
 

Sárkány- 
birodalom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sárkánybirodalom a legerő-
sebb az emberek királyságai 
közül. A legjobb harcosaik 

egy közös zászló alatt küzdenek az 
arénában, a császár nevével ajkukon. 
Az ő nevében hullatják vérüket, és 
egy pillanatig sem haboznak, ha fel 
kell áldozniuk akár az életüket is. Az 
ő uralma alatt a mérnökeik megfej-
tették a puskapor titkát - rémisztő, 
hogy a mágiában járatlanokat mily 
óriási hatalomhoz juttatták ezáltal.  
Az ő uralma alatt történt, hogy nagy 
erejű mágusok fűzték össze az ősi 
idők varázslatait, aminek következ-
tében még a sárkányokat is uralmuk 
alá hajthatták. Minden győzelmük, 
és minden vereségük a Császár 
nevében  történik. 

 Új szabályok 
 

Roham 
Egy roham végrehajtásához a lapkának 
legalább egy üres mezőn keresztül kell 
mozognia a támadása előtt. Válaszd ki 
egy lovasság képességgel rendelkező lap-
kádat. A lapkádat a manőver képességét 
használva egy szomszédos üres mezőre 
kell mozgatnod, majd szükség szerint el 
is forgathatod azt, hogy a megfelelő 
pozícióba kerüljön. Ezután meg kell 
támadnod vele egy szomszédos ellen-
séges lapkát. Hajtsd végre a támadást. A 
roham után a saját játékköröd automati-
kusan véget ér. A roham végrehajtá-
sához mind a mozgás, mind a támadás  
is kötelező, az egyik nélkül nem hajtha- 
        tod végre a másikat. 
 

 Képességek 
 

Lovasság 
Csak a lovasság képességű 
lapkák használhatják a roha-
mot. Csak a Sárkánybiroda-
lomban van lovasság lapka. 
 
Határtalan 
Az ilyen képességű rúnák az 
egész játékterületre kifejtik a 
hatásukat. 
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nem hivatalos és nem szó szerinti fordítás 
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 Zászló 
 

1-es erejű közelharci 
támadás minden irányba, 
valamint rendelkezik egy 
speciális képességgel is: 
minden szomszédos baráti 
lapka +1 közelharci 
támadást kap. 

 

 Bajnokok 
 

Lándzsás (3) 
Közelharci támadás. 
 
Lovag (4) 
2-es erejű közelharci 
támadás, páncél, és a 
képességei: manőver, 
szívósság és lovasság. 
 
Sárkánylovas (1) 
3-as erejű közelharci 
támadás, páncél és a 
képességei: manőver és 
lovasság. 
 

 
Kardmester (2) 
Közelharci támadás. 
 

 
Zsoldos (1) 
2-es és 1-es erejű közelharci 
támadás és páncél. 
 

 
Muskétás (2) 
Távolsági támadás és páncél. 
 

 Rúnák 
 

Kisebb gyorsaság 
rúnája (2) 
1-gyel növeli a kapcsolt, 
baráti lapkák kezdeménye-
zését. 
 

Regeneráció rúnája (3) 
Ha egy kapcsolt baráti lapka 
egyetlen támadásból egy 
vagy több sérülést szenved el 
(amely egyetlen forrásból 
származik - mint például 
egy ellenséges játéklapka, 
parancslapka, méregjelzők 
speciális hatása, stb.), el 
lehet dobni a rúnát, és ekkor 
figyelmen kívül lehet hagyni 
ezt a sérülést. 

 
Ügyesség rúnája (1) 
A kapcsolt baráti lapkák 
megkapják a manőver 
képességet. 
 

Erő rúnája (2) 
Megnöveli eggyel a kapcsolt 
baráti lapkák közelharci 
támadásainak erősségét (de 
csak annak a lapkának, ami 
már alapból is rendelkezett 
közelharci támadással). 
 

