MAGE KNIGHT
K Á R T Y Á K

Alap Akciókártyák
1, 2/16.
TOMBOLÁS (RAGE)
2 Támadás, vagy 2 Védekezés.
---
4 Támadás.


3/16.
ELTÖKÉLTSÉG (DETERMINATION)
2 Támadás, vagy 2 Védekezés
---
5 Védekezés


4, 5/16.
FÜRGESÉG (SWIFTNESS)
2 Mozgás
---
3 Távharci Támadás


6, 7/16.
MENETELÉS (MARCH)
2 Mozgás
---
4 Mozgás


8, 9/16.
KITARTÁS (STAMINA)
2 Mozgás
---
4 Mozgás


10/16.
NYUGALOM (TRANQUILITY)
1 Gyógyulás, vagy húzz egy kártyát.
---
2 Gyógyulás, vagy húzz két kártyát.


11/16.
ÍGÉRET (PROMISE)
2 Befolyás
---
4 Befolyás
 
12/16.
FENYEGETÉS (THREATEN)
2 Befolyás.
---
5 Befolyás.
A fordulód végén -1 Megítélés.


13/16.
KRISTÁLYOSÍTÁS (CRYSTALLIZE)
Amikor ez kijátszod, akkor fizess még egy alapszínű manát is. Kapsz egy ugyanilyen színű kristályt a Leltáradba.
---
Kapsz egy tetszőleges színű kristályt a Leltáradba.


14/16.
MANAVONZÁS (MANA DRAW)
Ebben a fordulóban felhasználhatsz egy további manakockát a Forrásból.
---
Vegyél el egy manakockát a Forrásból és állítsd egy aranytól különböző színűre. Kapsz két olyan színű manajelzőt. Ne dobd újra ezt a kockát, amikor visszateszed a Forrásba.


15/16.
ÖSSZPONTOSÍTÁS (CONCENTRATION)
Kapsz egy kék, fehér, vagy vörös mamajelzőt.
---
Amikor ezt kijátszod, akkor ezzel együtt játssz ki egy másik Akciókártyát is. Használd ingyen annak a kártyának az erősebb hatását. Ha az a hatás Mozgást, Befolyást, Védekezést, vagy bármilyen típusú Támadást biztosít, akkor ahhoz az értékhez adj plusz 2-t.


16/16.
RÖGTÖNZÉS (IMPROVISATION)
Dobj el egy másik kártyát a kezedből, hogy 3 Mozgást, 3 Befolyást, 3 Támadást, vagy 3 Védekezést kapj.
---
Dobj el egy másik kártyát a kezedből, hogy 5 Mozgást, 5 Befolyást, 5 Támadást, vagy 5 Védekezést kapj.

 11/16. Norowas
NEMES VISELKEDÉS (NOBLE MANNERS)
2 Befolyás.
Ha ezt egy interakció során használod, akkor a forduló végén kapsz +1 Dicsőséget. 
---
4 Befolyás.
Ha ezt egy interakció során használod, akkor a forduló végén kapsz +1 Dicsőséget és +1 Megítélést. 


3/16. Tovak
JÉGHIDEG KEMÉNYSÉG (COLD TOUGHNESS)
2 Jég Támadás, vagy 3 Jég Védekezés.
---
5 Jég Védekezés. +1 Jég Védekezést kapsz minden egyes különleges képességért, támadás színért és ellenállásért, ami a kivédett ellenség jelzőjén található (vagy pedig minden egyes, az ellenfél által a támadás során elköltött manáért).


3/16. Arythea
HARCTÉRI SOKOLDALÚSÁG (BATTLE VERSATILITY)
2 Támadás, 2 Védekezés, vagy 1 Távharci Támadás.
---
4 Támadás, 4 Védekezés, 3 Tűz Támadás, 3 Tűz Védekezés, 3 Távharci Támadás, vagy 2 Ostrom Támadás.


15/16. Goldyx
AKARAT FÓKUSZÁLÁS (WILL FOCUS)
Kapsz egy kék, fehér, vagy vörös mamajelzőt, vagy pedig kapsz egy zöld kristályt a Leltáradba.
---
Amikor ezt kijátszod, akkor ezzel együtt játssz ki egy másik Akciókártyát is. Használd ingyen annak a kártyának az erősebb hatását. Ha az a hatás Mozgást, Befolyást, Védekezést, vagy bármilyen típusú Támadást biztosít, akkor ahhoz az értékhez adj plusz 3-at.


 Haladó Akciókártyák

1/28.
TŰZGOLYÓ (FIRE BOLT)
Kapsz egy vörös kristályt a Leltáradba.
---
3 Távharci Tűz Támadás


2/28.
JÉGGOLYÓ (ICE BOLT)
Kapsz egy kék kristályt a Leltáradba.
---
3 Távharci Jég Támadás


3/28.
SEBES GOLYÓ (SWIFT BOLT)
Kapsz egy fehér kristályt a Leltáradba.
---
4 Távharci Támadás


4/28.
ROMBOLÓ GOLYÓ (CRUSHING BOLT)
Kapsz egy zöld kristályt a Leltáradba.
---
3 Ostrom Támadás


5/28.
VÉRES TOMBOLÁS (BLOOD RAGE)
2 Támadás.
Elszenvedhetsz egy Sebesülést, hogy ezt 5 Támadásra növeld.
---
4 Támadás.
Elszenvedhetsz egy Sebesülést, hogy ezt 9 Támadásra növeld.


6/28.
JÉGPAJZS (ICE SHIELD)
3 Jég Védekezés
---
3 Jég Védekezés. Az egyik ilyen módon kivédett ellenség Páncélját csökkentsd le 3-mal. A Páncél nem csökkenthető 1 alá.
 7/28.
ÜGYESSÉG (AGILITY)
2 Mozgás.
Harc közben, ebben a fordulóban a Mozgás fázisból megmaradt Mozgáspontokat egy az egyben felhasználhatod Támadáspontokként.
---
4 Mozgás.
Harc közben, ebben a fordulóban a Mozgás fázisból megmaradt Mozgáspontokat egy az egyben felhasználhatod Támadáspontokként, vagy 2 Mozgáspontot 1 Távharci Támadáspontként.


8/28.
FRISSÍTŐ SÉTA (REFRESHING WALK)
2 Mozgás, vagy 1 Gyógyulás
---
4 Mozgás, vagy 2 Gyógyulás


9/28.
MEGFÉLEMLÍTÉS (INTIMIDATE)
4 Befolyás, vagy 3 Támadás.
A fordulód végén -1 Megítélést kapsz.
---
8 Befolyás, vagy 7 Támadás.
A fordulód végén -2 Megítélést kapsz.


10/28.
JÉGHÍD (FROST BRIDGE)
2 Mozgás.
Ebben a fordulóban a mocsarak Mozgásköltsége 1-re csökken.
---
4 Mozgás.
Ebben a fordulóban képes vagy áthaladni a tavakon és a tavak és mocsarak Mozgásköltsége 1-re csökken.
 11/28.
A SZÉL DALA (SONG OF WIND)
2 Mozgás.
Ebben a fordulóban a síkságok, sivatagok és pusztaságok Mozgásköltsége 1-gyel csökken, legkevesebb 0-ra.
---
4 Mozgás.
Ebben a fordulóban a síkságok, sivatagok és pusztaságok Mozgásköltsége 2-vel csökken, legkevesebb 0-ra. Fizethetsz egy kék manát, hogy ebben a fordulóban 0 Mozgásköltséggel keresztülmozoghass a tavakon.


12/28.
ÚTKERESÉS (PATH FINDING)
2 Mozgás.
Ebben a fordulóban minden terep Mozgásköltsége 1-gyel csökken, de legkevesebb 2-re.
---
4 Mozgás.
Ebben a fordulóban minden terep Mozgásköltsége 2-re csökken.


13/28.
VÉRSZERTARTÁS (BLOOD RITUAL)
Szenvedj el egy Sebesülést. Kapsz egy vörös manajelzőt és egy tetszőlegesen választott színű manajelzőt (nem csak az alapszínek közül választhatsz).
---
Szenvedj el egy Sebesülést. Kapsz három tetszőlegesen választott színű manajelzőt (nem csak az alapszínek közül választhatsz).


