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Czytajàc ten podr´cznik poznasz Magic: The Gathering® —
najlepszà gr´ karcianà na Êwiecie. Gdy pojawi∏a si´ na rynku, by∏a
jedyna w swoim rodzaju. Teraz nadal jest najlepsza i najwi´ksza.

W grze Magic® bierzesz udzia∏ w magicznym pojedynku —
wcielajàc si´ w pot´˝nego czarodzieja walczàcego z innymi
graczami o chwa∏´, wiedz´ i ∏upy. Karty w Twojej talii
odpowiadajà wszystkim rodzajom broni w posiadanym
arsenale. Zawierajà Twoje zakl´cia oraz stwory, które mo˝esz
wezwaç, aby walczy∏y dla Ciebie.

Gry karciane takie, jak Magic: The Gathering, ∏àczà w sobie
cechy gier kolekcjonerskich i strategicznych. Nigdy nie wiesz,
jakie karty dostaniesz w zestawie booster czy pakiecie
turniejowym Magic. Po prostu zaczynasz zbieraç karty 
i wymieniaç je z innym graczami, tworzàc swojà w∏asnà
kolekcj´.

Najlepsze w grze karcianej jest to, ˝e sytuacja zmienia sí
ca∏y czas. Planujesz i budujesz w∏asne, unikatowe talie, a

ka˝da gra w Magic wyglàda inaczej. Kilka razy w roku
publikowane sà nowe dodatki do Magic, a w ka˝dym

z nich znajdziesz nowe sposoby oszo∏omienia 
i pokonania swoich przeciwników.

Nie jest to typowy podr´cznik. Nie
trzeba czytaç go „od deski do
deski”. W rozdziale „Zasady gry
w Magic” na stronach 2–3

znajdujà sí  informacje o tym, jak
od razu rozpoczàç gr´ w Magic.

Je˝eli zapomnisz, w jaki sposób
funkcjonuje dany element gry lub pojawi

sí  pytanie, na które nie znasz odpowiedzi,
zajrzyj do tego rozdzia∏u. 

(Definicje s∏ów i zwrotów oznaczone kolorem
zielonym mo˝na znaleêç w s∏owniczku na

stronie 26.)Rys. Mark Zug
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Zasady gry w Magic
Naj∏atwiejszym sposobem na poznanie zasad gry w Magic jest
wprowadzenie do niej przez przyjació∏, którzy ju˝ wiedzà, jak graç. Ale
ktoÊ zawsze musi poznaç te zasady pierwszy, nieprawda˝?

Namów przyjaciela na zabaw´,
weêcie srebrnà i z∏otà tali´ oraz
otwórzcie przewodnik i zapoznajcie
si´ z zasadami gry. Nast´pnie
rozegrajcie samodzielnie kilka partii.

Teraz, gdy ju˝ znasz podstawowe zasady gry, otwórz
zestaw booster znajdujàcy si´ w pude∏ku. Zawiera on
nowe typy kart, które mo˝na dodaç do posiadanych
talii. Ulotka do∏àczona do zestawu booster zawiera
wi´cej szczegó∏owych informacji odnoÊnie tych kart.

W przypadku wàtpliwoÊci poszukaj wyjaÊnienia 
w tym podr´czniku. Je˝eli nie mo˝esz znaleêç na
Twoje pytania odpowiedzi, skontaktuj si´ z nami.
Numer telefonu i adres e-mail znajdziesz na tylnej
ok∏adce tego podr´cznika.

Rozdzia∏ 1: Podstawy gry 
Wyposa˝enie

Do gry potrzebna jest talia kart Magic, przyjaciel z w∏asnà talià i coÊ do
rejestrowania liczby punktów ˝ycia.

Cel gry
Celem jest zmniejszenie ca∏kowitej liczby punktów ˝ycia przeciwnika do 0,
zanim przeciwnik zrobi to Tobie! Wygrywasz tak˝e, je˝eli przeciwnik musi
pociàgnàç kart´, a nie ma ju˝ ˝adnej w swojej bibliotece.

Jak rozpoczàç gr´
Gr´ rozpoczynasz z 20 punktami ˝ycia.

Rzuç kostkami (lub monetà), aby wyznaczyç gracza, który wybierze
osob´ rozpoczynajàcà gr´. Osoba rozpoczynajàca opuszcza pierwszà faz´
ciàgni´cia (gracz ten nie dobiera karty). Je˝eli ju˝ rozegraliÊcie gr´, niech
przegrany gracz zdecyduje, kto zacznie kolejnà rozgrywk´.

Przetasuj swojà tali´, a nast´pnie dobierz z góry siedem kart. Je˝eli nie
podobajà Ci si´ karty, które masz w r´ku, mo˝esz zg∏osiç mulligan. Aby to
zrobiç, od∏ó˝ karty do biblioteki, przetasuj tali´ i dobierz nowe karty do
r´ki, wyciàgajàc jednà kart´ mniej. Mo˝esz to robiç wielokrotnie, ale za
ka˝dym razem dobierasz o jednà kart´ mniej.

Gdy obaj gracze sà zadowoleni z kart w r´ku, mo˝na rozpoczàç gr´.

Opis kart Magic

Nazwa. Nazwa karty znajduje si´ w jej lewym górnym rogu. Gdy nazwa
karty pojawia si´ w polu tekstu, tekst ten dotyczy tylko tej jednej
karty, a nie innych kart znajdujàcych si´ w grze.

Koszt mana. Ka˝dy z symboli widocznych w prawym górnym rogu to
koszt zagrania danego czaru. Je˝eli koszt mana wynosi o1oW, aby
zagraç t´ kart´, op∏acasz jednà bia∏à mana (np. z równin (Plains)) 
i jednà mana dowolnego typu.

WA˚NE! 

Nie staraj si´ przeczytaç tego podr´cznika 

w ca∏oÊci, dopóki nie rozegrasz kilku gier.

?
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Podstawowe terminy i symbole

Mana. Mana (energia magiczna) jest Êrodkiem p∏atniczym obowiàzujàcym 
w Êwiecie gry Magic — za jej pomocà op∏acasz wi´kszoÊç kosztów.
Làdy (i niektóre inne karty) zapewniajà mana, która gromadzona jest 
w puli mana. Mana znajduje si´ w puli do chwili jej wydania.

Mana pozostawiona w puli stanowi „miecz obosieczny”, zamiast
pomagaç, mo˝e Ci zaszkodziç. Na koƒcu ka˝dej fazy za ka˝dy
niewykorzystany punkt mana znajdujàcej si´ w puli mana tracisz 1
punkt ˝ycia, a mana znika. Zjawisko to nazywa si´ spaleniem mana.

Ka˝da mana mo˝e byç oznaczona jednym z pi´ciu magicznych
kolorów lub te˝ mo˝e byç bezbarwna. Gdy op∏acenie kosztu wymaga
kolorowej mana, na karcie widoczne sà symbole kolorowej mana  (oW —
bia∏a, oU — niebieska, B — czarna, R— czerwona, oG — zielona). JeÊli
do op∏acenia kosztu mo˝na u˝yç mana dowolnego typu, na karcie
umieszczony b´dzie symbol zawierajàcy numer (np. o2).

Permanent. Artefakty, stwory artefaktyczne, stwory oraz umagicznienia sà
wprowadzane do gry po ich rozpatrzeniu. Làdy równie˝ pozostajà 
w grze od momentu, gdy zostanà zagrane. Te karty nazywane sà
permanentami, poniewa˝ pozostajà aktywne do czasu usuni´cia ich 
z gry  (czary natychmiastowe i zakl´cia po rozpatrzeniu sà przenoszone
na cmentarz).

Tapni´cie. Tapni´cie to
wykorzystywany w grze Magic
sposób pokazania, ˝e karta zosta∏a
u˝yta. Aby tapnàç kart´, przekr´ç jà
o 90 stopni. Na poczàtku ka˝dej tury
musisz odtapowaç stapowane karty,
aby u˝yç ich ponownie. Symbol “oT”
oznacza “tapnij t´ kart´”. Zazwyczaj
pojawia si´ on w koszcie aktywacji.

Wskazany cel. Je˝eli czar lub zdolnoÊç
zawiera s∏owo „target” (cel), nale˝y
okreÊliç cel, na który wp∏yw b´dzie
mia∏ zagrany czar lub zdolnoÊç. Na przyk∏ad, tekst zdolnoÊci Crossbow
Infantry (Kusznicy) brzmi: “oT: Crossbow Infantry deals 1 damage to
target attacking or blocking creature” (oT: Kusznicy zadajà 1 obra˝enie
wskazanemu atakujàcemu lub blokujàcemu stworowi). Zagrywajàc t´
zdolnoÊç, wskazujesz atakujàcego lub blokujàcego stwora, któremu
karta Infantry zada 1 obra˝enie.

Typ karty. OkreÊla, czy karta jest artefaktem, stworem artefaktycznym,
stworem, umagicznieniem, czarem natychmiastowym, làdem czy
zakl´ciem. JeÊli karta jest stworem, obok s∏owa “Creature” (stwór)
pojawia si´ typ stwora (np. Goblin lub Soldier (˚o∏nierz)). Je˝eli
karta jest umagicznieniem, które obdarza pewnà zdolnoÊcià innà
kart´, tekst b´dzie brzmia∏ „Enchant Creature” (umagicznienie
stwora), „Enchant Land” (umagicznienie làdu) lub podobnie. Na
stronie 7 znajdujà si´ bardziej szczegó∏owe informacje odnoÊnie
ka˝dego typu karty.

Symbol edycji/dodatku. Symbol ten informuje, z której edycji/którego
dodatku gry Magic pochodzi dana karta. (Na przyk∏ad symbol Ósmej
Edycji™ wyglàda nast´pujàco (talia podstawowa). Kolor symbolu
okreÊla rzadkoÊç karty: czarny — karty zwyk∏e, srebrny — unikalne
i z∏oty — rzadkie.

Pole tekstu. Tutaj pojawiajà si´ zdolnoÊci karty. W polu tekstu mogà
równie˝ pojawiç si´ przypisy; ich tekst pisany jest kursywà (wyglàda
to w ten sposób) i wprowadza gracza w klimat Magic. Przypis nie ma
˝adnego wp∏ywu na przebieg gry. Niektóre zdolnoÊci zawierajà
notatki, dzi´ki któremu ∏atwiej zapami´taç funkcje karty.

Numer kolekcjonerski. Numer kolekcjonerski u∏atwia zbieranie kart. Na
przyk∏ad, numer „15/350” oznacza, ˝e jest to 15 karta 
z zestawu liczàcego 350 ró˝nych kart.

Moc i wytrzyma∏oÊç. Na ka˝dej karcie stwora znajduje si´ specjalne
pole, w którym jest okreÊlona jego moc i wytrzyma∏oÊç. Dzi´ki tym
numerom wiadomo, który stwór wygrywa w walce.

Nazwa Koszt mana

Symbol edycji/dodatkuTyp karty

Pole tekstu

Numer kolekcjonerski

Wytrzyma∏oÊç

Moc
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Typy kart
Istnieje 6 typów kart Magic:

Artefakt

Artefakty sà bezbarwnymi permanetami
reprezentujàcymi przedmioty magiczne. Mo˝na
je zagrywaç tylko w swojej fazie g∏ównej, kiedy
stos jest pusty. (Informacje na temat faz gry 
i stosu znajdziesz w dalszej cz´Êci podr´cznika.)
Stwory artefaktyczne mogà atakowaç i blokowaç
atak, tak jak wszystkie inne stwory. Na stwory
artefaktyczne wp∏yw majà wszystkie efekty
dzia∏ajàce na artefakty oraz wszystkie efekty
odnoszàce si´ do stworów.

Stwór

Stwory sà permanentami, które mogà atakowaç i blokowaç atak. Mo˝na
je zagrywaç tylko w swojej fazie g∏ównej, kiedy stos jest pusty.

Karty stworów majà numery w dolnym prawym rogu. Cyfra 
z lewej strony ukoÊnika to moc stwora. Oznacza ona, ile punktów
obra˝eƒ stwór zadaje w walce. Cyfra z prawej
strony ukoÊnika jest wytrzyma∏oÊcià stwora,
wskazujàcà, ile punktów obra˝eƒ potrzeba, aby
go zniszczyç.

Stwór nie mo˝e atakowaç, a Ty zagrywaç jego
zdolnoÊci zawierajàcych w koszcie symbol oT,
jeÊli stwór ten nie znajduje si´ w grze pod
Twojà kontrolà od poczàtku tury. (Wcià˝ mo˝esz
jednak u˝yç go do odparcia ataku – jeÊli nie jest
stapowany – i zagrywaç inne jego zdolnoÊci.)

Umagicznienie

Umagicznienia sà permanentami reprezentujàcymi si∏y magiczne. Mo˝na
je zagrywaç tylko w swojej fazie g∏ównej, kiedy stos jest pusty.

Istniejà dwa typy umagicznieƒ: funkcjonujàce samodzielnie 
i do∏àczane do innych permanentów. JeÊli typ permanentu
oznaczony jest po prostu jako „Enchantment” (umagicznienie),
wprowadzasz t´ kart´ do gry w taki sam sposób, jak artefakt lub
stwora. JeÊli jednak jest to karta „Enchant Creature” (umagicznienie
stwora) lub „Enchant Land” (umagicznienie làdu) lub jakiekolwiek inne
„umagicznienie _______”, mo˝esz do∏àczyç t´ kart´ tylko do
wskazanego typu permanentu.

Kiedy zagrywasz umagicznienie do∏àczane do
permanentu, zakl´cie rzucone przez ten efekt
sprawia, ˝e wskazana rzecz zostaje zaczarowana.
Oznacza to, ˝e musisz wskazaç cel, na który
wp∏ynie zagrane umagicznienie.

Je˝eli permanent z do∏àczonym do niego
umagicznieniem opuszcza gr´, umagicznienie
zostaje zniszczone. Nie pozostaje w grze, nie majàc
obiektu, który mo˝e zaczarowaç.

Czar natychmiastowy (instant)

Czary natychmiastowe (instanty) sà zakl´ciami, które
mo˝esz zagraç w ka˝dej chwili w sytuacji, gdy masz
pierwszeƒstwo ruchu, nawet w trakcie tury
przeciwnika lub w odpowiedzi na inne zakl´cie.
(Wi´cej informacji na temat pierwszeƒstwa znajduje
si´ w dalszej cz´Êci podr´cznika.) Czary
natychmiastowe nie pozostajà w grze i po
rozpatrzeniu zostajà przeniesione na cmentarz
w∏aÊciciela.  

Làd

Làdy tym ró˝nià si´ od innych kart, ˝e nigdy nie sà liczone jako
czary. Oznacza to, ˝e nie mogà byç kontrowane, a zagranie làdu nie
powoduje wykorzystania stosu.

Wi´kszoÊç làdów to permanenty posiadajàce zdolnoÊci mana
(zdolnoÊci wytwarzania energii magicznej). Karty tego typu
wykorzystuje si´ z regu∏y do op∏acania czarów i zdolnoÊci.  W ka˝dej
turze mo˝na zagraç tylko jeden làd i tylko w trakcie swojej fazy
g∏ównej, kiedy stos jest pusty.

Ka˝dy làd podstawowy posiada zdolnoÊç dostarczania jednego
punktu mana okreÊlonego koloru. Podstawowe làdy to: 

W polu tekstu ka˝dej takiej karty znajduje si´ informacja o typie
mana, którà uzyskasz po tapni´ciu tej karty. Wszystkie inne làdy sà
làdami niepodstawowymi. 7
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Zakl´cie

Zakl´cia sà czarami, które mo˝esz zagrywaç tylko
w czasie swojej fazy g∏ównej, kiedy stos jest pusty.
Karty tego typu nie pozostajà w grze i po
rozpatrzeniu zostajà przeniesione na cmentarz
w∏aÊciciela.

STREFY

Strefa to s∏owo u˝ywane w grze Magic na okreÊlenie obszaru gry. SzeÊç
stref, w których mogà znajdowaç si´ karty to:

Biblioteka. Jest to talia u˝ywana w trakcie gry – zbiór, z którego
dobierasz kolejne karty. Nie wolno podglàdaç kart w bibliotece, ale
ka˝dy z graczy mo˝e wiedzieç, ile kart ma w swojej bibliotece
przeciwnik. Karty le˝à awersem do do∏u, a kolejnoÊç ich u∏o˝enia nie
zmienia si´ od poczàtku rozgrywki.

R´ka. Po wyciàgni´ciu trzymasz karty w r´ku, podobnie jak 
w wi´kszoÊci innych grach karcianych. Nie pozwól nikomu
podglàdaç trzymanych w r´ku kart. JeÊli podczas etapu
porzàdkowania zostanie Ci w r´ku wi´cej ni˝ siedem kart, musisz
odrzuciç tyle, aby mieç w r´ku tylko dozwolone siedem.

W grze. To znajdujàcy si´ przed Tobà obszar, gdzie k∏adziesz
permanenty. Mo˝esz u∏o˝yç je w dowolny wybrany przez siebie
sposób (najlepiej po∏o˝yç làdy jak najbli˝ej siebie), ale Twój
przeciwnik musi widzieç je wszystkie i byç w stanie stwierdziç, czy
sà one stapowane czy nie.

Cmentarz. Jest to zbiór odrzuconych kart. Czary zostajà przeniesione na
cmentarz po rozpatrzeniu. Karty w´drujà na cmentarz, gdy zostanà
odrzucone, zniszczone, poÊwi´cone lub umieszczone tam w wyniku
efektu. Karty le˝àce na cmentarzu zwrócone sà zawsze awersem do
góry i ka˝dy z graczy mo˝e je przejrzeç w dowolnym momencie.

Stos. Jest to miejsce, gdzie odk∏adane sà czary i zdolnoÊci po ich
zagraniu. Oczekujà tam na rozpatrzenie, do czasu a˝ obaj gracze
skoƒczà rozgrywanie. Nast´pnie czary i zakl´cia sà rozpatrywane,
poczàwszy od góry stosu  (ostatnia zagrana karta znajduje si´ na
wierzchu). Wszyscy gracze korzystajà z tego samego stosu. Wi´cej
informacji na ten temat mo˝na znaleêç na stronie 13.  

Usuni´te z gry Jest to miejsce poza obszarem gry, gdzie umieszcza si´
karty po ich usuni´ciu przez czar lub zdolnoÊç. Karty usuni´te z gry
sà zwykle u∏o˝one awersem do góry.

Rozdzia∏ 2: 
Czary, zdolnoÊci efekty

Podstawowa zasada gry w Magic
Za ka˝dym razem, gdy tekst na karcie sprzeczny jest z regu∏ami gry,
obowiàzuje informacja na karcie. Na przyk∏ad, w ka˝dej turze masz tylko
jednà faz´ walki, ale karta Relentless Assault (Nieustanny atak) mówi: „After
this phase, there is an additional combat phase followed by an additional
main phase” (W tej turze otrzymujesz dodatkowà faz´ walki, a po niej
jeszcze jednà faz´ g∏ównà). Na czas tej jednej tury nast´puje uniewa˝nienie
zasady stwierdzajàcej, ˝e tura obejmuje tylko jednà faz´ walki.

Co to jest czar?
Karta jest czarem od momentu zagrania do chwili rozpatrzenia. Po
rozpatrzeniu czaru zostaje ona przeniesiona na cmentarz w∏aÊciciela
(jeÊli jest to czar natychmiastowy (instant) lub zakl´cie) lub w∏àczona 
z powrotem do gry (jeÊli jest kartà innego typu). Nawet karty stworów sà
czarami w momencie zagrywania. Na przyk∏ad, zagrywajàc Spined
Wurm (Kolczasty robak) tak naprawd´ zagrywasz czar Spined Wurm. Po
rozpatrzeniu czaru stwór Spined Wurm zostaje wprowadzony do gry
(czar staje si´ permanentem).

Jest jeden wyjàtek od tej regu∏y: karty làdów nigdy nie sà czarami.
Sà one po prostu wprowadzane do gry. 

Co to jest zdolnoÊç?
ZdolnoÊç jest to efekt podobny do czaru, do∏àczany do permanentu.
Wiele zdolnoÊci ma przypisany koszt i wi´kszoÊç z nich jest rozgrywana
i rozpatrywana tak samo, jak czary. Po
zagraniu zdolnoÊci nie jest istotne, co si´
stanie z jej êród∏em. Je˝eli zagrasz zdolnoÊç
Crossbow Infantry (Kusznicy), a nast´pnie
karta Infantry zostanie zniszczona, zdolnoÊç
i tak zostanie rozpatrzona.

Istniejà trzy typy zdolnoÊci:

ZdolnoÊç aktywowana: ZdolnoÊç aktywowanà zagrywasz op∏acajàc
nale˝ny jej koszt. Wszystkie zdolnoÊci aktywowane zawierajà
dwukropek „:”). Przed dwukropkiem znajduje si´ koszt aktywacji,
natomiast za nim – efekt, który uzyskasz po op∏aceniu kosztu
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aktywacji. Na przyk∏ad, „oT: Draw a card” (Weê kart´) oznacza, ˝e jeÊli
tapniesz permanent posiadajàcy t´ zdolnoÊç, musisz pociàgnàç kart´.

ZdolnoÊci aktywowane posiadajàce oT w koszcie aktywacji mo˝esz
zwykle zagrywaç tylko raz w danej turze, poniewa˝ nie mo˝na
tapnàç permanentu, który jest ju˝ stapowany. ZdolnoÊci aktywowane
nie posiadajàce oT w koszcie mo˝na zagrywaç tyle razy, ile razy jesteÊ
w stanie je op∏aciç.