Roham rúnája (1) 
Egy játékterületen lévő 
baráti, lovasság képességgel 
rendelkező egység végre-
hajthat egy rohamot (ez 
után a játékköröd azonnal 
véget ér). 
 
 

 Parancsok 
 

Csata / roham (7) 
Vagy egy csatát kezdemé-
nyezhetsz, vagy egy rohamot 
hajthatsz végre vele. 
•  Csata kezdése: Nem játsz-
ható ki, ha már bárki fel-
húzta az utolsó lapkáját is. 
A csata kezdetével véget ér  
a játékköröd. VAGY 
•  Hajts végre egy rohamot 
egy lovasság képességű 
lapkáddal. Ezt akkor is 
végrehajthatod, ha már 
bármelyik játékos felhúzta  
az utolsó lapkáját. 
 
Mozgás (4) 
Mozgasd át bármelyik 
lapkádat egy szomszédos 
üres mezőre és/vagy forgasd 
el azt tetszőleges irányba. 
 
Háló (1) 
Válassz ki a játékterületen 
egy ellenséges lapkát, és 
tegyél rá egy hálójelzőt. Ez a 
lapka behálózott lesz a 
következő csata végéig. A 
behálózott lapka nem 
mozoghat, nem támadhat,  
és nem használhatja egyik 
képességét sem. 
 



 

Az Abyss 
Urai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

élyen a felszín alatt bújik 
meg a mélységi lények 
démoni hatalmú birodalma. 

E felett uralkodna azok, akikre soha 
nem ragyog le a nap fénye, csupán a 
pokol izzóan vörös lángjai. A felszíni 
birodalmakra gyakorolt hatásuk 
sokkal erősebb, mint ahogy azt 
bárki is sejtené. Ahogyan az is csak 
ámítás, hogy elérhetetlen távolságba 
vannak tőlük, így nem tudnak ártani. 
Több éjszakai rajtaütést is végre 
hajtanak, ami rettegést szít, és 
pusztulást hoz a felszínen élőkre. 
Így azután nem is lenne igazi 
Monolit Arénás összejövetel, ha 
kimaradnának a démoni bajnokok, 
akik párbajra hívják ki a fény 
gyermekeit. 

 Parancsok 
 

Csata (6) 
Egy csatát kezdeményezel. 
Nem játszhatod ki, ha 
bármelyik játékos felhúzta 
már az utolsó lapkáját. A 
játékköröd a csata 
kezdetével véget ér. 
 
Mozgás (2) 
Mozgasd át bármelyik 
lapkádat egy szomszédos 
üres mezőre és/vagy forgasd 
el azt tetszőleges irányba. 
 
Hátralökés (2) 
Válassz ki egy saját lapkád-
dal szomszédos ellenséges 
lapkát, és lökd azt hátra,  
egy vele szomszédos üres 
mezőre úgy, hogy eltávo-
lodjon a te lapkádtól. Ha 
több lehetséges mező is van, 
akkor a lapka tulajdonosa 
dönt, hogy melyikre lökőd-
jön hátra a lapkája. A hátra-
lökés közben az ellenséges 
lapka nem forgatható el. Ha 
az ellenséges lapkát nem 
tudod úgy hátralökni, hogy 
eltávolodjon a saját lapkád-
tól legalább 1 mezőnyit, nem 
használhatod ezt a parancs-
lapkát. 
 
 

 

 Képességek 
 

Alakváltás 
Amikor egy alakváltás képes-
ségű lapkát játszanál ki, 
eltávolíthatod bármelyik 
ellenséges lapkát a játékterü-
letről (akár egy behálózottat is), 
a zászló kivételével, és leteheted 
a helyére ezt a lapkádat. Ezt 
csak egyszer hajthatod végre, 
amikor a lapkádat kijátszod. A 
regeneráció rúnája nem véd az 
alakváltás ellen. 
 