14/28.
TISZTA MÁGIA (PURE MAGIC)
Amikor ezt kijátszod, akkor fizess egy manát.
Ha zölddel fizettél, akkor 4 Mozgás. Ha fehérrel fizettél, akkor 4 Befolyás. Ha kékkel fizettél, akkor 4 Védekezés. Ha vörössel fizettél, akkor 4 Támadás.
---
Amikor ezt kijátszod, akkor fizess egy manát.
Ha zölddel fizettél, akkor 7 Mozgás. Ha fehérrel fizettél, akkor 7 Befolyás. Ha kékkel fizettél, akkor 7 Védekezés. Ha vörössel fizettél, akkor 7 Támadás.
 15/28.
HŐSI TÖRTÉNET (HEROIC TALE)
3 Befolyás.
Ebben a fordulóban minden toborzott Egységedért +1 Megítélést kapsz a fordulód végén.
---
6 Befolyás.
Ebben a fordulóban minden toborzott Egységedért +1 Dicsőséget és +1 Megítélést kapsz a fordulód végén.


16/28.
REGENERÁLÓDÁS (REGENERATION)
1 Gyógyulás.
Tedd Felkészültté az egyik I, vagy egy II szintű Egységedet.
---
2 Gyógyulás.
Tedd Felkészültté az egyik I, II, vagy egy III szintű Egységedet.


17/28.
BELE A KÖZEPÉBE (INTO THE HEAT)
Játszd ki ezt a kártyát a harc elején. Minden Egységed Támadás és Védekezés értéke megnő 2-vel ebben a harcban. Ebben a fordulóban nem oszthatsz sebzéseket az Egységeidre.
---
Játszd ki ezt a kártyát a harc elején. Minden Egységed Támadás és Védekezés értéke megnő 3-mal ebben a harcban. Ebben a fordulóban nem oszthatsz sebzéseket az Egységeidre.


18/28.
FESZES TEMPÓ (STEADY TEMPO)
2 Mozgás. Ahelyett, hogy a fordulód végén a dobott lapjaid közé tennéd ezt a kártyát, a Cselekedet paklid aljára helyezheted, amennyiben a paklid nem üres.
---
4 Mozgás. Ahelyett, hogy a fordulód végén a dobott lapjaid közé tennéd ezt a kártyát, a Cselekedet paklid tetejére helyezheted.


19/28.
DIPLOMÁCIA (DIPLOMACY)
2 Befolyás.
Ebben a fordulóban a Befolyást Védekezésként használhatod.
---
2 Befolyás.
Válaszd ki, hogy Jég, vagy Tűz. Ebben a fordulóban a Befolyást a választott elem Védekezéseként használhatod.
 20/28.
SZÜKSÉGBEN (IN NEED)
2 Befolyás.
További 1 Befolyást kapsz minden egyes a kezedben tartott, vagy az egyik irányításod alatt álló Egységeden található Sebesülés kártyák után.
---
4 Befolyás.
További 2 Befolyást kapsz minden egyes a kezedben tartott, vagy az egyik irányításod alatt álló Egységeden található Sebesülés kártyák után.


21/28.
SZÉTBOMLASZTÁS (DECOMPOSE)
Amikor ezt a kártyát kijátszod, akkor dobj el a játékból egy kézben tartott Akciókártyát. Kapsz a Leltáradba két, a játékból eldobott kártya színével megegyező színű kristályt.
---
Amikor ezt a kártyát kijátszod, akkor dobj el a játékból egy kézben tartott Akciókártyát. Kapsz a Leltáradba egy-egy kristályt azokból az alapszínekből, amelyek színe nem egyezik meg a játékból eldobott kártya színével.


22/28.
KRISTÁLY TUDOMÁNY (CRYSTAL MASTERY)
Kapsz egy olyan kristályt a Leltáradba, amilyen színű kristállyal már rendelkezel.
---
Minden, ebben a fordulóban elköltött kristály visszakerül a Leltáradba a forduló végén.


23/28.
MANAVIHAR (MANA STORM)
Válassz ki egy alapszínt mutató manakockát a Forrásból. Kapsz egy olyan színű kristályt a Leltáradba, majd azonnal dobd újra a kockát és tedd vissza a Forrásba.
---
Dobd újra az összes kockát a Forrásban. Felhasználhatsz három extra kockát a Forrásból, és tetszőleges alapszínűként használhatsz fekete és arany eredményű kockákat, függetlenül a Körtől.
 24/28.
RAJTAÜTÉS (AMBUSH)
2 Mozgás.
Adj +1-et az első tetszőleges típusú Támadás kártyádhoz, vagy pedig +2-t az első tetszőleges típusú Védekezés kártyádhoz, ezek közül ahhoz, amelyiket előbb játszod ki a fordulód során.
---
4 Mozgás.
Adj +2-t az első tetszőleges típusú Támadás kártyádhoz, vagy pedig +4-et az első tetszőleges típusú Védekezés kártyádhoz, ezek közül ahhoz, amelyiket előbb játszod ki a fordulód során.


25/28.
MAXIMÁLIS HATÁS (MAXIMAL EFFECT)
Amikor ezt kijátszod, akkor ezzel együtt játssz ki egy másik Akciókártyát is. Használd háromszor annak a kártyának az alaphatását. Ezután dobd el a játékból azt a kártyát.
---
Amikor ezt kijátszod, akkor ezzel együtt játssz ki egy másik Akciókártyát is. Használd kétszer annak a kártyának az erősebb hatását (ingyen). Ezután dobd el a játékból azt a kártyát.


26/28.
MÁGIKUS TEHETSÉG (MAGIC TALENT)
Dobj el egy kártyát a kezedből. Ebben a fordulóban úgy játszhatsz ki egy Varázslatot a Varázslat kínálatból, mintha az a kezedben volna. Az a kártya a Varázslat kínálatban marad.
---
Amikor ezt kijátszod, akkor fizess egy tetszőleges színű manát. Vegyél el egy ilyen színű Varázslatot a Varázslat kínálatból és tedd az eldobott lapjaid közé.


27/28.
TANULÁS (LEARNING)
2 Befolyás.
Ebben a fordulóban egyszer fizethetsz 6 Befolyást, hogy áttegyél egy Haladó Akció kártyát a Haladó Akció kínálatból az eldobott lapjaid közé.
---
4 Befolyás.
Ebben a fordulóban egyszer fizethetsz 9 Befolyást, hogy a kezedbe vegyél egy Haladó Akció kártyát a Haladó Akció kínálatból.
 28/28.
GYAKORLÁS (TRAINING)
Dobj el a játékból egy Akciókártyát a kezedből, majd vegyél el egy ugyanilyen színű kártyát a Haladó Akció kínálatból és tedd az eldobott lapjaid közé.
---
Dobj el a játékból egy Akciókártyát a kezedből, majd vegyél a kezedbe egy ugyanilyen színű kártyát a Haladó Akció kínálatból.


Ereklye kártyák

1/16.
A DICSŐSÉG LOBOGÓJA (BANNER OF GLORY)
Rendeld az egyik általad irányított Egységhez. Ez az Egység +1 Páncélt kap, valamint +1-et minden általa végrehajtott támadásra és védekezésre. Minden alkalommal, amikor ez az Egység támad, vagy védekezik, akkor kapsz +1 Dicsőséget.
---
Az általad irányított Egységek +1 Páncélt kapnak, valamint +1-et minden általuk végrehajtott támadásra és védekezésre. Ebben a fordulóban minden alkalommal, amikor az Egységeid támadnak, vagy védekeznek, akkor kapsz +1 Dicsőséget.

2/16.
A RETTEGÉS LOBOGÓJA (BANNER OF FEAR)
Rendeld az egyik általad irányított Egységhez. A harc Védekezés fázisa alatt kimerültté teheted ezt az Egységet azért, hogy egy támadást semlegesítsen. Ha így teszel, akkor +1 Dicsőséget kapsz.
---
Ebben a harcban hagyd ki a Védekezés és a Sebesülések Szétosztása fázisokat.


3/16.
A VÉDELEM LOBOGÓJA (BANNER OF PROTECTION)
Rendeld az egyik általad irányított Egységhez. Ez az Egység +1 Páncélt, tűz ellenállást és jég ellenállást kap.
---
A fordulód végén visszatehetsz a Sebsülés pakliba minden olyan Sebesülést, amelyet ebben a fordulóban szereztél.


 4/16.
A BÁTORSÁG LOBOGÓJA (BANNER OF COURAGE)
Rendeld az egyik általad irányított Egységhez. Körönként egyszer, a harc kivételével, átfordíthatod ezt a kártyát képpel lefelé, hogy Felkészültté tedd ezt az Egységet. Egy Kör elején ismét fordítsd vissza a kártyát.
---
A harc kivételével, bármikor kijátszhatod ezt a kártyát, hogy Felkészültté tedd az összes Egységedet.