Mo˝esz zagraç zdolnoÊç aktywowanà w ka˝dej chwili, w której
móg∏byÊ zagraç czar natychmiastowy (kiedy tylko masz
pierwszeƒstwo ruchu). Karta w´druje na stos i czeka na rozpatrzenie
tak samo, jak czar natychmiastowy.

Mo˝esz zagrywaç zdolnoÊci aktywowane tylko tych permanentów,
które kontrolujesz.

ZdolnoÊç odpalana. ZdolnoÊç, która zaczyna si´ od s∏ów „when”
(kiedy), „whenever” (za ka˝dym razem, gdy) lub „at” (na) jest
zdolnoÊcià odpalanà.
ZdolnoÊci tego typu nie sà
zagrywane. Przechodzà
automatycznie na stos, kiedy
w grze nastàpi zdarzenie
odpalajàce.

Na przyk∏ad, tekst na karcie Venerable Monk (Czcigodny mnich)
informuje: „When Venerable Monk comes into play, you gain 2 life”
(Kiedy Venerable Monk wejdzie do gry, zyskujesz 2 punkty ˝ycia).
Zdarzeniem odpalajàcym jest wejÊcie Mnicha do gry. Kiedy to
nastàpi, zdolnoÊç Venerable Monk zostaje przeniesiona do stosu. Po
jej rozpatrzeniu otrzymasz 2 punkty ˝ycia  (jeÊli Mnich zosta∏ zagrany
przez Ciebie).

Nie mo˝esz zignorowaç ani opóêniç zdolnoÊci odpalanej. JeÊli
zdarzenie odpalajàce wystàpi wi´cej ni˝ jeden raz, zdolnoÊç zostanie
przeniesiona do stosu za ka˝dym razem, gdy pojawi si´ dane
zdarzenie.

ZdolnoÊç statyczna. ZdolnoÊci statycznych nie zagrywa si´ ani nie
rozpatruje w taki sam sposób, jak pozosta∏ych dwóch typów
zdolnoÊci. Kiedy permanent ze zdolnoÊcià statycznà wchodzi do gry,
efekt tej zdolnoÊci zostaje po
prostu „uruchomiony” i trwa
tak d∏ugo, jak d∏ugo
permanent pozostaje w grze
(zdolnoÊci statyczne
wywo∏ujà trwa∏y efekt).

Wi´kszoÊç umagicznieƒ posiada zdolnoÊci statyczne. Na przyk∏ad,
karta Telepathy (Telepatia) informuje: „Your opponents play with
their hands revealed” (Twoi przeciwnicy grajà w otwarte karty). 
W momencie gdy zdolnoÊç Telepatia znajdzie si´ w grze, nie musisz
op∏acaç kosztu, aby przeciwnik ujawni∏ swojà r´k´. R´ka
przeciwnika b´dzie znajdowaç si´ na stole, zwrócona do góry,
dopóki karta Telepatia nie opuÊci gry.

W jaki sposób zagrywam czar lub 
zdolnoÊç  aktywowanà

Czary i zdolnoÊci mo˝na zagrywaç tylko, je˝eli:

• jest to Twoja faza g∏ówna,

• w stosie nie ma ˝adnej karty,

• masz pierwszeƒstwo ruchu.
Wyjàtkiem sà czary natychmiastowe i zdolnoÊci aktywowane. Mo˝na je
zagrywaç w trakcie tury przeciwnika, w momencie, gdy inny czar lub
zdolnoÊç czeka w stosie na rozpatrzenie  oraz w ka˝dej chwili, gdy masz
pierwszeƒstwo ruchu.

Kiedy masz pierwszeƒstwo?  Aktywny gracz (gracz rozgrywajàcy
danà tur´) uzyskuje pierwszeƒstwo ruchu na poczàtku ka˝dego etapu
i ka˝dej fazy g∏ównej — poza etapem odtapowania i etapem porzàdkowania
(wi´cej informacji na temat faz i etapów gry znajdziesz w Rozdziale 3,
„Budowa tury”).  

Majàc pierwszeƒstwo, mo˝esz zagraç czar lub zdolnoÊç, lub
pasowaç. Je˝eli spasujesz, pierwszeƒstwo uzyskuje Twój przeciwnik. Po
rozpatrzeniu czaru lub zdolnoÊci pierwszeƒstwo wraca do aktywnego
gracza. Kiedy ten spasuje, pierwszeƒstwo ponownie uzyskuje przeciwnik.
Sytuacja taka trwa na przemian do momentu spasowania kolejno przez
obydwu graczy (nie jest to a˝ tak skomplikowane, jak si´ wydaje — pami´taj
po prostu, ˝e w trakcie Twojej tury jako pierwszy wykonujesz ruch).

Aby zagraç czar lub zdolnoÊç, zastosuj si´ do poni˝szych wskazówek:

1. Powiadom przeciwnika, jaki czar lub zdolnoÊç zagrywasz. Je˝eli jest
to czar, poka˝ kart´ przeciwnikowi.

2. JeÊli tekst czaru lub zdolnoÊci zawiera s∏owo „target” (wskazany cel),
wybierz cele efektu. JeÊli tekst czaru lub zdolnoÊci zaczyna si´ od
s∏ów „Choose one —” (Wybierz jeden), dokonaj wyboru. JeÊli czar
jest typu „Enchant _______” (Umagicznienie_______), wska˝
permanent, do którego ma zostaç do∏àczony ten efekt.

3. Za czary op∏aç koszt mana. Za zdolnoÊci aktywowane op∏aç koszt
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zadaç Poszukiwaczowi 2 punkty obra˝eƒ. Shock zostaje przeniesiony na
stos. Twojà odpowiedzià na zagranie karty Shock jest Giant Growth
(Gigantyczny wzrost), który daje poszukiwaczowi +3/+3 do koƒca tury.
Karta Giant Growth zostaje przeniesiona na stos i umieszczona na karcie
Shock. Oznacza to, ˝e Giant Growth zostaje rozpatrzony jako pierwszy,
nadajàc karcie Glory Seeker w∏aÊciwoÊci 5/5 do koƒca tury, po czym
nast´puje rozpatrzenie karty Shock i efekt ten nie zada obra˝eƒ
wystarczajàcych do zniszczenia Poszukiwacza, który jest teraz wi´kszy.

Oto niektóre elementy, które nie sà
odk∏adane na stos:

• JeÊli zdolnoÊç wytwarza mana, nie
zostaje przeniesiona na stos. 
Mana otrzymujesz natychmiast.

• Na stos nie sà odk∏adane zdolnoÊci 
statyczne. Zostajà one „uruchomione" 
w momencie wejÊcia do gry permanentu
z danà zdolnoÊcià.

• Zagrywajàc làd, po prostu wprowadzasz
go do gry. Karty làdów nie sà czarami,
nie sà wi´c dodawane do stosu.

W jaki sposób rozpatrywane sà 
czary i zdolnoÊci?

1. Sprawdê, czy ka˝dy ze wskazanych celów czaru lub zdolnoÊci jest
nadal wa˝nym celem  (jeÊli czar lub zdolnoÊç nie wymagajà
wskazania celu, pomiƒ ten punkt). Cel nie jest ju˝ wa˝ny, jeÊli karta
ta opuÊci∏a ju˝ gr´. Nie jest równie˝ wa˝ny, jeÊli przesta∏ spe∏niaç
wymagania odnoszàce si´ do celu czaru lub zdolnoÊci. Je˝eli ˝aden 
z celów czaru lub zdolnoÊci nie jest wa˝ny w momencie jego
rozpatrywania, efekt zostaje skontrowany. W innym przypadku
nale˝y po prostu zignorowaç wszystkie niewa˝ne cele w momencie
rozpatrywania czaru czy zdolnoÊci.

2. Nast´puje efekt wywo∏any przez czar lub zdolnoÊç. Wykonaj
czynnoÊci wskazane przez czar lub zdolnoÊç, w kolejnoÊci podanej
na karcie (wykonywane przez Ciebie czynnoÊci mo˝e zmieniç efekt
zastàpienia). JeÊli w tekÊcie znajduje si´ polecenie dokonania poza
wskazaniem celów innego wyboru i s∏owa „Choose one —” (Wybierz
jeden —), zastosuj si´ do tego podczas wywo∏ywania efektu.

3. Na tym koƒczà si´ czynnoÊci zwiàzane ze zdolnoÊciami. 
W przypadku czaru, po wywo∏aniu efektu wprowadê kart´ do gry
(jeÊli jest to artefakt, stwór artefaktyczny lub umagicznienie) lub

2

1

aktywacji. JeÊli w koszcie czaru lub zdolnoÊci zawarty jest symbol oX,
okreÊl wartoÊç X, a nast´pnie op∏aç taki koszt mana.

4. To wszystko! Czar lub zdolnoÊç zosta∏a zagrana i jest dok∏adana 
do stosu. Aby dowiedzieç si´, co dzieje si´ z czarem lub 
zdolnoÊcià po ich zagraniu, przejdê do sekcji „Stos” i „Jak 
rozpatruje si´ czary i zdolnoÊci?” w dalszej cz´Êci podr´cznika.

W jaki sposób zagrywam zdolnoÊç odpalanà?
ZdolnoÊci odpalane nie sà zagrywane. ZdolnoÊç tego typu oczekuje na
wystàpienie zdarzenia odpalajàcego. Kiedy to nastàpi, zdolnoÊç ta
automatycznie zostaje przeniesiona na stos w momencie, gdy gracz
uzyska pierwszeƒstwo ruchu.

W momencie przejÊcia zdolnoÊci na stos gracz, który kontrolowa∏
permanent ze zdolnoÊcià odpalanà, dokonuje wyboru i wskazuje cel(e).
Kiedy zdolnoÊç znajdzie si´ ju˝ na stosie, gracz, któremu zgodnie 
z kolejnoÊcià rozgrywania nale˝y si´ pierwszeƒstwo, odzyskuje je.

Co stanie si´, jeÊli w tym samym momencie zostanie odpalona wi´cej
ni˝ jedna zdolnoÊç? ZdolnoÊci aktywnego gracza odk∏adane sà na stos 
w dowolnie wybranej przez niego kolejnoÊci. Nast´pnie na stos
odk∏adane sà zdolnoÊci przeciwnika, równie˝ w dowolnie wybranej przez
niego kolejnoÊci.

Stos
Stos jest miejscem, gdzie czary i zdolnoÊci oczekujà na rozpatrzenie po
ich zagraniu. KolejnoÊç, w jakiej karty sà u∏o˝one w stosie odpowiada
kolejnoÊci, w jakiej zosta∏y do niego dodane.

Zasada dzia∏ania jest nast´pujàca: gracz majàcy pierwszeƒstwo ruchu
zagrywa czar lub zdolnoÊç i jest ona dodawana do stosu. Ten sam gracz
mo˝e dodaç do stosu kolejne czary lub zdolnoÊci (k∏adàc je na wierzchu
stosu) lub pasowaç. JeÊli spasuje, pierwszeƒstwo uzyskuje przeciwnik 
i teraz on dok∏ada czary lub zdolnoÊci do stosu, lub pasuje. Pierwszeƒstwo
przechodzi w ten sposób od jednego gracza do drugiego, dopóki obaj nie
spasujà kolejno po sobie.

Gdy obaj gracze spasujà, czar lub zdolnoÊç znajdujàce si´ na
wierzchu stosu — karta zagrana jako ostatnia — zostaje rozpatrzona. Po
rozpatrzeniu ka˝dego czaru lub zdolnoÊci aktywny gracz znowu ma
pierwszeƒstwo ruchu.

Oto przyk∏ad. Kontrolujesz kart´ Glory Seeker (Poszukiwacz chwa∏y)
— stwora o w∏aÊciwoÊciach 2/2. Przeciwnik zagra∏ Shock (Pora˝enie), aby
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od∏ó˝ na cmentarz w∏aÊciciela (jeÊli karta jest czarem
natychmiastowym lub zakl´ciem).

Co to jest efekt?
W momencie rozpatrywania czaru lub zdolnoÊci wytwarzany jest pewien
efekt. Istniejà cztery podstawowe typy efektów:

Efekt jednorazowy

Efekty jednorazowe dzia∏ajà jeden raz, na przyk∏ad zadajàc
obra˝enie lub niszczàc stwora. Przyk∏adowo, na karcie efektu
Concentrate (Koncentracja) tekst brzmi: „Draw three cards” (Weê trzy
karty). Po rozpatrzeniu efekt ten przestaje istnieç.

Efekt trwa∏y

Efekty trwa∏e nie dzia∏ajà jednorazowo, ale raczej przez pewien czas.

Efekt tego typu wywo∏any przez czar, zdolnoÊç aktywowanà lub
zdolnoÊç odpalanà trwa tak d∏ugo, jak zosta∏o to okreÊlone przez
czar. Na przyk∏ad, tekst na karcie Giant Growth (Gigantyczny wzrost)
mówi: „Target creature gets +3/+3 until end of turn” (Wskazany stwór
otrzymuje +3/+3 do koƒca tury). Efekt tego czaru trwa od momentu
rozpatrzenia do koƒca tury.

Efekt trwa∏y wytworzony przez zdolnoÊç statycznà trwa tak d∏ugo,
jak d∏ugo permanent posiadajàcy t´ zdolnoÊç pozostaje w grze. Na
przyk∏ad, karta Unholy Strength (Nieludzka si∏a) informuje:
„Enchanted creature gets +2/+1” (Zaczarowany stwór otrzymuje
+2/+1). Efekt ten oddzia∏uje na zaczarowanego stwora tak d∏ugo, jak
d∏ugo jest do niego do∏àczony.

Efekt zastàpienia

Efekty zastàpienia „czekajà” na pojawienie si´ pewnego wydarzenia 
i nast´pnie w pewien sposób powodujà jego zmian´, „zast´pujàc”
jeden efekt innym. W tekÊcie efektu tego typu zawsze znajduje si´
s∏owo „instead” (zamiast).

Na przyk∏ad, tekst na karcie Furnace of Rath (Palenisko Rath)
mówi „If a source would deal damage to a creature or player, it deals
double that damage to that creature or player instead” (Obra˝enie
zadane stworowi lub graczowi liczy si´ podwójnie). Efekt ten czeka
do momentu, a˝ stwór lub gracz otrzyma obra˝enia 
i zmienia wydarzenie w ten sposób, ˝e otrzymuje on dwa razy
wi´kszà liczb´ obra˝eƒ.

Efekt zapobiegajàcy

Efekty zapobiegajàce „czekajà” na wystàpienie pewnego wydarzenia,
a nast´pnie zapobiegajà mu. W ich tekÊcie zawsze zawarte jest s∏owo
„prevent” (zapobiega).

Efekty zapobiegajàce dzia∏ajà jak tarcza ochronna. Gdy czar lub
zdolnoÊç wywo∏ujàca ten efekt zostanie rozpatrzona, efekt „oczekuje”
na pojawienie si´ sytuacji, w której zostanà zadane obra˝enia i
zapobiega im w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

Na przyk∏ad, na karcie Holy Day (Âwi´to) tekst mówi: „Prevent all
combat damage that would be dealt this turn” (Zapobiegaj wszystkim
obra˝eniom w walce zadanym w tej turze). Kart´ Holy Day mo˝esz
zagraç d∏ugo przed walkà, a jej efekt b´dzie aktywny do koƒca tury.
JeÊli w tej turze jakiekolwiek stwory b´dà próbowa∏y zadaç obra˝enia
w walce, efekt z karty Holy Day zapobiegnie temu.

Efekty tych „tarczy ochronnych” utrzymujà si´ do czasu ich
wykorzystania. Na przyk∏ad, karta Master Healer (Mistrz uzdrowiciel)
informuje: „ oT: Prevent the next 4 damage that would be dealt to target
creature or player this turn” (oT: Zapobiega nast´pnym 4 obra˝eniom,
które zosta∏yby zadane wskazanemu stworowi lub graczowi w tej
turze). Ta zdolnoÊç wywo∏uje efekt powodujàcy powstrzymanie do 4
obra˝eƒ podczas tury. JeÊli efekt zapobiegnie 1 obra˝eniu, mo˝e
jeszcze powstrzymaç kolejne 3.

Rozdzia∏ 3: Budowa tury
Ka˝da tura sk∏ada si´ z pi´ciu faz. Ka˝da faza wyst´puje, nawet je˝eli w jej
trakcie nic si´ nie wydarzy. Na koƒcu ka˝dej fazy nast´puje spalenie mana
pozostawionej w puli mana danego gracza.

1. Faza poczàtkowa
Ta faza sk∏ada si´ z trzech etapów:

a. Odtapowanie

Podczas etapu odtapowania (odwrócenia) nast´puje odtapowanie
wszystkich Twoich stapowanych kart. Na tym poziomie nie mo˝na
zagrywaç ˝adnych czarów ani zdolnoÊci.

b. Etap utrzymania

ZdolnoÊci odpalane na poczàtku etapu utrzymania sà umieszczane na
stosie. Na tym etapie gracze mogà zagrywaç czary natychmiastowe 
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i zdolnoÊci aktywowane.

c. Ciàgni´cie

Na poczàtku etapu ciàgni´cia dobierasz kart´. W tym momencie
gracze mogà zagrywaç czary natychmiastowe i zdolnoÊci
aktywowane.

2. Faza g∏ówna
W tej fazie swojej tury mo˝esz zagrywaç dowolne czary i zdolnoÊci, ale
Twój przeciwnik mo˝e zagraç tylko czary natychmiastowe 
i zdolnoÊci aktywowane. Mo˝esz te˝ zagraç làd, ale pami´taj, ˝e w jednej
turze mo˝na zagraç tylko jednà kart´ làdu.

3. Faza walki
Ta faza obejmuje pi´ç etapów:

a. Poczàtek walki

Na tym etapie gracze mogà zagrywaç czary natychmiastowe 
i zdolnoÊci aktywowane, choç zwykle nie robià tego na tym
poziomie gry.

b. Wyznaczenie atakujàcych

Decydujesz si´, które z Twoich stworów zaatakujà przeciwnika
(mo˝esz te˝ zaniechaç ataku). Po wyznaczeniu atakujàcego stwora
tapnij go. Âciany, stwory stapowane i stwory, których nie
kontrolujesz od poczàtku tury nie mogà atakowaç.

Pami´taj, ˝e Twoje stwory mogà atakowaç wy∏àcznie przeciwnika.
Nie mo˝esz wyznaczyç ich do ataku na okreÊlone stwory.

Po wyznaczeniu atakujàcych gracze mogà zagrywaç czary
natychmiastowe i zdolnoÊci aktywowane.

c. Wyznaczenie obroƒców

Przeciwnik wyznacza stwory, które b´dà blokowaç Twoje stwory
atakujàce. Ka˝dy stwór blokujàcy mo˝e powstrzymywaç atak tylko
jednego stwora atakujàcego, ale gracz broniàcy si´ mo˝e wyznaczyç
wi´cej ni˝ jednego stwora do wspólnego blokowania napastnika.
Stwory stapowane nie mogà blokowaç ataku.

Po wyznaczeniu obroƒców gracze mogà zagrywaç czary
natychmiastowe i zdolnoÊci aktywowane.

d. Obra˝enia w walce

Na tym w∏aÊnie etapie stwory zadajà obra˝enia w walce.

• Niezablokowane stwory atakujàce zadajà obra˝enia równe swojej 
mocy graczowi broniàcemu si´.

• Zablokowane stwory atakujàce zadajà obra˝enia stworom 
blokujàcym. JeÊli atak Twoich stworów powstrzymywany jest 
przez wi´cej ni˝ jednego stwora, okreÊlasz, w jaki sposób 
punkty obra˝eƒ zostanà rozdzielone pomi´dzy obroƒców.

• Obroƒcy zadajà obra˝enia stworom, które blokujà. JeÊli stwór 
zosta∏ tapni´ty po tym, kiedy wyznaczono go na obroƒc´, 
w dalszym ciàgu zadaje on obra˝enia. JeÊli stwór atakujàcy 
zosta∏ zablokowany na etapie wyznaczania obroƒców, nie 
zadaje on ˝adnych obra˝eƒ graczowi broniàcemu si´. Zasada 
ta obowiàzuje nawet wtedy, gdy wszystkie karty obroƒców 
opuÊci∏y gr´.

Po okreÊleniu rozdzia∏u punktów obra˝eƒ obra˝enia te sà 
przenoszone na stos. W tym momencie zostajà one „zablokowane”
– b´dà zadane, nawet jeÊli niektóre ze stworów opuszczà gr´.

Teraz gracze mogà ju˝ zagrywaç czary natychmiastowe i zdolnoÊci
aktywowane. Po ich rozpatrzeniu nast´puje zadanie obra˝eƒ. ˚aden
stwór nie mo˝e zadaç obra˝eƒ stworowi nieobecnemu ju˝ w grze —
nie sà one wi´c zadawane.

e. Koniec walki

Na tym etapie gracze mogà zagrywaç czary natychmiastowe 
i zdolnoÊci aktywowane, zazwyczaj jednak nie ma powodu, aby to robiç.

4. Faza g∏ówna (ponownie)
Twoja druga faza g∏ówna bardzo przypomina pierwszà. Mo˝esz zagrywaç
ka˝dy typ czaru i zdolnoÊci, podczas gdy zagrywanie po stronie Twojego
przeciwnika ogranicza si´ do czarów natychmiastowych i zdolnoÊci
aktywowanych. Ponadto, podczas tej fazy masz prawo do zagrania làdu,
jeÊli nie zrobi∏eÊ tego w trakcie pierwszej fazy g∏ównej.

