DERRUBANDO PORTAS

Quando um munchkin Épico Abre um Porta, ele simplesmente derruba a porta. Vire duas cartas jogue-as de acordo com as instruções a seguir:
1. Maldições são aplicadas primeiro, na ordem que o jogador preferir.
2. Todas as cartas, com exceção de monstros e Ampliadores de Monstros, na ordem que o jogador preferir. Sim, se você virar uma carta de Classe,
Raça ou Poder, você pode aplicá-la imediatamente antes da luta.
3. Monstros e Ampliadores de Monstros. Se houver dois monstros,
combata ambos. Se você virar um monstro e um Ampliador de Monstros, o
bônus deve ser aplicado ao monstro. Mas se você virar um Ampliador e nenhum monstro, simplesmente coloque esse Ampliador em sua mão, como de
costume.
Sua aventura de Munchkin acaba muito
rapido? Lá está você , com mais de uma
raça, três mãos cheias de itens insanos,
repleto de poderes...e o jogo acaba.
Anime-se então, pois Munchkin Épico
está aqui.
Essa sequência de jogo cobre todos os
jogos de Munchkin (mesmo os jogos
ainda não lançados pela Galápagos
ainda...tenham paciência pequenos
munchkins).

O QUE MUDA NO JOGO?

DICAS PARA O JOGO EPICO

Não morra. A morte é muito inconveniente para
um munchkin Épico, pois tira dele todos os seus
brinquedinhos e, sem eles, será muito mais difícil subir de Nível.
Ajude os Monstros. Jogue Ampliadores em seus
monstros antes de lutar contra eles. Em Níveis
Épicos, você pode ter uma Força de Combate
suficiente para derrotar o Dragão de Plutônio e
seu amiguinho Rei Tut sozinho, e ganhar o jogo
subindo assombrosos 4 Níveis de uma vez. Isso é
muito Munchkin!

Jogue normalmente até chegar ao Nível 10 (sendo que agora pode se chegar
ao Nível 10 de qualquer maneira possível e impossível). Nesse momento, ao
invés de terminar o jogo, todos os personagens entre os Níveis 10 e 19 são
considerados “Épicos” e essas regras se aplicam a eles. Aqueles com Nível 9
ou menos não são “Épicos”...se um jogador de Nível maior for rebaixado ao
Nível 9 ou menos ele perde seus poderes Épicos.

COMO FACO PARA GANHAR AGORA?

Os Níveis 19 e 20 só podem ser alcançados pela morte de um monstro.
Jogue até o Nível 20. Dessa vez o jogo acabou MESMO.
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