
Artifact cards – Varázstárgy kártyák (A-M)

Altar of Gold – Aranyoltár
Azonnali hatás: Fizess be 1-8 aranyat.  Annyi hírnévpontot kapsz, ahány aranyat
befizettél.

Amulet of Rhetoric – Az ékesszólás amulettje
Azonnali hatás: Kapsz 5 hírnévpontot.

Boots of Speed – A gyorsaság csizmája
Miután mindenki  végzett,  végrehajthatsz még egyszer  egy  olyan akciót,  melynek
akciómezőjén van legalább egy kockád. Ezt körönként legfeljebb egyszer teheted
meg. Nem használható főzetek eladásához.

Bronze Cup – Bronz kupa
Ennek  a  varázstárgynak  nincs  különleges  képessége,  de  győzelmi  pontokat  fog
neked hozni.

Crystal Cabinet – Kristályvitrin
A varázstárgyak pontozásánál ez a varázstárgy 2 pontot  hoz minden varázstárgy
után, beleértve saját magát is.

Discount Card – Kedvezménykártya
A  legközelebbi  varázstárgyad  2  arannyal  kevesebbe  fog  kerülni.  Azt  követően
számodra minden varázstárgy 1-gyel kevesebb aranyba fog kerülni.

Feather in Cap – Kalpagtoll
A  kiállítás  során: Tedd  félre  azoknak  a  főzeteknek  az  összetevőit,  melyeket
sikeresen mutattál be. A varázstárgyak pontozásakor ez a kalpag 1 pontot hoz a
félretett összetevők minden típusa után.

Hypnotic Amulet – Hipnotikus amulett
Azonnali hatás: Húzz 4 pártfogókártyát.

Magic Mirror – Mágikus tükör
A varázstárgyak  pontozásakor ez a varázstárgy 1 győzelmi  pontot  hoz minden 5
hírnévpont után, mellyel a játék utolsó köre végén rendelkeztél.

Magic Mortar – Mágikus Mozsár
Amikor főzetet keversz,  csak az egyik összetevőt dobd el. Ezt az összetevőt egy
játékostársad választja ki véletlenszerűen.

Artifact cards – Varázstárgy kártyák (P-W)

Periscope – Periszkóp
Azt  követően,  hogy  egy  játékostársad  eladott  vagy  tesztelt  egy  főzetet,  azonnal
megnézheted az egyik összetevőjét. Ezt az összetevőt véletlenszerűen válaszd ki.
Körönként egyszer használható.

Printing Press – Nyomdagép
Amikor publikálsz vagy jóváhagysz  egy elméletet,  nem kell  a banknak 1 aranyat
fizetned.

Robe of Respect – A tisztelet köpenye
Bármikor, amikor hírnévpontot szerzel,  1 ponttal többet kapsz.  Ez az utolsó körre
nem vonatkozik.

Seal of Authority – A tekintély pecsétje
Amikor publikálsz vagy jóváhagysz egy elméletet, plusz 2 hírnévpontot szerzel.

Silver Chalice – Ezüst serleg
Ennek  a  varázstárgynak  nincs  különleges  képessége,  de  győzelmi  pontokat  fog
neked hozni.

Thinking Cap – Gondolkodó süveg
Azonnali  hatás: Tesztelj  le  legfeljebb  két  különböző  összetevőpárt  a  kezedből.
Ezeket nem kell eldobnod.

Wisdom Idol – A bölcsesség bálványa
A játék végén a bölcsesség bálványa 1 pontot hoz minden olyan pecsétedért, melyet
helytálló elmélethez helyeztél.

Witch’s Trunk – Boszorkánybőrönd
Azonnali hatás: Húzz 7 összetevőt.
A játékosok sorrendjének kiválasztásánál többé nem húzol hozzávalókat.

Promo card – Promo kártya

Ring of Favor – A pártfogás gyűrűje
Megduplázhatod egy kijátszott pártfogókártyád hatását.
Körönként egyszer használható.



Favor cards – Pártfogókártyák

Assistant – Asszisztens
Az akciók kiválasztásánál játszd ki.
Ebben a körben 1-gyel több akciókockád van.

Associate – Kisegítő
Az akciók kiválasztásánál játszd ki.
Válassz egy akciómezőt. Ennél a mezőnél kockáid a legfelső sorba kerülnek.

Barmaid – Pincérnő
Akkor játszd ki, mikor rajtad a sor, hogy eladj egy főzetet.
Ha teljesen egyező főzetet  keversz ki,  kapsz 1 hírnévpontot.  Ha nem, tekintsd a
főzetet egy szinttel jobbnak, mint amilyen valójában.

Custodian – Gondnok
Az akciók kiválasztásánál játszd ki.
Helyezz egy kockát  erre a kártyára.  Ebben a körben ez a kocka egy különleges
Főzetivás akciót jelent, melyet a Főzetek eladása akciómező előtt hajtunk végre.

Herbalist – Gyógyfűkereskedő
Azonnal játszd ki.
Húzz három összetevőt. Ezután dobj el 2 összetevőt.

Merchant – Kereskedő
Akkor játszd ki, mikor rajtad a sor, hogy eladj egy főzetet.
Ha te adsz el főzetet elsőként, kapsz 1 aranyat. Ha nem, a három főzet bármelyikét
eladhatod, mintha te lettél volna az első játékos.

Sage – Bölcs
Egy összetevő átalakításánál játszd ki.
Az átalakítás során plusz 1 aranyat kapsz.

Shopkeeper – Boltos
Egy varázstárgy megvásárlásánál játszd ki.
Egy varázstárgyat 1 arannyal kevesebbért vásárolhatsz meg.
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