5. Faza koƒcowa
Ta faza sk∏ada si´ z dwóch etapów:
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a. Koniec tury

Na tym etapie gracze mogà zagrywaç czary natychmiastowe i zdolnoÊci
aktywowane.

b. Etap porzàdkowania

JeÊli masz w r´ku wi´cej ni˝ siedem kart, wybierz i odrzuç wszystkie
zb´dne karty. W nast´pnej kolejnoÊci „uzdrawiane” sà wszystkie
obra˝enia zadane stworom oraz wygasa dzia∏anie efektu „do koƒca tury”.

Na tym etapie nie mo˝na zagrywaç ˝adnych czarów ani zdolnoÊci,
chyba ˝e zdolnoÊç zostaje odpalona w∏aÊnie na tym poziomie gry.
Zdarza si´ to jednak bardzo rzadko.

Rozdzia∏ 4: ZdolnoÊci stworów
Niektóre stwory posiadajà zdolnoÊci, których nie objaÊnia w pe∏ni tekst
zawarty na karcie. Na wi´kszoÊci z nich znajduje si´ notatka zawierajàca krótki
opis wywo∏ywanego przez zdolnoÊç efektu. Poni˝ej znajdujà si´ szczegó∏owe
objaÊnienia najcz´Êciej spotykanych zdolnoÊci stworów:

Strach

Stwora ze zdolnoÊcià strachu (Fear) mogà zablokowaç tylko stwory
artefaktyczne i/lub czarne stwory. ZdolnoÊç Strach ma zastosowanie tylko
podczas ataku stwora z tà zdolnoÊcià.

Pierwsze uderzenie

Stwory ze zdolnoÊcià pierwszego uderzenia (First strike) zadajà
obra˝enia w walce przed stworami nie posiadajàcymi tej w∏aÊciwoÊci.
Rozpoczynajàc etap obra˝eƒ w walce, sprawdê, czy któryÊ ze stworów
atakujàcych lub obroƒców nie posiada zdolnoÊci pierwszego uderzenia.
JeÊli tak jest, utworzony zostaje dodatkowy etap obra˝eƒ w walce,
przeznaczony wy∏àcznie dla stworów z tà zdolnoÊcià. Zasady
dodatkowego etapu obra˝eƒ w walce sà takie same, jak dla zwyk∏ego
etapu tego typu, z jednym wyjàtkiem: stwory bez pierwszego uderzenia
nie zadajà w tym momencie ˝adnych obra˝eƒ.

Po zakoƒczeniu tego etapu obra˝eƒ nast´puje przejÊcie do
normalnego etapu obra˝eƒ w walce. Teraz do walki wkraczajà pozosta∏e
stwory – jeÊli prze˝y∏y.

Latanie

Stwory ze zdolnoÊcià latania (Flying) mogà
zostaç zablokowane wy∏àcznie przez inne
stwory posiadajàce t´ zdolnoÊç. Stwory latajàce
mogà blokowaç inne stwory ze zdolnoÊcià
latania, mogà tak˝e „zaatakowaç z powietrza” 
i powstrzymywaç atak stworów nielatajàcych.

Przyspieszenie

Stwory ze zdolnoÊcià przyspieszenia (Haste)
mogà atakowaç w turze, 
w której znalaz∏y si´ pod Twojà kontrolà.
Mo˝esz tak˝e zagrywaç ich zdolnoÊci aktywowane, zawierajàce oT
w koszcie aktywacji. Innymi s∏owy, stwór ze zdolnoÊcià przyspieszenia
mo˝e wykonywaç to, co zwykle jest niedozwolone w turze, w której
dany stwór zostaje wprowadzony do gry.

Làdochód

Làdochód (Landwalk) to okreÊlenie grupy zdolnoÊci, obejmujàcej
równinochód (Plainswalk), wyspochód (Islandwalk), bagnochód
(Swampwalk), górochód (Mountainwalk)i lasochód (Forestwalk).
Stwór posiadajàcy t´ zdolnoÊç jest nieblokowalny, jeÊli gracz, który broni
si´, kontroluje przynajmniej jeden làd okreÊlonego typu.

ZdolnoÊci làdochodu nie wykluczajà si´ wzajemnie. Za∏ó˝my, na
przyk∏ad, ˝e Twój stwór ze zdolnoÊcià lasochodu atakuje gracza
kontrolujàcego las. Gracz ten w ˝aden sposób nie mo˝e zablokowaç
Twojego stwora z lasochodem — nawet posiadajàc innego stwora z tà
samà zdolnoÊcià.

Ochrona przed _______

Ochrona (Protection from) jest zdolnoÊcià chroniàcà stwora przed
okreÊlonymi typami czarów i zdolnoÊci.

Stwór z tà zdolnoÊcià zawsze jest chroniony przed czymÊ („protection
from _______”). W pustym miejscu znajduje si´ okreÊlenie, przed czym
chroniony jest stwór. Mo˝e to byç, na przyk∏ad, ochrona przed kartami
czerwonymi lub bia∏ymi. Ochrona daje stworowi kilka innych zdolnoÊci:

• Stwór nie mo˝e zostaç zablokowany przez stwory w kolorze, 
przed którym jest chroniony.

• Nie mo˝e byç celem czarów lub zdolnoÊci w kolorze, przed 
którym jest chroniony.

• Nie mo˝na na tego stwora rzucaç umagicznieƒ w kolorze, 
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przed którym jest chroniony.

• Stwór jest nieczu∏y na wszystkie obra˝enia ze êróde∏ 
w kolorze, przed którym jest chroniony.

Ochrona nie jest zawsze zwiàzana z kolorem. Na przyk∏ad, stwór 
mo˝e byç chroniony przed artefaktami lub goblinami.

Regeneracja

Regeneracja (Regeneration) pomaga chroniç stwory przed
zniszczeniem. ZdolnoÊç ta dzia∏a jak tarcza ochronna. Gdy czar lub
zdolnoÊç regeneracji zostanie rozpatrzona, efekt „oczekuje” sytuacji, 
w której stwór zostanie zniszczony. JeÊli to
nastàpi, ratuje stwora (regeneracja jest
efektem zastàpienia).

Kiedy stwór zostaje regenerowany,
pozostaje w grze, podobnie jak wszystkie
rzucone na niego umagicznienia i kontry.
U˝ycie przez stwora zdolnoÊci regeneracji
odnosi nast´pujàcy skutek:

• Stwór zostaje stapowany.

• JeÊli jest to faza walki, zostaje on 
usuni´ty z walki,

• Nast´puje wymazanie wszystkich jego 
obra˝eƒ.

Tratowanie

Tratowanie (Trample) jest to zdolnoÊç umo˝liwiajàca stworowi zadanie
obra˝enia dodatkowego graczowi, który broni si´, gdy stwór jest
blokowany.

Gdy stwór ze zdolnoÊcià tratowania jest blokowany, aby zniszczyç
stwory, które go blokujà, musisz zadaç im obra˝enia o wartoÊci
odpowiadajàcej przynajmniej wartoÊci jego obra˝eƒ w walce. Nast´pnie
wszystkie pozosta∏e obra˝enia mogà „stratowaç” gracza, który broni si´.

Rozdzia∏ 5: Pi´ç kolorów Magic 
Ka˝dy z pi´ciu kolorów w grze Magic definiuje okreÊlone typy czarów 
i zdolnoÊci. Od Ciebie tylko zale˝y, czy b´dziesz pos∏ugiwaç si´ jednym
kolorem czy wszystkimi pi´cioma.

Bia∏y
Roz∏o˝yste równiny, na których roi si´ od
˝o∏nierzy, ksi´˝y i anio∏ów dajà bia∏à mana. 
W Êwiecie gry Magic biel jest kolorem prawa,
∏adu i porzàdku. Mo˝e ona zatrzymaç
atakujàcego stwora na samym poczàtku,
poprzez ukazanie mu, ˝e post´puje niegodnie.
Bia∏a magia leczy i chroni stwory. Biali
magowie wolà wysy∏aç do walki armie
mniejszych stworów, ale czasami potrzebny jest wspania∏y mistrz, który
da nauczk´ wrogowi.

Niebieski
Wyspy dajà niebieskà mana, o kolorze
g∏´bokiego morza i nieskoƒczonego nieba. Si∏a
niebieskiej magii le˝y w podst´pie i manipulacji.
Niebiescy magowie dzia∏ajà w ukryciu, knujàc 
i wykradajàc tajemnice, kontrolujàc dok∏adnie
swoje otoczenie przed wykonaniem ruchu.
Niebieskie czary i zdolnoÊci skupiajà si´ na
„po˝yczaniu” kart przeciwników i wyciàganiu w∏aÊciwej karty 
w odpowiednim czasie. Dzi´ki mocy niebieskiego koloru mo˝esz
przywo∏ywaç czarodziejów i dzikie bestie z przestworzy i oceanów, aby
s∏u˝y∏y Tobie.

Czarny
Czarna mana pochodzi z wilgotnych bagien,
gdzie panuje rozk∏ad i zgnilizna. Âmierç,
choroby, egoizm, dà˝enie do w∏adzy za
wszelkà cen´ — sà wypaczonymi wartoÊciami
ciemnoÊci. Czarna magia jest pot´˝na i ∏atwo
jej ulec. Jednak p∏aci si´ za to wysokà cen´.
Czary i zdolnoÊci czarnej magii mogà omotaç
umys∏, zatruç làd i zamieniç stwory w nicoÊç.
S∏udzy ciemnoÊci, nieumar∏e stwory i niewyobra˝alne okropnoÊci sà typowe
dla bagien. Sà tak egoistyczne i zdradliwe, jak magowie nimi rzàdzàcy.

Czerwony
Czerwona mana pochodzi z gór i samego p∏onàcego serca ziemi.
Czerwona magia jest pe∏na ognia, szaleƒstwa i burz niosàcych g∏azy oraz
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law´. Stwory czerwonej magii sà wojownicze 
i niebezpieczne - od pot´˝nych smoków po
hordy szalejàcych goblinów. Magowie
w∏adajàcy czerwonà magià nie majà
cierpliwoÊci do rozmów i nie potrafià byç
delikatni. Dzia∏ajà szybko i bezpardonowo.
Czerwoni magowie mogà wykorzystaç swe
dzikie emocje do skruszenia làdu, po którym stàpasz lub w∏adaç ogniem
niczym bronià.

Zielony
Bujne lasy obfitujà w zielonà mana, która
reprezentuje rytm natury. Zielona magia to
rozkwit, ˝ycie i zwierz´ca si∏a. Zieloni
magowie wiedzà, ˝e Êwiat jest
podporzàdkowany prawu d˝ungli — ka˝dy
jest myÊliwym lub ofiarà. Niektóre zielone
stwory sà bogatymi, ˝ywymi êród∏ami mana,
ale ˝aden inny kolor nie ma tak pot´˝nych
stworów. Zielone stwory sà najwi´kszymi i najpot´˝niejszymi z ˝yjàcych,
od gwa∏townych ˝ywio∏ów po mi´so˝erne robaki.

Rozdzia∏ 6: Ligi i turnieje
Mo˝liwoÊç wspó∏zawodnictwa z innymi graczami to jedna z najbardziej
ekscytujàcych cech gry w Magic: The Gathering. Obszerny, spójny 
i zorganizowany system gry w Magic oferuje wiele mo˝liwoÊci
wykazania si´ swoimi umiej´tnoÊciami. Przed przystàpieniem do
zorganizowanej gry po raz pierwszy musisz dobrze poznaç kilka
podstawowych zasad i typów zdarzeƒ wykorzystywanych w grze.

W wi´kszoÊci przypadków mo˝esz graç z przeciwnikiem seriami 
i w ten sposób wy∏oniç zwyci´zc´. Takà gr´ nazywa si´ meczem.
Wi´kszoÊç meczów rozgrywa si´ na zasadzie dwóch wygranych meczów 
z trzech. Pierwszy gracz, który wygra dwie gry, wygrywa mecz.

Ligi sà doÊç prostym sposobem gry, dzi´ki któremu mo˝na tak˝e
wspó∏zawodniczyç z innymi graczami. Zestaw do gry ligowej Arena™
mo˝esz nabyç w najbli˝szym sklepie. W ligach nie obowiàzujà sztywne
zasady dotyczàce gry w parach i mo˝na graç dowolnà liczb´ meczów.

Najpopularniejszà formà wspó∏zawodnictwa sà turnieje. Turnieje
sk∏adajà si´ z wielu rund, ale zazwyczaj nie trwajà d∏u˝ej ni˝ jeden dzieƒ.

Czas trwania meczów turniejowych jest ograniczony, zazwyczaj do jednej
godziny. Pary graczy zmagajàcych si´ ze sobà w ka˝dej rundzie sà
okreÊlane przez organizatora turnieju. W wi´kszoÊci turniejów
wykorzystywana jest jedna z dwóch metod wy∏aniania par: eliminacja
jednego z graczy lub tzw. Swiss draw.

Eliminacja jednego z graczy, zwana tak˝e systemem pucharowym,
jest najprostszym sposobem wy∏aniania kolejnych par, które zagrajà ze
sobà w dalszej cz´Êci turnieju. Gdy przegrasz mecz, odpadasz z turnieju.
Liczba rund w turnieju, w którym obowiàzuje system pucharowy, jest
wystarczajàca do wy∏onienia zwyci´zcy. Zwyci´zca musi byç
niepokonany.

System pucharowy
Swiss draw umo˝liwia graczom kontynuowanie gry nawet, je˝eli
przegrajà mecz. Znaczy to, ˝e mo˝na wygraç turniej, przegrywajàc jeden
lub nawet dwa mecze. Gracze, którzy majà podobne wyniki, zawsze grajà
przeciwko sobie. Po zakoƒczeniu rozgrywek w rundach w systemie Swiss
8 najlepszych graczy zazwyczaj przechodzi do fazy playoff, w której gra
si´ systemem pucharowym.

Formaty
Format oznacza typ talii, którà mo˝na graç oraz okreÊla, kiedy mo˝na
tworzyç w∏asnà tali´. W formatach Constructed (z∏o˝onych) grasz talià
z∏o˝onà z dowolnych kart Magic. W formatach Limited (ograniczonych)
ka˝dy gracz rozpoczyna gr´ z takà samà liczbà nieotwartych zestawów
booster lub zestawów turniejowych i musi zbudowaç tali´ tylko z tych kart.

Constructed (z∏o˝ony)

W przypadku gry w formacie Constructed trzeba wczeÊniej stworzyç
w∏asnà tali´ (nie mo˝na zmieniaç talii po rozpocz´ciu rozgrywki). Tali´
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Constructed tworzy si´ z dowolnych posiadanych kart, ale wi´kszoÊç
formatów pozwala na u˝ywanie tylko kart pochodzàcych z okreÊlonych
zestawów.

Talia Constructed sk∏ada si´ co najmniej z szeÊçdziesi´ciu kart 
i nie mo˝e zawieraç wi´cej ni˝ czterech kopii danej karty poza làdami. 
W grze Constructed mo˝esz korzystaç z pomocniczej talii kart (tzw.
sideboard), w której znajduje si´ pi´tnaÊcie kart. Po rozegraniu pierwszej
gry w meczu mo˝esz wymieniç karty z talii w∏aÊciwej na karty z talii
pomocniczej. Dzi´ki temu mo˝esz poprawiç jakoÊç swojej talii 
w porównaniu z talià przeciwnika.

Najcz´Êciej spotykanymi formatami Constructed sà: format
standardowy i blokowy

Format standardowy. Format standardowy jest najpopularniejszym
formatem na Êwiecie. U˝ywa si´ w nim najnowszego zestawu
podstawowego i dwóch najnowszych cykli dodatków. Format
zmienia si´ po wydaniu nowych zestawów kart. Aktualne informacje
na ten temat mo˝na znaleêç na stronie internetowej DCI™ pod
adresem www.wizards.com/DCI lub uzyskaç u lokalnego
organizatora turnieju.

Format blokowy. W formacie blokowym u˝ywa si´ kart pochodzàcych
tylko z jednego cyklu — du˝ego dodatku i jego dwóch ma∏ych
dodatków (po ich wydaniu). Na przyk∏ad w taliach utworzonych 
z cyklu Onslaught™ sà u˝ywane tylko karty z cyklu Onslaught, który
sk∏ada si´ z dodatków Onslaught, Legions™ i Scourge™.

Limited (ograniczony)

W rozgrywce typu ograniczonego tworzenie talii staje si´ cz´Êcià
pojedynku. Musisz zbudowaç tali´ tylko z kart otrzymanych w danej grze
i musisz zachowaç wszystkie te karty.

Czas na utworzenie talii jest zazwyczaj ograniczony. W talii
ograniczonej musi znajdowaç si´ co najmniej czterdzieÊci kart. Mo˝esz
graç dowolnà liczbà kopii danej karty. W grze talià ograniczonà
wszystkie karty, które nie nale˝à do talii, znajdujà si´ w talii pomocniczej.
Tali´ zmienia si´ po rozegraniu pierwszej gry w meczu, ale na poczàtku
meczu trzeba powróciç do jej pierwotnego sk∏adu.

Trzy najpopularniejsze formaty ograniczone to: Sealed Deck, Booster
Draft i Rochester Draft.

Sealed Deck. Sealed Deck jest najprostszym formatem 
umo˝liwiajàcym rozpocz´cie gry. Po prostu otwierasz karty 

i tworzysz z nich jak najlepszà tali´. W wi´kszoÊci rozgrywek 
Sealed Deck otrzymujesz zestaw turniejowy i dwa zestawy booster.

Booster Draft. Booster Draft jest bardziej skomplikowany ni˝ Sealed
Deck. W Booster draft gra zazwyczaj oÊmiu graczy. Ka˝dy gracz przy
stole rozpoczyna gr´ z trzema nieotwartymi zestawami booster.
Zamiast po prostu otwieraç karty i tworzyç tali´, wszyscy gracze przy
stole muszà ciàgnàç karty, z których utworzà talie.

Na poczàtku gry z Booster Draft ka˝dy gracz otwiera zestaw 
i wybiera kart´, jakà chce (nie widzisz kart wybieranych przez innych
graczy). Nast´pnie ka˝dy gracz przekazuje zestaw osobie siedzàcej 
z lewej strony. Bierzesz zestaw, wybierasz kart´ i przekazujesz reszt´
osobie siedzàcej z lewej strony. Proces ten jest powtarzany a˝ do
wybrania wszystkich kart.

Nast´pnie ka˝dy gracz otwiera drugi zestaw, ale tym razem zestaw
jest przekazywany osobie siedzàcej z prawej strony. Po wyciàgni´ciu
wszystkich kart otwierasz trzeci zestaw i ponownie przekazujesz
osobie siedzàcej z lewej strony. W koƒcu ka˝dy z graczy ma
czterdzieÊci pi´ç kart — i nieograniczonà liczb´ làdów
podstawowych — i z nich tworzy tali´.

Rochester Draft. Rochester Draft jest bardzo podobny do Booster Draft,
ale istnieje mi´dzy nimi kilka wa˝nych ró˝nic. Gracz nie otwierajà
jednoczeÊnie po jednym zestawie, ale otwierany jest jeden zestaw dla
wszystkich. Ten zestaw k∏adzie si´ awersem do góry, tak aby
wszystkie dobierane karty by∏y widoczne. KolejnoÊç ciàgni´cia kart
odwraca si´ po wyciagni´ciu po jednej karcie kolejno przez
wszystkich graczy przy stole.

Powiedzmy, ˝e osiem osób rozpoczyna Rochester Draft i majà one
numery od jednego do oÊmiu, liczàc w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara. Gracz 1 otwiera zestaw i k∏adzie go na
stole. Gdy ju˝ wszyscy zobaczyli karty gracz 1 wyciàga kart´.
Nast´pnie kart´ wyciàga gracz 2 i tak dalej.

Gdy gracz 8 (osoba siedzàca z prawej strony gracza, który
otworzy∏ zestaw) wyciàgnie kart´, wyciàga jeszcze jednà, a kolejni
gracze z prawej strony wyciàgajà karty, dopóki nie zostanà rozdane
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wszystkie karty z zestawu (poniewa˝ w zestawie booster znajduje si´
tylko pi´tnaÊcie kart, nie dostaniesz drugiej karty z otwartego przez
Ciebie zestawu).

Gracz 2 otwiera nast´pny zestaw, a gracz 1 wyciàga ósmà 
i dziewiàtà kart´ z tego zestawu. Ten proces powtarza si´, dopóki
ka˝dy z graczy przy stole nie otworzy jednego zestawu booster.
Nast´pnie gracz 8 otwiera drugi zestaw, ale wyciàganie kart
rozpoczyna si´ z prawej strony. Gracz 7 otwiera zestaw itd. Gracz 1
otwiera swój trzeci zestaw jako pierwszy, a wyciàganie kart 
z pozosta∏ych zestawów rozpoczyna osoba z lewej strony.

Rozdzia∏ 7: S∏owniczek

o1, o2, o3, itd.
Jest to koszt op∏acany dowolnym typem mana. Na przyk∏ad, o2 oznacza dwie
mana dowolnego typu, ∏àcznie z bezbarwnà mana (oR i  oG, oU i  oU, itd).

