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Mesélő kártyák
Dark Might (Sötét hatalom)
Magic (varázslat), Basic (alap), 0 

Támadódobás után játszhatod ki. Adj 1 <-t az eredményhez.

Dash (Iram)
Event (esemény), Basic (alap), 0 
Egy szörny aktiválásakor játszhatod ki. Ez a szörny a normál 2 akciója mellett egy plusz mozgás 
akciót is végrehajthat.

Tripwire (Zsinórcsapda)
Trap (csapda), Basic (alap), 0 

Játszd ki, ha egy kalandozó mozgása során üres mezőre lép. { próbát kell dobnia. Ha elbukik 
mozgása azonnal véget ér (fáradtságért cserébe viszont továbbléphet, sőt végrehajthat egy második 
mozgás akciót is, ha ez volt az első akciója).

Dark Fortune (Sötét Szerencse)
Event (esemény), Basic (alap), 0 
Bármely kockadobás után kijátszhatod, és újradobhatsz 1 kockát.

Frenzy (Őrjöngés)
Event (esemény), Basic (alap), 0 
Egy szörny aktiválásakor játszhatod ki. Ez a szörny a normál 2 akciója mellett egy plusz támadás 
akciót is végrehajthat.

Critical Blow (Végzetes csapás)
Event (esemény), Basic (alap), 0 

Egy szörny támadó kockadobása után játszhatod ki. A támadás értéke ennyivel növekszik: <: +3>

Pit Trap (Veremcsapda)
Trap (csapda), Basic (alap), 0 

Játszd ki, ha egy kalandozó mozgása során üres mezőre lép. { próbát kell dobnia. Ha elbukik 1<-t és 
1 mozgáspontot veszít. Ha nem maradt már elveszíthető mozgáspontja (például fáradtságért vásárolt 
plusz lépéseket), Kábult állapotba kerül. 

Word of Misery (Sanyarú átok)
Magic (varázslat), Basic (alap), 0 

Köröd elején játszhatod ki. Ebben a körben minden kalandozó, aki > veszteséget szenved, 1®-t is el 

kell szenvedjen minden > veszteség mellé.

Poison Dart (Mérgezett dárda)
Trap (csapda), Basic (alap), 0 

Játszd ki, ha egy kalandozó kinyit egy ajtót, vagy keres. { vagy @ próbát kell dobnia (te döntöd el). 

Ha sikerrel jár, húzz 1 Mesélő kártyát. Ha elbukik, 1>-t és 1®-t szenved és Mérgezett lesz.

Dark Charm (Gonosz bűbáj)
Magic (varázslat), Basic (alap), 0 

Köröd elején játszhatod ki egy kalandozóra. Ł próbát kell dobnia. Ha sikerrel jár, húzz 1 Mesélő 



kártyát. Ha elbukik, ebben a körben mozoghatsz vagy támadhatsz a kalandozóval, mintha a szörnyed 

lenne. Nem kényszerítheted ® elszenvedésére vagy egy varázsital elfogyasztására, de ráveheted, hogy 
támadja meg önmagát. 

Dark Fortitude (Sötét védelem)
Event (esemény), Warlord I (hadúr I.), 1 

Védekező dobás után játszhatod ki. Adj 2#-t az eredményhez.

Blood Rage (Vérmámor)
Event (esemény), Warlord I (hadúr I.), 1 
Köröd végén játszhatod ki. Válassz egy szörnyet, mely azonnal végrehajthat 2 támadás akciót, majd 
meghal.

Expert Blow (Tökéletes csapás)
Event (esemény), Warlord II (hadúr II.), 2 

Kijátszhatod ha egy szörny kalandozóra támad, de még nem dobott. A dobáshoz +2>-t adhatsz és: 

<: nem kell eldobnod ezt a kártyát.

Bloodlust (Vérvágy)
Event (esemény), Warlord II (hadúr II.), 2 
Kijátszhatod ha egy kalandozó elájult. Minden játékban lévő kalandozó után 1 Mesélő kártyát 
húzhatsz azon az 1 Mesélő kártyán túl, amit a legyőzött kalandozóért húzhattál.