5/16.
RUBIN GYŰRŰ (RUBY RING)
Tegyél egy vörös manajelzőt és egy vörös kristályt a Leltáradba. +1 Dicsőség.
---
Végtelen számú vörös és fekete mana áll a rendelkezésedre ebben a fordulóban. +1 Dicsőséget kapsz minden olyan vörös Varázslásért, amelyet ebben a fordulóban hajtasz végre.


6/16.
ZAFÍR GYŰRŰ (SAPPHIRE RING)
Kapsz egy kék manajelzőt és egy kék kristályt a Leltáradba. +1 Dicsőség.
---
Végtelen számú kék és fekete mana áll a rendelkezésedre ebben a fordulóban. +1 Dicsőséget kapsz minden olyan kék Varázslásért, amelyet ebben a fordulóban hajtasz végre.


7/16.
GYÉMÁNT GYŰRŰ (DIAMOND RING)
Kapsz egy fehér manajelzőt és egy fehér kristályt a Leltáradba. +1 Dicsőség.
---
Végtelen számú fehér és fekete mana áll a rendelkezésedre ebben a fordulóban. +1 Dicsőséget kapsz minden olyan fehér Varázslásért, amelyet ebben a fordulóban hajtasz végre.


8/16.
SMARAGD GYŰRŰ (EMERALD RING)
Kapsz egy zöld manajelzőt és egy zöld kristályt a Leltáradba. +1 Dicsőség.
---
Végtelen számú zöld és fekete mana áll a rendelkezésedre ebben a fordulóban. +1 Dicsőséget kapsz minden olyan zöld Varázslásért, amelyet ebben a fordulóban hajtasz végre.
 9/16.
AZ IGAZSÁG KARDJA (SWORD OF JUSTICE)
Amikor ezt kijátszod, akkor eldobhatsz a kezedből bármennyi kártyát. Minden egyes ilyen módon eldobott kártyáért 3 Támadást kapsz. +1 Dicsőséget kapsz minden olyan ellenségért, amelyet ebben a fordulóban győzöl le.
---
Megduplázza a hozzájárulást a Támadás fázis alatt végrehajtott minden egyes fizikai támadásodhoz ebben a fordulóban. Az ellenség elveszíti a fizikai ellenállását ebben a fordulóban. +1 Dicsőséget kapsz minden olyan ellenségért, amelyet ebben a fordulóban győzöl le.


10/16.
A HARAG KÜRTJE (HORN OF WRAITH)
6 Ostrom Támadás.
Dobj egy manakockával. Ha feketét, vagy vörösed dobsz, akkor elszenvedsz egy Sebesülést.
---
6 Ostrom Támadás.
Ehhez az Ostrom Támadáshoz hozzáadhatsz még legfeljebb +6-ot. Minden hozzáadott +1-ért dobj egy manakockával. Minden egyes fekete, vagy vörös dobásért elszenvedsz egy Sebesülést.


11/16.
FENEKETLEN ZSÁKNYI ARANY (ENDLESS BAG OF GOLD)
4 Befolyás, +2 Dicsőség.
---
9 Befolyás, +3 Dicsőség.


12/16.
FENEKETLEN ERSZÉNNYI DRÁGAKŐ (ENDLESS GEM POUCH)
Dobj egy manakockával kétszer. Kapsz egy kristályt a Leltáradba minden ilyen módon kidobott színből (ha aranyat dobsz, akkor te választod meg a színt). Ha feketét dobsz, akkor a kristály helyett +1 Dicsőséget kapsz.
---
Kapsz egy-egy manajelzőt mindegyik alapszínből. Továbbá kapsz egy arany (ha nappal játszod ki), vagy pedig egy fekete (ha éjszaka játszod ki) manajelzőt.


 13/16.
ARANY KEHELY (GOLDEN GRAIL)
2 Gyógyulás.
+1 Dicsőséget kapsz minden egyes olyan gyógyuláspontért, amelyet ez a kártya biztosított ebben a fordulóban.
---
6 Gyógyulás.
Minden alkalommal, amikor ebben a fordulóban meggyógyítasz egy kézben tartott Sebesülést, akkor húzz egy kártyát.


14/16.
A BÖLCSESSÉG KÖNYVE (BOOK OF WISDOM)
Dobj el a játékból egy kézben tartott Akciókártyádat. Vegyél a kezedbe egy olyan színű Haladó Akció kártyát a Haladó Akció kínálatból, amelynek színe megegyezik az eldobott Akció színével.
---
Dobj el a játékból egy kézben tartott Akciókártyádat. Vegyél a kezedbe egy olyan színű Varázslatot a Varázslat kínálatból, amelynek színe megegyezik az eldobott Akció színével, valamint tegyél a Leltáradba egy ugyanilyen színű kristályt.


15/16.
A NAP AMULETTJE (AMULET OF SUN)
Kapsz egy arany manajelzőt. Ha ez a kártya Éjszaka kerül kijátszásra, akkor az erdők mozgásköltségei 3-ra csökkennek, valamint használhatsz arany manákat és felfedheted a közelben lévő megerősített helyek helyőrségeit és minden romot ugyanúgy, mintha Nappal volna.
---
Ugyanaz, mint az alaphatás, kivéve, hogy egy helyett három arany manajelzőt kapsz.


16/16.
A SÖTÉTSÉG AMULETTJE (AMULET OF DARKNESS)
Kapsz egy tetszőleges színű manajelzőt. Ha ez a kártya Nappal kerül kijátszásra, akkor a sivatagok mozgásköltségei 3-ra csökkennek, valamint használhatsz fekete manákat ugyanúgy, mintha Éjszaka volna.
---
Ugyanaz, mint az alaphatás, kivéve, hogy egy helyett három tetszőleges színű manajelzőt vehetsz el.
 Varázslat kártyák

1/20.
TŰZLABDA (FIREBALL)
5 Távharci Tűz Támadás.
---
TŰZVIHAR (FIRESTORM)
Szenvedj el egy Sebesülést.
8 Ostrom Tűz Támadás.


2/20.
HÓVIHAR (SNOWSORM)
5 Távharci Jég Támadás.
---
JÉGVIHAR (BLIZZARD)
Szenvedj el egy Sebesülést.
8 Ostrom Jég Támadás.


3/20.
RAJTAÜTÉS (EXPOSE)
A célpont ellenség elveszíti a megerősített jellemzőjét, valamint minden ellenállását ebben a harcban.
2 Távharci Támadás.
---
TÖMEGES RAJTAÜTÉS (MASS EXPOSE)
Az ellenségek elveszítik a megerősített jellemzőiket ebben a harcban, vagy pedig az ellenségek elveszítik minden ellenállásukat ebben a harcban.
3 Távharci Támadás.


4/20.
FÖLDREZGÉS (TREMOR)
Vagy a megcélzott ellenség kap -3 Páncélt, vagy pedig minden ellenség kap -2 Páncélt. A Páncél nem csökkenthető 1 alá.
---
FÖLDRENGÉS (EARTHQUAKE)
Vagy a megcélzott ellenség kap -3 Páncélt (ha megerősített, akkor -6 Páncélt), vagy pedig minden ellenség kap -2 Páncélt (a megerősítettek -4 Páncélt). A Páncél nem csökkenthető 1 alá.


5/20.
TŰZFAL (FLAME WALL)
5 Tűz Támadás, vagy 7 Tűz Védekezés.
---
TŰZHULLÁM (FLAME WAVE)
5 Tűz Támadás, vagy 7 Tűz Védekezés.
Ez a támadás, vagy védekezés 2-vel növekszik minden egyes ellenség jelzőért, amelyekkel harcban állsz.
 6/20.
MANA VILLÁM (MANA BOLT)
Amikor ezt kijátszod, akkor fizess egy manát.
Ha kékkel fizettél, akkor 8 Jég Támadás.
Ha vörössel fizettél, akkor 7 Hideg Tűz Támadás.
Ha fehérrel fizettél, akkor 6 Távharci Jég Támadás.
Ha zölddel fizettél, akkor 5 Ostrom Jég Támadás.
---
MANA MENNYDÖRGÉS (MANA THUNDERBOLT)
Amikor ezt kijátszod, akkor fizess egy manát.
Ha kékkel fizettél, akkor 11 Jég Támadás.
Ha vörössel fizettél, akkor 10 Hideg Tűz Támadás.
Ha fehérrel fizettél, akkor 9 Távharci Jég Támadás.
Ha zölddel fizettél, akkor 8 Ostrom Jég Támadás.