Niektóre karty dajà bezbarwnà mana. Na przyk∏ad, làd mo˝e mieç
zdolnoÊç dodajàcà o1 (jednà bezbarwnà mana) do puli mana. Bezbarwnà
mana nie mo˝na p∏aciç kosztu kolorowej mana.

ooWW Bia∏a mana 
Jedna bia∏a mana. oW uzyskuje si´ przez tapni´cie równin .

oU Niebieska mana 
Jedna niebieska mana. oU uzyskuje si´ przez tapni´cie wyspy.

oB Czarna mana 
Jedna czarna mana. oB uzyskuje si´ przez tapni´cie bagien.

oR Czerwona mana 
Jedna czerwona mana. oR uzyskuje si´ przez tapni´cie góry.

oG Zielona mana 
Jedna zielona mana. oG uzyskuje si´ przez tapni´cie lasu.

ooTT Tapni´cie 
Symbol ten oznacza „tapnij t´
kart´”. Pojawia si´ on w koszcie
aktywacji. Nie mo˝na zap∏aciç kosztu
oT, jeÊli karta jest ju˝ stapowana.
Pami´taj tak˝e, ˝e nie mo˝esz
op∏aciç kosztu oT stwora w turze,
w której przechodzi on pod Twojà
kontrol´.

Patrz równie˝: ZdolnoÊç 
aktywowana.

�/�
Moc i wytrzyma∏oÊç niektórych stworów okreÊlane sà ich zdolnoÊciami. Na
przyk∏ad, moc i wytrzyma∏oÊç karty Nightmare (zmora senna) sà równe liczbie
kontrolowanych przez Ciebie bagien (Swamp). JeÊli zagrywajàc Nightmare 
kontrolujesz jedno bagno, w∏aÊciwoÊci tej karty b´dà wynosiç 1/1. JeÊli póêniej
zagrasz drugie bagno, moc i wytrzyma∏oÊç wzrosnà do 2/2.

Aktywny gracz
Gracz, którego tura jest w∏aÊnie rozgrywana. On równie˝ jako pierwszy
zawsze otrzymuje pierwszeƒstwo.

Patrz równie˝: Pierwszeƒstwo ruchu.

All (wszystko, wszystkie)
JeÊli w tekÊcie oddzia∏ywania czaru lub zdolnoÊci zawarte jest s∏owo „all”
(wszystkie, wszystko itd.), oznacza to, ˝e dany efekt wp∏ywa naprawd´ na
„wszystkie” karty. Na przyk∏ad, karta Nausea (Md∏oÊci) informuje: „All 
creatures get -1/-1 until end of turn” (Wszystkie stwory otrzymujà -1/-1 do
koƒca tury) i naprawd´ wszystkie stwory w grze stajà si´ mniejsze — nawet
kontrolowane przez Ciebie.

Artefakt
Bezbarwny permanent reprezentujàcy przedmiot magiczny. Najwi´kszà zaletà
artefaktów jest to, ˝e mogà byç one op∏acane dowolnym typem mana, 
a dzi´ki temu dok∏adane do ka˝dej talii.

W r´ku, bibliotece czy na cmentarzu karty te sà po prostu kartami artefaktów.
Podczas zagrywania stajà si´ czarami artefaktycznymi, a gdy zostanà ju˝
umieszczone w grze traktowane sà jako artefakty.

Czary artefaktyczne mo˝esz zagrywaç tylko w trakcie Twoich faz
g∏ównych, kiedy stos jest pusty.

Patrz równie˝: Stwór artefaktyczny.
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As though (tak jakby)
JeÊli w tekÊcie karty pojawiajà si´ s∏owa „as though” (tak jakby), oznacza to,
˝e karta oddzia∏uje tak, jakby mia∏a pewne w∏aÊciwoÊci, których faktycznie nie
posiada. Na przyk∏ad, karta Giant Spider (Olbrzymi pajàk) informuje: „Giant
Spider may block as though it had flying” (Olbrzymi pajàk mo˝e blokowaç,
tak jakby posiada∏ latanie). Pajàk tak naprawd´ nie posiada zdolnoÊci latania,
ale mo˝e blokowaç stwory, które majà t´ w∏aÊciwoÊç.

At (na)
Gdy w tekÊcie zdolnoÊci pojawia si´ to s∏owo (na przyk∏ad, w okreÊleniu: „at
the beginning of your draw step” (na poczàtku etapu ciàgni´cia)), oznacza to,
˝e dana zdolnoÊç nale˝y do zdolnoÊci odpalanych.

Patrz równie˝: ZdolnoÊç odpalana, Zdarzenie odpalajàce.

At random (losowo)
Ten zwrot oznacza, ˝e ˝aden z graczy nie wybiera karty, na którà zadzia∏a
dany efekt. Na przyk∏ad, tekst czaru mo˝e zawieraç polecenie odrzucenia
losowo jednej karty z r´ki.

Atak
Sposób, w jaki stwory zadajà obra˝enia przeciwnikowi w grze. Stwory mogà
atakowaç tylko Twojego przeciwnika, nie mogà atakowaç innych stworów.

W ka˝dej turze jest jedna faza walki.  To Twoja szansa na atak. Do Ciebie
nale˝y decyzja, którymi stworami zaatakujesz, pami´taj jednak, ˝e atakowaç
mogà jedynie stwory odtapowane. Po wyznaczeniu Twoich stworów 
atakujàcych ich karty zostajà stapowane i stwory atakujà przeciwnika.
Teraz ma on mo˝liwoÊç zablokowania (powstrzymania) ataku lub zagrania
czarów natychmiastowych i zdolnoÊci aktywowanych.

Patrz równie˝: Stwór atakujàcy, Stwór blokujàcy, Walka.

Atakujàcy
Patrz: Stwór atakujàcy.

Bagnochód
ZdolnoÊç stwora uniemo˝liwiajàca jego zablokowanie, dopóki broniàcy si´
gracz kontroluje bagno.

Patrz równie˝: Làdochód.

Bezbarwny
Artefakty i làdy sà kartami bezbarwnymi. BezbarwnoÊç nie jest typem koloru.
JeÊli w trakcie gry nale˝y wybraç kolor, nie mo˝esz wybraç karty bezbarwnej.

Patrz równie˝: Kolor.

Biblioteka
Jest to stos, z którego ciàgniesz karty. Na poczàtku gry w Magic nale˝y 

przetasowaç tali´ i po∏o˝yç karty rewersem do góry przed sobà. To b´dzie
Twoja biblioteka na czas rozgrywki.

Ka˝dy gracz ma swojà w∏asnà bibliotek´. Nie mo˝na zmieniaç porzàdku ani
przeglàdaç kart w bibliotece (chyba ˝e wymaga tego czar lub zdolnoÊç).

Patrz równie˝: Pociàgni´cie (karty).

Blokowanie
Powstrzymanie stworów atakujàcych przed zadaniem Ci obra˝eƒ poprzez
postawienie im na drodze stworów, które kontrolujesz.

Gdy przeciwnik zaatakuje, ka˝dy z Twoich odtapowanych stworów mo˝e
zablokowaç jednego stwora atakujàcego. Do powstrzymywania stwora 
atakujàcego mo˝esz te˝ wyznaczyç jednoczeÊnie dwa lub wi´cej swoich
niestapowanych stworów.
JeÊli atakujàcy zostanie zablokowany, zada obra˝enia stworowi blokujàcemu, 
a nie Tobie.

Patrz równie˝: Stwór blokujàcy, Walka.

Booster, zestaw booster
Pi´tnaÊcie losowo dobranych kart Magic. Taki zestaw otrzymasz, gdy 
zechcesz powi´kszyç swojà kolekcj´ kart.

Choose one — (Wybierz jeden —)
Gdy w tekÊcie karty znajdujà si´ s∏owa „Choose one —” (Wybierz jeden —),
podczas jej zagrywania musisz wybraç jednà z mo˝liwoÊci. Nie mo˝esz jednak
póêniej zmieniç zdania i wybraç innej opcji, nawet jeÊli pierwszy wybór
okaza∏ si´ nietrafny.

Cmentarz
Jest to zbiór odrzuconych kart. Karty w´drujà na cmentarz, gdy zostanà 
odrzucone, zniszczone, poÊwi´cone lub umieszczone tam w wyniku efektu. 

Ka˝dy gracz ma w∏asny cmentarz. Karty le˝àce na cmentarzu zwrócone sà
zawsze awersem do góry i mo˝na przeglàdaç karty z cmentarza przeciwnika.

Czar
Czarami sà wszystkie zagrywane typy kart, z wyjàtkiem làdów. Na przyk∏ad Glory
Seeker (Poszukiwacz chwa∏y) jest kartà stwora. Podczas zagrywania jest on czarem
stwora, a po rozpatrzeniu staje si´ stworem.

Po rozpatrzeniu czary natychmiastowe i zakl´cia przechodzà na cmentarz
w∏aÊciciela. Wszystkie inne typy czarów po rozpatrzeniu stajà si´ permanentami.

Patrz równie˝: Stos. Porównaj: Permanent.

Czar natychmiastowy
Typ czaru, który mo˝e zostaç zagrany w niemal dowolnym momencie. 
Po rozpatrzeniu czar wywiera pewien efekt w grze, po czym zostaje przeniesiony
na cmentarz w∏aÊciciela, tak samo jak zakl´cie. W odró˝nieniu jednak od zakl´ç,
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mo˝esz zagrywaç czary w ka˝dej chwili, gdy masz pierwszeƒstwo ruchu, nawet
podczas tury przeciwnika. Mo˝na tak˝e zagrywaç czary w odpowiedzi na
inne czary, a zasada korzystania ze stosu sprawi, ˝e czar natychmiastowy
zostanie rozpatrzony przed zagranym przed nim zakl´ciem.

Patrz równie˝: Pierwszeƒstwo, Stos.

Double Strike (Podwójne uderzenie)
ZdolnoÊç stwora powodujàca, ˝e w walce zadaje on obra˝enie dwa razy.
Stwór ze zdolnoÊcià podwójnego uderzenia zadaje obra˝enie w walce na
etapie pierwszego uderzenia oraz w fazie zadawania obra˝eƒ w walce.
Patrz równie˝: Pierwsze uderzenie, Obra˝enie w walce.

Dwukropek
Dwukropek  („:”) umieszczony w tekÊcie zdolnoÊci wskazuje, ˝e jest to 
zdolnoÊç aktywowana. Znak ten oddziela koszt aktywacji od okreÊlenia 
zdolnoÊci, którà uzyskasz po op∏aceniu tego kosztu.

Patrz równie˝: ZdolnoÊç aktywowana, Koszt aktywacji.

Efekt
Jest to dzia∏anie czaru lub zdolnoÊci po ich rozpatrzeniu.

Istnieje kilka typów efektów: jednorazowe, trwa∏e, zapobiegajàce i efekty
zastàpienia (objaÊnienie ka˝dego z tych terminów zosta∏o zamieszczone 
w tym s∏owniczku).

Patrz równie˝: ZdolnoÊç, Czar.

Efekt jednorazowy
Efekt majàcy zastosowanie w grze tylko jednokrotnie. Przyk∏adowo na karcie
efektu Concentrate (Koncentracja) tekst brzmi: „Draw three cards” (Wyciàgnij
trzy karty). Po rozpatrzeniu efekt ten przestaje istnieç.

Efekty jednorazowe tym ró˝nià si´ od efektów trwa∏ych, ˝e drugi z tych
typów trwa przez pewien czas.

Porównaj: Efekt trwa∏y.

Efekt trwa∏y
Jest to efekt, który trwa przez okreÊlony czas. Tà cechà ró˝ni si´ on od efektu
jednorazowego, który ma miejsce tylko raz.

Czas trwania efektu trwa∏ego jest okreÊlony w tekÊcie zwiàzanego z nim czaru
lub zdolnoÊci. Na przyk∏ad, okreÊlenie mo˝e brzmieç „until end of turn” (do
koƒca tury). JeÊli efekt trwa∏y jest wywo∏ywany przez zdolnoÊç statycznà, trwa
tak d∏ugo, dopóki permanent z tà zdolnoÊcià pozostaje w grze.

Patrz równie˝: ZdolnoÊç statyczna.

Efekt zapobiegajàcy
Efekt zapobiegajàcy zadaniu obra˝eƒ, dzia∏ajàcy jak tarcza ochronna. Gdy
czar lub zdolnoÊç wywo∏ujàca ten efekt zostanie rozpatrzona, efekt „oczekuje”

na pojawienie si´ sytuacji, w której zostanà zadane obra˝enia i zapobiega im
(efekty zapobiegajàce sà typem efektów zastàpienia).

Na przyk∏ad tekst na karcie Holy Day (Âwi´to) mówi: „Prevent all combat
damage that would be dealt this turn” (Zapobiega wszystkim obra˝eniom 
w walce, jakie zostanà zadane w tej turze). Mo˝esz zagraç kart´ Êwi´ta na
d∏ugo przed walkà — jej efekt b´dzie aktywny do koƒca tury. JeÊli nast´pnie
w tej turze jakiekolwiek stwory b´dà próbowa∏y zadaç obra˝enia w walce,
efekt z karty Holy Day zapobiegnie temu.

Zobacz równie˝: Efekt zastàpienia.

Efekt zastàpienia
Typ efektu, który „czeka” na pojawienie si´ pewnego wydarzenia 
i nast´pnie w pewien sposób zast´puje je innym zdarzeniem.

Na przyk∏ad, tekst na karcie Furnace of Rath (Palenisko Rath) mówi „If a source
would deal damage to a creature or player, it deals double that damage to that
creature or player instead” (Obra˝enie zadane stworowi lub graczowi liczy si´
podwójnie). Efekt ten zmienia wydarzenie w ten sposób, ˝e gracz lub stwór
otrzymuje dwa razy wi´kszà liczb´ punktów obra˝eƒ.

Patrz równie˝: Instead (zamiast), Efekt zapobiegajàcy.

Enchant _______ (Umagicznienie _______)
Na karcie tego typu mo˝e znajdowaç si´ napis „Enchant Land”
(Umagicznienie làdu), „Enchant Creature” (Umagicznienie stwora), „Enchant
Permanent” (Umagicznienie permanentu) itp. Sà to specjalne typy umagicznieƒ,
które mo˝na zagrywaç wy∏àcznie dla wskazanego typu permanentu.

Umagicznienia mo˝esz zagrywaç tylko podczas swojej fazy g∏ównej, gdy
stos jest pusty.
Zagrywajàc jeden z tego typu czarów, wybierasz jeden z permanentów
odpowiedniego typu, który zostanie zaczarowany (czar taki dotyczy 
permanentu; w momencie, gdy umagicznienie znajdzie si´ w grze, przestaje
wp∏ywaç na ten permanent).

Po rozpatrzeniu czaru umagicznienia nale˝y po∏o˝yç kart´ umagicznienia na
wybranym permanencie.  Pozostanie ona tam tak d∏ugo, dopóki umagicznienie nie
zostanie zniszczone lub permanent, którego dotyczy, nie opuÊci gry. Po wybraniu
jednego permanentu nie mo˝esz przenosiç umagicznienia na inny permanent.
JeÊli permanent opuÊci gr´, karta umagicznienia zostanie od∏o˝ona na cmentarz.

Patrz równie˝: Enchant creature (Umagicznienie stwora), Umagicznienie,
Opuszczenie gry, Permanent.

Enchant creature (Umagicznienie stwora)
Typ umagicznienia, który mo˝na zagrywaç tylko w odniesieniu do stworów
i stworów artefaktycznych.

Czar umagicznienia stwora mo˝esz zagrywaç tylko w swojej fazie g∏ównej,
kiedy stos jest pusty.

Zagrywajàc czar umagicznienia stwora wybierasz stwora, który zostanie
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zaczarowany (czar taki odnosi si´ do stwora; w momencie, gdy zaczarowany
stwór znajdzie si´ w grze, umagicznienie przestaje go dotyczyç).

Po rozpatrzeniu umagicznienia stwora jego karta zostaje umieszczona na karcie
wskazanego stwora. Pozostanie tam do momentu, gdy umagicznienie zostanie
zniszczone lub stwór opuÊci gr´. Po wybraniu jednego stwora nie mo˝esz 
przenieÊç umagicznienia na innego stwora. JeÊli stwór opuÊci gr´, karta 
umagicznienia stwora zostanie przeniesiona na cmentarz.

Patrz równie˝: Umagicznienie, Opuszczenie gry.

Enchanted (Zaczarowany)
JeÊli w tekÊcie zdolnoÊci znajduje si´ okreÊlenie „enchanted creature”
(zaczarowany stwór) lub „enchanted artifact” (zaczarowany artefakt),
„enchanted land” (zaczarowany làd) itp., oznacza to „stwora, który zosta∏
umagiczniony/zaczarowany”.

Na przyk∏ad karta Regeneration (Regeneracja) informuje: „oG: Regenerate
enchanted creature” (Regeneruje zaczarowanego stwora). 
Mo˝na wi´c zregenerowaç tylko stwora, na który zosta∏o na∏o˝one 
umagicznienie Regeneration. Nie mo˝esz u˝yç tej zdolnoÊci w odniesieniu do
innych stworów.

Etap
Wi´kszoÊç faz w turze jest podzielona na etapy. Na niektórych etapach 
w grze majà miejsce okreÊlone zdarzenia, na przyk∏ad, odtapowanie permanentów na
etapie odtapowania (odwrócenia) kart. Na etapie ciàgní cia gracz ciàgnie kart´. 
W wi´kszoÊci etapów wyst´puje pewne dzia∏anie, po czym gracze otrzymujà 
pierwszeƒstwo i mogà zagrywaç czary i zdolnoÊci.

Opisy wszystkich etapów zosta∏y zamieszczone w tym s∏owniczku. Wi´cej
informacji na temat faz i etapów tury mo˝esz znaleêç w Rozdziale 3: Budowa tury. 

Patrz równie˝: Faza.

Etap ciàgni´cia
Jest to ostatni etap fazy poczàtkowej. Pierwszà czynnoÊcià wykonywanà na
tym etapie jest pociàgni´cie karty.  W nast´pnej kolejnoÊci gracze mogà 
zagrywaç czary natychmiastowe i zdolnoÊci aktywowane.

Patrz równie˝: Pociàgni´cie (karty).

Etap obra˝eƒ w walce
Jest to czwarty etap fazy walki, kiedy stwory atakujàce i blokujàce faktycznie 
zadajà obra˝enia.

∑• Stwory niezablokowane zadajà obra˝enia graczowi, który broni si´.

∑• Stwory zablokowane zadajà obra˝enia stworom blokujàcym je.

∑• Stwory blokujàce zadajà obra˝enia stworom, które sà przez nie blokowane.

JeÊli stwór atakujàcy jest blokowany przez wi´cej ni˝ jednego innego stwora,

o sposobie rozdzielenia obra˝eƒ mi´dzy obroƒcami decyduje kontrolujàcy
ich gracz.

Po ustaleniu przez graczy sposobu rozdzielenia obra˝eƒ pomi´dzy stworami
wszystkie obra˝enia w walce zostajà umieszczone na stosie. Od tej chwili nie
ma znaczenia, co stanie si´ z samymi stworami. Znajdujàce si´ na stosie
obra˝enia zostanà zadane, nawet jeÊli dany stwór opuÊci gr´.

Po umieszczeniu na stosie obra˝eƒ w walce gracze mogà zagrywaç czary
natychmiastowe i zdolnoÊci aktywowane.

Patrz równie˝: Faza walki.

Etap odtapowania (odwrócenia)
Pierwszy etap fazy poczàtkowej, dzi´ki której wszystkie permanenty sà 
przywracane do postaci poczàtkowej i odtapowane. Na tym etapie nie mo˝na
zagrywaç ˝adnych czarów i zdolnoÊci.

Patrz równie˝: Odtapowanie.

Etap porzàdkowania
Drugi (i ostatni) etap fazy koƒcowej. Na etapie porzàdkowania dziejà si´ trzy
rzeczy:

∑• JeÊli jest to Twoja tura, odrzucasz tyle kart, aby w r´ku pozosta∏o Ci siedem.

∑• Wszystkie obra˝enia zadane stworom zostajà anulowane.

∑• Przestajà dzia∏aç efekty trwajàce „do koƒca tury”.

Na tym etapie gracze nie mogà zagrywaç czarów ani zdolnoÊci, chyba ˝e 
wystàpi odpalenie zdolnoÊci odpalanej.

Etap utrzymania
Drugi etap fazy poczàtkowej. Etap utrzymania nast´puje natychmiast po
etapie odtapowania ZdolnoÊci odpalane na tym etapie zostajà przeniesione na
stos, a gracze mogà zagrywaç czary natychmiastowe i zdolnoÊci 
aktywowane.

Po zakoƒczeniu zagrywania przez obu graczy nast´puje etap ciàgni´cia kart.

Faza
Cz´Êç tury. Ka˝da tura sk∏ada si´ z nast´pujàcych pi´ciu faz:

1. Faza poczàtkowa

2. Faza g∏ówna

3. Faza walki

4. Faza g∏ówna (ponownie)

5. Faza koƒcowa

Niektóre fazy sà podzielone na etapy (wi´cej informacji na ten temat znajduje si´
w Rozdziale 3: Budowa tury). Na koƒcu ka˝dej fazy nast´puje opró˝nienie puli
mana graczy z energii magicznej (ma miejsce spalenie mana).
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Patrz równie˝: Spalenie mana, Stos.

Faza g∏ówna
W ka˝dej swojej turze masz dwie fazy g∏ówne: jednà przed fazà walki, drugà
po niej. Tylko w fazie g∏ównej mo˝esz zagrywaç artefakty, stwory, 
umagicznienia i zakl´cia, oraz làd, jeÊli nie zosta∏ on jeszcze zagrany w tej
turze. Mo˝esz równie˝ zagrywaç czary natychmiastowe i zdolnoÊci aktywowane.