Reinforce (Erősítés)
Event (esemény), Warlord III (hadúr III.), 3 
Köröd elején játszhatod ki. Válassz egy szörny csoportot (csak a küldetés által engedélyezett lehet és 
főgonoszt sem választhatsz). 
Felteheted a csoport összes szörnyét a térképre. Az új szörnyek bármely üres mezőre letehetők, de nem 
lehetnek 3 mezőnél közelebb egyik kalandozóhoz sem.

Unholy Ritual (Szentségtelen rítus)
Magic (varázslat), Magus I (mágus I.), 1 
Köröd elején játszhatod ki. Válaszd ki egy szörny csoportod és húzz annyi Mesélő kártyát, ahány 
szörny a táblán van ebből a csoportból. Válassz ki és tarts meg a kalandozók számával egyenlő 
kártyát, a többit pedig dobd el. A kiválasztott szörnycsoport tagja -1 akciót hajthatnak végre ebben a 
körben. 

Word of Pain (Kín átok)
Magic (varázslat), Magus I (mágus I.), 1 

Köröd végén játszhatod ki. Minden kalandozó dobjon@próbát. Aki elbukik 1>-t szenved. 

Rise Again (Feltámasztva)
Magic (varázslat), Magus II (mágus II.), 2 
Kijátszhatod, ha egy szolga vagy mester szörnyed meghal. Helyezz egy fáradtság jelzőt a szörny 
mezőjére. Következő köröd elején tedd vissza a szörnyet a jelzőtől max. 5 mező távolságra. Ugyanazon 
kör végén vedd le a szörnyet (és a jelzőt) a térképről.

Word of Despair (Csüggedés átka)
Magic (varázslat), Magus II (mágus II.), 2 

Köröd végén játszhatod ki. Minden kalandozó dobjon Ł próbát. Aki elbukik a következő körében 

minden alkalommal 1®-t szenved, ha egy akciót hajt végre. Ezt az akciója után kell elszenvednie 



(akkor is végrehajthatja az akciót ha ® szintje egyenlő Állóképességével; az így begyűjtött plusz ®-ok a 

normál szabályok szerint >-re változnak).

Diabolic Power (Ördögi erő)
Magic (varázslat), Magus III (mágus III.), 3 
Köröd alatt bármikor kijátszhatod. Nézd át a húzó és dobó paklid, és válassz egy tetszőleges kártyát. 
Fedd fel, vedd kezedbe, majd keverd meg a paklit. 

Ha a választott kártya egy Esemény, minden kalandozó dobjon Ł próbát. Ha a kártya egy Csapda, 

dobjanak { próbát, ha pedig Varázslat, akkor } próba vár rájuk. Aki elbukik 2>--t szenved.

Explosive Runes (Robbanó rúnák)
Trap (csapda), Saboteur I (szabotőr I.), 1 
Játszd ki, ha egy kalandozó kinyit egy ajtót, vagy keres. A kalandozó és minden társa 2 mezőn belül 

dobjon { próbát. Aki elbukik 1>--t szenved minden pluszban dobott # után.

Web Trap (Hálócsapda)
Trap (csapda), Saboteur I (szabotőr I.), 1 
Játszd ki, ha egy kalandozó mozgása során üres mezőre lép. A kalandozó és minden szomszédos társa 

dobjon @ próbát. Aki elbukik Mozgásképtelen állapotba kerül.

Wicked Laughter (Sátáni kacaj)
Event (esemény), Saboteur II (szabotőr II.), 2 
Játszd ki, ha egy kalandozó sikeresen végrehajt egy adottság próbát. Újra kell dobnia, de a tesztelt 
adottság most -1 értékkel számít. Ha ismételten sikerrel jár, húzz 1 Mesélő kártyát. 

