
A Kráken
TOMBOLÁS

A LÁDA DÜHE

+

A hatótávolságon belül lévő összes
mező ellen (egyszer dobj, és alkal-

mazd az eredményt az összes mezőre).
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CSÁPZÚZÁS

Minden aktiváció után, amiben

a Kráken sérülést szenvedett.

Dobj egy kockával.      dobás
esetén aktiváld a Krákent.

A Kráken minden 3 sérülése
után adj +1-et a dobás értékéhez.16

Az összes hős ellen a játéktáblán (dobj

külön mindegyik hősnek). A találatok
4 sérülést okoznak, és további +1 sérülést
minden        után, amennyivel az adott hős 
Kráken Tartaléka magasabb az ellenfelénéél.

+1 *

Mikor a Kráken felkerül a játéktáblára, a
magasabb       Kráken Tartalékkal rendel-
kező csapat hősei 3 sérülést szenvednek

(egyenlőség esetén minden hős).
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Tengeri szörnyg y

Tengeri sárkány

S VIZEKVESZÉLYES

éges hős vízbeAmikor egy ellensé

Sárkánytólkerül a Tengeri 

lságban.3 mező távol

rülést szenved.Az adott hős 4 sér

++ 23

elsősorban.Hősöket céloz e
2 sérüléstA találatok 2
ősöknek.okoznak a hő

ordulónkéntEz a képesség fo
asználható.max kétszer ha
 mezőn belülCélozz meg egy 1
távolítsd el azttalálható pallót és t
jta lévő figuráka játéktábláról, a raj

ak. Helyezd visszapedig vízbe kerülnek
ára a kör végén.ka pallót a játéktábláj k

SZÁJFALÁNK

SZTÍTÁSAPALLÓ ELPUS
 

8
Helyezd a Tengeri Sárkányt bármely

szabad tengeri mezőre. A Tengeri Sárkány
csak a tengeri mezőkön mozoghat.



Tengeri szörnyg y

Szirén

AZ URALKODÁS DALA

+ 33

A támadás nem okoz sebzést,
tviszont mozgasd az eltalált hősöket
stalálatonként 1 mezővel. A támadás

az összes hősre hatással van
(dobj külön mindegyiknek).

A BEHÓDOLÁS
DALA

m

6 Helyezd a Szirént a játéktáblára bármely
tengeri mezőtől 1 mező távolságba.

++ 3311

zA támadás sebzést nem okoz, de az
ÁKeltalált hősök KÁBULTAK és NÉMÁ
ssallesznek. Minden ellenséges hősre hatás

van (dobj külön mindegyiknek).

A HANGZAVAR DALA

Célozz meg 1 ellenséges hőst 3 mezőn
belül. Azonnal mozgathatod max

2 mezővel, és végezhetsz vele 1 támadást.
A támadással a szövetségeseit is

célozhatod. Az ellenséges hős nem kap
      -t ha kiüt egy figurát a támadással.     



in range ).

).

ELSÖPRŐ HULLÁMOK

Dobj egy kockával, valahányszorD
egy ellenséges hős pallón kezdi
az aktivációját, vagy rálép egy

pallóra.      + dobás esetén
vízbe kerül.

Tengeri szörnyg y

Poszeidón avatárja POSZEIDÓN ÍTÉLETE

10
Helyezd Poszeidón avatárját bármely
pallóra, mikor felhelyezed a táblára.

A pallón lévő összes figura vízbe kerül.

Húzz 2 hullám kártyát.

A HULLÁMOK URA

lülPoszeidón avatárjától 2 mezőn bel
tlévő szövetséges hősök 3 sérülést
őgyógyulnak. A 2 mezőn belül lévő
ek.ellenséges hősök 3 sérülést szenvedne

    



PÁNCÉLOZOTT
VÉDELMEZŐ

célozza,Ha egy támadás azt a mezőt c
támadás-amelyen Héjroppantó is áll, a t
e azokatnak őt kell céloznia (beleértve
ősorbana támadásokat is, amelyek első

ak).más figurákat céloznána

KROPPANTÓ OLLÓK

Tengeri szörnyg y

Héjroppantó

12 Helyezd Héjroppantót bármely
szövetséges elhelyezési pontra.

yvele egyMozgasd Héjroppantót és a v
xkat maxmezőn lévő legénység figurák
ntóroppan2 mezővel. A mozgás során Héjr

oghat,csak olyan útvonalon mozo
ggénységamelyen normál esetben a leg

ele egyis mozoghatna. Ezután a ve
dhat is.dh imezőn lévő legénység támadl l d

STOPPOLÁS
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znak.A találatok VÉRZÉST oko
objMinden      találat után d

1 további kockával.

Alap támadás

    