Faza koƒcowa
Jest to ostatnia faza ka˝dej tury. Sk∏ada si´ ona z dwóch etapów: koƒca tury 
i etapu porzàdkowania.

Patrz równie˝: Etap porzàdkowania, Koniec tury.

Faza poczàtkowa
Jest to pierwsza faza ka˝dej tury gry. Sk∏ada si´ ona z etapu odtapowania
(odwrócenia kart) i etapu ciàgni´cia. Nie nale˝y myliç fazy poczàtkowej 
z poczàtkiem walki.

Patrz równie˝: Etap ciàgni´cia, Etap utrzymania, Etap odtapowania
(odwrócenia).

Faza walki
Jest to trzecia faza w ka˝dej turze. W tym w∏aÊnie momencie ma miejsce
atakowanie i blokowanie ataku. Faza walki sk∏ada si´ z pi´ciu etapów
(objaÊnienia do ka˝dego z nich mo˝na znaleêç w tym s∏owniczku):

1. Poczàtek walki

2. Wyznaczenie atakujàcych

3. Wyznaczenie obroƒców

4. Obra˝enia w walce

5. Koniec walki

Zwykle w pierwszym i ostatnim etapie nic si´ nie dzieje. Faza walki ma
miejsce, nawet jeÊli aktywny gracz postanowi nie atakowaç. Po tej fazie 
aktywny gracz przechodzi do drugiej fazy g∏ównej.

Fear (Strach)
ZdolnoÊç stwora, która utrudnia jego zablokowanie. Stwora z tà zdolnoÊcià
mo˝na zablokowaç tylko za pomocà czarnych stworów i/lub stworów 
artefaktycznych.

First strike (Pierwsze uderzenie)
Jest to zdolnoÊç stwora, umo˝liwiajàca mu zadawanie obra˝eƒ w walce zanim
zrobià to inne stwory.

Kiedy stworami atakujàcymi lub blokujàcymi jest wi´ksza liczba stworów

ze zdolnoÊcià pierwszego uderzenia, tworzony jest dla nich oddzielny etap
obra˝eƒ w walce, istniejàcy przed normalnym etapem tego typu. Nast´pnie, 
w trakcie zwyk∏ego etapu obra˝eƒ w walce pozosta∏e stwory (które prze˝y∏y)
zadajà swoje obra˝enia.

Patrz równie˝: Obra˝enia w walce, Double strike (Podwójne uderzenie).

Górochód
ZdolnoÊç stwora uniemo˝liwiajàca jego zablokowanie, dopóki broniàcy si´
gracz kontroluje gór´.

Patrz równie˝: Làdochód.

Gracz
Ty lub Twój przeciwnik w grze. JeÊli czar lub zdolnoÊç pozwala wybraç
gracza, mo˝esz wskazaç siebie (nie mo˝esz jednak tego zrobiç, jeÊli tekst na
karcie zawiera s∏owo „opponent” (przeciwnik)). W grze w trybie „
multiplayer” (gra, w której bierze udzia∏ wi´cej ni˝ dwóch graczy), graczem
jest ka˝da osoba bioràca udzia∏ w rozgrywce, tak˝e cz∏onkowie Twojej
dru˝yny.

Gracz broniàcy si´
Gracz, który zosta∏ zaatakowany.

Instead (zamiast)
Widzàc to s∏owo wiesz, ˝e czar lub zdolnoÊç wywo∏a efekt zastàpienia.

Patrz równie˝: Efekt zastàpienia.

Kapitulacja
JeÊli wiesz ju˝, ˝e przegrasz danà gr´, mo˝esz w ka˝dej chwili skapitulowaç
(„kapitulacja” to po prostu bardziej wyszukane s∏owo na „poddanie si´”). 

Kapitulujàc, przegrywasz rozgrywk´.
Patrz równie˝: Wygranie gry.

Karta
To ka˝dy jeden z prostokàtnych kartoników w Twojej talii (pami´taj, ˝e token
stwora nie jest traktowany jako karta).

Patrz równie˝: Typ karty.

Karta wielokolorowa
Karta zawierajàca wi´cej ni˝ jeden kolor w koszcie mana. W Ósmej Edycji nie
ma ˝adnych kart wielokolorowych, ale mo˝esz spotkaç si´ z nimi w innych
zestawach Magic. Karty tego typu majà z∏ote t∏o.

Kolor
Pi´ç kolorów gry w Magic to: bia∏y, niebieski, czarny, czerwony i zielony. 

JeÊli w tekÊcie czaru lub zdolnoÊci zawarte jest polecenie wybrania koloru,
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musisz wybraç jeden z tych pi´ciu typów.
Kolor karty okreÊlany jest jej kosztem mana. Na przyk∏ad, jeÊli oznaczenie

kosztu mana wskazuje o1oU, karta nale˝y do kart niebieskich. Poniewa˝ 
w koszcie artefaktów nie ma ˝adnej kolorowej mana, karty takie sà bezbarwne
(cecha bezbarwnoÊci nie jest typem koloru). Làdy tak˝e sà bezbarwne.

Koniec tury
Jest to pierwszy etap fazy koƒcowej. Zwykle nic si´ w nim nie dzieje. 

ZdolnoÊci odpalane „na koƒcu tury” zostajà w tym momencie odpalone, 
a gracze mogà zagrywaç czary natychmiastowe i zdolnoÊci aktywowane.

Patrz równie˝: Faza koƒcowa.

Koniec walki
Jest to ostatni etap fazy walki, w którym zazwyczaj nic si´ nie dzieje. 
W tym momencie koƒczà si´ efekty trwajàce „do koƒca tury”, a gracze mogà
zagrywaç czary natychmiastowe i zdolnoÊci aktywowane.

Patrz równie˝: Faza walki.

Kontroler
Gracz, który zagra∏ dany czar lub zdolnoÊç. W przypadku permanentów 
kontrolerem (osobà kontrolujàcà kart´) jest gracz, który wprowadzi∏ jà do gry
(chyba ˝e inny czar lub zdolnoÊç spowodujà zmian´ osoby kontrolujàcej).

Patrz równie˝: Kontrolowanie. Porównaj: W∏aÊciciel.

Kontrolowanie
Kontrolujesz zagrywane czary oraz permanenty, które wprowadzasz do gry,
jak równie˝ zdolnoÊci kontrolowanych przez siebie permanentów.

Tylko Ty podejmujesz decyzje w odniesieniu do kart, które kontrolujesz.
JeÊli kontrolujesz permanent, tylko Ty mo˝esz zagrywaç jego zdolnoÊci. 

Nawet jeÊli zaczarujesz stwora przeciwnika, dane umagicznienie i jego
zdolnoÊci pozostajà pod Twojà kontrolà. Za∏ó˝my, na przyk∏ad, ˝e
zaczarowa∏eÊ stwora przeciwnika za pomocà efektu Spirit Link (“Whenever
enchanted creature deals combat damage, you gain that much life” - Zawsze,
gdy umagiczniony stwór otrzymuje obra˝enie w walce, zyskujesz tyle
punktów ˝ycia). Przeciwnik nie zyskuje punktów ˝ycia z umagicznienia Spirit
Link, a Ty — tak.

Niektóre czary i zdolnoÊci umo˝liwiajà uzyskanie kontroli nad innà kartà.
Zwykle oznacza to przeniesienie danej karty ze strony przeciwnika na Twojà
stron´, jednak w przypadku umagicznieƒ do∏àczonych do innych kart zmienia
si´ osoba kontrolujàca, podczas gdy umagicznienie nie zostaje przeniesione.
Powiedzmy, ˝e uzyskujesz kontrol´ nad kartà Spirit Link (Wi´ê ˝ycia) 
przeciwnika. Teraz Ty zyskujesz punkty ˝ycia — ale umagicznienie pozostaje
nadal przy tym samym stworze.

Kontrolowanie obejmuje tylko czary w czasie ich zagrywania lub permanenty

znajdujàce si´ w grze.
Patrz równie˝: Kontroler. Porównaj: W∏aÊciciel.

Kontrowanie
Polega na zniesieniu czaru, tak aby nie wywo∏a∏ on ˝adnego efektu. Pami´taj,
˝e czary istniejà tylko na stosie. Gdy rozpocznie si´ ich rozpatrywanie, jest ju˝ za
póêno na kontrowanie. Nale˝y tak˝e mieç na uwadze fakt, ˝e làdy nie nale˝à do
czarów  i ich skontrowanie jest niemo˝liwe.

„Kontrowanie” ma w grze w Magic jeszcze jedno znaczenie. Niektóre czary
i zdolnoÊci zawierajà polecenie na∏o˝enia kontry na permanent. Kontra jest
zmianà permanentu, która trwa tak d∏ugo, jak przebywa on w grze. Kontra
zazwyczaj zmienia moc i wytrzyma∏oÊç stwora. Do nak∏adania kontr mo˝na u˝yç
dowolnych przedmiotów: monet, guzików itp.

Konwertowany koszt mana
Ca∏kowita wartoÊç energii magicznej w koszcie mana, niezale˝nie od koloru.
Na przyk∏ad, karta posiadajàca koszt mana równy o3oUoU ma koszt 
konwertowany wynoszàcy 5. Dla karty o koszcie oRoR konwertowany koszt
mana wynosi 2.

Porównaj: Koszt mana.

Koszt
Najogólniej mówiàc, koszt jest wartoÊcià, którà musisz op∏aciç, aby zagraç
czar lub zdolnoÊç.

Patrz: Koszt aktywacji, Koszt mana.

Koszt aktywacji
Cz´Êç znajdujàca si´ przed dwukropkiem („:”) w tekÊcie zdolnoÊci 
aktywowanej. JeÊli koszt aktywacji zawiera symbol oT, mo˝na go op∏aciç
tylko wtedy, kiedy permanent z danà zdolnoÊcià nie jest stapowany. 

Oznacza to, ˝e zwykle mo˝esz zap∏aciç za takà kart´ tylko raz w czasie
trwania ka˝dej tury. JeÊli w koszcie nie ma symbolu oT, mo˝na op∏acaç t´
kart´ wielokrotnie i za ka˝dym razem uzyskasz danà zdolnoÊç.

Patrz równie˝: ZdolnoÊç aktywowana, Tapni´cie.

Koszt mana
Jest to iloÊç mana, którà musisz op∏aciç, aby zagraç dany czar. Koszt mana
umieszczony jest w prawym górnym rogu karty.

Ka˝dy symbol w koszcie mana informuje o typie mana, którà trzeba
op∏aciç. Na przyk∏ad, oR oznacza „jedna czerwona mana”, a o2 — „dwie mana
dowolnego typu”. Koszt mana dla czarów nie b´dàcych artefaktami zawiera
przynajmniej jeden punkt mana okreÊlonego koloru.
Symbol mana w koszcie mana karty okreÊla równie˝ jej kolor. JeÊli koszt
mana zawiera dla przyk∏adu oR, karta nale˝y do kart czerwonych.

Nie nale˝y myliç kosztu mana z konwertowanym kosztem mana. Koszt 
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konwertowany to ca∏kowita wartoÊç mana w koszcie, niezale˝nie od jej koloru.
Patrz równie˝: Konwertowany koszt mana, Mana.

Lasochód
ZdolnoÊç stwora uniemo˝liwiajàca jego zablokowanie, dopóki broniàcy si´
gracz kontroluje las.

Patrz równie˝: Làdochód.

Latanie
ZdolnoÊç stwora utrudniajàca jego zablokowanie. Stwór nie posiadajàcy 
zdolnoÊci latania nie mo˝e powstrzymywaç ataku stwora z tà zdolnoÊcià, 
podczas gdy stwór z lataniem mo˝e blokowaç zarówno inne latajàce stwory,
jak i stwory nie majàce tej zdolnoÊci.

Làd
Jest to typ permanentu reprezentujàcy Twojà magicznà krain´. Làdy 
posiadajà zwykle zdolnoÊç produkowania mana, energii magicznej, za
pomocà której mo˝esz zagrywaç czary. Pi´ç typów làdów podstawowych to:
Plains (Równiny), Island (Wyspa), Swamp (Bagna), Mountain (Góra) i Forest
(Las). Wszystkie inne làdy sà làdami niepodstawowymi.

Làd mo˝na zagrywaç tylko raz w czasie ka˝dej tury i tylko podczas swojej
fazy g∏ównej, kiedy stos jest pusty. Poniewa˝ làdy nie nale˝à do kart czarów,
nie mogà byç kontrowane.

Patrz równie˝: Làd podstawowy, ZdolnoÊç mana, Làd niepodstawowy.

Làd niepodstawowy
Jakikolwiek làd inny ni˝ równina, wyspa, bagno,
góra czy las. W talii nie mogà znajdowaç si´
wi´cej ni˝ cztery karty ka˝dego z làdów 
niepodstawowych.

Patrz równie˝: Làd podstawowy, Làd.

Làd podstawowy
W grze Magic istnieje pi´ç typów làdów 
podstawowych:

Plains (Równiny) zapewniajà oW mana.

Island (Wyspy) zapewniajà oU mana.

Swamp (Bagna) zapewniajà oB mana.

Mountain (Góry) zapewniajà oR mana.

Forests (Lasy) zapewniajà oG mana.

Làdy typu innego ni˝ powy˝sze pi´ç sà zwane làdami niepodstawowymi.
Mimo ˝e làd podstawowy ma tylko du˝y symbol mana w polu tekstu, 

posiada on zdolnoÊç aktywowanà, która wytwarza jeden punkt mana

odpowiedniego koloru tylko dzi´ki temu, ˝e dana karta jest pewnym typem
làdu.  Na przyk∏ad, jeÊli làd jest bagnem (Swamp), tapni´cie tej karty zapewni
Ci oB mana.

Patrz równie˝: Làd, Làd niepodstawowy, Typ podrz´dny.

Làdochód
Jest to zestaw zdolnoÊci uniemo˝liwiajàcy zablokowanie stwora tak d∏ugo,
dopóki broniàcy si´ gracz kontroluje làd odpowiedniego typu. „Làdochód”
(landwalk) obejmuje równinochód (plainswalk), wyspochód (islandwalk),
bagnochód (swampwalk), górochód (mountainwalk) i lasochód (forestwalk).

ZdolnoÊci làdu nie wykluczajà si´ wzajemnie. Za∏ó˝my, na przyk∏ad, ˝e
Twój stwór ze zdolnoÊcià lasochodu atakuje gracza kontrolujàcego las. 

Gracz ten w ˝aden sposób nie mo˝e zablokowaç Twojego stwora 
z lasochodem — nawet posiadajàc innego stwora z tà samà zdolnoÊcià.

Legenda
Jest to typ stwora rzàdzàcy si´ specjalnymi prawami. W Ósmej Edycji nie ma
˝adnych kart legend, ale wyst´pujà one w innych zestawach Magic.

W danym momencie w grze mo˝e znajdowaç si´ tylko jeden stwór typu
legenda (Legend). JeÊli do gry zostanie wprowadzony inny stwór o tej samej
nazwie, zostanie on przeniesiony na cmentarz w∏aÊciciela (bez mo˝liwoÊci
regeneracji).

Patrz równie˝: Typ stwora.

LIFO
Jest to okreÊlenie u˝ywane przez graczy w Magic do opisu zasady dzia∏ania
stosu. Stanowi ono akronim angielskiego zwrotu „last in, first out” (ostatnie na
wejÊciu, pierwsze na wyjÊciu), co oznacza, ˝e ostatni zagrany czar b´dzie
pierwszà rozpatrzonà kartà.

Patrz równie˝: Stos.

Mana
Jest to energia magiczna wykorzystywana do zagrywania czarów 
i niektórych zdolnoÊci. Zwykle mana uzyskuje si´ poprzez tapni´cie
làdów. Istnieje pi´ç kolorów mana: oW (bia∏a), oU (niebieska), oB (czarna), oR
(czerwona) i oG (zielona). Istnieje równie˝ mana bezbarwna.

Patrz równie˝: ZdolnoÊç mana, Spalenie mana, Koszt mana, Pula mana,
Mana bezbarwna.

Mana bezbarwna
Niektóre karty majà bezbarwnà mana. Na przyk∏ad, làd mo˝e mieç 
zdolnoÊç dodajàcà o1 (jednà bezbarwnà mana) do puli mana. Bezbarwnà
mana nie mo˝na p∏aciç kosztu kolorowej mana.
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Moc
Cyfra z lewej strony ukoÊnika w prawym dolnym rogu kart stworów. Moc
okreÊla, ile punktów obra˝eƒ stwór zadaje w walce. W∏aÊciwoÊç ta odnosi si´
tylko do stworów i stworów artefaktycznych. Stwór o mocy równej 0 lub
mniejszej nie zadaje ˝adnych punktów obra˝eƒ w walce.

Patrz równie˝: Wytrzyma∏oÊç.

Mulligan
Na poczàtku gry w Magic ciàgniesz siedem kart z wierzchu biblioteki. Jest to
r´ka, z którà rozpoczniesz rozgrywk´. JeÊli jednak nie podobajà Ci si´ karty,
które masz w r´ku (na przyk∏ad, kiedy nie masz ˝adnych làdów), mo˝esz
zg∏osiç mulligan.

Aby to zrobiç, od∏ó˝ karty z r´ki do biblioteki, przetasuj i pociàgnij do r´ki
nowy zestaw, pomniejszony jednak o jednà kart´. (Przed wykonaniem 
mulligan nie musisz pokazywaç przeciwnikowi kart z r´ki.) Mo˝esz zg∏osiç
mulligan wielokrotnie, ale za ka˝dym razem ciàgniesz jednà kart´ mniej. 

Kiedy obaj gracze sà ju˝ zadowoleni z kart w r´ku, mo˝ecie rozpoczàç gr´.

Nazwa
Tytu∏ karty, znajdujàcy si´ w jej lewym górnym rogu.

Kiedy nazwa danej karty pojawia si´ w jej polu tekstu, tekst ten dotyczy
tylko tej jednej karty, nie zaÊ innych kart o tej samej nazwie. Na przyk∏ad karta
Oracle’s Attendants (S∏udzy wyroczni) informuje: „oT: All damage that would
be dealt to target creature this turn by a source of your choice is dealt to
Oracle’s Attendants instead” (Wszystkie obra˝enia zadane wybranemu
stworowi w tej turze przez wybrane êród∏o sà zadawane zamiast niego
s∏udze wyroczni). Po zagraniu tej zdolnoÊci obra˝enie jest zadawane tylko
s∏ugom z zagranà zdolnoÊcià, a nie innym wybranym s∏ugom wyroczni.

Nie-
Kiedy w tekÊcie czaru lub zdolnoÊci zawarte sà s∏owa „nonland card” (karta
nielàd) lub „nonblack creature” (nieczarny stwór) itd., oznaczajà one „kart´,
która nie jest làdem”, „stwora, który nie jest czarny” itd.

Nieblokowalny
Kiedy stwór jest okreÊlony jako nieblokowalny, broniàcy si´ gracz nie ma
˝adnej mo˝liwoÊci zablokowania jego ataku.

Niezablokowany
Stwór jest stworem niezablokowanym tylko wtedy, kiedy atakuje, a broniàcy si´
gracz zdecydowa∏, ˝e nie b´dzie powstrzymywa∏ jego ataku. 

Notatka
Tekst pisany kursywà (wyglàda tak), 
znajdujàcy sí  w polu tekstu i przypominajàcy o
zasadzie gry. Notatka nie s∏u˝y do 
przypominania graczowi wszystkich
zasad. Ma na celu tylko przypomnienie o
dzia∏aniu karty lub danego mechanizmu.
Je˝eli nadal nie wiesz, jak dzia∏a dany
element, sprawdê to w niniejszym podr´czniku.

Numer kolekcjonerski
Sà to dwa niewielkie numery umieszczone w dolnej cz´Êci karty Magic, które
u∏atwiajà graczom uporzàdkowane zbieranie kart. Pierwszy numer oznacza
pozycj´ karty w zestawie,  podczas gdy drugi wskazuje ca∏kowità liczb´ kart
w tym zestawie.

Obra˝enia
To one w∏aÊnie zmniejszajà ca∏kowità ˝ywotnoÊç graczy i niszczà stwory. 

Obra˝enia zadawane sà przez stwory atakujàce i blokujàce, a tak˝e przez
niektóre karty czarów i zdolnoÊci. Obra˝enia mo˝na zadawaç tylko stworom
lub graczom. JeÊli w jednej turze stwór otrzyma punkty obra˝eƒ równe lub
wi´ksze ni˝ jego wytrzyma∏oÊç, zostaje zniszczony. JeÊli obra˝enia zostanà
zadane graczowi, odpowiednia liczba punktów zostaje odj´ta od ca∏kowitej
liczby punktów ˝ycia tego gracza.

Obra˝enia to nie to samo, co strata ˝ycia. Na przyk∏ad, tekst na karcie Soul
Feast (Uczta dla duszy) brzmi: „Target player loses 4 life and you gain 4 life”
(Wskazany gracz traci 4 punkty ˝ycia, podczas gdy Ty zyskujesz 4 ˝ycia). Taka
strata punktów ˝ycia nie nale˝y do obra˝eƒ, nie mo˝na jej wi´c zapobiec.