Curse of the Monkey God (A majomisten átka)
Trap (csapda), Saboteur II (szabotőr II.), 2 

Játszd ki, ha egy kalandozó keres. Egy } próbát kell dobnia. Ha sikeres, húzz 1 Mesélő kártyát. Ha 
elbukik majommá változik következő köre végéig. Az egyik kalandozó jelzőjével jelöljétek az 
állapotot. 
A majmok nem használhatnak védelmi kockát (kivéve adottság próba során), és semmi módon nem is 
támadhatnak. Sebességük 5.

Uthuk Demon Trap (Uthuk démon csapda)
Trap (csapda), Saboteur III (szabotőr III.), 3 

Játszd ki, ha egy kalandozó kinyit egy ajtót, vagy keres. { vagy @ próbát kell dobnia (ő dönti el). Ha 

sikerrel jár a tesztelt adottság értékével egyenlő >-t szenved. Ha elbukik, meghal (elájul).

Plan Ahead (Előre tervezve)
Event (esemény), Universal (különleges), 1 
Köröd során bármikor kijátszhatod. Átnézheted a Mesélő pakli felső 5 lapját, és bárhogy sorba 
rendezve visszateheted őket. 

Dark Resilience (Sötét újjáéledés)
Magic (varázslat), Universal (különleges), 1 

Körös során bármely szörnyedre kijátszhatod. Dobj 2 piros kockával. A szörny a dobott >-nek 
megfelelő életerő ponttal gyógyul. 

Schemes (Fajták)
Event (esemény), Universal (különleges), 1 



Köröd során bármikor kijátszhatod. Válassz egy kártyafajtát: Esemény, Varázslat, vagy Csapda. Lapozd 
fel egyenként a Mesélő kártyapakli lapjait, amíg a választott fajta kártyához nem érsz, vagy el nem 
fogy a pakli. Kézbe veheted az adott lapot (ha találtál), a többit pedig tedd a dobottak közé.

Szörny kártyák

Goblin Archer (Goblin íjász) I.

Szolga: 
Mozgás (5)
Életerő (2)
Védelem (1 szürke kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék és 1 sárga kocka)

Képességek: Scamper (Fürgeség), Cowardly (Gyávaság), <: +1 Hatótáv, <: +1>
Scamper (Fürgeség): Olyan mezőkön is áthaladhat, melyen kalandozó áll. 
Cowardly (Gyávaság): Csak akkor költhet el <-t, ha 3 mezőn belül áll egy mester szörnytől, 
vagy főgonosztól. 

Mester: 
Mozgás (5)
Életerő (4)
Védelem (1 szürke kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék és 1 sárga kocka)

Képességek: Scamper (Fürgeség), <: +2 Hatótáv, <: +2>
Scamper (Fürgeség): Olyan mezőkön is áthaladhat, melyen kalandozó áll. 

Goblin Archer (Goblin íjász) II.

Szolga: 
Mozgás (5)
Életerő (4)
Védelem (1 szürke kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék és 1 sárga kocka)

Képességek: Scamper (Fürgeség), Cowardly (Gyávaság), <: +2 Hatótáv, <: +2>
Scamper (Fürgeség): Olyan mezőkön is áthaladhat, melyen kalandozó áll. 
Cowardly (Gyávaság): Csak akkor költhet el <-t, ha 3 mezőn belül áll egy mester szörnytől, 
vagy főgonosztól. 

Mester: 
Mozgás (5)
Életerő (6)
Védelem (1 szürke kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék és 2 sárga kocka)

Képességek: Scamper (Fürgeség), <: +3 Hatótáv, <: +2>
Scamper (Fürgeség): Olyan mezőkön is áthaladhat, melyen kalandozó áll. 



Zombie (Zombi) I.

Szolga: 
Mozgás (3)
Életerő (3)
Védelem (1 barna kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 sárga kocka)

Képességek: Shambling (Cammogás), <Disease (Ragály), <: +1>
Shambling (Cammogás): Egy kör alatt csak 1 mozgás akciót hajthat végre. 
<Disease (Ragály): Ha a támadódobása legalább 1>-t okoz, a célpont Fertőzött lesz.