Teleportálás 
Az ilyen képességű lapkádat a 
körödben egyszer bármelyik 
üres mezőre átteheted, és/vagy 
tetszőleges irányba elforgat-
hatod (beleértve egy üres 
monolitdarabot is). 
 
Méreg 
Ha egy ilyen képességű lapkád 
sikeres támadást hajt végre egy 
ellenséges lapka ellen, meg-
mérgezi azt. Tegyél egy méreg-
jelzőt az ellenséges lapkára 
(csak egyet, függetlenül a 
támadásod erejétől). Ha a 
támadásod nem okoz sérülést 
(például egy páncél, vagy egy 
regeneráció rúnája miatt), 
akkor nem helyezhetsz el 
méregjelzőt. Minden csata 
elején (a legelső kezdeménye-
zési fázis előtt) minden lapka  
1-1 sérülést szenved el a rajta 
lévő minden egyes méregjelző 
után. Ha ehhez a lapkához 
csatolva van egy regeneráció 
rúnája, az semlegesíthet 
minden  méregsérülést (ekkor 
a rúna kerül eltávolításra). 
 

 Problémák 
 

Méreg 
Ha már minden méregjelző a játék-
területre került, nem helyezhetők el 
újabbak, és a már ott lévők sem tehetők 
át máshová. Csak a megmérgezett 
lapka megsemmisülésekor kerülhet 
vissza egy méregjelző a közös készletbe. 
Ha a játékkörödben több célpontot is 
megmérgezel, mint ahány jelző még 
van a közös készletben, neked kell 
eldöntened, hogy melyik célpont 
mérgeződjön meg ténylegesen. 
 
 
 méregjelző (5) 
 
 
Lefegyverzés 
Egy lefegyverzés rúnája által lefegy-
verzett morlock nem aktiválódik a 
csata kezdetén. 
 
 

 M



 Zászló 
 

1-es erejű közelharci 
támadás minden irányba, 
valamint rendelkezik egy 
speciális képességgel is: 
minden szomszédos baráti 
lapka közelharci és távol-
sági támadása egyaránt 
méreg képességet kap. Ha 
egy lapka már eleve rendel-
kezik a méreg képességgel, 
semmi nem történik. 

 

 Bajnokok 

 
Mygalomorph (3) 
Közelharci támadás. 

 
Tüske (3) 
Közelharci támadás, és 
méreg képesség. 
 
Káosz (2) 
2-es erejű közelharci 
támadás, távolsági támadás 
és páncél. 
 
Rém (2) 
2-es erejű közelharci 
támadás és háló. 

 
Rémálom (1) 
Háló és teleport képesség. 
 
 
Lidérc (2) 
Közelharci támadás és  
teleport képesség. 

 
Démon (1) 
2-es erejű közelharci 
támadás és alakváltás 
képesség. 
 
 
 
 
 
 
hálójelző (6) 
 

   
 

Rúnák 
 

 
Lefegyverzés rúnája (2) 
A kapcsolt, ellenséges lapkák 
(beleértve a zászlókat is) 
mindaddig nem támadhat-
nak, amíg ehhez a rúnához 
csatlakoznak. Az egyéb 
képességeik megmaradnak 
(háló, páncél, szívósság, 
rúna, stb.), és normálisan 
működnek. Ha egy bajnok 
egy olyan üres mezőre 
rohamoz, amely csatlakozik 
egy lefegyverzés rúnájához, 
még befejezheti a roham 
mozgását, de már nem 
támadhat a rúna képessége 
miatt. A lefegyverzett 
lapkára tegyél egy-egy 
lefegyverzésjelzőt. 

 
Kisebb gyorsaság 
rúnája (2) 
1-gyel növeli a kapcsolt, 
baráti lapkák kezdeménye-
zését. 
 
Teleportálás rúnája (2) 
A kapcsolt, baráti lapkák 
megkapják a teleportálás 
képességet. 
 
