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HIBAIGAZÍTÁS 
Az Árnykirály (The Shadow King) alapjátékbeli kalandkártya felfedezés akciója 
elől lemaradt az akciószimbólum ($). A kártya ezen sora helyesen így szól:  
1$: Kutasd át a Sirám-hegységet. 

 

SZABÁLYPONTOSÍTÁS 
 
TÁMADÁS 
A támadás egy olyan harci akció (beleértve a képesség aktiválását is), amely 
képes sérülést okozni az aktiválása pillanatában. Nem számít, hogy a képesség 
ténylegesen okoz-e sérülést, vagy sem, ettől függetlenül az ilyen képességek 
mindegyike támadásnak számít. 
 

Például: Tövis mester (Master Thorn) „Elme fúzió” (Mind Meld) képessége nem 
számít támadásnak, hiszen semmiféle sérülést nem okoz abban a pillanatban, 
amikor a játékos ezt aktiválja. Lyssa „Préda becserkészése” (Stalk Prey) 
képessége viszont már támadásnak számít, mert megvan rá a lehetőség, hogy 
azonnali sérülést okozzon. 

 

GYIK 
K: Játszható ez a játék szóló módban is? 
V: Bár hivatalosan nem támogatja a játékszabály ezt a módot, de játszhatod 
egyedül is, ha minden egyes választást te magad végzel el az ellenséged helyett 
is. Hasonlóan, mintha egy másik játékos irányítaná az ellenfeledet, neked is úgy 
kell helyette a döntéseit meghoznod, hogy a létező legnagyobb kárt okozhassa a 
karakterednek. Ha egy olyan kártyát húzol, aminek végrehajtásához szükséged 
lenne egy másik hősre (például: „A Game of Wits”) egyszerűen dobd el ezt a 
lapot, és húzz helyette egy újat. 
 
K: A táblán bárhol vásárolhatok a „Feketepiac” (Black Market) képességkártya 
segítségével? 
V: Igen. Nem szükséges, hogy egy város, vagy bármilyen más speciális mezőn 
tartózkodjon a karaktered ahhoz, hogy úgy tudj vásárolni, mintha egy városban 
lennél. 
 
K: Ahhoz, hogy el tudjak hagyni egy víz típusú terepmezőt, szükséges egy víz 
terepszimbólumot dobnom? 
V: Nem. Egy olyan terepszimbólumot kell dobnod, amilyen típusú mezőre a víz 
mezőről akarsz mozogni. Víz szimbólumot csak a víz típusú mezőre való 
mozgáshoz kell dobnod. 
 
K: Mi történik, ha a karakteremet legyőzi harcban egy főgonosz? 
V: Kiesel a játékból. 
 
K: Használhatja Tövis mester az „Elme fúzió” képességét, miután legyőzték őt? 
V: Nem. Ha egy karaktert legyőznek, már semmilyen képességét nem használ-
hatja. 
 
K: Okozhat a hősöm mágikus és fizikai sérülést egyszerre? 
V: Nem. Mindkét fajta szimbólum használata külön harci akciót igényel. 

K: Vorakeshnek ki kell-e fizetnie a „Halottélesztés” képességével aktivált 
ellenség % képességének költségét? 
V: Nem. Csak a „Halottélesztés” képesség végrehajtásához kell 1% szimbólumot 
fizetned. 
 
K: Tud csereberélni a hősöm a mozgása közben? 
V: Igen. Csereberélhetsz bármikor, amikor egy másik hős mezőjére lépsz. 
 
K: Vérerdei Laurel (Laurel of Bloodwood) használhatja az „Útkeresés” 
(Pathfinding) képességét amikor nem mozgás céljából dob a terepkockákkal 
(például egy felfedezés során)? 
V: Igen. Ha Laurelnek bármilyen okból terepkockával kell dobnia, használhatja 
az „Útkeresés” képességét. 
 
K: Amikor újradobhatok egy harcjelzőt, újradobhatom egy már elköltött 
harcjelzőmet is? 
V: Nem. Csak akkor dobhatod újra egy már elköltött harcjelződet, ha erre a 
képesség kifejezetten utal. 
 
K: A főgonoszok mind a 7 harcjelzőt használják, beleértve a mesterjelzőt is? 
V: Igen. A főgonoszok minden esetben mester szintű ellenségeknek számítanak. 
 
K: Mi történik, ha a karakteremet legyőzi egy kártya képessége, és nem egy harc 
során veszítem el az összes életpontomat? 
V: Ha egy kártya képessége akkora sebzést okoz a karakterednek, hogy az eléri 
az életpontjai számát, a következő akciódat pihenéssel kell töltened. 
 
K: Használhatom a „Konvertálás” (Conversion) képességkártyát arra, hogy 
mágikus sérülést okozzak ellenségemnek, ha a harci tartalékában nincs š 
szimbólum? 
V: Igen. Nem muszáj eltávolítanod a harci tartalékából egy š szimbólumú 
harcjelzőt ahhoz, hogy egy mágikus sérülést okozz neki. 
 
K: A „Kohóvár hőse” (Hero of Forge) történetkártya 3 akcióba kerülő utasítását 
végrehajthatom 2 kör alatt? 
V: Nem. A 3 akciódat egyetlen köröd során kell elköltened ahhoz, hogy 
megkapd a társat erről a kártyáról. 
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