Mester: 
Mozgás (3)
Életerő (6)
Védelem (1 barna kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 sárga kocka)

Képességek: Shambling (Cammogás), &Grab (Megragadás), <Disease (Ragály), <: +1>
Shambling (Cammogás): Egy kör alatt csak 1 mozgás akciót hajthat végre. 

&Grab (Megragadás): Válassz ki egy szomszédos kalandozót, akinek @ próbát kell
dobnia. Ha elbukik Mozgásképtelen lesz.

<Disease (Ragály): Ha a támadódobása legalább 1>-t okoz, a célpont Fertőzött lesz.

Zombie (Zombi) II.

Szolga: 
Mozgás (3)
Életerő (5)
Védelem (1 barna kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 sárga kocka)

Képességek: Shambling (Cammogás), <Disease (Ragály), <: +2>
Shambling (Cammogás): Egy kör alatt csak 1 mozgás akciót hajthat végre. 

<Disease (Ragály): Ha a támadódobása legalább 1>-t okoz, a célpont Fertőzött lesz.

Mester: 
Mozgás (3)
Életerő (9)
Védelem (1 barna kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék, 1 sárga és 1 piros kocka)

Képességek: Shambling (Cammogás), &Grab (Megragadás), <Disease (Ragály), <: +2>
Shambling (Cammogás): Egy kör alatt csak 1 mozgás akciót hajthat végre. 

&Grab (Megragadás): Válassz ki egy szomszédos kalandozót, akinek @ próbát kell
dobnia. Ha elbukik Mozgásképtelen lesz.

<Disease (Ragály): Ha a támadódobása legalább 1>-t okoz, a célpont Fertőzött lesz.



Cave Spider (Barlangi pók) I.

Szolga: 
Mozgás (4)
Életerő (3)
Védelem (1 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 sárga kocka)

Képességek: <Poison (Méreg), <: +1>
<Poison (Méreg): Ha a támadódobása legalább 1>-t okoz, a célpont Mérgezett lesz.

Mester: 
Mozgás (4)
Életerő (5)
Védelem (1 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 sárga kocka)

Képességek: Web (Háló), <Poison (Méreg), <: +2>
Web (Háló): Minden vele szomszédos kalandozónak 1®-ba kerül ellépnie mezőjéről; ez

plusz költség az extra lépések ® költségén túl.

<Poison (Méreg): Ha a támadódobása legalább 1>-t okoz, a célpont Mérgezett lesz.

Cave Spider (Barlangi pók) II.

Szolga: 
Mozgás (4)
Életerő (5)
Védelem (1 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 2 sárga kocka)

Képességek: <Poison (Méreg), <: +2>
<Poison (Méreg): Ha a támadódobása legalább 1>-t okoz, a célpont Mérgezett lesz.

Mester: 
Mozgás (4)
Életerő (7)
Védelem (1 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 2 sárga kocka)

Képességek: Web (Háló), <Poison (Méreg), <: +2>, <: +1>
Web (Háló): Minden vele szomszédos kalandozónak 1®-ba kerül ellépnie mezőjéről; ez

plusz költség az extra lépések ® költségén túl.

<Poison (Méreg): Ha a támadódobása legalább 1>-t okoz, a célpont Mérgezett lesz.

Barghest (Acsarkodó) I.

Szolga: 
Mozgás (4)
Életerő (4)



Védelem (1 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: <Howl (Vonyítás), <: +1>
<Howl (Vonyítás): Minden 3 mezőn belüli kalandozó Ł próbát dob. Aki elbukik 1®-t
szenved.

Mester: 
Mozgás (4)
Életerő (4)
Védelem (1 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: Night Stalker (Éjszakai teremtmény), <Howl (Vonyítás), <: +1>
Night Stalker (Éjszakai teremtmény): Ha nem szomszédos kalandozó támadja +1 barna
kockát adhat védelméhez.

<Howl (Vonyítás): Minden 3 mezőn belüli kalandozó Ł próbát dob. Aki elbukik 1®-t
szenved.