Erő rúnája (2) 
Megnöveli eggyel a kapcsolt 
baráti lapkák közelharci 
támadásainak erősségét (de 
csak annak a lapkának, ami 
már alapból is rendelkezett 
közelharci támadással). 
 

 
 

 
Regeneráció rúnája (1) 
Ha egy kapcsolt baráti lapka 
egyetlen támadásból egy 
vagy több sérülést szenved el 
(amely egyetlen forrásból 
származik - mint például egy 
ellenséges játéklapka, 
parancslapka, méregjelzők 
speciális hatása, stb.), el lehet 
dobni a rúnát, és ekkor 
figyelmen kívül lehet hagyni 
ezt a sérülést. 
 
Dupla támadás 
rúnája (1) 
A kapcsolt baráti lapkák még 
egyszer támadhatnak az alap 
támadásuknál eggyel kisebb 
kezdeményezési fázisban. 
Ha a lapka alapból kétszer 
támadhat, akkor kap egy 
harmadik támadást is, eggyel 
kisebb kezdeményezési 
fázisban, mint a későbbi 
támadása. Ha a későbbi 
támadására a 0-ás fázisban 
kerül sor, nem hajthat végre 
harmadik támadást. 
 
 



 

A Királyság 
Védelmezői 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

törpék az ismert világ távoli 
szegletéből származnak. He-
gyekkel borított birodalmuk 

egyfajta akadályt képez a mögöttük 
emelkedő Örök Hegy elképzelhetet-
len hatalmával szemben. Úgy tűnik, 
minden évben egyre erősebbek lesz-
nek, mikor is a bajnokai összegyűl-
nek a Monolit Arénában. A rúnáik 
egyre erőteljesebbé válnak. A ková-
csaik egyre jobb fegyvereket és egyre 
erősebb páncélokat készítenek. A 
mágia és technológia ötvözésével 
pedig minden alkalommal egyre 
rettenetesebb, halálosabb és csodá-
latosabb gépezeteket alkotnak. Nem 
tudható, miként harcolnak az 
erődjeik vonalain túl, de a törpék a 
Monolit Arénában egyre rémisztőbb  
ellenfeleknek számítanak. 

  
 

Csata (5) 
Egy csatát kezdeményezel. 
Nem játszhatod ki, ha 
bármelyik játékos felhúzta 
már az utolsó lapkáját. A 
játékköröd a csata 
kezdetével véget ér. 
 
Hátralökés (3) 
Válassz ki egy saját lapkád-
dal szomszédos ellenséges 
lapkát, és lökd azt hátra, egy 
vele szomszédos üres 
mezőre úgy, hogy eltávo-
lodjon a te lapkádtól. Ha 
több lehetséges mező is van, 
akkor a lapka tulajdonosa 
dönt, hogy melyikre lökőd-
jön hátra a lapkája. A hátra-
lökés közben az ellenséges 
lapka nem forgatható el. Ha 
az ellenséges lapkát nem 
tudod úgy hátralökni, hogy 
eltávolodjon a saját lapkád-
tól legalább 1 mezőnyit, nem 
használhatod ezt a parancs-
lapkát. 

 

  
 

Robbanó keverék (2) 
A parancslapkán látható 
hatóterületen belül az összes 
mezőn lévő lapka 1-1 sérülést 
szenved el (kivéve a zász-
lókat, de beleértve a saját 
lapkákat is). 
 

Sánc (1) 
Válassz ki egy baráti lapkát 
(ami lehet egy zászló is), 
hogy megkapja a szívósság 
képességet. Ennek jelölésé-
hez tedd rá erre a lapkára a 
sáncjelzőt. A jelzőt el kell 
távolítani, ha a lapka 
elszenvedi az első sérülését 
(amit semlegesít). 
 

Forgatás (2) 
Válassz ki egy baráti lapkát, 
és forgasd el tetszőlegesen. 
Nem használhatod be-
hálózott lapka esetén. 
 

