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KÜLÖNLEGES TÁRGYAK KÉPESSÉGEI
Szerszám - ez a kártya helyettesíthet legfeljebb 2 harcos kártyát egyetlen 
akcióban, (de nem játszható ki két akció részeként és harcban nem használható)

Fegyver - Ennek a kártyának 3 képessége van:
- Ez a harc nyitó kártyája a saját erejével. A támadónak (csak neki) ezt kell kiját-

szania a harci sorának kezdő kártyájaként, ha szeretne elkezdeni egy csatát. 
- +1 erő csatában, és harc közben kijátszható, mintha egy egység lenne.
- 1 fegyver kártya és 2 utánpótlás kártya használható egy hős toborozására.

Amulett - Többszöröző hatású másik különleges tárgy, egység, utánpótlás kártyák-
ra. A játékos dob egy kockával és az eredmény alapján a következők történhetnek:

1. Semmi nem történik, de a kártya még mindig felhasználható a saját értékén.
2. A transzformált kártya virtuálisan megduplázódott ebben a körben.
3. A transzformált kártya virtuálisan megháromszorozódott ebben a körben.
4. A transzformált kártya orvtámadásba került (ingyen).
5. A transzformált kártyát kötelező eldobni a menedékbe (rögtön).
6. A transzformált kártya jokerként bármilyen más kártyaként fölhasználható.

(Kivéve a Nagy Műtárgyak és terep- kártya).

Rangok- Ez a különleges tárgy előlépteti a kiválasztott egységet a következő 
szintre. Ez a képesség csatában is végrehajtható.

Varázstekercsek- Megváltoztatja az egység és különleges tárgy kártyák 
(akár saját magát is) népét  a játékos által választottra, akár csata közben is.

Sátor - A játékosok a sátorba helyezhetnek egy kártyát, hogy félretegyék 
azt a következő fordulókra. A sátor aktiválásához egy utánpótlás kártyát kell 
kijátszani (a visszavétel és a használat ingyenes).

Hátas - Ennek a kártyának 2 képessége van:
- Egy hátas kártya használatával egy hős mozoghat legfeljebb 3 mezőt a táblán.
- +1 erőt ad a harcban, és harc közben kijátszható, mintha egy egység lenne.

LÉTREHOZÁSI KÖLTSÉGEK ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK 
KÜLÖNLEGES TÁRGYAK KÖLTSÉGE EGYSÉGEK KÖLTSÉGE

HŐS KÖLTSÉG

VÁROSOK UTAK

VÁROSOK FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGE
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KÜLÖNLEGES TÁRGYAK KÉPESSÉGEI
A körök során a játékos a következő lépéseket hajthatja végre a megjelölt sorrendben.
A 2., 4. és 5. lépések kötelezőek:

1. CSOPORT BEJELENTÉSE (ha van), vagy DOBÁS (ilyenkor húzhat 5 új kártyát)

2. ORVTÁMADÁS kártyák FELVÉTELE

3. AKCIÓK vagy PASSZOLÁS - Végrehajt egy vagy több akciót az alábbiak közül, tetsző-
leges sorrendben. Minden akciót meg lehet ismételni korlátlan számú alkalommal, mindaddig, 
amíg a játékosnak van elég kártyája ahhoz, hogy végre tudja hajtani. Fontos: egy kártya csak 
egy akcióban vehet részt (kivétel: különleges tárgyak „A napsugár által megvilágítva” vagy az 
amulett által érintett kártyák):

• Új kártya felvétele a játékos paklijába (egységek felbérlése, utánpótlás, különleges 
tárgyak készítése)

• Utak vagy városok építése a térképen
• Városok fejlesztése
• Különleges tárgyak használata
• Hősök felbérlése
• Hősök mozgatása
• Kártyák orvtámadásba helyezése
• Harc

4. KÁRTYÁK ELDOBÁSA: A játékos minden az asztalra kijátszott kártyáját, minden 
újonnan szerzett kártyát (ha volt ilyen) és minden még a kezében maradt kártyát (ha ma-
radt valami) egybegyűjt és az eldobott kártyák paklijába teszi. (Kivétel, minden a 3. lépésben 
az Akciók során orvtámadásba helyezett és minden sátrakban táboroztatott kártya a helyén 
marad.) A lépés végén a játékos kezében nem lehet kártya.

5. ÚJ LAPOK HÚZÁSA: A játékos 6 új kártyát húz a nemzetségéből. Ha a húzó pakliban 
nincs elég kártya, akkor a játékos elsőnek felveszi az összes felvehető kártyát a nemzetség-
ből (ha fel tud venni), majd megkeveri az eldobott kártyák pakliját és képes azt felével lefelé 
a játéktere bal oldalára helyezi, mely az új húzó pakli lesz. Ezek után a játékos felvesz annyi 
kártyát az újonnan létrehozott nemzetségből, hogy a kezében összesen 6 kártya legyen.

FONTOS SZABÁLYOK
Az újonnan megszerzett kártya nem játszható ki ugyanabban a fordulóban.
Egy felbérelt egység mindig hoz magával egy utánpótlás kártyát is a játékosok paklijába.
Új utánpótlás kártyákat csak úgy kaphatunk, ha felbérelünk egy új egységet! 
Egy kártya orvtámadásba helyezéséhez egy kártyát a purgatóriumba kell helyezni.
Egy játékos soha nem hagyhat ki egy szintet, ha egy várost fejleszt.
Egy játékosnak soha nem lehet kevesebb 10 kártyánál a teremtő paklijában.
A játékosnak soha nem lehet több, mint 3 kártyája orvtámadásban.
A védő a támadójának fordulója végén felvesz annyi kártyát, hogy 6 legyen a kezében.
A védőnek nincs szüksége fegyverre, hogy elkezdjen egy harci sort, csak a támadónak.
A védőnek közvetlenül a támadás elkezdése után be kell jelentenie, ha használni szeretné 
az orvtámadásba helyezett kártyáit (ha vannak ilyenek).
A védőnek közvetlenül a támadás elkezdése után be kell jelentenie egy hős részvételét 
(ha akarja).
A védőnek közvetlenül a támadás elkezdése után be kell jelentenie, hogy a hőssel 
szeretne-e visszavonulni (ha lehetséges).