7/20.
FORGÓSZÉL (WHIRLWIND)
A célpont Egység ebben a harcban nem támad.
---
TORNÁDÓ (TORNADO)
Csak harc során játszhatod ki.
A célpont Egység megsemmisül.


8/20.
FÖLDALATTI UTAZÁS (UNDERGROUND TRAVEL)
Mozogj legfeljebb 3 felfedett mezőt a térképen. Nem állhatsz meg és haladhatsz keresztül mocsarakon és tavakon ilyen módon, és csak biztonságos mezőn fejezheted be a mozgásodat. Az ilyen mozgás nem provokálja a portyázó ellenségeket.
---
FÖLDALATTI TÁMADÁS (UNDERGROUND ATTACK)
Ugyanaz, mint az alaphatás, kivéve, hogy a mozgásodat egy megerősített helyen kell befejezned (vagy egy olyan mezőn, amelyiken egy másik játékos tartózkodik). A mozgásod itt befejeződik és ez ostromnak minősül (illetve egy játékos elleni támadásnak). Hagyd figyelmen kívül a megerősített jellemzőt. Ha a harc után visszavonulsz, akkor az eredeti helyedre térj vissza.

 9/20.
ÉGŐ PAJZS (BURNING SHIELD)
 4 Tűz Védekezés.
Amennyiben ez a kártya felhasználásra kerül egy sikeres Védekezésben, akkor használhatod a Támadás fázisod során is, mint 4 Tűz Támadás.
---
ROBBANÓ PAJZS (EXPLODING SHIELD)
4 Tűz Védekezés.
Amennyiben ez a kártya felhasználásra kerül egy sikeres Védekezésben, akkor pusztítsd el a kivédett ellenséget.


10/20.
BORZONGÁS (CHILL)
A célpont ellenség nem támadhat ebben a harcban.
Ha rendelkezik Tűz Ellenállással, akkor a forduló hátralévő részére elveszíti azt.
---
HALÁLOS BORZONGÁS (LETHAL CHILL)
A célpont ellenség nem támadhat ebben a harcban és -4 Páncélt kap (az 1 minimumig) a forduló hátralévő részére.


11/20.
A SZELEK SZÁRNYÁN (WINGS OF WIND)
Amikor ezt kijátszod, akkor költs el 1-5 Mozgáspontot és mindegyik pontért mozogj egy felfedett mezőt a térképen. Csak biztonságos mezőn fejezheted be a mozgásodat. Az ilyen mozgás nem provokálja a portyázó ellenségeket.
---
AZ ÉJSZAKA SZÁRNYÁN (WINGS OF NIGHT)
Harc során játszd ki. Ha legalább annyi el nem költött Mozgásponttal kezdted meg a harcot, amint ahány ellenséggel nézel szembe, akkor hagyd ki a Védekezés és a Sebesülések Szétosztása fázisokat ebben a harcban.


12/20.
FELÉPÜLÉS (RESTORATION)
3 Gyógyulás.
Ha erdőben tartózkodsz, akkor ehelyett 5 Gyógyulás.
---
ÚJJÁSZÜLETÉS (REBIRTH)
3 Gyógyulás.
Ha erdőben tartózkodsz, akkor ehelyett 5 Gyógyulás.
Tégy Felkészültté Egységeket legfeljebb 3 szint összértékben. Ha erdőben tartózkodsz, akkor ehelyett tégy Felkészültté Egységeket legfeljebb 5 szint összértékben.
 13/20.
ROMBOLÁS (DEMOLISH)
Hagyd figyelmen kívül a megerősített jellemzőket ebben a fordulóban.
Az ellenségek -1 Páncélt kapnak (a minimum 1-ig).
---
SZÉTPORLASZTÁS (DISINTEGRATE)
Harc során játszd ki. Pusztítsd el a célpont ellenség jelzőjét.
Az ellenségek -1 Páncélt kapnak (a minimum 1-ig).


14/20.
TÉRGÖRBÍTÉS (SPACE BENDING)
Ebben a fordulóban mozoghatsz tőled 2 mező távolságra lévő mezőkre és 2 mező távolságból fedezhetsz fel új lapkákat úgy, mintha azok szomszédosak lennének a meződdel. Hagyj figyelmen kívül minden ilyen módon átugrott mezőt. Mozgásod nem provokálja a portyázó ellenségeket ebben a fordulóban.
---
IDŐTORZÍTÁS (TIME BENDING)
A fordulód végén, ennek a kártyának a kivételével, vegyél vissza a kezedbe minden olyan kártyát, amelyet ebben a fordulóban játszottál ki (az eldobottakat és a kidobottakat nem). Hagyd ki a „húzz új kártyákat” részt a forduló vége lépéseid közül. Azonnal hajts végre még egy fordulót.


15/20.
FEGYVERBE SZÓLÍTÁS (CALL TO ARMS)
Ebben a fordulóban használhatod az Egység kínálatban található egyik Egység képességét, ugyanúgy, mintha sajátod volna. Nem oszthatsz sebesülést arra az Egységre.
---
HÍV A DICSŐSÉG (CALL TO GLORY)
Toborozd be az Egység kínálatban található egyik Egységet ingyen. (Ha már elérted a Parancskorlátodat, akkor előbb fel kell oszlatnod egy egyik Egységedet.)


16/20.
MEDITÁCIÓ (MEDITATION)
Válassz ki véletlenszerűen két lapot az eldobott kártyáid közül és helyezd őket a Cselekedet paklid tetejére, vagy pedig az aljára. Ennek a fordulónak a végén a kézlimitednél kettővel több lapot húzz fel.
---
TRANSZ (TRANCE)
Ugyanaz, mint az alaphatás, kivéve, hogy nem véletlenszerűen húzod, hanem te választod ki a két kártyát.
 17/20.
MANAOLVASZTÁS (MANA MELTDOWN) Minden játékos véletlenszerűen választ egy kristályt a Leltárából, amelyet elveszít. Az egyik ilyen módon elveszített kristályt a Leltáradba teheted. Minden olyan játékos, akinek nincs kristálya a Leltárában, amikor ezt kijátszod, ehelyett egy Sebesülést szenved el.
---
MANASUGÁRZÁS (MANA RADIANCE)
Amikor ezt kijátszod, akkor válassz egy mana alapszínt. Minden játékos, beleértve téged is, minden ilyen színű birtokában lévő kristályért elszenved egy Sebesülést. Kapsz a Leltáradba a kiválasztott színből két kristályt.


18/20.
MANA KÖVETELÉS (MANA CLAIM)
Vegyél el egy alapszínű manakockát a Forrásból és tartsd a játékterületeden a Kör végéig. Vagy kapsz 3 manajelzőt ebből a színből ebben a fordulóban, vagy pedig egy manajelzőt a Kör hátralévő részének minden fordulójában (a következő fordulódtól kezdve).
---
MANA ÁTOK (MANA CURSE)
Ugyanaz, mint az alaphatás. Továbbá a Kör végéig: Minden alkalommal, amikor egy másik játékos ilyen színű manát használ (bármilyen forrásból) a saját fordulójában, akkor elszenved egy Sebesülést. Minden játékos fordulónként csak egy sebesülést szerezhet ilyen módon.


19/20.
GONDOLATOLVASÁS (MIND READ)
Válassz egy színt. Kapsz egy ilyen színű kristályt a Leltáradba. Az összes többi játékosnak el kell dobnia egy ilyen színű kezében tartott Varázslat, vagy Akciókártyát, vagy pedig meg kell mutatniuk a kézben tartott lapjaikat, hogy nincs ilyen kártyájuk.
---
GONDOLATLOPÁS (MIND STEAL)
Ugyanaz, mint az alaphatás. Ezen felül dönthetsz úgy, hogy az egyik ilyen módon eldobott Akciókártyát (Varázslatot nem) véglegesen ellopod és a kezedbe veszed.

 20/20.
ENERGIAÁRAMÁS (ENERGY FLOW)
Tégy Felkészültté egy Egységet. Ha így teszel, akkor az összes többi játékos Egységterületén változtass kimerültre egy II, vagy alacsonyabb szintű Egységet.
---
ENERGIA ELSZÍVÁS (ENERGY STEAL)
Tégy Felkészültté egy Egységet. Ha így teszel, akkor ez az Egység meg is Gyógyul, valamint az összes többi játékos Egységterületén változtass kimerültre egy III, vagy alacsonyabb szintű Egységet.