Hamis parancs (1) 
Bármely ellenséges lapkát 
(beleértve egy zászlót is) 
elmozgathatsz egy mezővel. 

 

 Problémák Parancsok 
 

Őrzászló 
Egy behálózott zászló nem befolyásolja 
a szomszéd lapkákat. Ha a csata során 
a zászlót behálózó lapka megsemmisül, 
a zászló hatása a következő kezdemé-
nyezési fázis elejétől él. 
 

Például: A rémálom behálózza az őrzászlót, 
amely mellett van egy baráti lapka is. A 
törpe játékos egy robbanó keveréket használ, 
és mindhárom lapka a hatásterületén belül 
van. A rémálom és a baráti lapka egyaránt 
megsemmisül, mivel a zászló szívósságot 
adó képessége még nem kapcsol be. 
 
A regeneráció rúnája 
Ha az őrzászló mellett van, a rúna is 
nehezebben semmisül meg (1 sérülés 
után még továbbra is a táblán marad), 
de nem befolyásolja magának a rúná-
nak a hatását: azaz azt továbbra is el 
kell távolítani a játékterületről, ha 
semlegesíti egy hozzá csatolt baráti 
lapka sérülését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Új szabályok 

 

Forgatás 
A lapka tulajdonosa tetszőleges 
irányba elforgathatja a lapkáját.  
Nem használhatod behálózott 
lapka esetén. 

 
 
 
 

 A



 Zászló 
 

1-es erejű közelharci 
támadás minden irányba, 
valamint rendelkezik egy 
speciális képességgel is: 
minden szomszédos baráti 
lapka megkapja a szívósság 
képességet. Amikor egy 
ilyen lapka 1 sérülést szen-
ved el, nem semmisül meg 
azonnal, hanem csak egy 
sérülésjelzőt kell rátenni. 
Ha a lapkát ellökik a 
zászlótól, vagy a zászlót 
behálózzák, azonnal 
elveszíti a szívósságát, és 
ezzel együtt az extra élet-
pontját (ha a szívósság 
képesség miatt volt már 
csak játékban, azonnal el 
kell távolítani a lapkát). 

 

 Bajnokok 
 

Csatabárdos (3) 
Közelharci támadás, 
kezdeményezés a 2-es és  
1-es fázisokban. 
 
Számszeríjász (3) 
2-es erejű távolsági támadás 
és szívósság képesség. 

 
Veterán (2) 
Közelharci támadás (1-es és 
2-es erejű), és páncél. 

 
Gólem (2) 
Páncél és dupla szívósság 
képesség. Nem tud támadni. 

 
Hadigépezet (1) 
Távolsági támadás. 
 
 
Tanítvány (1) 
Közelharci támadás és 
manőver képesség. 

 
Wyvern (1) 
Közelharci támadás és 
szívósság képesség. 

  
 

Ügyesség rúnája (1) 
A kapcsolt baráti lapkák 
megkapják a manőver 
képességet. 
 
Erősítés rúnája (2) 
Megnöveli eggyel a kapcsolt 
baráti lapkák közelharci és 
távolsági támadásainak 
erősségét (de csak annak a 
lapkának, ami már alapból is 
rendelkezett közelharci-, 
illetve távolsági támadással). 
 
Dupla támadás 
rúnája (1) 
A kapcsolt baráti lapkák még 
egyszer támadhatnak az 
alap támadásuknál eggyel 
kisebb kezdeményezési 
fázisban. Ha a lapka alapból 
kétszer támadhat, akkor kap 
egy harmadik támadást is, 
eggyel kisebb kezdeménye-
zési fázisban, mint a 
későbbi támadása. Ha a 
későbbi támadására a 0-ás 
fázisban kerül sor, nem 
hajthat végre harmadik 
támadást. 
 
