciel się w przywódcę czterech armii (Posterunek, Hegemonia, Borgo
i Doomsday Machine) i wspólnymi siłami pokonaj jednego wroga, Molocha,
w Ostatniej Bitwy. Posterunek i Doomsday Machine muszą odrzucić po dwa
Ŝetony z tych do wyboru, a Borgo i Hegemonia jedynie po jednym:

wkładka (strona 1): awersy armii Doomsday Machine oraz dwóch wersji Mad Bombera

wkładka (strona 2a): rewersy armii Doomsday Machine oraz dwóch wersji Mad Bombera dla edycji 2.0

wkładka (strona 2b): rewersy armii Doomsday Machine oraz dwóch wersji Mad Bombera dla edycji 2.5