Obra˝enia w walce
Sà to obra˝enia zadawane przez stwory na etapie obra˝eƒ w walce. 
Obra˝enia spowodowane zdolnoÊciami stworów nie liczà si´ jako obra˝enia
w walce. Na przyk∏ad, zagranie zdolnoÊci Crossbow Infantry (Kusznicy)
powoduje zadanie przeciwnikowi 1 punktu obra˝eƒ. JeÊli natomiast 
atakujesz tà kartà, przeciwnik otrzyma 1 punkt obra˝eƒ w walce (poniewa˝
moc karty Crossbow Infantry wynosi 1). 

Obroƒca
Patrz: Stwór blokujàcy.

Ochrona
ZdolnoÊç stwora chroniàca go przed niektórymi typami czarów i zdolnoÊci. 
W Ósmej Edycji nie ma ˝adnych kart tego typu, ale znajdujà si´ one w innych
zestawach Magic.

W tekÊcie na karcie chronionego stwora zawsze znajdujà si´ s∏owa „protection
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from ” (ochrona przed ), z pustym miejscem uzupe∏nionym nazwà elementu,
przed którym stwór jest chroniony. Mo˝e to byç na przyk∏ad: „protection from
red” (ochrona przed czerwonà kartà) lub „protection from white” (ochrona
przed kartà bia∏à).
Efekt ochrony zmienia w∏aÊciwoÊci stwora w nast´pujàcy sposób:

∑• Stwór nie mo˝e zostaç zablokowany przez stwory posiadajàce kolor, 
przed którym jest on chroniony.

∑• Stwór nie mo˝e staç si´ celem czaru lub zdolnoÊci w kolorze, przed 
którym jest chroniony.

∑• Stwór nie mo˝e staç si´ celem umagicznienia w kolorze, przed którym 
jest chroniony.

∑• Stwór jest zabezpieczony przed wszelkimi obra˝eniami powodowanymi 
przez elementy w kolorze, przed którym jest chroniony.

Ochrona nie jest zawsze powiàzana z kolorem. Stwór mo˝e, na przyk∏ad,
posiadaç ochron´ przed artefaktami („protection from artifacts”) lub 
goblinami („protection from Goblins”).

Odkrycie
Odkrycie karty polega na pokazaniu jej wszystkim graczom uczestniczàcym 
w grze.

Odpowiedê, W odpowiedzi
Zagranie czaru natychmiastowego lub zdolnoÊci aktywowanej natychmiast po
zagraniu innego czaru lub zdolnoÊci. Czary i zdolnoÊci umieszczone na stosie
sà rozpatrywane od góry, tak wi´c jeÊli odpowiesz na czar lub zdolnoÊç
czarem natychmiastowym lub zdolnoÊcià aktywowanà, Twoje karty zostanà
rozpatrzone przed kartami zagranymi tu˝ wczeÊniej.

Patrz równie˝: Stos.

Odrzucenie
Jest to wyj´cie karty z r´ki i przeniesienie jej na cmentarz.

JeÊli czar lub zdolnoÊç zmusza Ci´ do odrzucenia kart, wybierasz karty do
odrzucenia - chyba ˝e tekst czaru lub zdolnoÊci informuje, ˝e kart´ do
odrzucenia ma wybraç drugi z graczy lub ma byç ona wskazana „losowo”.

Patrz równie˝: Losowo.

Odtapowanie
Przekr´cenie karty z powrotem do pozycji pionowej. Pierwszà czynnoÊcià
wykonywanà w ka˝dej turze na etapie odtapowania jest odtapowanie 
wszystkich swoich permanentów. Tak˝e niektóre efekty mogà powodowaç
odtapowanie permanentów.

Odtapowanie permanentów pozwala ponownie ich u˝yç.
Patrz równie˝: Etap odtapowania (odwrócenia).

Op∏acenie kosztu
Po op∏aceniu kosztu mana lub kosztu aktywacji nie ma ˝adnej mo˝liwoÊci
odzyskania zap∏aconej „kwoty”, nawet jeÊli czar lub zdolnoÊç zostanà 
skontrowane.

Nie mo˝na te˝ op∏aciç tylko cz´Êci kosztu — wszystko albo nic. Na
przyk∏ad, jeÊli koszt zdolnoÊci aktywowanej wynosi 8 punktów ˝ycia, a Ty
masz tylko 3, nie próbuj nawet op∏acaç tej zdolnoÊci.

Pami´taj, ˝e kiedy koszt aktywacji stwora zawiera symbol oT, nie mo˝esz
go op∏aciç, jeÊli nie kontrolujesz tego stwora od poczàtku tury.
JeÊli efekt oddzia∏uje na permanent w sposób przypominajàcy tylko op∏acanie
kosztu lub zdolnoÊci, nie jest to liczone jako op∏acanie kosztu. Na przyk∏ad
karta Twiddle (M∏ynek) informuje „Tap or untap target artifact, creature, or
land” (Tapuje lub odtapowuje wybrany artefakt, stwora lub làd), a zdolnoÊç
Royal Assassin (Królewski zabójca) informuje „ oT: Destroy target tapped 
creature” (Niszczy wybranego tapni´tego stwora). Zagranie M∏ynka w celu
tapni´cia karty Royal Assassin nie spowoduje zniszczenia tapni´tego stwora
przez zabójc´.

Patrz równie˝: Koszt aktywacji, Koszt mana.

Opuszczenie gry
JeÊli tekst na karcie zawiera s∏owa „leaves play” (opuszcza gr´), nie ma
znaczenia, w której strefie znajdzie si´ opuszczajàcy gr´ permanent. Mo˝e on
powróciç z gry do r´ki danego gracza, zostaç przeniesiony na cmentarz lub do
innej strefy.

Ponadto, jeÊli karta opuszcza gr´ a póêniej wraca do niej, jest traktowana jako
karta ca∏kiem nowa. Nie „pami´ta” (nie zachowuje) ˝adnych w∏aÊciwoÊci 
z czasu, kiedy wczeÊniej znajdowa∏a si´ w grze.

Pasowanie
Podj´cie decyzji o niepodejmowaniu ˝adnego dzia∏ania w czasie, gdy masz
pierwszeƒstwo ruchu. Czary i zdolnoÊci na stosie nie sà rozpatrywane, dopóki
obaj gracze nie spasujà kolejno po sobie.

Patrz równie˝: Pierwszeƒstwo, Stos.

Permanent
Karta lub token w grze. Permanentami mogà byç artefakty, stwory, 
umagicznienia lub làdy.

Permanent, który znajdzie si´ w grze, pozostaje w niej, dopóki nie zostanie
zniszczony, poÊwi´cony lub w inny sposób usuni´ty. Nie mo˝na usunàç 
permanentu z gry ot, tak sobie na w∏asne ˝yczenie, nawet jeÊli go kontrolujesz.

Z wyjàtkiem làdów zagrywane permanenty sà prawie zawsze czarami. Na
przyk∏ad, zagrywasz czar stwora, a nast´pnie po rozpatrzeniu staje si´ on
rzeczywistym stworem.
JeÊli nie jest to powiedziane inaczej, czary i zdolnoÊci mogà oddzia∏ywaç tylko
na permanenty. Na przyk∏ad, tekst na karcie Evacuation (Ewakuacja) informu-
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je: „Return all creatures to their owners’ hands” (Zwraca wszystkie stwory do
ràk w∏aÊcicieli). Efekt ten dotyczy stworów znajdujàcych si´ w grze, nie zaÊ
kart stworów umieszczonych na cmentarzu czy w jakiejkolwiek innej strefie.

Nale˝y pami´taç, ˝e permanent, który opuÊci gr´ i nast´pnie zostanie do
niej ponownie wprowadzony, nie „pami´ta” ˝adnych w∏aÊciwoÊci z czasu,
kiedy poprzedni raz znajdowa∏ si´ w grze.
Patrz równie˝: W grze, Opuszczenie gry.

Pierwszeƒstwo ruchu
Czary lub zdolnoÊci mo˝esz zagrywaç tylko wtedy, kiedy masz pierwszeƒstwo
ruchu. Na poczàtku wi´kszoÊci faz i etapów pierwszeƒstwo uzyskuje aktywny
gracz. Majàc pierwszeƒstwo, mo˝esz zagraç czar lub zdolnoÊç, lub pasowaç.
JeÊli spasujesz, pierwszeƒstwo przejdzie na przeciwnika. Po rozpatrzeniu
czaru lub zdolnoÊci pierwszeƒstwo uzyskuje z powrotem aktywny gracz,  
a kiedy spasuje, pierwszeƒstwo ruchu uzyskuje znów gracz przeciwny.

Patrz równie˝: Stos, Gracz aktywny.

Pociàgni´cie (karty)
Jest to zabranie karty z wierzchu biblioteki i do∏o˝enie jej do kart w r´ku.

Kart´ (jednà) ciàgniesz podczas ka˝dej swojej tury, na poczàtku etapu 
ciàgni´cia. Ciàgni´cie karty wywo∏ane przez czar lub zdolnoÊç nie ma
˝adnego wp∏ywu na normalne ciàgni´cie kart w trakcie danej tury.

Do∏o˝enie karty do r´ki liczy si´ jako ciàgni´cie tylko jeÊli w tekÊcie czaru lub
zdolnoÊci zawarte jest s∏owo „draw” (pociàgnij). Na przyk∏ad, tekst na karcie
Diabolic Tutor (Diaboliczny nauczyciel) mówi „Search your library for a card and
put that card into your hand. Then shuffle your library” (Do∏ó˝ jednà kart´ 
z biblioteki do r´ki, a nast´pnie przetasuj bibliotek´”). Pomimo ˝e karta zosta∏a
dodana do r´ki, nie jest to traktowane jako pociàgni´cie karty, poniewa˝ 
w tekÊcie czaru nie wystàpi∏o s∏owo „draw”.

Innym znaczeniem okreÊlenia „draw” w Magic jest gra, w której nie ma
zwyci´zcy ani pokonanego. Na przyk∏ad czar, taki jak Inferno (Piek∏o)
(„Inferno deals 6 damage to each creature and each player” — Piek∏o zadaje 6
punktów obra˝eƒ ka˝demu stworowi i ka˝demu graczowi) zada doÊç obra˝eƒ
obu graczom, aby obaj przegrali gr´; taka gra nazywa si´ „draw” (remisem).

Patrz równie˝: Etap ciàgni´cia.

Poczàtek walki
Jest to pierwszy etap fazy walki. Zazwyczaj w trakcie tego etapu nic si´ nie
dzieje, ale gracze, jeÊli majà na to ochot´, mogà zagrywaç czary 
natychmiastowe i zdolnoÊci aktywowane.

Patrz równie˝: Faza walki.

Podr´cznik
W∏aÊnie go czytasz. Budowa podr´cznika nie wymaga czytania go po kolei,
od poczàtku do koƒca. S∏u˝y on po prostu do wyszukiwania potrzebnych

informacji.
JeÊli chcesz staç si´ ekspertem gry w Magic, pobierz zbiór zasad i regu∏ gry

Magic zatytu∏owany Magic Comprehensive Rules z naszej strony internetowej
MagicTheGathering.com. Uwaga! Pozycja ta zawiera wiele bardzo trudnych
technicznie terminów.

Podstawowa zasada gry
Za ka˝dym razem, gdy tekst na karcie Magic sprzeczny jest z regu∏ami gry,
obowiàzuje informacja na karcie. Na przyk∏ad, zasady mówià, ˝e w ka˝dej
turze masz tylko jednà faz´ walki, ale karta Relentless Assault (Nieustanny
atak) mówi: „After this phase, there is an additional combat phase followed by
an additional main phase” (Po tej fazie otrzymujesz dodatkowà faz´ walki, a
po niej jeszcze jednà faz´ g∏ównà). Karta Relentless Assault zmienia wi´c
regu∏y gry dla tury, w której jest zagrywana. Jednà z najbardziej cenionych cech
gry w Magic jest to, ˝e poszczególne karty pozwalajà naruszaç niemal ka˝dà
regu∏´ gry.

Pole tekstu
Kwadrat umieszczony w dolnej po∏owie karty. W tym polu znajduje si´ tekst
zdolnoÊci, przypis lub tekst notatki (przypominajàcy o danej regule gry).
Nale˝y pami´taç, ˝e s∏owa zapisane kursywà (wyglàda to w ten sposób) nie
majà ˝adnego wp∏ywu na sposób zagrywania karty.

Patrz równie˝: Przypis, Notatka.

PoÊwi´cenie
Zdj´cie jednego ze swoich permanentów z gry i umieszczenie go na 
cmentarzu. PoÊwi´ciç mo˝na wy∏àcznie w∏asne permanenty. PoÊwi´cenie 
permanentu nie jest równoznaczne ze zniszczeniem go, a wi´c nie mo˝na 
zregenerowaç poÊwi´conego stwora. Permanent mo˝e zostaç poÊwi´cony
tylko wtedy, kiedy wymaga tego czar lub zdolnoÊç.

Nie nale˝y myliç poÊwi´cenia karty z odrzuceniem jej. Odrzucaç mo˝esz
tylko karty w r´ku.

Porównaj: Zniszczenie, Odrzucenie.

Prevent (zapobiega)
Umieszczenie tego s∏owa w tekÊcie czaru lub zdolnoÊci informuje, ˝e dany
efekt jest efektem zapobiegajàcym.

Patrz: Efekt zapobiegajàcy.

Przeciwnik
Osoba, przeciwko której grasz. JeÊli tekst karty zawiera okreÊlenie „opponent”
(przeciwnik), oznacza to przeciwnika osoby kontrolujàcej t´ kart´.

Przegrana
Patrz: Zwyci´stwo.
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R´ka
Sà to karty wyciàgni´te do r´ki, ale jeszcze nie zagrane. Nikt poza Tobà nie
mo˝e ich zobaczyç. Maksymalna liczba kart w r´ku wynosi siedem. 
JeÊli w trakcie etapu porzàdkowania zostanie Ci w r´ku wi´cej ni˝ siedem kart,
musisz odrzuciç tyle, aby mieç w r´ku tylko dozwolone siedem.

Patrz równie˝: Etap porzàdkowania.

Rozpatrzenie
Zagranie czaru lub zdolnoÊci nie wywo∏uje ˝adnego natychmiastowego 
efektu. Karta zostaje umieszczona na stosie. Efekt ma miejsce dopiero, gdy
nastàpi „przetworzenie” stosu — rozpatrzenie go. JeÊli czar lub zdolnoÊç zostanà
skontrowane lub jeÊli ˝adne z ich wskazanych celów nie sà wa˝ne w momencie
rozpatrywania karty, dana karta nie zostanie w ogóle rozpatrzona.

Patrz równie˝: Kontrowanie, Stos, Cel.

Równinochód
ZdolnoÊç stwora uniemo˝liwiajàca jego zablokowanie, dopóki broniàcy si´
gracz kontroluje równiny.

Patrz równie˝: Làdochód.

Rzadka
Patrz: RzadkoÊç.

RzadkoÊç
Prawdopodobieƒstwo wystàpienia w talii okreÊlonej karty. Istniejà trzy
poziomy cz´stoÊci wyst´powania kart Magic: karty zwyk∏e, unikalne i rzadkie.
Karty zwyk∏e sà najcz´Êciej spotykane, o wiele trudniej napotkaç karty 
rzadkie. RzadkoÊç karty wskazuje kolor symbolu edycji/dodatku: czarny dla
kart zwyk∏ych, srebrny — dla unikalnych i z∏oty — dla rzadkich.

Spalenie mana
Mana nie pozostaje w puli wiecznie. Na koƒcu ka˝dej fazy gry tracisz ca∏oÊç
mana, która nie zosta∏a wydana i za ka˝dy punkt mana stracony w ten sposób
odejmujesz sobie 1 punkt ˝ycia (efekt ten nie nale˝y do obra˝eƒ, a wi´c nie
mo˝na mu zapobiec.) Nazywa si´ to spaleniem mana. Nie tapuj wi´c làdów,
aby zyskaç mana, której nie b´dziesz w stanie wydaç!

Patrz równie˝: Mana, Pula mana.

Stos
Gdy uczysz si´ zasad gry w Magic, zagrywasz po prostu danà kart´ i wywo∏uje
to pewien efekt. Ale najwi´kszà zaletà gry w Magic jest mo˝liwoÊç zagrywania
czarów natychmiastowych i zdolnoÊci aktywowanych nawet w trakcie tury 
przeciwnika. Dzieje si´ tak dzi´ki elementowi zwanemu „stos”.

Jak ju˝ wiesz, mo˝esz zagrywaç czary i zdolnoÊci tylko wtedy, kiedy masz
pierwszeƒstwo ruchu. Po zagraniu dana karta zostaje umieszczona na stosie 

Przetasowanie
U∏o˝enie kart w talii w sposób przypadkowy. Tali´ nale˝y przetasowaç na
poczàtku ka˝dej gry w Magic. Ponadto, na niektórych kartach czynnoÊç 
przetasowania stanowi cz´Êç efektu (zwykle w sytuacji, kiedy mo˝esz 
przejrzeç karty w swojej bibliotece).

Przypis
Jest to tekst pisany kursywà (wyglàda to 
w ten sposób), znajdujàcy si´ w polu tekstu
karty i zawierajàcy ciekawà informacj´ lub
zabawny cytat.

Przypis nadaje karcie odpowiednià 
atmosfer´ lub opisuje element jej magicznego
Êwiata. JeÊli tekst zostanie umieszczony 
w nawiasach, nie stanowi przypisu – jego zadaniem jest przypomnienie Ci o pewnej
regule. Przypisy nie majà ˝adnego wp∏ywu ma sposób zagrywania karty.

Przyspieszenie
ZdolnoÊç stwora pozwalajàca zaatakowaç nim w tej samej turze, w której
znalaz∏ si´ pod Twojà kontrolà. Przyspieszenie umo˝liwia tak˝e op∏acenie
kosztu aktywacji zawierajàcego symbol oT w turze, w której stwór znajdzie si´
pod Twojà kontrolà.

Tak, jak w przypadku ka˝dej innej zdolnoÊci, jeÊli Twój przeciwnik przejmie
kontrol´ nad stworem z tà zdolnoÊcià, przyspieszenie przejdzie na niego.

Patrz równie˝: Koszt aktywacji.

Pula mana
Jest to miejsce, w którym przechowujesz mana do czasu jej wydania. Po 
dodaniu do puli mana pozostaje w niej do czasu zu˝ycia lub zakoƒczenia fazy gry.

Patrz równie˝: Mana, Spalenie mana.

Regeneracja
ZdolnoÊç zabezpieczajàca stwory przed zniszczeniem. Efekty regeneracji
dzia∏ajà jak tarcza ochronna. Gdy czar lub zdolnoÊç regeneracji zostanie 
rozpatrzona, efekt „oczekuje” sytuacji, w której stwór zostanie zniszczony. 

JeÊli to nastàpi, ratuje stwora (regeneracja jest efektem zastàpienia).
Kiedy stwór zostaje regenerowany, pozostaje w grze, podobnie jak wszystkie
rzucone na niego umagicznienia i kontry. U˝ycie przez stwora zdolnoÊci 
regeneracji odnosi nast´pujàcy skutek:

∑• Stwór zostaje stapowany.

∑• JeÊli jest to faza walki, zostaje on usuni´ty z walki.

∑• Nast´puje skasowanie wszystkich jego obra˝eƒ.

Patrz równie˝: Efekt zastàpienia.
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i oczekuje na rozpatrzenie. Tak˝e zdolnoÊci odpalane po odpaleniu 
przechodzà na stos. Kiedy obaj gracze skoƒczà zagrywanie czarów 
i zdolnoÊci, karty na stosie sà rozpatrywane poczàwszy od góry. A po ka˝dym
rozpatrzeniu czaru lub zdolnoÊci na stosie gracz uzyskuje pierwszeƒstwo 
i mo˝e dodawaç do stosu kolejne elementy.

Oto przyk∏ad. Kontrolujesz kart´ Glory Seeker (Poszukiwacz chwa∏y),
stwora o w∏aÊciwoÊciach 2/2. Przeciwnik zagra∏ kartà Shock (Pora˝enie), aby
zadaç Poszukiwaczowi 2 punkty obra˝eƒ.  Shock zostaje przeniesiony na stos.
Twojà odpowiedzià na zagranie karty Shock jest Giant Growth (Gigantyczny
wzrost), który daje Poszukiwaczowi +3/+3 do koƒca tury.  
Karta Giant Growth zostaje przeniesiona na stos i umieszczona na karcie Shock.
Oznacza to, ˝e Giant Growth zostaje rozpatrzony jako pierwszy, nadajàc karcie
Glory Seeker w∏aÊciwoÊci 5/5 do koƒca tury, po czym nastàpi rozpatrzenie
Shock i efekt ten nie zada obra˝eƒ wystarczajàcych do zniszczenia 
silniejszego teraz Poszukiwacza.

Co jednak stanie si´, jeÊli Giant Growth zostanie zagrany jako pierwszy? Karta
Shock zostanie umieszczona w stosie na karcie Gigantycznego wzrostu, a wi´c
zostanie rozpatrzona jako pierwsza. Shock zada stworowi Glory Seeker 2
punkty obra˝eƒ — wystarczajàco du˝o, aby go zniszczyç! Kiedy nast´pnie
karta Giant Growth zostanie rozpatrzona, jej wskazanego celu nie b´dzie ju˝
w grze, a wi´c karta zostanie skontrowana.

Patrz równie˝: ZdolnoÊç, Pierwszeƒstwo ruchu, Czar.

Strefa
Ka˝dy obszar w grze Magic zwany jest strefà. Pi´ç stref, w których mo˝e 
znajdowaç si´ karta to: biblioteka, cmentarz, r´ka, karta w grze, stos; karta
mo˝e te˝ byç usuni´ta z gry.