Általános Egység kártyák

1, 2, 3/20.
PARASZTOK (PEASANTS)
2 Támadás, vagy 2 Védekezés
---
2 Befolyás
---
2 Mozgás


4, 5/20.
GYÓGYFŰKERESKEDŐK (HERBALISTS)
3 Gyógyulás
---
Tedd Felkészültté az egyik I, vagy II szintű Egységedet.
---
Kapsz egy zöld manajelzőt.


6, 7/20.
ERDÉSZEK (FORESTERS)
2 Mozgás
Ebben a fordulóban az erdők, dombok és mocsarak Mozgásköltsége 1-gyel csökken, legkevesebb 0-ig.
---
3 Védekezés.


8, 9/20.
UTEM SZERSZÁMÍJÁSZOK (UTEM CROSBOWMEN)
3 Támadás, vagy 3 Védekezés
---
2 Távharci Támadás

 10, 11/20.
UTEM ŐRZŐK (UTEM GUARDSMEN)
3 Támadás
---
4 Védekezés.
Az ilyen módon kivédett ellenség elveszíti a Fürge jellemzőjét.


12, 13/20.
UTEM KARDFORGATÓK (UTEM SWORDSMEN)
3 Támadás, vagy 3 Védekezés
---
6 Támadás, vagy 6 Védekezés.
Ez az Egység Sebesült lesz.


14, 15/20.
ŐRGÓLEMEK (GUARDIAN GOLEMS)
2 Támadás, vagy 2 Védekezés
---
4 Tűz Védekezés
---
4 Jég Védekezés


16, 17/20.
ILLUZIONISTÁK (ILLUSIONISTS)
3 Befolyás
---
A célpont megerősített ellenség nem támad ebben a harcban.
---
Kapsz egy fehér manajelzőt a Leltáradba.


18/20.
VÖRÖS KÖPENYES SZERZETESEK (RED CAPE MONKS)
3 Támadás, vagy 3 Védekezés
---
4 Tűz Támadás, vagy 4 Tűz Védekezés


19/20.
ÉSZAKI SZERZETESEK (NORTHERN MONKS)
3 Támadás, vagy 3 Védekezés
---
4 Jég Támadás, vagy 4 Jég Védekezés


20/20.
BARBÁR SZERZETESEK (SAVAGE MONKS)
3 Támadás, vagy 3 Védekezés
---
4 Ostrom Támadás
Elit Egység kártyák

1, 2/20.
TŰZGÓLEMEK (FIRE GOLEMS)
3 Támadás, vagy 3 Védekezés
---
4 Távharci Tűz Támadás


3, 4/20.
JÉGGÓLEMEK (ICE GOLEMS)
3 Támadás, vagy 3 Védekezés
---
6 Jég Támadás


5, 6/20.
TŰZMÁGUSOK (FIRE MAGES)
3 Távharci Tűz Támadás
---
6 Tűz Támadás, vagy 6 Tűz Védekezés
---
Kapsz egy vörös manajelzőt és egy vörös kristályt a Leltáradba.


7, 8/20.
JÉGMÁGUSOK (ICE MAGES)
4 Jég Támadás, vagy 4 Jég Védekezés
---
4 Jég Ostrom Támadás
---
Kapsz egy kék manajelzőt és egy kék kristályt a Leltáradba.


9, 10/20.
AMOTEP LÖVÉSZEK (AMOTEP GUNNERS)
5 Támadás, vagy 5 Védekezés
---
6 Távharci Tűz Támadás


11, 12/20.
AMOTEP FAGYASZTÓK (AMOTEP FREEZERS)
5 Támadás, vagy 5 Védekezés
---
A célpont ellenség nem támad ebben a fordulóban, valamint kap -3 Páncélt (a legkevesebb 1 Páncélig).
 13, 14, 15/20.
KATAPULTOK (CATAPULTS)
3 Ostrom Támadás
---
5 Tűz Ostrom Támadás
---
5 Jég Ostrom Támadás


16, 17/20.
ALTEM MÁGUSOK (ALTEM MAGES)
Kapsz két tetszőleges színű manajelzőt.
---
5 Hideg Tűz Támadás, vagy 5 Hideg Tűz Védekezés. Befizethetsz egy kék, vagy egy vörös manát, hogy ezt 7-re növeld, vagy befizetheted mindkettőt, hogy ezt 9-re növeld.
---
Válassz egyet: Minden, ebben fordulóban végrehajtott támadásod Hideg Tűz Támadásnak minősül, vagy pedig minden támadásod Ostrom Támadásnak minősül a Támadás elemi jellemzője mellett.


18. 19, 20/20.
ALTEM ŐRZŐK (ALTEM GUARDIANS)
5 Támadás
---
8 Védekezés. Az ilyen módon kivédett ellenség elveszíti a Fürge jellemzőjét.
---
Minden általad irányított Egység megkap minden ellenállást ebben a fordulóban.


 Nappali Taktika kártyák

1
KORÁNKELŐ (EARLY BIRD)


2
ÚJRAGONDOLÁS (RETHINK)
Amikor ezt a Taktikát veszed el, akkor dobj el legfeljebb 3 kártyát (beleértve a Sebesüléseket is) a kezedből, majd húzz ugyanennyi kártyát. Keverd vissza az eldobott lapjaidat a Cselekedet paklidba.


3
MANALOPÁS (MANA STEAL)
Amikor ezt a Taktikát veszed el, akkor vegyél el egy alapszínű manakockát a Forrásból és tedd rá erre a kártyára. Ezt a manát ebben a Nappali Körben bármelyik fordulód során felhasználhatod. Ha így teszel, akkor annak a fordulódnak a végén dobd újra és tedd vissza a Forrásba.


4
TERVEZÉS (PLANNING)
Minden fordulód végén, amennyiben legalább két kártya van a kezedben a laphúzás előtt, akkor húzz kártyákat a kézlimitedig, plusz egy további kártyát.


5
NAGYSZERŰ KEZDÉS (GREAT START)
Amikor ezt a Taktikát veszed el, akkor azonnal húzz fel 2 kártyát.


6
A MEGFELELŐ PILLANAT (THE RIGHT MOMENT)
Ezen az Nappalon egyszer, a fordulód során bejelentheted, hogy a jelenlegi után azonnal végrehajtasz még egy fordulót. Ezután fordítsd át ezt a kártyát képpel lefelé.

 Éjszakai Taktika kártyák

1
AZ ALKONYATBÓL (FROM THE DUSK)


2
HOSSZÚ ÉJSZAKA (LONG NIGHT)
Ezen az Éjszakán egyszer, ha a Cselekedet paklid üres, akkor megkeverheted az eldobott lapjaidat és véletlenszerűen választott 3 kártyát visszatehetsz a Cselekedet paklidba. Ezután fordítsd át ezt a kártyát képpel lefelé.


3
MANAKERESÉS (MANA SEARCH)
Fordulónként egyszer, mielőtt felhasználsz egy manát a Forrásból, újradobhatsz két manakockát a Forrásban. Amikor úgy határozol, hogy újradobsz, akkor először mindig az arany (kimerült) manát kell választanod, amennyiben van ilyen.


4
ÉJFÉLI MEDITÁCIÓ (MIDNIGHT MEDITATION)
Ezen az Éjszakán egyetlen egyszer, valamelyik fordulód megkezdése előtt, visszakeverhetsz 5 kártyát (beleértve a Sebesüléseket is) a kezedből a Cselekedet paklidba, majd ugyanennyi kártyát felhúzol. Ezután fordítsd át ezt a kártyát képpel lefelé.


5
FELKÉSZÜLÉS (PREPARATION)
Amikor ezt a Taktikát veszed el, akkor nézd át a paklidat és vegyél a kezedbe onnan egy bármilyen kártyát, majd keverd meg a paklit.


6
ERŐTARTALÉKOLÁS (SPARING POWER)
Minden forduló megkezdése előtt egyszer válassz egyet: Helyezd a Cselekedet paklid legfelső lapját képpel lefelé ez alá a kártya alá, vagy pedig fordítsd át ezt a kártyát képpel lefelé és vedd a kártya alól a kezedbe az összes Cselekedet kártyát.

 Képesség Leíró kártyák

FAGYASZTÓ ERŐ (FREEZING POWER)
Fordulónként egyszer:
1 Ostrom Támadás, vagy 
1 Jég Ostrom Támadás.