Barghest (Acsarkodó) II.

Szolga: 
Mozgás (4)
Életerő (6)
Védelem (1 fekete kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: <Howl (Vonyítás), <: +2>
<Howl (Vonyítás): Minden 3 mezőn belüli kalandozó Ł próbát dob. Aki elbukik 1®-t
szenved.

Mester: 
Mozgás (4)
Életerő (8)
Védelem (1 fekete kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék, 1 piros és 1 sárga kocka)

Képességek: Night Stalker (Éjszakai teremtmény), <Howl (Vonyítás), <: +2>
Night Stalker (Éjszakai teremtmény): Ha nem szomszédos kalandozó támadja +1 barna
kockát adhat védelméhez.

<Howl (Vonyítás): Minden 3 mezőn belüli kalandozó Ł próbát dob. Aki elbukik 1®-t
szenved.

Ettin (Lapaj) I.

Szolga: 
Mozgás (3)
Életerő (5)
Védelem (2 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: Reach (Elérés), <: +2>



Reach (Elérés): 2 mező távolságra is támadhat.

Mester: 
Mozgás (3)
Életerő (8)
Védelem (2 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: Reach (Elérés), &Trow (Ellökés), <: +3>
&Trow (Ellökés): Válassz egy szomszédos kalandozót, akinek @ próbát kell dobnia. Ha
elbukik helyezd figuráját egy 3-mal távolabbi üres mezőre (ez mezőre lépésnek számít). A

kalandozó ezen felül 1>-t is szenved. 
Reach (Elérés): 2 mező távolságra is támadhat.

Ettin (Lapaj) II.

Szolga: 
Mozgás (3)
Életerő (7)
Védelem (1 fekete és 1 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 2 piros kocka)

Képességek: Reach (Elérés), <: +1>
Reach (Elérés): 2 mező távolságra is támadhat.

Mester: 
Mozgás (3)
Életerő (9)
Védelem (1 fekete és 1 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 2 piros kocka)

Képességek: Reach (Elérés), &Trow (Ellökés), <: +2>
&Trow (Ellökés): Válassz egy szomszédos kalandozót, akinek @ próbát kell dobnia. Ha
elbukik helyezd figuráját egy 3-mal távolabbi üres mezőre (ez mezőre lépésnek számít). A

kalandozó ezen felül 1>-t is szenved. 
Reach (Elérés): 2 mező távolságra is támadhat.

Flesh Moulder (Marcangoló) I.

Szolga: 
Mozgás (4)
Életerő (4)
Védelem (1 szürke kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék és 1 sárga kocka)

Képességek: <Mend 1 (Lábadozás), <: +1>
<Mend 1 (Lábadozás): 1>-t gyógyul.

Mester: 
Mozgás (4)
Életerő (5)



Védelem (1 szürke kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék és 1 sárga kocka)

Képességek: &Heal (Gyógyítás), <Mend 2 (Lábadozás), <: +2>
&Heal (Gyógyítás): Válassz egy max. 3 mezőre álló másik szörnyet és dobj 1 piros

kockával. A választott szörny a dobott >-nek megfelelően gyógyul-

<Mend 2 (Lábadozás): 2>-t gyógyul.

Flesh Moulder (Marcangoló) II.

Szolga: 
Mozgás (4)
Életerő (5)
Védelem (1 szürke és 1 barna kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék és 1 sárga kocka)

Képességek: <Mend 2 (Lábadozás), <: +2>
<Mend 2 (Lábadozás): 2>-t gyógyul.

Mester: 
Mozgás (4)
Életerő (7)
Védelem (1 szürke és 1 barna kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék és 2 sárga kocka)

Képességek: &Heal (Gyógyítás), <Mend 3 (Lábadozás), <: +3>
&Heal (Gyógyítás): Válassz egy max. 3 mezőre álló másik szörnyet és dobj 1 piros

kockával. A választott szörny a dobott >-nek megfelelően gyógyul-

<Mend 3 (Lábadozás): 3>-t gyógyul.

