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W A Ż N E !

MWSZELKIE GRAFIKI I POMYSŁY ZAWARTE W UDOSTĘPNIONYCH PRZEZE MNIE PLIKACH   
      NIE MAJĄ CHARAKTERU KOMERCYJNEGO! 
MSĄ PRZEZNACZONE DLA WSZYSTKICH I BEZ WYJĄTKU!
MGRAFIKI ZAWARTE W KARTACH PRZYGÓD NIE SĄ MOJĄ WŁASNOŚCIĄ A TYLKO I          
     WYŁĄCZNIE ICH AUTORÓW!
MGRAFIKI ZAWARTE W KARTACH PRZYGÓD SĄ W GŁÓWNEJ MIERZE ZACZERPNIĘTE ZE  
      STRON:   www.wizards.com,   www.pen-paper.net   ORAZ   www.elfwood.lysator.liu.se  !

I N F O R M A C J E   O   DODATKU
1.Oryginał plansz Zapomnianych Pustkowi i Lodowej Krainy ( w oryginale: "FAR-OUTER REGION" oraz 

"LAND OF ICE") pochodzi ze strony www.talismanisland.com. Tutaj należy dodać, że plansza do LAND 
OF ICE jest w oryginale czarnobiała - tutaj za pomocą prostych metod starałem się ją zabarwić tak, żeby 
nadawała się do gry;) 

2.Nazwa "Zapomniane Pustkowia" została zaczerpnięta z dodatku do Magii i Miecza o tym samym tytule, a 
dostępnym w formie zakupu na stronie www.magiaimiecz.eu.

3.Pomysły na opisy Obszarów mają różne pochodzenie. Część jest tłumaczeniem oryginalnych opisów z 
wersji angielskiej. Niektóre nazwy Obszarów, jak np. "Twierdza Banitów" czy "Burzliwe Morze" i "Bur-
zliwy Ocean" są zaczerpnięte z nazw Obszarów pochodzących z dodatków "Lodowa Kraina" i "Zapom-
niane Pustkowia" (których nota bene nigdy w życiu na oczy nie widziałem, a jedynie wyczytałem;). Infor-
macji na temat tychże dodatków należy szukać na forum MAGIA I MIECZ 
(www.gamekeeper.offnet.pl/forum). Duża część samych nazw jak i opisów Obszarów jest jednak moją 
własną radosną twórczością.

4.Podobnie ma się sprawa z wykorzystaniem Kart "Morskich Opowieści" na Obszarach "Burzliwego 
Morza" i "Burzliwego Oceanu". Sam dodatek "Morskie Opowieści" jest autorstwa (wg informacji ze 
strony Valdiego):Thanatosa, Dagulinkovej, Valdiego oraz Lukasa. Karty, jak i cały dodatek dostępny jest 
na stronie Valdiego (www.magiaimiecz.eu). Na potrzeby tejże planszy potrzebne są jedynie same Karty 
Morskich Opowieści (tzn. przygody), Karta ŁÓDŹ RYBACKA i Instrukcja.

5.Jeśli idzie o Karty Lodowej Krainy to: 
A) Karta ARKTYCZNY DEMON (jeśli chodzi o jego zdolności) oraz PLECAK (odnośnie zawartości) 
odnosi się do dodatku KAMPANIA TRZECH MASEK, do części LODOWA KRAINA, autorstwa Artura 
i Roberta Pokojskich (całość dostępna na stronach: www.magiaimiecz2003.prv.pl i 
www.magiaimiecz.eu). Jednak pozostała część Kart nie jest związana z tą kampanią (jeśli pominąłem jakiś 
dodatek, przepraszam);  
B) Kwestia koszulek do moich kart wygląda następująco: możecie użyć tych z dodatku KAMPANIA 
TRZECH MASEK; możecie napisać do mnie, a ja postaram się zrobić inne; możecie także wykonać 
własne;);
C) Grafiki do Kart mają różne pochodzenie i są udostępnione w Sieci. Są także wyłączną własnością ich 
autorów!

6.Jeśli o czymś zapomniałem bądź też macie jakieś pytania i uwagi, proszę o kontakt! 