VARÁZSITAL KÉSZÍTÉS (POTION MAKING)
Körönként egyszer, kivéve harc során: Fordítsd meg ezt, hogy 2 Gyógyulást kapj.

FEHÉR KRISTÁLY KÉSZÍTÉS (WHITE CRYSTAL CRAFT)
Körönként egyszer: Fordítsd meg ezt, hogy egy kék kristályt kapj a Leltáradba, valamint egy fehér manajelzőt.

ZÖLD KRISTÁLY KÉSZÍTÉS (GREEN CRYSTAL CRAFT)
Körönként egyszer: Fordítsd meg ezt, hogy egy kék kristályt kapj a Leltáradba, valamint egy zöld manajelzőt.

VÖRÖS KRISTÁLY KÉSZÍTÉS (RED CRYSTAL CRAFT)
Körönként egyszer: Fordítsd meg ezt, hogy egy kék kristályt kapj a Leltáradba, valamint egy vörös manajelzőt.

RAGYOGÓ SZERENCSE (GLITTERING FORTUNE)
Fordulónként egyszer, interakció során:
Kapsz 1 Befolyást minden különböző színű kristályodért a Leltáradban. Ez a Befolyás nem használható interakción kívül.

REPÜLÉS (FLIGHT)
Körönként egyszer: Fordítsd át ezt, hogy ingyen egy szomszédos mezőre lépj, vagy pedig 2 Mozgáspontért két mezőt lépj. Ezt a Mozgást egy biztonságos mezőn kell befejezned. Ez a mozgás nem provokálja a portyázó ellenségeket.

UNIVERZÁLIS ERŐ (UNIVERSAL POWER)
Fordulónként egyszer: Adj egy manát egy fektetve kijátszott kártyára. Ha így teszel, akkor a kártya +3-at ad +1 helyett. Ha ez egy olyan Akció, vagy Varázslat kártya, amelynek színe megegyezik a kijátszott mana színével, akkor ehelyett +4-et ad.

MOTIVÁCIÓ (MOTIVATION)
Körönként egyszer, bármelyik játékos fordulójában: Fordítsd át ezt, hogy felhúzz két kártyát. Ha neked van a legkevesebb Dicsőséged (és nem is egyenlő senkiével), akkor kapsz még egy zöld manajelzőt is. Nem használhatsz fel másik Motiváció Képességet a fordulód végéig.

 A FORRÁS BEFAGYASZTÁSA (SOURCE FREEZE)
Körönként egyszer: Helyezd ezt a Képesség jelzőt a Forrásra. Ameddig ott van, addig a többi játékos nem használhatja fel a szokásos egy kockáját a Forrásból. A következő fordulódban kapsz egy olyan tetszőleges alapszínű kristályt, amilyen szín megtalálható a Forrásban, majd tedd a Leltáradba (a kockákat ne dobd újra), ezután vedd vissza ezt a jelzőt és fordítsd meg.


DUPLA IDŐ (DOUBLE TIME)
Fordulónként egyszer:
2 Mozgás (Nappal), vagy 
1 Mozgás (Éjszaka).

ÉJSZAKAI CÉLBALÖVÉS (NIGHT SHARPSHOOTING)
Fordulónként egyszer:
1 Távharci Támadás (Nappal), vagy 
2 Távharci Támadás (Éjszaka).

HIDEG KARDFORGATÁS (COLD SWORDSMANSHIP)
Fordulónként egyszer: 
2 Támadás, vagy 
2 Jég Támadás.

PAJZS TUDOMÁNY (SHIELD MASTERY)
Fordulónként egyszer: 
3 Védekezés, vagy 2 Jég Védekezés, vagy 2 Tűz Védekezés.

AZ ELLENÁLLÁS MEGTÖRÉSE (RESISTANCE BREAK)
Körönként egyszer: Válassz egy ellenség jelzőt. Ez az ellenség -1 Páncélt kap minden egyes ellenállás jellemzőjéért (legkevesebb 1 Páncélig).

NEM ÉRZEK FÁJDALMAT… (I FEEL NO PAIN…)
Fordulónként egyszer, kivéve harc során: Dobj el egy Sebesülés kártyát a kezedből. Ha így teszel, akkor húzz egy kártyát.

ÁTKOZOTTUL NEM ÉRDEKEL! (I DON’T GIVE A DAMN!)
Fordulónként egyszer: Egy fektetve kijátszott kártya +2-t ad +1 helyett. Ha ez egy Haladó Akció, Varázslat, vagy Ereklye, akkor ehelyett +3-at ad.

KINEK KELL A MÁGIA? (WHO NEEDS MAGIC?)
Fordulónként egyszer: Egy fektetve kijátszott kártya +2-t ad +1 helyett. Ha ebben a fordulóban nem használsz fel kockát a Forrásból, akkor ehelyett +3-at ad.

 MOTIVÁCIÓ (MOTIVATION)
Körönként egyszer, bármelyik játékos fordulójában: Fordítsd át ezt, hogy felhúzz két kártyát. Ha neked van a legkevesebb Dicsőséged (és nem is egyenlő senkiével), akkor kapsz még egy kék manajelzőt is. Nem használhatsz fel másik Motiváció Képességet a fordulód végéig.

MANA KIZSÁKMÁNYOLÁS (MANA EXPLOIT)
Körönként egyszer: Válassz egy aranytól és feketétől különböző színt és kapsz egy olyan színű manajelzőt. Helyezd középre ezt a Képesség jelzőt és jelöld meg egy másik ugyanolyan színű manajelzővel. A következő forduló kezdetéig a többi játékos minden alkalommal, amikor egy ettől a színtől eltérő színű manát használ a saját fordulójában, akkor elszenved egy Sebesülést, játékosonként és színenként 1 Sebesülés korláttal. (Ha aranyat használnak, akkor az a helyettesített színűnek minősül.) Ezután vedd vissza ezt a jelzőt és fordítsd meg.


LÉPÉS, INDULJ! (FORWARD MARCH!)
Fordulónként egyszer: Minden egyes Felkészült és nem Sebesült Egységedért, kapsz 1 Mozgást, de legfeljebb 3 Mozgást.

NAPPALI CÉLBALÖVÉS (DAY SHARPSHOOTING)
Fordulónként egyszer: 
2 Távharci Támadás (Nappal), vagy 
1 Távharci Támadás (Éjszaka).

LELKESÍTÉS (INSPIRATION)
Körönként egyszer, kivéve harc során: Fordítsd át ezt, hogy Felkészíts, vagy Meggyógyíts egy Egységet.

VILÁGOS TÁRGYALÁS (BRIGHT NEGOTIATION)
Fordulónként egyszer: 
3 Befolyás (Nappal), vagy 
2 Befolyás (Éjszaka).

LEVELEK A SZÉLBEN (LEAVES IN THE WIND)
Körönként egyszer: Fordítsd át ezt, hogy kapj egy zöld kristályt a Leltáradba, valamint egy fehér manajelzőt.

SUTTOGÁS A LOMBOK KÖZÖTT (WHISPER IN THE TREETOPS)
Körönként egyszer: Fordítsd át ezt, hogy kapj egy fehér kristályt a Leltáradba, valamint egy zöld manajelzőt.

VEZETÉS (LEADERSHIP)
Fordulónként egyszer: Amikor aktiválsz egy Egységet, akkor adj +3-at a Védekezéséhez, vagy +2-t a Támadásához, vagy +1-et a Távharci (nem Ostrom) Támadásához, elemi jellemzőjétől függetlenül.

 A HŰSÉG KÖTELKÉKEI (BONDS OF LOYALITY)
Amikor ezt a Képességet megkapod, akkor tegyél két Általános Egységet az Egység kínálatba. Tedd ezt a Képességet az Egységterületedre Parancsjelzőként. Az ilyen Parancsjelző alá toborzott Egység 5 Befolyással kevesebbe kerül (minimum 0-ba). Ez az Egység akkor is használható, ha ez egyébként nem volna megengedett. Ezt az Egységet nem oszlathatod fel.

MOTIVÁCIÓ (MOTIVATION)
Körönként egyszer, bármelyik játékos fordulójában: Fordítsd át ezt, hogy felhúzz két kártyát. Ha neked van a legkevesebb Dicsőséged (és nem is egyenlő senkiével), akkor kapsz még egy fehér manajelzőt is. Nem használhatsz fel másik Motiváció Képességet a fordulód végéig.

