
AILEEN – The saboteur
If a Combat ends in a draw, you loot all the cards.

AILEEN - A szabotőr
Ha egy Harc döntetlennel végződik, akkor az összes 
kártyát megkapod.

ALICIA – The sorceress
If the total value of the cards ypu played in a Combat 
is 10 or more, you get a a Bloodshard.

ALICIA – A varázslónő
Ha a Harcban játszott kártyák összértéke 10 vagy 
annál nagyobb, akkor kapsz egy Vérszilánkot.

ANGELIO – The monk
If you looted at least 8 cards during the Hunt, you get 
a Bloodshard.

ANGELIO - A szerzetes
Ha a Vadászat során legalább 8 kártyát kifosztottál, 
akkor kapsz egy Vérszilánkot.

ANNA – The assassin
If you play at least 3 WHITE cards in a Combat, you 
a get a Bloodshard.

ANNA - A gyilkos
Ha legalább 3 FEHÉR kártyát játszottál egy harcban, 
akkor kapsz egy Vérszilánkot.

BENEDICTUS – The necromancer
If during the hunt you looted at least 3 WHITE cards 
of different values, you a get a Bloodshard.

BENEDICTUS - A nekromancer
Ha a Vadászat során legalább 3 FEHÉR kártyát 
játszottál ki, kapsz egy Vérszilánkot.

CASSANDRA – The fortune-telier
Guess the value of the top card at the beginning of the 
Hunt. If you are right, You get a Bloodshard.

CASSANDRA, A jövendőmondó
A Vadászat elején találd ki a felső kártya értékét. Ha 
sikerült kapsz egy Vérszilánkot. FONTOS: A 
játékosonkénti 7 lap kiosztása után, a maradék Szörny 
Pakli felső lapjának kell megtippelni az értékét. A 
felfordított lap visszakerül a pakli tetejére.

CLEMENCE -  The manhunter
The value of all YELLOW cards is reduced to 1.

CLEMENCE - A vadász
Az összes SÁRGA kártya értéke 1-gyel csökken.

CONSTANTINE – The strategist
If the total value of the cards you you played in a 
Combat in exactly 9, you a get a Bloodshard.

CONSTANTÍN - A stratégia
Ha a Harcban játszott kártyák összértéke pontosan 9, 
akkor kapsz egy Vérszilánkot.

CROW – The deathbringer
You need one less Hero to win. No other Hero can be 
active besides him.

CROW - A halálbeszélő
A nyeréshez eggyel kevesebb Hősre van szükséged. 
Viszont másik Hős nem tud aktív lenni mellette.

FELIX -  The gambler
If a Combat ends in a draw, you a get a Bloodshard.

FELIX - A játékos
Ha egy harc döntetlennel ér véget, akkor kapsz egy 
Vérszilánkot.

HECTOR – The highwayman
If you play at least 2 YELLOW cards in a Combat, 
you a get a Bloodshard.

HEKTOR - Az útonálló
Ha legalább 2 SÁRGA kártyát játszol ki egy harcban, 
akkor kapsz egy Vérszilánkot.

IGNATIUS – The inquisitor
At the beginning of every Hunt you draw +1 card.

IGNATIUS, Az inkvizítor
1) Minden Vadászat elején +1 kártyát húzol. 2) A 
Vadászat végén a kezedben maradt plusz lap 
visszakerül a Szörny Pakliba.

JANNA – The coruptor
If you win the 2nd Combat, you a get a Bloodshard.

JANNA - A korruptor
Ha megnyered a 2. harcot, akkor kapsz egy 
Vérszilánkot.

LUTHER – The plague doctor
If you lose the 3rd combat, you get a Bloodshard.

LUTHER, A pestisdoktor
Ha elveszíted a 3. harcot, akkor kapsz egy 
Vérszilánkot. FONTOS: Ha a 3. harc eredménye 
döntetlen, úgy nem kap Vérszilánkot a játékos.

MATTEO -  The marksman
If you win the 4th Combat, you a get a Bloodshard.

MATTEO - A lövész
Ha megnyered a 4. Harcot, akkor kapsz egy 
Vérszilánkot.



MORGAN – The pirate captain
For every YELLOW card you looted, you a get a 
Bloodshard.

MORGAN - A kalózkapitány
Minden SÁRGA kártya után kapsz egy Vérszilánkot.

NATASHA – The seducer
Of the Heroes you drew when recruiting, you can only
choose her.

NATASHA - A csábító
A toborzás során felhúzott Hősök közül csak őt 
tarthatod meg.

NIMROD – The hunter
If during the Hunt you looted at least one card with a 
value of 4, you a get a Bloodshard.

NIMROD - A vadász
Ha a Vadászat során legalább egy 4-es értékű kártyát 
szereztél, kapsz egy Vérszilánkot.

OPHELIA – The Sídhe recruiter
You will choose from 3 Heroes when recruiting, even 
if she is not active.

OPHELIA - A Sídhe toborzó
Toborzáskor a 3 Hős közül fogsz választani, még 
akkor is, ha ő nem aktív.

PHILIPPE – The swinder
If you lay 2 identical cards in the 2nd Combat, you get
a Bloodshard.

PHILIPPE, A hamiskártyás
Ha 2 ugyanolyan kártyát játszol ki a 2. Harcba, kapsz 
egy Vérszilánkot. FONTOS: A két ugyanolyan azt 
jelenti, hogy megegyező értékű és színű (vagy fehér) 
lapok.

SELENA – The Marauder
In the 3rd Combat all you WHITE cards count as  
YELLOW.

SELENA, A fosztogató
A 3. harcban minden FEHÉR kártya SÁRGÁNAK 
számít. FONTOS: A fehér lapjaid csak a 3. Harcban 
számítanak sárgáknak, a Vadászat végi elszámoláskor 
ugyanúgy színtelenek lesznek.

SHENA -  The damned
The value of all your BLUE cards is reduced by 1.

SHENA - Az átkozott
Az összes KÉK kártya értéke 1-gyel csökken.

TITUS – The bold
If you win the 1st combat, you a get a Bloodshard.

TITUS – A merész
Ha megnyed az első Harcot, akkor kapsz egy 
Vérszilánkot.

TOBIAS – The inventor
You have to play 4 cards in the 3rd Combat and only 1
card in every other Combat.

TÓBIÁS - A feltaláló
A 3. harcban 4 kártyát kell kijátszanod, és minden más
Harcban csak 1 kártyát.

TRITON – The pirate
If during a Combat at least 3 cards of different colours
are played, you a get a Bloodshard.

TRITON - A kalóz
Ha a harc során legalább 3 különböző színű kártyát 
játsszanak ki a játékosok, kapsz egy Vérszilánkot.
FONTOS: A fehér szín nem számít színesnek, tehát a 
fehér lapok miatt nincs bónusz szilánk.

ULRICH – The judge
If you play 3 cards of the same value, you a get a 
Bloodshard.

ULRICH - A bíró
Ha 3 azonos értékű kártyát játszol ki, kapsz egy 
Vérszilánkot.

VARDEN – The blood shaman
The value of all your RED cards is increased by 2.

VARDEN - A vér sámán
Az összes PIROS kártya értéke 2-vel növekszik.