7. DO AUTORÓW W/W DODATKÓW : jeśli macie jakieś zastrzeżenia odnośnie wykorzystania przeze 
mnie niektórych pomysłów, proszę o kontakt.
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INFORMACJE O GRZE:
CYTADELA
Zakładka "CYTADELA" odnosi się do Obszaru CYTADELA w LODOWEJ KRAINIE. Należy ją umieścić 
równolegle do pola CYTADELI, gdzie znajduje się opis: "MOŻESZ TAKŻE zbadać lochy, jak i cały Obszar 
Cytadeli. Jeśli się zdecydujesz, wybierz rejon, który chcesz badać i rzuć kostką ośmiościenną:". 

ZASADY I MECHANIKA GRY:
Na całym Obszarze Lodowej Krainy ciągnie się odpowiednie Karty z napisem na koszulce „Lodowa Kraina”.
W Zapomnianych Pustkowiach ciągnięte są Karty Przygód z podstawowego zestawu Magii i Miecza (oczywi-
ście można wykorzystać w tym celu Karty autorstwa Ropsa z dodatku „Zapomniane Pustkowia”).
Wyjątek stanowi Obszar Burzliwe Morze i Burzliwy Ocean, gdzie ciągnie się Karty z dodatku „Morskie Opo-
wieści” - tutaj, jeśli podróżujesz Łodzią Rybacką i zdarzy ci się walczyć na morzu, kieruj się zasadami zawar-
tymi w Instrukcji „Morskich Opowieści”.
Cała reszta zasad jest tożsama z zasadami zawartymi w Instrukcji do Magii i Miecza.

PROPOZYCJE:
Żeby urozmaicić rozgrywkę można korzystać ze wszelkich dostępnych dodatków i ciągnąć Karty z nich się 
wywodzące, np.: 
- na wszelkich Obszarach zalesionych, takich jak LAS, PUSZCZA a nawet ZAROŚLA - można ciągnąć Karty 
z dodatku „Las” ¹;
- na Obszarze PUSTYNIA można wyciągać Karty z dodatku „Pustynia” ¹;
- na Obszarze TORFOWISKO można wykorzystać dodatek „Bagna” ¹;
- w Osadzie można użyć Kart z dodatku „Wioska” ¹;
itd. i tp. - możliwości jest wiele i wciąż powiększają się proporcjonalnie do ilości ciągle powstających dodat-
ków.

NOTKA OD „AUTORA”:
Jak już zapewne większość z Was zauważyła, nie ma tutaj jakiś specjalnych Artefaktów, Przedmiotów, 
Wyzwań - ten cały dodatek był wykonany przeze mnie i moją drugą połówkę w celach na prawdę czysto 
rozrywkowych. Potrafimy grać w MiM godzinami czy nawet dniami, nie dochodząc nawet do Krainy Środko-
wej;) Praktycznie tylko raz udało nam się zakończyć rozgrywkę na Koronie Władzy;) Także jest ten dodatek 
(w tej wersji) przeznaczony bardziej dla osób, które podobnie traktują zabawę z MiM;)

ADRESY:
MAGIA I MIECZ
www.varulv.webd.pl/magiaimiecz.html - moja strona zawierająca dodatki autorskie i retusze.
www.gamekeeper.offnet.pl/forum - wszelkie informacje o dodatkach jak i samej grze MAGIA I MIECZ;
www.magiaimiecz.eu                    - potężne archiwum wszelkich polskich dodatków do Magii i Miecza;
www.magiaimiecz2003.prv.pl       - strona autorów KAMPANII TRZECH MASEK oraz innych dodatków;
www.talismanisland.com               - strona "matki" Magii i Miecza, tj. gry TALISMAN + dziesiątki dodatków  
                                                          autorskich, w tym Far-Outer Region i Land of Ice.
GRAFIKI
www.wizards.com 
www.pen-paper.net 
www.elfwood.lysator.liu.se

KONTAKT ZE MNĄ:
naw_vlkodlak@wp.pl

AUTOR:
Bartosz Tylkowski (Skogtroll)

PRZYPISY
¹Wszelkich informacji na temat wymienionych tutaj dodatków szukaj na forum Magii i Miecza (www.game-
keeper.offnet.pl/forum) 
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