Elemental (Elementál) I.

Szolga: 
Mozgás (4)
Életerő (4)
Védelem (1 fekete kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: &Fire (Tűz), &Water (Víz), &Earth (Föld), &Air (Levegő)

&Fire (Tűz): Az összes szomszédos figurát támadhatja. Minden figura külön védekező
dobást dob.

&Water (Víz): Minden szomszédos kalandozónak Ł próbát kell dobnia, Aki elbukik 2®-t
szenved.

&Earth (Föld): Minden szomszédos kalandozónak { próbát kell dobnia, Aki elbukik
Mozgásképtelen lesz.

&Air (Levegő): Következő körös kezdetéig ez a szörny nem támadható, a kalandozók
pedig áthaladhatnak mezőjén. 

Mester: 



Mozgás (4)
Életerő (6)
Védelem (1 fekete kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: &Fire (Tűz), &Water (Víz), &Earth (Föld), &Air (Levegő)

&Fire (Tűz): Az összes szomszédos figurát támadhatja. Minden figura külön védekező
dobást dob.

&Water (Víz): Minden szomszédos kalandozónak Ł próbát kell dobnia, Aki elbukik 2®-t
szenved.

&Earth (Föld): Minden szomszédos kalandozónak { próbát kell dobnia, Aki elbukik
Mozgásképtelen lesz.

&Air (Levegő): Következő körös kezdetéig ez a szörny nem támadható, a kalandozók
pedig áthaladhatnak mezőjén.

Elemental (Elementál) II.

Szolga: 
Mozgás (4)
Életerő (8)
Védelem (1 fekete és 1 barna kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék, 1 sárga és 1 piros kocka)

Képességek: &Fire (Tűz), &Water (Víz), &Earth (Föld), &Air (Levegő)

&Fire (Tűz): Az összes szomszédos figurát támadhatja. Minden figura külön védekező
dobást dob.

&Water (Víz): Minden szomszédos kalandozónak Ł próbát kell dobnia, Aki elbukik 2®-t
szenved.

&Earth (Föld): Minden szomszédos kalandozónak { próbát kell dobnia, Aki elbukik
Mozgásképtelen lesz.

&Air (Levegő): Következő körös kezdetéig ez a szörny nem támadható, a kalandozók
pedig áthaladhatnak mezőjén. 

Mester: 
Mozgás (4)
Életerő (10)
Védelem (1 fekete és 1 barna kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék, 1 sárga és 1 piros kocka)

Képességek: &Fire (Tűz), &Water (Víz), &Earth (Föld), &Air (Levegő)

&Fire (Tűz): Az összes szomszédos figurát támadhatja. Minden figura külön védekező
dobást dob.

&Water (Víz): Minden szomszédos kalandozónak Ł próbát kell dobnia, Aki elbukik 2®-t
szenved.

&Earth (Föld): Minden szomszédos kalandozónak { próbát kell dobnia, Aki elbukik
Mozgásképtelen lesz.

&Air (Levegő): Következő körös kezdetéig ez a szörny nem támadható, a kalandozók
pedig áthaladhatnak mezőjén.



Merriod (Csáplény) I.

Szolga: 
Mozgás (3)
Életerő (5)
Védelem (1 fekete kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: Reach (Elérés), <Immobilize (Mozgásképtelenség), <: +1>
Reach (Elérés): 2 mező távolságra is támadhat.

<Immobilize (Mozgásképtelenség): Ha a támadódobása legalább 1>-t okoz, a célpont
Mozgásképtelen lesz.

Mester: 
Mozgás (3)
Életerő (7)
Védelem (1 fekete kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: Reach (Elérés), Flail (Csáphadaró), <Immobilize (Mozgásképtelenség), <: +2>
Reach (Elérés): 2 mező távolságra is támadhat.
Flail (Csáphadaró): Két különböző kalandozót támadhat egyszerre. 1 támadódobást tesz,
a kalandozók pedig külön védekező dobást dobnak.