IMA AZ IDŐJÁRÁSHOZ (PRAYER OF WEATHER)
Körönként egyszer: Helyezd középre ezt a Képesség jelzőt. A következő fordulód kezdetéig számodra minden terep Mozgásköltsége 2-vel csökken (minimum 1-re), a többi játékos számára pedig minden terep Mozgásköltsége 1-gyel növekszik (maximum 5-re). Ezután vedd vissza ezt a jelzőt és fordítsd meg.


SÖTÉT UTAK (DARK PATHS)
Fordulónként egyszer: 
1 Mozgás (Nappal), vagy 
2 Mozgás (Éjszaka).

ÉGETŐ ERŐ (BURNING POWER)
Fordulónként egyszer: 
1 Ostrom Támadás, vagy 
1 Tűz Ostrom Támadás.

BUZGÓ KARDFORGATÁS (HOT SWORDSMANSHIP)
Fordulónként egyszer: 
2 Támadás, vagy 
2 Tűz Támadás.

SÖTÉT TÁRGYALÁS (DARK NEGOTIATION)
Fordulónként egyszer: 
2 Befolyás (Nappal), vagy 
3 Befolyás (Éjszaka).

SÖTÉT TŰZMÁGIA (DARK FIRE MAGIC)
Körönként egyszer: Fordítsd át ezt, hogy kapj egy vörös kristályt a Leltáradba, valamint egy vörös, vagy egy fekete manajelzőt.

 A FÁJDALOM EREJE (POWER OF PAIN)
Fordulónként egyszer: Kijátszhatsz fektetve egy Sebesülés kártyát úgy, mintha az egy nem-Sebesülés kártya volna. Ez +2-t ad +1 helyett. A fordulód végén tedd azt a Sebesülés kártyát a dobott lapjaid közé.

IMÁDSÁG (INVOCATION)
Fordulónként egyszer: Dobj el egy Sebesülés kártyát, hogy kapj egy vörös, vagy fekete manajelzőt, dobj el egy nem-Sebesülés kártyát, hogy kapj egy fehér, vagy zöld manajelzőt. Az ilyen módon szerzett manajelzőt azonnal el kell költened, különben nem használhatod a képességet.

POLARIZÁCIÓ (POLARIZATION)
Fordulónként egyszer: Egy manát, ellentétes színű manaként használhatsz (lásd az ábrát). Nappal egy fekete manát tetszőleges nem fekete színűként használhatsz (nem válthatod ki vele a Varázslatok erősebb hatását). Nappal egy arany manát fekete színűként használhatsz, hogy kiváltsd vele a Varázslatok erősebb hatását, azonban más színűként nem használhatod. 

MOTIVÁCIÓ (MOTIVATION)
Körönként egyszer, bármelyik játékos fordulójában: Fordítsd át ezt, hogy felhúzz két kártyát. Ha neked van a legkevesebb Dicsőséged (és nem is egyenlő senkiével), akkor kapsz még egy vörös manajelzőt is. Nem használhatsz fel másik Motiváció Képességet a fordulód végéig.

GYÓGYÍTÁS RITUÁLÉ (HEALING RITUAL)
Körönként egyszer, kivéve harc során: Fordítsd át ezt, hogy megszabadulj a kezedben tartott két Sebesülés kártyától. Az egyiket a Sebesülés pakli helyett add a legközelebbi Hős kezébe (egyenlőség esetén válassz közülük).


 Területleírás kártyák

KRISTÁLY BÁNYÁK (CRYSTAL MINES)
Bányászat: Ha a fordulódat egy bányán fejezed be, akkor tegyél egy olyan színű kristályt a Leltáradba, amilyet a bánya termel.

MÁGIKUS TISZTÁS (MAGICAL GLADE)
Gyógyító Kivonat: Ha a fordulódat egy mágikus tisztáson fejezed be, akkor a kezedből, vagy az eldobott lapjaid közül visszatehetsz egy Sebesülés kártyát a Sebesülés pakliba. Ez nem ugyanaz, mint a Gyógyulás és a hatás nem kombinálható más Gyógyító hatásokkal.
Feltöltődés Mágiával: Ha Nappal a fordulódat egy mágikus tisztáson kezded meg, akkor kapsz egy arany manajelzőt. Ha Éjszaka a fordulódat egy mágikus tisztáson kezded meg, akkor kapsz egy fekete manajelzőt.


MOZGÁSKÖLTSÉGEK (MOVE COSTS)
Felfedezés  2
Síkság  2/2	Dombok  3/3
Erdő  3/5	Pusztaság  4
Sivatag  5/3	Mocsár  5
Tó  X		Hegy  X
Város  2


PORTYÁZÓ ORKOK (MARAUDING ORCS)
Felfedéskor: Helyezz erre a mezőre egy képpel felfelé fordított zöld Ork ellenség jelzőt.
Hatás: Senki sem léphet egy olyan mezőre, amelyen egy Ork ellenség jelző van. Az Orkokat harcra provokálhatja egy olyan játékos, amelyik az egyik mezőjével szomszédos mezőről egy másik vele szomszédos mezőre mozog.
Akció: Akciódként megtámadhatod az Orkokat egy szomszédos mezőről. Ha legyőzöd, akkor dobd el az ellenség jelzőt és kapsz +1 Megítélést.


SÁRKÁNYFAJZAT (DRACONUM)
Felfedéskor: Helyezz erre a mezőre egy képpel felfelé fordított vörös Sárkányfajzat ellenség jelzőt.
Hatás: Senki sem léphet egy olyan mezőre, amelyen egy Sárkányfajzat ellenség jelző van. A Sárkányfajzatot harcra provokálhatja egy olyan játékos, amelyik az egyik mezőjével szomszédos mezőről egy másik vele szomszédos mezőre mozog.
Akció: Akciódként megtámadhatsz egy Sárkányfajzatot egy szomszédos mezőről. Ha legyőzöd, akkor dobd el az ellenség jelzőt és kapsz +2 Megítélést.
 FALU (VILLAGE)
Toborzás: Itt toborozhatsz falu szimbólummal rendelkező Egységeket.
Gyógyítás: Itt vásárolhatsz 1 Gyógyuláspontot 3 Befolyásért.
Fosztogatás: Egy másik játékos fordulója során kifoszthatsz egy falut. Saját fordulóid között csak egyszer foszthatsz ki egy falut. Ha így teszel, akkor húzz fel két kártyát és -1 Megítélést kapsz.


KOLOSTOR (MONASTERY)
Toborzás: Itt toborozhatsz kolostor szimbólummal rendelkező Egységeket.
Gyógyítás: Itt vásárolhatsz 1 Gyógyuláspontot 2 Befolyásért.
Edzés: Amikor egy kolostor felfedésre kerül, akkor a Haladó Akció pakli legfelső kártyáját helyezd az Egység kínálatba. Az Egység kínálatban található Haladó Akciók 6 Befolyásért vásárolhatók meg bármelyik kolostorban.
Egy Kolostor Leégetése: A fordulód akciójaként megkísérelhetsz felgyújtani egy kolostort. Ha így teszel, akkor -3 Megítélést kapsz. Véletlenszerűen húzz egy lila ellenség jelzőt és küzdj meg vele. Az Egységeidet nem használhatod ebbe a harcban. Ha legyőzöd az ellenséget, akkor jelöld meg a mezőt az egyik Pajzsjelződdel és jutalmul kapsz egy Ereklyét. A kolostor megsemmisült.


MÁGUSTORONY (MAGE TOWER)
Felfedéskor: Helyezz erre a mezőre egy képpel lefelé fordított lila ellenség jelzőt. A jelző Nappal kerül felfedésre, amikor egy játékos az egyik vele szomszédos mezőjére lép.
Ameddig Meghódítatlan: Megostromolható és -1 Megítélést kapsz. A védekező ellenség megerősített jellemzőt kap. Ha az ostrom sikeres, akkor jelöld meg a mezőt az egyik Pajzsjelződdel és jutalmul kapsz egy Varázslatot.
Amennyiben Meghódított: Itt bármelyik játékos toborozhat Egységeket és vásárolhat Varázslatokat. A Varázslatok 7 Befolyásba kerülnek, valamint egy, a Varázslat színével megegyező színű manába.


