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Велике яблуко занурилося в безтурботний сон, не підозрюючи, що незабаром навіжений Зелений Гоб-
лін почне сіяти безлад на вулицях п’яти районів. Що більше лиходій тероризуватиме місто, то швидше 
зростатиме паніка серед звичайних людей, а офіційні представники закону ставатимуть дедалі безпо-
раднішими. Поплічники Гобліна роздмухуватимуть багаття терору, викрадаючи містян і вдаючись до 
вимагання і грабежу. Тим часом сам Зелений Гоблін збиратиме ресурси, потрібні для завершення своєї 
секретної формули, що дозволить йому досягти безмежної могутності.

Однак ще не все втрачено! Герої з усіх вимірів об’єднують зусилля у всесвіті Людини-павука, щоб про-
тистояти зеленому терору! Людина-павук, Привид-павук і Майлз Моралес кидають виклик шаленому 
лиходієві! Лише їхні надздібності, відвага й хоробрість можуть завадити Гобліну захопити Нью-Йорк. 
Утім, їм варто зберігати свої справжні імена в таємниці від відчайдушних репортерів, поки ті натовпа-
ми гасають вулицями, намагаючись розповісти про неймовірні звитяги героїв, які щодня борються зі 
злочинністю в місті.

Тільки густа павутина взаємодії може врятувати Нью-Йорк від лихої долі. А якщо хтось і здатен її 
сплести, так це команда дивовижних героїв зі всесвіту Людини-павука!

ЛАСКАВО ПРОСИМО  ЛАСКАВО ПРОСИМО  
ДО ВСЕСВІТУ  ДО ВСЕСВІТУ  

ЛЮДИНИ-ПАВУКА!ЛЮДИНИ-ПАВУКА!
Це доповнення додає трьох нових героїв-павуків, навіженого ли-
ходія, нові локації та нове випробування «Справжнє ім’я». Вико-
ристовуйте ці компоненти задля створення окремої нью-йоркської 
пригоди або поєднуйте з іншими героями, лиходіями, локаціями  
й випробуваннями з базової гри та інших доповнень, якщо бажаєте 
ще більше урізноманітнити гру.



ЗЕЛЕНИЙ ГОБЛІН

НАДЛИШОК
Якщо 1 або більше жетонів Якщо 1 або більше жетонів 

//  неможливо додати  неможливо додати 

в локацію, візьміть 1 верхню 
в локацію, візьміть 1 верхню 

карту з колоди загроз карту з колоди загроз 

і покладіть її в наступну за 
і покладіть її в наступну за 

годинниковою стрілкою локацію, 
годинниковою стрілкою локацію, 

де ще немає карти загрози.
де ще немає карти загрози.

ЛИХА МЕТА
Герої зазнають поразки, коли 
Герої зазнають поразки, коли 

в кожній локації є карта загрози.
в кожній локації є карта загрози.

 БАЦ! БАЦ! БАЦ!

ОСОБЛИВІ ПРАВИЛА

Коли загроза знешкоджена, затасуйте її в колоду 
Коли загроза знешкоджена, затасуйте її в колоду 

й додайте жетон загрози з запасу на карту місії.
й додайте жетон загрози з запасу на карту місії.

Зелений Гоблін не може зазнавати поранень, якщо на 
Зелений Гоблін не може зазнавати поранень, якщо на 

цьому планшеті є будь-які цьому планшеті є будь-які  . Якщо ви перебуваєте в  . Якщо ви перебуваєте в 

одній локації з Зеленим Гобліном, ви можете використати 
одній локації з Зеленим Гобліном, ви можете використати 

, щоб врятувати , щоб врятувати  на цьому планшеті. на цьому планшеті.

Завдайте 1 поранення кожному героєві в локації з 
Завдайте 1 поранення кожному героєві в локації з 

Зеленим Гобліном. Візьміть верхню карту з колоди 
Зеленим Гобліном. Візьміть верхню карту з колоди 

загроз і покладіть її в наступну за годинниковою 
загроз і покладіть її в наступну за годинниковою 

стрілкою локацію, де ще немає карти загрози.
стрілкою локацію, де ще немає карти загрози.
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(ПО 12 ДЛЯ КОЖНОГО ГЕРОЯ)

Після того як ви поклали цю загрозу в локацію, 

Після того як ви поклали цю загрозу в локацію, 

додайте додайте  у цю локацію. Кожному 

 у цю локацію. Кожному  у цій локації 
 у цій локації 

треба завдати 2 поранення, щоб знищити його.