Stwór
Jest to typ permanentu reprezentujàcy osob´, zwierz´ lub potwora, który
b´dzie walczy∏ dla Ciebie. Stwory mogà atakowaç przeciwnika i blokowaç
inne stwory atakujàce. Ka˝dy stwór ma okreÊlonà moc i wytrzyma∏oÊç,
podane w dolnym prawym rogu karty. Wiele stworów jest te˝ wyposa˝onych
w zdolnoÊci.

Stwory istniejà wy∏àcznie w czasie, gdy znajdujà sí  w grze. W r´ku, bibliotece lub
na cmentarzu karty tego typu sà tylko kartami stworów. Po zagraniu stajà si´ czarami
stworów,  a znajdujàc si´ w grze stanowià stwory.

Czar stwora mo˝na zagrywaç tylko w czasie swojej fazy g∏ównej, kiedy stos
jest pusty.

Stwór artefaktyczny
Bezbarwny permanent reprezentujàcy stwora stworzonego przez maga.
Ka˝dy stwór tego typu posiada moc i wytrzyma∏oÊç, które sà okreÊlone 
w dolnym prawym rogu karty.

Na stwory artefaktyczne dzia∏ajà wszystkie efekty dotyczàce artefaktów

oraz wszystkie efekty odnoszàce si´ do stworów. Stwory takie mogà
atakowaç i blokowaç podobnie jak typowe stwory.

W r´ku, bibliotece czy na cmentarzu karty te sà po prostu kartami stworów
artefaktycznych. Podczas zagrywania stajà si´ czarami stworów 
artefaktycznych, a gdy zostanà ju˝ umieszczone w grze, traktowane sà jako
stwory artefaktyczne.

Czary stworów artefaktycznych mo˝esz zagrywaç tylko w trakcie Twoich
faz g∏ównych, kiedy stos jest pusty.

Patrz równie˝: Artefakt, Stwór.

Stwór atakujàcy
Jest to stwór, który atakuje.

Stwory stajà si´ stworami atakujàcymi w momencie wyznaczenia ich jako
atakujàcych na etapie wyznaczania atakujàcych. W tym momencie zostajà one
tapni´te (stwory ju˝ stapowane nie mogà atakowaç).

Stwór atakuje od momentu wyznaczenia go jako stwora atakujàcego do
chwili zakoƒczenia walki, chyba ˝e zostanie z niej wczeÊniej usuni´ty przez
efekt (np. regeneracj´). Nie ma mo˝liwoÊci posiadania stwora atakujàcego
poza fazà walki.

Stwór blokujàcy
Jest to stwór wyznaczony do blokowania stwora atakujàcego.

Kiedy stwór atakujàcy zostanie zablokowany przez innego stwora, 
atakujàcy zada obra˝enia obroƒcy zamiast graczowi, który si´ broni. Stwór,
który zostanie wyznaczony na stwora blokujàcego, pozostaje w tym stanie do
koƒca walki. Nie ma mo˝liwoÊci posiadania stwora blokujàcego poza fazà
walki.

Patrz równie˝: Obra˝enia w walce.

Stwór zablokowany
Jest to stwór atakujàcy zablokowany przez przynajmniej jednego innego 
stwora.

Stwór zablokowany pozostaje w tym stanie do koƒca fazy walki – nawet
jeÊli wszystkie stwory go blokujàce opuszczà gr´. Innymi s∏owy, stwór po
zablokowaniu nie ma mo˝liwoÊci zadania obra˝eƒ graczowi broniàcemu si´
(chyba ˝e posiada zdolnoÊç tratowania).

Zobacz równie˝: Stwór atakujàcy, Obra˝enia w walce, Tratowanie.

Symbol edycji/dodatku
Jest to symbol umieszczony z prawej strony pod obrazkiem na karcie,
okreÊlajàcy wersj´/dodatek gry w Magic, z którego pochodzi dana karta. 

Symbolem Ósmej Edycji jest nast´pujàcy znak: .
Symbole edycji/dodatku wyst´pujà w jednym z trzech kolorów: czarny
oznacza karty zwyk∏e, srebrny — unikalne, a z∏oty — rzadkie.

Patrz równie˝: RzadkoÊç.
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Talia
Jest to zbiór przynajmniej czterdziestu wybranych przez Ciebie 
i prawid∏owo potasowanych kart Gdy nauczysz si´ graç i zaczniesz tworzyç
w∏asne talie Magic, talie powinny sk∏adaç si´ z co najmniej szeÊçdziesi´ciu
wybranych przez Ciebie kart. Po rozpocz´ciu gry w Magic talia staje si´ Twojà
bibliotekà.

W niektórych turniejach obowiàzujà dodatkowe zasady tworzenia talii. 
Wi´cej informacji na ten temat znajdziesz w Rozdziale 6: Ligi i turnieje.
Patrz równie˝: Tworzenie talii, Biblioteka.

Talia tematyczna
Gotowa do gry talia zawierajàca karty z okreÊlonego zestawu (lub zestawów).
Mo˝ecie rozgrywaç partie korzystajàc z talii tematycznych natychmiast po ich
rozpakowaniu. W sk∏ad Ósmej Edycji wchodzi pi´ç talii tematycznych, 
po jednej dla ka˝dego koloru. Ka˝dy z dodatków poziomu mistrzowskiego
tak˝e posiada talie tematyczne. JeÊli jesteÊ poczàtkujàcym graczem w Magic,
bardzo dobrym sposobem na tworzenie w∏asnych talii jest modyfikowanie
talii tematycznych.

Tapni´cie
Przekr´cenie karty o 90 stopni. Tapni´cie permanentu oznacza, ˝e zosta∏ on
u˝yty w danej turze. Po tapni´ciu karty nie mo˝na tapnàç jej ponownie, 
dopóki nie zostanie odtapowana.

Stwory nale˝y tapnàç, aby nimi zaatakowaç. Tapni´cie làdów pozwala
uzyskaç z nich mana. Wiele permanentów posiada zdolnoÊç aktywowanà 
z symbolem oT w koszcie aktywacji (oT oznacza polecenie „tapnij ten 
permanent”).

Czasami permanent zostaje stapowany na skutek efektu. W takim 
przypadku nie wystàpi efekt, który zosta∏by wywo∏any przez zwyk∏e
tapni´cie tego permanentu.

Patrz równie˝: ZdolnoÊç aktywowana, Op∏acenie kosztu.

Token
Patrz: Token stwora.

Token stwora
Niektóre czary lub zdolnoÊci majà moc tworzenia stworów. Tak powsta∏e
stwory sà reprezentowane w grze za pomocà tokenów. Tokenem mo˝e byç
dowolny przedmiot, pod warunkiem, ˝e jest to coÊ, co mo˝na tapnàç.

Tokeny sà traktowane pod ka˝dym wzgl´dem jako stwory, z jednym tylko
wyjàtkiem: gdy token stwora opuszcza gr´, znika z niej ca∏kowicie.  
Na tokeny stworów dzia∏ajà wszystkie zasady, czary i zdolnoÊci odnoszàce si´
do stworów, elementy te nie sà jednak „kartami” (nawet jeÊli jako tokenów
u˝ywasz kart).

Tratowanie
ZdolnoÊç stwora pozwalajàca mu na przeniesienie dodatkowych punktów
obra˝eƒ na gracza broniàcego si´, kiedy stwór ten jest zablokowany.
ZdolnoÊci tej nie ma na kartach Ósmej Edycji, ale jest ona dost´pna w innych
zestawach.

Gdy stwór ze zdolnoÊcià tratowania (trample) zostanie zablokowany,
musisz zadaç tyle obra˝eƒ w walce stworom blokujàcym stwora z tratowaniem,
aby wszystkie je zniszczyç. Wszystkie pozosta∏e obra˝enia zostanà nast´pnie 
przeniesione na gracza broniàcego si´.

Patrz równie˝: Obra˝enia w walce.

Tura
Ka˝da tura sk∏ada si´ z faz, podzielonych zwykle nast´pnie na etapy. 

Poni˝ej przedstawiono wszystkie fazy i etapy w kolejnoÊci ich 
wyst´powania w grze:

1. Faza poczàtkowa

a. Etap odtapowania (odwrócenia)

b. Etap utrzymania

c. Etap ciàgni´cia

2. Faza g∏ówna

3. Faza walki

a. Poczàtek walki

b. Wyznaczenie atakujàcych

c. Wyznaczenie obroƒców

d. Obra˝enia w walce

e. Koniec walki

4. Faza g∏ówna (ponownie)

5. Faza koƒcowa

a. Koniec tury

b. Etap porzàdkowania

ObjaÊnienia ka˝dego z tych etapów gry znajdujà si´ w niniejszym 
s∏owniczku.

Tworzenie w∏asnej talii
Dla poczàtkujàcego gracza w Magic stworzenie od zera w∏asnej talii mo˝e byç
trudnym zadaniem. Spróbuj jednak zrobiç to w ten sposób: wybierz dwa
swoje ulubione kolory kart. W tym przyk∏adzie u˝yjemy czerwonego 
i zielonego. Weê 12 kart gór (Mountain) i 12 lasów (Forest), a nast´pnie 10
stworów czerwonych i 10 zielonych. Dodaj do takiego zestawu 12 czerwonych lub
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zielonych czarów natychmiastowych lub zakl´ç. Potem uzupe∏nij tali´ 2
artefaktami i 2 umagicznieniami. Przetasuj karty i mo˝esz graç!

Po pewnym czasie, gdy ju˝ swobodnie grasz talià z∏o˝onà 
z szeÊçdziesi´ciu kart, mo˝esz zaczàç jà dostosowywaç do w∏asnych potrzeb.
Wyrzuç karty, które wed∏ug Ciebie nie sà skuteczne i dodaj nowe, które
chcesz wypróbowaç. Je˝eli w talii jest co najmniej szeÊçdziesiàt kart i nie ma
w niej wi´cej ni˝ czterech kopii ˝adnej karty poza làdami podstawowymi,
mo˝esz zmieniaç tali´ w dowolny sposób. Warto u˝ywaç tylko jednego lub
dwóch kolorów i w jednej talii sk∏adajàcej si´ z szeÊçdziesi´ciu kart umieÊciç
dwadzieÊcia cztery làdy. W ten sposób mo˝na wyciàgnàç wystarczajàco du˝o
làdów, aby graç innymi kartami. Najlepsze w grach karcianych jest to, ˝e
mo˝na graç dowolnie wybranymi kartami. A zatem zacznij eksperymentowaç!

Wi´cej porad i pomys∏ów na talie znajdziesz na naszej stronie internetowej
pod adresem MagicTheGathering.com.

Patrz równie˝: Talia tematyczna.

Ty
S∏owo „you” (Ty) na kartach Magic odnosi si´ zawsze do osoby obecnie 
kontrolujàcej danà kart´.

Patrz równie˝: Kontrolowanie, Kontroler.

Typ
Wi´kszoÊç elementów w grze w Magic posiada swój typ. Istnieje szeÊç typów
kart, cztery typy permanentów, trzy typy zdolnoÊci, pi´ç typów làdów 
podstawowych i wiele ró˝nych typów umagicznieƒ i stworów.

Patrz równie˝: Typ karty, Typ stwora, Typ permanentu.

Typ karty
Ka˝da karta nale˝y do jednego z szeÊciu typów. Sà to: artefakt, stwór, 
umagicznienie, czar natychmiastowy, làd lub zakl´cie. Typ karty jest
okreÊlony pod rysunkiem. Niektóre karty, na przyk∏ad stwory artefaktyczne,
majà kilka typów.

Niektóre karty posiadajà równie˝ typ podrz´dny, np. „Goblin” na karcie
„Creature — Goblin” (Stwór – Goblin).

Patrz równie˝: Typ podrz´dny.

Typ permanentu
Typy permanentów obejmujà: artefakty, stwory, umagicznienia i làdy.

Permanenty mogà nale˝eç do wi´cej ni˝ jednego typu. Na przyk∏ad karta
Natural Affinity (Naturalne pokrewieƒstwo) informuje: „Until end of turn, all
lands are 2/2 creatures that are still lands” (Do koƒca tury wszystkie làdy sà
stworami o w∏aÊciwoÊciach 2/2, pozostajàc jednoczeÊnie làdami). 
Kiedy karta Natural Affinity znajduje si´ w grze, làdy podlegajà wp∏ywowi
wszystkich efektów oddzia∏ujàcych na stwory oraz wszystkich efektów
odnoszàcych si´ do làdów.

Typ podrz´dny
Zarówno stwory, jak i umagicznienia i làdy majà typy podrz´dne.

Typy podrz´dne stworów zwane sà inaczej typami stworów, i sà to np. Elf
czy Goblin. Typami podrz´dnymi umagicznieƒ sà ró˝ne typy umagicznieƒ
do∏àczanych do innych permanentów, takie jak umagicznienie stwora 
i umagicznienie làdu. Typy podrz´dne làdów sà inaczej okreÊlane jako typy
làdów. Podstawowymi typami làdów sà: Plains (Równiny), Island (Wyspa),
Swamp (Bagna), Mountain (Góra) i Forest (Las). Istniejà tak˝e typy podrz´dne
kilku làdów niepodstawowych.

Patrz równie˝: Typ stwora, Typ.

Typ stwora
Tekst ten informuje, do jakiego typu nale˝y dany stwór, czy jest to na
przyk∏ad Goblin, Elf czy Wall (Âciana). OkreÊlenie typu stwora znajduje si´ 
w Êrodkowej cz´Êci karty, po s∏owach „Creature — ” (Stwór —). JeÊli za
myÊlnikiem umieszczone sà dwa oddzielne wyrazy, stwór nale˝y do obu
wymienionych typów.

Niektóre czary lub zdolnoÊci oddzia∏ujà na wszystkie stwory danego typu.
Na przyk∏ad, tekst na karcie Goblin King mówi: „All Goblins get +1/+1 and
have mountainwalk” (Wszystkie gobliny otrzymujà +1/+1 i górochód), co
oznacza, ˝e wszystkie stwory o typie Goblin uzyskajà tego typu w∏aÊciwoÊci
(nale˝y zauwa˝yç, ˝e stwór Goblin King nale˝y do typu lordów i nie jest 
goblinem!).

Artefakt nie jest typem stwora, ale niektóre stwory artefaktyczne dzielà si´
równie˝ na typy.

Patrz równie˝: Legenda, Âciana.

Umagicznienie
Jest to typ permanentu reprezentujàcy si∏y magiczne. Umagicznienia zawsze
wyposa˝one sà w zdolnoÊci. Karty tego typu mo˝esz zagrywaç tylko w czasie
swojej fazy g∏ównej, kiedy stos jest pusty.

Istniejà dwa typy umagicznieƒ. Pierwszy w nich znajduje si´ w grze
samodzielnie, podobnie jak làd czy stwór. Drugi typ jest umagicznieniem
do∏àczanym do innego permanentu. JeÊli permanent taki opuÊci gr´, umag-
icznienia z nim zwiàzane równie˝ muszà to zrobiç. Umagicznienia istniejàce
w grze samodzielnie pod rysunkiem na karcie majà po prostu napis
„Enchantment” (Umagicznienie), podczas gdy tekst umagicznieƒ do∏àczanych
do innych permanentów brzmi „Enchant Creature” (Umagicznienie stwora),
„Enchant Land” (Umagicznienie làdu) itp. Drugie s∏owo wskazuje typ 
permanentu, do którego mo˝na do∏àczyç dane umagicznienie.

JeÊli czar lub zdolnoÊç ma moc wp∏ywania na umagicznienie, dotyczy to
dowolnego typu umagicznienia. Na przyk∏ad karta Demistify (Demistyfikacja)
informuje: „Destroy target enchantment” (Niszczy wskazane umagicznienie).
Mo˝e wi´c zniszczyç zaczarowanego stwora, zaczarowany làd, zwyk∏e 
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Karty umieszczone w bibliotece, na cmentarzu czy w r´ku nie sà kartami 
w grze.

Patrz równie˝: Permanent.

Walka
Ogólnie mówiàc, walkà jest atakowanie, blokowanie i wszystkie inne 
czynnoÊci majàce miejsce podczas fazy walki.

Patrz równie˝: Atak, Blokowanie, Faza walki.

Wall (Âciana)
Szczególny typ stwora, powstrzymujàcy ataki innych stworów. Âciany sà
dobrymi obroƒcami.

Poniewa˝ Êciany nale˝à do stworów, wszystkie czary i zdolnoÊci odnoszàce
si´ do stworów majà wp∏yw równie˝ na nie.

Patrz równie˝: Typ stwora.

Wa˝ny cel
Jest to wybrany cel czaru lub zdolnoÊci. Czasami czary i zdolnoÊci mogà 
dotyczyç tylko kart spe∏niajàcych okreÊlone warunki. Na przyk∏ad, karta Dark
Banishing (Mroczne wygnanie) informuje: „Destroy target nonblack creature”
(Niszczy wskazanego nieczarnego stwora). Wa˝nym celem dla tego efektu
b´dà wi´c stwory, które nie sà czarne.

Sprawdzenie wa˝noÊci celu nast´puje w chwili zagrywania czarów
i zdolnoÊci i ponownie podczas ich rozpatrywania. JeÊli w dowolnym z tych
przypadków cel nie jest wa˝ny, czar lub zdolnoÊç nie b´dà mia∏y na niego
˝adnego wp∏ywu. A jeÊli ˝aden ze wskazanych celów czaru lub zdolnoÊci nie
oka˝e si´ wa˝ny w momencie rozpatrywania karty, nastàpi jego 
skontrowanie.

Za∏ó˝my, ˝e zagrywasz kart´ Dark Banishing (Mroczne wygnanie) na
zielonego stwora, ale stwór ten staje si´ czarny zanim czar zdà˝y byç
rozpatrzony. Czar Dark Banishing zostanie skontrowany, poniewa˝ ˝aden 
z jego celów (w tym przypadku by∏ tylko jeden) nie jest wa˝ny.
Patrz równie˝: Cel, Kontrowanie.

WejÊcie do gry
Niektóre typy czarów po rozpatrzeniu wchodzà do gry jako permanenty.
Dotyczy to: artefaktów, stworów artefaktycznych, stworów i umagicznieƒ. 

Tak˝e làdy wchodzà do gry jako permanenty.
Tekst wielu zdolnoÊci odpalanych zaczyna si´ od s∏ów „When [something]

comes into play...” (Kiedy [coÊ] wejdzie do gry ...”), co oznacza, ˝e zdolnoÊç ta
zostanie odpalona tylko, jeÊli dany permanent faktycznie znajdzie si´ 
w grze. JeÊli czar zostanie skontrowany, jego odpalenie w ogóle nie nastàpi.
Tak˝e jeÊli uda Ci sí  przejàç kontroĺ  nad permanentem kontrolowanym przez
przeciwnika, karta ta nie b´dzie traktowana jako karta, która wesz∏a do gry.

Na niektórych kartach znajduje si´ informacja, ˝e wchodzà do gry po ich

umagicznienie itd.
Patrz równie˝: Enchant (Umagicznienie), Enchant creature (Umagicznienie

stwora), Enchanted (Zaczarowany).

Umagicznienie globalne
Jest to umagicznienie znajdujàce si´ w grze samodzielnie, podobnie jak
stwory czy làdy. Ró˝nica mi´dzy umagicznieniem globalnym i lokalnym 
polega na tym, ˝e drugie z nich jest do∏àczane do innego permanentu.

Patrz równie˝: Umagicznienie. Porównaj: Umagicznienie lokalne.

Umagicznienie lokalne
Jest to typ umagicznienia do∏àczany do innego permanentu. Umagicznieniem
lokalnym mo˝e byç umagicznienie stwora, làdu itd.

Patrz równie˝ Enchant (Umagicznienie), Enchant Creature (Umagicznienie
stwora), Umagicznienie. 

Porównaj: Umagicznienie globalne.

Unikalna
Patrz: RzadkoÊç.

Usuni´cie z gry
Aby usunàç kart´ z gry, od∏ó˝ jà na bok do koƒca rozgrywki. UmieÊcisz kart´
z powrotem w talii dopiero po zakoƒczeniu gry. Usuni´cie karty z gry nie jest
jednoznaczne z umieszczeniem jej na cmentarzu. W Ósmej Edycji nie ma kart
z efektem usuni´cia z gry, ale mo˝na je znaleêç w innych zestawach.

Usuni´cie z walki
W chwili usuni´cia stwora z walki przestaje on atakowaç i blokowaç atak. 

JeÊli przed usuni´ciem blokowa∏ innego stwora, atakowany w dalszym
ciàgu pozostaje zablokowany i broniàcy si´ gracz nie odniesie ˝adnych
obra˝eƒ. A jeÊli zadawane przez tego stwora obra˝enia w walce zosta∏y 
przeniesione na stos przed usuni´ciem stwora z walki, obra˝enia nadal
zostanà zadane.

Utrata ˝ycia
Utrata ˝ycia to nie to samo, co otrzymanie obra˝eƒ. Na przyk∏ad, tekst na 
karcie Soul Feast (Uczta dla duszy) brzmi: „Target player loses 4 life and you
gain 4 life” (Wskazany gracz traci 4 punkty ˝ycia, podczas gdy Ty zyskujesz 4
˝ycia). Taka strata punktów ˝ycia nie jest zaliczana do obra˝eƒ, a wi´c efekty
chroniàce przed obra˝eniami nie mogà jej zapobiec.

Porównaj: Obra˝enia, Zap∏ata ˝yciem.