 VÁR (KEEP)
Felfedéskor: Helyezz erre a mezőre egy képpel lefelé fordított szürke ellenség jelzőt. A jelző Nappal kerül felfedésre, amikor egy játékos az egyik vele szomszédos mezőjére lép.
Meghódítatlan Vár: Megostromolható és -1 Megítélést kapsz. A védekező ellenség megerősített jellemzőt kap. Ha az ostrom sikeres, akkor jelöld meg a mezőt az egyik Pajzsjelződdel. Ettől fogva az a Vár a tied.
Más Játékosok Vára: Megostromolható és -1 Megítélést kapsz. Ha a birtokos nem tartózkodik ott, akkor húzz egy szürke ellenség jelzőt, ez lesz a Vár védője. A védők megerősített jellemzőt kapnak. Ha sikerrel jársz, akkor megkapod a Dicsőség felét (felfelé kerekítve) a védők legyőzéséért és kicserélheted az ott lévő Pajzsjelzőt az egyik sajátodra.
A Te Várad: Itt toborozhatsz vár szimbólummal rendelkező Egységeket. Ha a mozgásodat egy, a birtokodban lévő váron, vagy annak szomszédságában fejezed be, akkor húzz fel egy-egy extra kártyát minden egyes saját váradért.


KELTETŐ (SPAWNING GROUNDS)
Felfedéskor: Helyezz erre a mezőre két képpel lefelé fordított barna ellenség jelzőt.
Ameddig Meghódítatlan: A fordulód Akciójaként beléphetsz egy keltetőbe. Ha így teszel, akkor fedd fel mindkét ellenség jelzőt és küzdj meg velük. Ha nem győzöd le őket, akkor a legyőzetlen ellenségek a mezőn maradnak és minden legyőzött ellenség helyére új képpel lefelé fordított barna ellenség jelzők kerülnek.
Jutalom: Ha legyőzöd mindkét ellenséget, akkor jelöld meg a mezőt az egyik Pajzsjelződdel és jutalmul kapsz egy Ereklyét, valamint három véletlenszerű kristályt. Dobj háromszor egy manakockával, hogy meghatározd a jutalom kristályok színét; arany eredmény esetén te választod meg a színt, fekete eredmény esetén a kristály helyett +1 Dicsőséget kapsz. 


SZÖRNYODÚ (MONSTER DEN)
Felfedéskor: Helyezz erre a mezőre egy képpel lefelé fordított barna ellenség jelzőt.
Ameddig Meghódítatlan: A fordulód Akciójaként beléphetsz egy szörnyodúba. Ha így teszel, akkor fedd fel az ellenség jelzőt és küzdj meg vele.
Jutalom: Ha legyőzöd az ellenséget, akkor jelöld meg a mezőt az egyik Pajzsjelződdel és jutalmul kapsz két véletlenszerű kristályt. Dobj kétszer egy manakockával, hogy meghatározd a jutalom kristályok színét; arany eredmény esetén te választod meg a színt, fekete eredmény esetén a kristály helyett +1 Dicsőséget kapsz. 
 KAZAMATA (DUNGEON)
Ameddig Meghódítatlan: A fordulód Akciójaként beléphetsz egy kazamatába. Ha így teszel, akkor fedj fel egy barna ellenség jelzőt és küzdj meg vele. Ebben a harcban az Éjszakai szabályok lépnek életbe és Egységek nem használhatók. Ha legyőzöd az ellenséget, akkor jelöld meg a mezőt az egyik Pajzsjelződdel és dobj egy manakockával, hogy meghatározd a jutalmadat. Arany, vagy fekete eredmény esetén egy Varázslatot kapsz; máskülönben egy Ereklyét kapsz.
Amennyiben Meghódított: Beléphetsz egy meghódított kazamatába, hogy megküzdj egy véletlenszerűen választott barna ellenséggel jelzővel. Ha legyőzöd, akkor nem kapsz jutalmat (a Dicsőségen kívül) és nem jelölöd meg a mezőt a Pajzsjelződdel.


SÍRBOLT (TOMB)
Ameddig Meghódítatlan: A fordulód Akciójaként beléphetsz egy sírboltba. Ha így teszel, akkor fedj fel egy vörös Sárkányfajzat ellenség jelzőt és küzdj meg vele. Ebben a harcban az Éjszakai szabályok lépnek életbe és Egységek nem használhatók. Ha legyőzöd az ellenséget, akkor jelöld meg a mezőt az egyik Pajzsjelződdel és jutalmul kapsz egy Varázslatot és egy Ereklyét. Máskülönben dobd el az ellenség jelzőt.
Amennyiben Meghódított: Beléphetsz egy meghódított sírboltba, hogy megküzdj egy véletlenszerűen választott vörös ellenséggel jelzővel. Ha legyőzöd, akkor nem kapsz jutalmat az ellenség legyőzéséért (a Dicsőségen kívül) és nem jelölöd meg a mezőt a Pajzsjelződdel.


ROMOK (ANCIENT RUINS)
Felfedéskor: Helyezz erre a mezőre Nappal egy képpel felfelé, Éjszaka pedig egy képpel lefelé fordított sárga ellenség jelzőt. A képpel lefelé fordított jelző a következő Nappali Kör elején kerül felfedésre, vagy amikor egy játékos arra a mezőre lép.
Ameddig Meghódítatlan: A fordulód Akciójaként beléphetsz a Romok közé. Vagy egy ősi oltár, vagy pedig ellenségek várnak ott.
Oltár: Áldozatul az oltárnak fizethetsz 3 olyan színű manát, amilyen színt a sárga jelző mutat. Ha így teszel, akkor jelöld meg a mezőt az egyik Pajzsjelződdel és jutalmul kapsz 7 Dicsőséget.
Ellenségek: Húzd fel a sárga jelzőn ábrázolt ellenségeket és küzdj meg velük. A legyőzetlen ellenségek a mezőn maradnak és velük később meg lehet küzdeni. Ha az utolsó ellenséget is legyőzöd itt, akkor jelöld meg a mezőt az egyik Pajzsjelződdel és megkapod sárga jelzőn ábrázolt jutalmat.
 VÁROS (CITY)
Felfedéskor: Helyezd a megfelelő színű város figurát a mezőre. Keresd ki annak a városnak a leíró kártyáját és helyezd az asztalra. Helyezd képpel lefelé fordítva a figura talpán feltüntetett ellenség jelzőket a Városkártyára. Ezek a jelzők akkor kerülnek felfedésre, amikor egy játékos a város szomszédságába lép (akár Éjszaka is).
Ameddig Meghódítatlan: Egy, vagy több játékos megostromolhatja és az ostromoló játékosok -1 Megítélést kapnak. A védekező ellenségek megerősített jellemzőt kapnak, valamint a Városkártya felső részsén megadott bónuszokat. Mindig, amikor egy játékos legyőz egy védekező ellenséget, akkor az egyik Pajzsjelzőjét a Városkártyára helyezi. Amikor minden ellenség megsemmisült, akkor város behódol és a város vezetője a legtöbb Pajzsjelzőt lehelyező játékos lesz (egyenlőség esetén az lesz a vezető, aki először rakott le Pajzsjelzőt).
Amennyiben Meghódított: Egy városban több játékos is tartózkodhat egyszerre és a játékosok egymás elleni harca itt nem megengedett. Itt toborozhatsz város szimbólummal rendelkező Egységeket. Egyéb interakciós lehetőségek végett lásd a Városkártya világosabb részét. A városban az interakció során, egy játékos a Városkártyára helyezett Pajzsjelzőinek számával megegyező számú Befolyás bónuszt kap.
Bónusz: Amikor a fordulódat egy városon, vagy annak szomszédságában fejezed be, akkor a húzz fel 2 extra kártyát, amennyiben te vagy a város vezetője, vagy pedig 1 extra kártyát, amennyiben legalább egy Pajzsjelződ van Városkártyán.


HÓDÍTÁSI FORGATÓKÖNYVEK (CONQUEST SCENARIOS…)
A Városokért:
A város vezetője 7 Dicsőséget kap.
A többi résztvevő 4 Dicsőséget kap.
+5 (+2, +2…)

KOOPERATÍV ÉS SZÓLÓ FORGATÓKÖNYVEK
+10 minden egyes meghódított városért
+15 az összes város meghódításáért
+10, ha minden játékos egy város vezetője (csak kooperatív esetén)
+30 minden egyes le nem játszott Körért
+1 minden egyes kártyáért a Virtuális játékos paklijában
+5, ha az utolsó Körben a Kör vége bejelentés nem hangzott el

TELJESÍTMÉNY BÓNUSZOK (ACHIVEMENT BONUSES)
A Legnagyobb Tudás
A Legnagyobb Zsákmány
A Legnagyobb Vezér
A Legnagyobb Hódító
A Legnagyobb Kalandor
A Legnagyobb Vereség




Fordította: fki
Lektorálta: gytibor
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