треба завдати 2 поранення, щоб знищити його.
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6 КАРТ ЗАГРОЗ

ЗЕЛЕНИЙ ГОБЛІН
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12 КАРТ ЗЛОВІСНОГО 
ЗАДУМУ

Реальні компоненти можуть відрізнятися від зображених у цих правилах.
Відповідає вимогам безпеки CPSC.

ВИРОБЛЕНО В КИТАЇ ВІК

14+ 1-4
ГРАВЦІ

НАПРИКІНЦІ ХОДУ

Ви можете додати 1 
Ви можете додати 1   

у будь-яку локацію. Потім 
у будь-яку локацію. Потім 

врятуйте 1 врятуйте 1  з цієї локації. з цієї локації.

БРУКЛІНСЬКИЙ МІСТ

НАПРИКІНЦІ ХОДУ

Розкрийте верхню карту колоди 
Розкрийте верхню карту колоди 

зловісного задуму. Ви можете 
зловісного задуму. Ви можете 

покласти її під низ цієї колоди.
покласти її під низ цієї колоди.

«ДЕЙЛІ Б’ЮҐЛ»

НАПРИКІНЦІ ХОДУ

Ви можете отримати 1 жетон
Ви можете отримати 1 жетон ..

ЛАБОРАТОРІЇ ОСБОРНА

НАПРИКІНЦІ ХОДУ

Ви можете отримати 1 жетон .

ВЕЖА «ОСКОРП»

НАПРИКІНЦІ ХОДУ

Якщо ви маєте лише 1 чи 2 карти 

Якщо ви маєте лише 1 чи 2 карти 

на руці, можете взяти 1 карту.
на руці, можете взяти 1 карту.

КВІНЗ

НАПРИКІНЦІ ХОДУ

Ви можете отримати 1 жетон 
Ви можете отримати 1 жетон ..

СЕРЕДНЯ ШКОЛА МІДТАУНА
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ПАВУК

МАЙЛЗ 
МОРАЛЕС

ЗЕЛЕНИЙ 
ГОБЛІН

ЛЮДИНА-
ПАВУК
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КОМПОНЕНТИКОМПОНЕНТИ ОСОБЛИВОСТІ ПРИГОТУВАННЯОСОБЛИВОСТІ ПРИГОТУВАННЯ

Додаткові інструкції щодо приготування до партії, у якій братиме участь Зелений Гоблін, наве-
дені на зворотному боці його планшета лиходія.

ВИПРОБУВАННЯ «СПРАВЖНЄ ІМ’Я»ВИПРОБУВАННЯ «СПРАВЖНЄ ІМ’Я»

Випробування «Справжнє ім’я» можна використовувати в будь-якій грі, а не лише з доповнен-
ням «У всесвіті Людини-павука». Коли ви граєте з цим випробуванням, у деяких локаціях з’яв-
ляються жетони репортерів. Репортери постійно стежать за діями героїв. Ви можете витрачати 
дії, щоб прибирати їх зі свого шляху. Якщо ви виконуватимете героїчні дії чи атакуватимете 
ворога, коли репортери будуть неподалік, то ваше ім’я врешті-решт буде розголошене, а це 
доволі сильно заважатиме вам упродовж деякого часу.

Під час приготування покладіть по одному жетону репортера в обидві локації, сусідні з почат-
ковою локацією героїв. Також покладіть жетон репортера в початкову локацію лиходія.

Якщо герой виконує будь-яку дію, крім , і/або застосовує особливий ефект зі своєї кар-
ти, а в його поточній локації є жетон репортера, то цей герой отримує 1 жетон розголосу 
(застосування ефекту «Наприкінці ходу» поточної локації не призводить до отримання жетону 
розголосу). У свій хід герой може отримати щонайбільше 1 жетон розголосу.

У свій хід герой може використовувати  дії, щоб переміщувати будь-який жетон ре-
портера в сусідню локацію (для цього герой не повинен перебувати в одній локації з цим 
жетоном репортера). Зауважте, якщо ви перемістили журналіста з локації, в якій перебуває 
ваш герой, ви отримуєте жетон розголосу.

Щойно герой отримає третій жетон розголосу, його справжнє ім’я стане відоме всім. Розголос 
справжнього імені героя призводить до таких наслідків:

1. Герой негайно зазнає 1 поранення.
2. У свій наступний хід герой повинен долілиць зіграти свою карту героя в сюжетну 

лінію. Зіграна таким способом карта не матиме ефекту. Хоча герой може як завжди 
використати символи з попередньої карти героя в сюжетній лінії.

Якщо справжнє ім’я героя було розголошене, такий герой уже не отримуватиме жетонів роз-
голосу до кінця гри.
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