
Metamorfózis

Körönként egyszer 
megváltoztathatod 
egy kézben tartott  
kártyád frakcióját,

ha a hős egy 
tó területen 
tartózkodik.

Szabotázs

Válassz egy 
ellenfelet és 

véletlenszerűen 
dobj el egy 

lapot a kezéből.

Kővé der�esztés

Deaktiválhatod 
egy, a hős 

körzetében álló 
ellenséges fi gura 

egy második 
vagy egy 

harmadik szintű 
képességét.
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Körönként egyszer 
megváltoztathatod 
egy kézben tartott  
kártyád frakcióját,

ha a hős egy 
tó területen 
tartózkodik.

Mesteri munka

Ebben a körben 
egy Nagy és 
különleges 

tárgyad
képessége 

megduplázódik.

Hullám rit�álé

Előléptetheted 
egy egységedet 

egy ranggal 
minden, a hősöd 
körzetében lévő 
tó terület után.

Előlap
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A penge mestere

Körönként 
egyszer a hős 

támadhat 
úgy, hogy 

nem játszik ki 
fegyver kártyát 

a harc elején.

Elvesztett  
harc után 

a hőst nem 
kell szélnek 
ereszteni, a 
hős a táblán 

marad.

Ellenállás

Harcban +1 
erő minden 2 

Zsarátnoklény 
vagy semleges 

kártya után, 
amely a harci 

sorodban
van.

A lángok lánca A penge mestere

Körönként 
egyszer a hős 

támadhat 
úgy, hogy 

nem játszik ki 
fegyver kártyát 

a harc elején.

Egy kanyon 
területről 

minden, ott  
tartózkodó 

ellenséges hőst 
elmozgathatsz 

maximum 
2 mező 

távolságra.

Homokvihar

+3 erő a 
harcban.

Tűznyelv

Előlap
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Rohamosztag

Körönként 
egyszer három 
területet ingyen 

mozoghat.
Nem használható 
visszavonuláskor.

Húzz 3 kártyát 
a  Nemzetség 

pakliból. Vegyél 
a kezedbe kett őt, 

a harmadikat 
tedd vissza a 

Nemzetség pakli 
tetejére.

Idézés

Blokád

Akadályozd 
meg az átjárást 
egy, a hős által 

elfoglalt úton egy 
piros X jelzővel. 

Levélteléhez 
egy hős és két 

harcos szükséges. 
Egyszerre egy 
akadály lehet a 

táblán.

Rohamosztag

Körönként 
egyszer három 
területet ingyen 

mozoghat.
Nem használható 
visszavonuláskor.

Orvtámadásba 
helyezhetsz 
egy kártyát 
úgy, hogy 
nem kell 
kivonni 

hozzá egy 
kártyát sem a 

kezedből.

Or�támadás mestere

Csökkentsd 
eggyel annak 
az ellenséges 

városnak 
szintjét, 

melyen a hős 
tartózkodik.

Földrengés

Előlap
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Építés

Egyszer egy 
körben szabadon 

építhetsz egy 
tetszőleges 

típusú utat a hős 
körzetében.

Merlin szeme

Megnézheted 
az ellenfeleid 
kézben tartott  

kártyáit.

Kiváló mér�ők

Abban a városban, 
ahol a  hős 

tartózkodik, 
városfejlesztéskor 
kihagyhatsz egy 

szintet.

Építés

Egyszer egy 
körben szabadon 

építhetsz egy 
tetszőleges 

típusú utat a hős 
körzetében.

Felderítés

A hős átrepülhet 
egy olyan terület 

felett , amelyre 
egyébként nem 

mozoghatna 
(nincs út, 

járhatatlan vagy 
felfedezetlen 

terület).

Kőmíves mester

Abban a 
városban, 
ahol a  hős 

tartózkodik, 
ingyen 

fejleszthetsz 1 
szintet.

Előlap
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Tárborozás

Körönként 
egyszer 

felállíthatsz 
egy sátrat 
utánpótlás 

kártya 
kijátszása 

nélkül. 

Fag�asztó f�vallat

Egy kör erejéig 
lefagyaszthatsz 

egy, a hős 
körzetében 

lévő területet.

Leg�őbb vezér

Minden 
vezér egység 

a harci 
sorodon +1 
erő bónuszt 

kap.

Tárborozás

Körönként 
egyszer 

felállíthatsz 
egy sátrat 
utánpótlás 

kártya 
kijátszása 

nélkül. 

Szállásmester

Egy sátor 
felállításánál 
egy ingyen 

extra kártyát 
tárolhatsz 

benne.

Hó horda

Ha legalább 
3 harcos 

van a harci 
sorodon, 

mindegyik 
+2 erő bónusz 

kap.

Előlap
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Manipulátor

Körönként 
egyszer, ha 

egy amulett et 
használsz, 
a kockát az 
ellenkező 
oldalára 

fordíthatod a 
dobás után.

Napsereg

Ha a köröd 
kezdetén 

ha csoport 
miatt  lapokat 
húzol, további 

2 kártyát 
húzhatsz.

Fénysugár

Dobj egy 
kockával. 

A hős 
körzetében lévő 

összes város 
megkapja a 

dobott  számot, 
mint védekezési  

bónuszt.

Manipulátor

Körönként 
egyszer, ha 

egy amulett et 
használsz, 
a kockát az 
ellenkező 
oldalára 

fordíthatod a 
dobás után.

Viharszövő

Amennyiben 
átmozogsz 

egy kapun, te 
választhatod 

ki, melyik 
Stromevent 

kártyát kapod 
meg.

Loden kő

Bármely más 
hőst arra 

a területre 
húzhatod, 
ahol a hős 

jelenleg 
tartózkodik.

Előlap
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