W grze
Karta lub token znajdujàcy si´ w grze jest permanentem. Dotyczy to jednak tylko
artefaktów, stworów artefaktycznych, stworów, umagicznieƒ i làdów. 
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Wyspochód
ZdolnoÊç stwora uniemo˝liwiajàca jego zablokowanie, dopóki broniàcy si´
gracz kontroluje wysp´.

Patrz równie˝: Làdochód.

Wytrzyma∏oÊç
Cyfra z prawej strony ukoÊnika w lewym dolnym rogu karty stwora.
Wytrzyma∏oÊç okreÊla, ile punktów obra˝eƒ musi otrzymaç stwór w danej
turze, aby zostaç zniszczony. W∏aÊciwoÊç ta dotyczy tylko stworów i stworów
artefaktycznych.

Patrz równie˝: Moc.

Wyznaczenie atakujàcych
Jest to drugi etap fazy walki. Pierwsza rzecz, którà musisz zrobiç na tym
etapie, to podj´cie decyzji, czy chcesz w ogóle atakowaç.  JeÊli tak, wybierasz
stwory, którymi zaatakujesz (mogà to byç tylko stwory odtapowane, które
kontrolujesz od poczàtku Twojej tury). Stwory te zostajà w tym momencie
tapni´te i stajà si´ stworami atakujàcymi.

Pami´taj, ˝e Twoje stwory mogà atakowaç tylko przeciwnika, nie mogà byç
wystawione przeciw innym stworom.

Po wyznaczeniu atakujàcych gracze mogà zagrywaç czary natychmiastowe
i zdolnoÊci aktywowane.

Patrz równie˝: Faza walki.

Wyznaczenie obroƒców
Jest to trzeci etap fazy walki. Pierwsza rzecz, którà musisz zrobiç, to podj´cie
decyzji, czy zamierzasz zablokowaç atakujàce Ci´ stwory. 
Nast´pnie okreÊlasz, które stwory atakujàce b´dziesz blokowaç i jakich
swoich stworów do tego u˝yjesz (do obrony mo˝esz wyznaczyç tylko stwory
odtapowane). Pami´taj, ˝e stwory blokujàce nie zostajà stapowane w czasie
blokowania ataku.

Ka˝dy z Twoich stworów mo˝e blokowaç tylko jednego stwora atakujàcego,
ale wi´ksza liczba nale˝àcych do Ciebie stworów mo˝e te˝ wspólnie
powstrzymywaç atak jednego stwora atakujàcego.

Po wyznaczeniu obroƒców gracze mogà zagrywaç czary natychmiastowe
i zdolnoÊci aktywowane.

Patrz równie˝: Faza walki.

X
X umieszczone w koszcie mana lub koszcie aktywacji oznacza, ˝e musisz
wybraç wartoÊç X.

Na przyk∏ad, karta Blaze (Po˝ar) jest zakl´ciem, którego koszt wynosi oXoR.
Tekst na karcie brzmi: „Blaze deals X damage to target creature or player”
(Blaze zadaje X obra˝eƒ wskazanemu stworowi lub graczowi). 
Zagrywajàc Po˝ar, musisz powiedzieç przeciwnikowi, jakà wartoÊç wybierasz

tapni´ciu. Karty tego typu nie wchodzà do gry odtapowane, by póêniej staç
si´ kartami stapowanymi — sà ju˝ stapowane w momencie wchodzenia do gry.

Patrz równie˝: ZdolnoÊç odpalana.

When/whenever (kiedy/za ka˝dym razem, gdy)
S∏owa „when” (kiedy) lub „whenever” (za ka˝dym razem, gdy) 
umieszczone w tekÊcie zdolnoÊci wskazujà, ˝e jest to zdolnoÊç odpalana.
Cz´Êç zdania rozpoczynajàca si´ od okreÊlenia „when” lub „whenever” jest
zdarzeniem odpalajàcym. To w∏aÊnie ono powoduje odpalenie zdolnoÊci i jej
przeniesienie na stos.

Patrz równie˝: Zdarzenie odpalajàce, ZdolnoÊç odpalana.

W∏aÊciciel
Osoba, która rozpocz´∏a gr´ z danà kartà w swojej talii. Nawet jeÊli przeciwnik
przejà∏ kontrol´ nad jednym z Twoich permanentów, w∏aÊcicielem tej karty jesteÊ
nadal Ty (jeÊli po˝yczysz swojà tali´ innej osobie, stanie si´ ona „w∏aÊcicielem”
wszystkich znajdujàcych si´ w niej kart na czas danej gry).

Porównaj: Kontroler.

Wprowadzenie do gry
Umieszczenie karty w grze. Kiedy tekst czaru lub zdolnoÊci poleca
wprowadziç coÊ do gry, nie znaczy to tyle samo, co zagranie tej karty. 

Dany element zostaje wprowadzony do gry bez op∏acenia jego kosztu.
Na przyk∏ad, karta Rampant Growth (Ekspansja) informuje: „Search your
library for a basic land card and put that card into play tapped” (Poszukaj 
w swojej bibliotece karty làdu podstawowego i wprowadê jà do gry w postaci
stapowanej). Wiesz, ˝e w trakcie jednej tury mo˝esz zagraç tylko jeden làd,
ale jeÊli najpierw zagrasz làd, a nast´pnie kart´ Rampant Growth, b´dziesz
móg∏ wprowadziç do gry drugi làd. CzynnoÊç ta nie zostanie potraktowana
jako „zagranie” làdu, a wi´c uda Ci si´ w ten sposób obejÊç regu∏´ mówiàcà 
o zagrywaniu tylko jednego làdu na tur´.

Wskazany cel
JeÊli czar lub zdolnoÊç zawiera s∏owo „target”, nale˝y okreÊliç cel lub cele, na
które wp∏ynàç ma dany czar lub zdolnoÊç. W wi´kszoÊci przypadków mo˝na
wybraç tylko okreÊlone typy celów, np. „target red permanent” (wskazany
czerwony permanent) lub „target creature or player” (wskazany stwór lub
gracz).

Wybór celu dla czaru lub zdolnoÊci nast´puje w momencie ich zagrania. Nie
mo˝na póêniej zmieniç zdania. Po rozpatrzeniu czaru lub zdolnoÊci ma miejsce
sprawdzenie, czy wskazane cele sà nadal wa˝ne. Je˝eli ˝aden z celów nie jest
wa˝ny, czar lub zdolnoÊç zostaje skontrowana.

Patrz równie˝: Wa˝ny cel, Rozpatrzenie.
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Zap∏ata ˝yciem
Czasami cz´Êcià kosztu czaru lub zdolnoÊci jest zap∏acenie go punktami ˝ycia.
Nie mo˝esz wydaç wi´cej punktów ˝ycia ni˝ masz. Zap∏ata ˝yciem nie nale˝y
do obra˝eƒ, nie mo˝na wi´c jej zapobiec.

Patrz równie˝: ˚ycie, Utrata ˝ycia.

Zapobieganie obra˝eniom
Patrz: Efekt zapobiegajàcy.

Zdarzenie odpalajàce
Pierwsza cz´Êç zdolnoÊci odpalanej. Zdarzenie odpalane informuje gracza,
kiedy nastàpi odpalenie zdolnoÊci i przeniesienie jej na stos. Na przyk∏ad, 
w tekÊcie zdarzenia odpalajàcego mo˝e znajdowaç si´ okreÊlenie „Whenever
a creature comes into play . . .” (Za ka˝dym razem, kiedy stwór wejdzie do
gry ...) lub „At the beginning of combat . . .” (Na poczàtku walki ... ).

Patrz równie˝: ZdolnoÊç odpalana.

ZdolnoÊç
Informacja w polu tekstu permanentu, która wywo∏uje pewien efekt w grze
(nie dotyczy to przypisów i notatek informacyjnych). ZdolnoÊci mogà byç
wykorzystywane tylko wtedy, gdy posiadajàcy je permanent znajduje si´ 
w grze.  Istniejà trzy typy zdolnoÊci: aktywowane, statyczne i odpalane.

Po zagraniu zdolnoÊci jest ona rozpatrywana, pod warunkiem ˝e nie
zostanie wczeÊniej skontrowana.  W momencie przeniesienia zdolnoÊci na
stos nie ma znaczenia, co stanie si´ z permanentem, do którego by∏a
do∏àczona.

Patrz równie˝: ZdolnoÊç aktywowana, ZdolnoÊç statyczna, ZdolnoÊç
odpalana.

ZdolnoÊç aktywowana
ZdolnoÊç, którà zagrywasz, op∏acajàc nale˝ny za nià koszt aktywacji.
Wszystkie zdolnoÊci tego typu zawierajà w tekÊcie dwukropek   („:”). 

Przed dwukropkiem podany jest koszt aktywacji karty, natomiast za nim —
zdolnoÊç, którà uzyskasz po op∏aceniu tego kosztu. Na przyk∏ad: „oBoB, oT:
Destroy target green creature” (Niszczy wskazanego zielonego stwora)
oznacza, ˝e po zap∏aceniu kosztu oBoB i tapni´ciu permanentu z danà 
zdolnoÊcià b´dziesz móg∏ zniszczyç zielonego stwora.

ZdolnoÊç aktywowanà mo˝esz zagrywaç w ka˝dym momencie, w którym
mo˝esz zagraç czar natychmiastowy (zawsze, gdy masz pierwszeƒstwo ruchu).
Karta zostaje przeniesiona na stos i oczekuje na rozpatrzenie. Mo˝esz zagrywaç
zdolnoÊci aktywowane tylko w odniesieniu do permanentów, które kontrolujesz.

Patrz równie˝: Koszt aktywacji, Tapni´cie.

ZdolnoÊç mana
Jest to ka˝da zdolnoÊç powodujàca dodanie mana do Twojej puli mana.58

za X. JeÊli na przyk∏ad, wybierzesz cyfr´ 4, zakl´cie Blaze zada 4 obra˝enia, 
a jego koszt wyniesie o4oR. JeÊli wybierzesz 1, Blaze zada 1 punkt obra˝eƒ 
i b´dzie kosztowaç o1oR.

Zagranie
W odniesieniu do làdu jest to jednorazowe w danej turze wprowadzenie làdu 
z r´ki do gry. Làd mo˝na zagraç tylko raz w trakcie tury, kiedy trwa faza g∏ówna
i stos jest pusty. Po zagraniu làdy nie sà przenoszone na stos.

W odniesieniu do czaru zagranie oznacza umieszczenie czaru na stosie. 
W ró˝nych momentach gry mo˝na zagrywaç ró˝ne czary, jednak czynnoÊci
zwiàzane z ich zagrywaniem sà zawsze takie same: og∏oszenie zagrywania
czaru, wskazanie celów i op∏acenie kosztu mana.

W odniesieniu do zdolnoÊci aktywowanych zagranie polega na umieszczeniu
zdolnoÊci na stosie w wyniku op∏aceniu kosztu aktywacji. ZdolnoÊci 
aktywowane sà zagrywane tak samo, jak czary: poprzez og∏oszenie 
zagrywania zdolnoÊci, wskazanie celów i op∏acenie kosztu aktywacji.

Patrz równie˝: ZdolnoÊç aktywowana, Làd, Czar. 
Porównaj: W grze, Wprowadzenie do gry.

Zagranie czaru lub zdolnoÊci
Aby zagraç czar lub zdolnoÊç aktywowanà, post´puj wed∏ug poni˝szych
wskazaƒ:

∑• Powiedz przeciwnikowi, jaki czar lub zdolnoÊç zagrywasz. JeÊli jest to 
czar, wyjmij kart´ z r´ki i poka˝ jà drugiemu graczowi.

∑• JeÊli tekst czaru lub zdolnoÊci zawiera s∏owo „target” (wskazany cel), 
wybierz cel(e) efektu. JeÊli tekst czaru lub zdolnoÊci zaczyna si´ od 
zwrotu „Choose one —” (Wybierz jeden ––), dokonaj wyboru.

∑• W przypadku czarów op∏aç koszt mana. W przypadku zdolnoÊci akty
wowanych op∏aç koszt aktywacji. JeÊli w koszcie czaru lub zdolnoÊci 
znajduje si´ symbol oX, okreÊl wartoÊç X, a nast´pnie op∏aç odpowiednià 
iloÊç mana.

Nast´pnie czar lub zdolnoÊç zostaje przeniesiona na stos i czeka na 
rozpatrzenie.

Nie zagrywa si´ zdolnoÊci odpalanych. Po odpaleniu karty tego typu sà
automatycznie przenoszone na stos — czy tego chcesz czy nie. Nie zagrywa
si´ te˝ zdolnoÊci statycznych. Sà one po prostu aktywne tak d∏ugo, jak 
permanent z danà zdolnoÊcià pozostaje w grze.

Patrz równie˝: ZdolnoÊç odpalana, Stos, ZdolnoÊç statyczna.

Zakl´cie
Czar majàcy jednokrotny efekt, przenoszony nast´pnie na cmentarz
w∏aÊciciela. Zakl´cie mo˝na zagraç tylko w czasie swojej fazy g∏ównej, kiedy
stos jest pusty.

Patrz równie˝: Pierwszeƒstwo ruchu, Stos.
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turniejowy zawiera trzydzieÊci podstawowych kart làdów — po szeÊç kart
ka˝dego typu — i czterdzieÊci pi´ç kart wybranych losowo. W wi´kszoÊci
turniejów typu Sealed Deck tworzy si´ w∏asnà tali´ z zestawu turniejowego 
i dwóch zestawów booster. W talii Ósmej Edycji nie ma zestawów
turniejowych, ale sà one dost´pne w du˝ych dodatkach do gry Magic.

Zniszczenie
Jest to usuni´cie permanentu z gry i przeniesienie go na cmentarz w∏aÊciciela
(nie mo˝na zniszczyç czarów natychmiastowych ani zakl´ç, poniewa˝ karty
tego typu nie sà permanentami).

Stwory zostajà uznane za zniszczone, jeÊli otrzyma∏y liczb´ obra˝eƒ równà
lub wi´kszà ni˝ ich wytrzyma∏oÊç. Ponadto, wiele czarów 
i zdolnoÊci mo˝e niszczyç permanenty bez zadawania obra˝eƒ.

JeÊli stworowi grozi zniszczenie, za pomocà czarów i zdolnoÊci mo˝esz go
zregenerowaç i utrzymaç w grze.

Pami´taj, ˝e zniszczenie permanentu nie jest równoznaczne 
z odrzuceniem karty.  Odrzucaç mo˝na tylko karty z r´ki, a nie znajdujàce
si´ w grze.

Patrz równie˝: Regeneracja. Porównaj: Odrzucenie.

Zwyci´stwo
W grze mo˝na zwyci´˝yç na dwa sposoby:

∑• Spowodowaç zmniejszenie ca∏kowitej liczby punktów ˝ycia przeciwnika 
do 0 (lub mniej).

∑• Doprowadziç do sytuacji, kiedy przeciwnik b´dzie musia∏ pociàgnàç 
kart´, a nie b´dzie móg∏.

Mo˝na równie˝ wygraç, gdy przeciwnik skapituluje. JeÊli w wyniku efektu
punkty ˝ycia obu graczy zostanà jednoczeÊnie zmniejszone do 0, gra
zakoƒczy si´ remisem — nie wygrywa nikt. To samo dotyczy sytuacji, kiedy
obaj gracze muszà pociàgnàç kart´, a nie mogà.

Zwyk∏a (karta)
Patrz: RzadkoÊç.

èród∏o
Miejsce, skàd pochodzà obra˝enia w walce i efekty.

W przypadku obra˝eƒ w walce ich êród∏em sà zawsze stwory. JeÊli stwór
opuÊci gr´ po tym, jak obra˝enia w walce zostanà umieszczone na stosie,
zostanà one i tak zadane.
W przypadku efektu êród∏em mo˝e byç czar natychmiastowy, zakl´cie lub
permanent. JeÊli êród∏o efektu zostanie zniszczone po umieszczeniu efektu
na stosie, efekt zostanie tak˝e rozpatrzony. JeÊli w tekÊcie efektu znajduje
si´ polecenie wybrania êród∏a, nale˝y wskazaç permanent w grze lub czar
znajdujàcy si´ na stosie.

Patrz równie˝: Stos.
60

ZdolnoÊci mana mogà byç zdolnoÊciami aktywowanymi lub odpalanymi. 
Nie sà przenoszone na stos po zagraniu — po prostu natychmiast 

otrzymujesz uzyskanà mana.
Zobacz te˝: Mana, Pula mana.

ZdolnoÊç odpalana
Typ zdolnoÊci, która jest automatycznie
przenoszona na stos w momencie wystàpienia
okreÊlonego warunku. Nie zagrywa si´ zdolnoÊci
tego typu — przechodzà one po prostu na stos 
w momencie pojawienia si´ zdarzenia 
odpalajàcego.

Na przyk∏ad, tekst na karcie Venerable Monk
(Czcigodny mnich) informuje: „When Venerable
Monk comes into play, you gain 2 life” (Kiedy
Venerable Monk wchodzi do gry, zyskujesz 2
punkty ˝ycia). Zdarzeniem odpalajàcym jest
wejÊcie mnicha do gry. Kiedy to nastàpi, zdolnoÊç
Venerable Monk zostaje przeniesiona na stos. Po
jej rozpatrzeniu otrzymasz 2 punkty ˝ycia.

ZdolnoÊci odpalane zawsze zawierajà okreÊlenia takie, jak: „when” (kiedy),
„whenever” (za ka˝dym razem, gdy) lub „at” (na) — na przyk∏ad „at the
beginning of combat” (na poczàtku walki). Nie mo˝esz zignorowaç ani
opóêniç zdolnoÊci odpalanej. W momencie przejÊcia tej karty na stos dana
zdolnoÊç zostanie rozpatrzona.

Patrz równie˝: Zdarzenie odpalajàce, WejÊcie do gry.

ZdolnoÊç statyczna
Typ zdolnoÊci, który pozostaje aktywny tak d∏ugo, dopóki permanent z tà
zdolnoÊcià znajduje si´ w grze. Na przyk∏ad, karta Telepathy (Telepatia)
mówi: „Your opponents play with their hands revealed” (Twoi przeciwnicy
grajà z otwartà r´kà).

ZdolnoÊci statyczne nie sà zagrywane ani odpalane. Nigdy te˝ nie 
przechodzà na stos. Zaczynajà po prostu wywieraç wp∏yw w grze 
w momencie, kiedy znajdzie si´ w niej permanent z danà zdolnoÊcià.
ZdolnoÊci statyczne niemal zawsze wywo∏ujà efekty trwa∏e.

Patrz równie˝: Efekt sta∏y.

ZdolnoÊç uniku
Tym terminem gracze w Magic okreÊlajà ka˝dà zdolnoÊç, która utrudnia
zablokowanie stwora. Najbardziej powszechnym typem takiej zdolnoÊci jest
latanie.

Zestaw turniejowy
Zestaw zawierajàcy siedemdziesiàt pi´ç kart do gry w Magic. Zestaw
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˚ycie, Ca∏kowita liczba punktów ˝ycia
Ka˝dy gracz rozpoczyna gr´ z 20 punktami ˝ycia. Po otrzymaniu obra˝eƒ
spowodowanych efektami lub niezablokowanymi stworami odejmujesz punkty
obra˝eƒ od ca∏kowitej liczby punktów ˝ycia. Kiedy Twoja ˝ywotnoÊç spadnie do 0
lub ni˝ej, przegrywasz gr´. JeÊli efekt spowoduje jednoczesne zredukowanie
˝ywotnoÊci obu graczy do 0, gra koƒczy si´ remisem (zwanym „draw”).

Patrz równie˝: Utrata ˝ycia, Zap∏ata ˝yciem, Zwyci´stwo.
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USA, Kanada, Azja — Pacyfik 
i Ameryka ¸aciƒska
Wizards of the Coast, Inc.
attn: Magic Questions
P.O. Box 707
Renton WA 98057-0707
U.S.A.
Tel.: 1-800-324-6496 (w USA)
1-206-624-0933 (poza USA)
Faks: 1-425-204-5818
E-mail: custserv@wizards.com

Wielka Brytania, Irlandia i Republika
Po∏udniowej Afryki
Wizards of the Coast, U.K. Ltd.
attn: Magic Questions
2 Roundwood Avenue
Stockley Park
Uxbridge
Middx UB11 1AZ
ENGLAND
Tel.: 08457-125599 

(w Wielkiej Brytanii)
+44-208-744-5822 

(w Irlandii i innych paƒstwach)
Faks: +44-1628-78-06-02
E-mail: uk@wizards.com

Centrala Europejska
Wizards of the Coast, Belgium
attn: Magic Questions
PB 2031
2600 Berchem
BELGIUM
Tel.: +32.70.233.277
Faks: +32.70.233.288
E-mail: custserv@wizards.be

Francja
Wizards of the Coast, France/
Groupe Hasbro France, S.A.
attn: Magic Questions
Savoie Technolac C6
73383 Le-Bourget-du-Lac Cedex
FRANCE
Tel.: (+33) 04-79-96-47-61
Faks: (+33) 04-79-96-47-93
E-mail: custserv-fr@hasbro.co.uk

W∏ochy
Wizards of the Coast, Italia srl
attn: Magic Questions
Via G.Stephenson 43/a
20157 Milano
ITALIA
Tel.: +39.02.39005006
Faks: +39.02.39005009
E-mail: wotcit@tin.it

Pytania?
Skontaktuj si´ z naszym najbli˝szym oddzia∏em.

Odwiedê naszà witryn´ internetowà!
www.magicthegathering.com
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