 
 

  Rúnák 
 

Regeneráció rúnája (2) 
Ha egy kapcsolt baráti lapka 
egyetlen támadásból egy 
vagy több sérülést szenved el 
(amely egyetlen forrásból 
származik - mint például egy 
ellenséges játéklapka, 
parancslapka, méregjelzők 
speciális hatása, stb.), el lehet 
dobni a rúnát, és ekkor 
figyelmen kívül lehet hagyni 
ezt a sérülést. 
 
Átütés rúnája (1) 
Egy kapcsolt, baráti lapka 
távolsági támadása több 
célponton is képes áthatolni, 
és megsebezni őket. Az adott 
irányba eső minden ellensé-
ges lapka 1-1 sérülést szenved 
el. Az ilyen támadások tovább 
erősíthetők a pontosság és az 
erősítés rúnáival. A páncél a 
megszokott módon véd 
ellene, de nem állítja meg a 
támadást (a páncélos lapka 
mögötti ellenséges lapkák is 
sérülni fognak a támadástól). 
 



 

Az Erdő 
Hírnökei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jsötét erdők, ősi és pulzáló 
mágia - ez az elfek birodalma. 
Ott, ahol több száz egyéb faj, 

lény, szellem és bestia kóborol. Né-
hányan nagyon intelligensek közü-
lük, míg mások épp oly vadak, akár 
maga a természet. A Hírnökök egyik 
örök rejtélye ez: éppen milyen ször-
nyek érkeznek az elfekkel, hogy vállt 
vállnak vetve harcoljanak az aréná-
ban? Mily ősi hatalmak ébrednek fel, 
hogy a győzelmi esélyeket a maguk 
oldalára billentsék? Milyen lények-
kel kell ellenségeiknek szembenéz-
niük, akikkel eddig csak a legősibb 
mítoszokban és mesékben találkoz-
hattak? 

 Parancsok 
 

Csata (6) 
Egy csatát kezdeményezel. 
Nem játszhatod ki, ha 
bármelyik játékos felhúzta 
már az utolsó lapkáját. A 
játékköröd a csata 
kezdetével véget ér. 
 
Mozgás (4) 
Mozgasd át bármelyik 
lapkádat egy szomszédos 
üres mezőre és/vagy forgasd 
el azt tetszőleges irányba. 

 
Pontos lövés (1) 
1 sérülést okoz egy ellensé-
ges lapkának a játékterü-
leten. Nem használhatod 
egy ellenséges zászló ellen. 
 

 
 
 

 Problémák 
 

Morlock 
A Morlock csak a csata legelső kezdemé-
nyezési fázisa előtt támadhat. A regene-
ráció rúnája nem tudja megmenteni a 
morlockot a támadása utáni megsemmi-
süléstől. Ha a morlockot nem tudod 
aktiválni valami miatt a legelső kezdemé-
nyezési fázis előtt (például: behálózták), 
akkor ebben a csatában nem tud támad-
ni, még akkor sem, ha közben a háló 
lekerül róla. Ha a morlock szomszéd-
ságában nincs ellenséges lapka, azaz 
nincs kit támadnia, semmi nem történik. 
A kevesebb kezdeményezést adó 
rúnák hatása nem érinti a morlockot. 
A csata legelső fázisa előtt aktiválan- 
dó összes hatás egy időben történik. 
 

Például: Egy zászlón méregjelzők vannak, de 
van hozzá kapcsolva egy regeneráció rúnája. 
A rúna nem fogja megvédeni a zászlót a 
méreg hatásától, ha a morlock a rúnát 
támadja. A rúna még a csata első fázisa előtt 
megsemmisül, ugyanakkor, amikor a méreg 
is kifejti a hatását. 
 
Dupla támadás 
Ha egy lapka alapból két különböző 
fázisban támad (például: vadász, vagy 
wyrm), és kapcsolódik hozzá egy dupla 
támadás rúnája, akkor az extra táma-
dásra csak a kisebbik kezdeményezési 
fázis után eggyel következő fázisban 
kerül sor, ha ez a kisebbik kezdemé-
nyezési fázis nem nulla (ez esetben az 
extra támadásra nem kerül sor). 
 

Például: A vadász, ha más rúna nem kap-
csolódik hozzá, nem kapja meg az extra 
támadását, és csak az alap 3-as és 0-ás 
fázisban támadhat. A wyrm viszont igen, ő ez 
esetben a 2-es, 1-es és 0-ás fázisokban is tud 
támadni. 
 

 
 
 

 É



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morlock (2) 
A csata legelején (még az első 
kezdeményezési fázis előtt), 
a morlock megtámadhat egy 
szomszédos ellenséges lapkát 
abba az irányba, amerre a 
villámszimbólum mutat. 
Ezután mind a megtámadott 
lapka, mind a morlock 
megsemmisül, és mindkét 
lapkát el kell távolítani a 
játékterületről. A morlock 
nem tud megsemmisíteni, 
vagy sérülést okozni egy 
zászlónak. Ilyen esetben csak 
a morlockot kell eltávolítani a 
játékterületről. 
 
 
Szikra (4) 
Távolsági támadás. 
 
 
Vadász (2) 
Távolsági támadás, 
kezdeményezés a 3-as és  
0-ás fázisokban. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varázsló (1) 
2-es erejű távolsági támadás. 

 
Herne (2) 
2-es erejű közelharci 
támadás, és manőver, 
képesség. 
 
Orgyilkos (3) 
A csata során az orgyilkos  
1 sérülést okozhat bármelyik 
ellenséges lapkának a 
játékterületen (nem csak a 
szomszédos lapkáknak) 
beleértve a zászlókat is. Ez a 
támadás normál közelharci 
támadásnak számít, így az 
erő rúnája erősítheti a 
támadását. 

 
Wyrm (1) 
1-es erejű közelharci 
támadás minden irányba, 
kezdeményezés a 2-es és  
1-es fázisokban, valamint 
manőver képesség. 
 

  
 

Kisebb gyorsaság 
rúnája (3) 
1-gyel növeli a kapcsolt, 
baráti lapkák kezdeménye-
zését. 
 

Nagyobb gyorsaság 
rúnája (1) 
2-vel növeli a kapcsolt, 
baráti lapkák kezdeménye-
zését. 
 

Regeneráció rúnája (2) 
Ha egy kapcsolt baráti lapka 
egyetlen támadásból egy 
vagy több sérülést szenved el 
(amely egyetlen forrásból 
származik - mint például 
egy ellenséges játéklapka, 
parancslapka, méregjelző 
speciális hatása, stb.), el 
lehet dobni a rúnát, és ekkor 
figyelmen kívül lehet hagyni 
ezt a sérülést. 
 

  Zászló  
 

Rúnák 
 

Pontosság rúnája (1) 1-es erejű közelharci támadás 
minden irányba, valamint 
rendelkezik egy speciális 
képességgel is: minden 
szomszédos baráti lapka 
megkapja a manőver 
képességet. 

Megnöveli eggyel a kapcsolt 
baráti lapkák távolsági 
támadásainak erősségét (de 
csak annak a lapkának, ami 
már alapból is rendelkezett 
távolsági támadással). 
  
Dupla támadás  Bajnokok 
rúnája (1) 
A kapcsolt baráti lapkák még 
egyszer támadhatnak az alap 
támadásuknál eggyel kisebb 
kezdeményezési fázisban. 
Ha a lapka alapból kétszer 
támadhat, akkor kap egy 
harmadik támadást is, eggyel 
kisebb kezdeményezési 
fázisban, mint a későbbi 
támadása. Ha a későbbi 
támadására a 0-ás fázisban 
kerül sor, nem hajthat végre 
harmadik támadást. 