<Immobilize (Mozgásképtelenség): Ha a támadódobása legalább 1>-t okoz, a célpont
Mozgásképtelen lesz.

Merriod (Csáplény) II.

Szolga: 
Mozgás (3)
Életerő (7)
Védelem (2 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék, 1 sárga és 1 piros kocka)

Képességek: Reach (Elérés), <Immobilize (Mozgásképtelenség), <: +2>
Reach (Elérés): 2 mező távolságra is támadhat.

<Immobilize (Mozgásképtelenség): Ha a támadódobása legalább 1>-t okoz, a célpont
Mozgásképtelen lesz.

Mester: 
Mozgás (3)
Életerő (9)
Védelem (2 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék, 1 sárga és 1 piros kocka)

Képességek: Reach (Elérés), Flail (Csáphadaró), <Immobilize (Mozgásképtelenség), <: +3>
Reach (Elérés): 2 mező távolságra is támadhat.
Flail (Csáphadaró): Két különböző kalandozót támadhat egyszerre. 1 támadódobást tesz,
a kalandozók pedig külön védekező dobást dobnak.

<Immobilize (Mozgásképtelenség): Ha a támadódobása legalább 1>-t okoz, a célpont
Mozgásképtelen lesz.



Shadow Dragon (Árny sárkány) I.

Szolga: 
Mozgás (3)
Életerő (6)
Védelem (2 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: Shadow (Árny), <: +1>
Shadow (Árny): Egy szomszédos, támadást végző kalandozónak el kell költenie 1<-t,
különben támadása sikertelen.

Mester: 
Mozgás (3)
Életerő (9)
Védelem (2 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: Shadow (Árny), <Fire Breath (Tűzfújás), <: +2>
Shadow (Árny): Egy szomszédos, támadást végző kalandozónak el kell költenie 1<-t,
különben támadása sikertelen.

<Fire Breath (Tűzfújás): A célmezőtől indulva jelölj ki 4 mezőnyi tűzutat bármely
irányba. Az útba eső minden figura érintett a támadással. Minden figura külön védekező
dobást dob.

Shadow Dragon (Árny sárkány) II.

Szolga: 
Mozgás (3)
Életerő (8)
Védelem (1 fekete és 1 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 2 piros kocka)

Képességek: Shadow (Árny), <: +2>
Shadow (Árny): Egy szomszédos, támadást végző kalandozónak el kell költenie 1<-t,
különben támadása sikertelen.

Mester: 
Mozgás (3)
Életerő (10)
Védelem (1 fekete és 1 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 2 piros kocka)

Képességek: Shadow (Árny), <Fire Breath (Tűzfújás), <: +3>
Shadow (Árny): Egy szomszédos, támadást végző kalandozónak el kell költenie 1<-t,
különben támadása sikertelen.

<Fire Breath (Tűzfújás): A célmezőtől indulva jelölj ki 4 mezőnyi tűzutat bármely
irányba. Az útba eső minden figura érintett a támadással. Minden figura külön védekező
dobást dob.



Főgonosz kártyák

Splig I.

Kondíció (4)
Tudás (3)
Akaraterő (3)
Figyelem (2)
2-kalandozónál: Mozgás (3), Életerő (7), Védelem (1 barna kocka)
3-kalandozónál: Mozgás (3), Életerő (9), Védelem (1 szürke kocka)
4-kalandozónál: Mozgás (3), Életerő (13), Védelem (1 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: Not me! (Ne engem!), <: Knockback (Ellökés), <: +1>
Not me! (Ne engem!): Ha Spliget megtámadják a támadódobás előtt { próbát tehet. Ha
sikerrel jár egy szomszédos mezőn lévő szörnyet kell támadni helyette. A hatótávot és a
rálátást Splig mezőjéhez kell mérni.

< Knockback (Ellökés): A megtámadott célpontot vegyétek le a térképről, majd
helyezzétek eredeti helyétől számítva 3 mező távolra. Úgy kell számolni mintha rálépett
volna erre a mezőre.

Splig II.

Kondíció (4)
Tudás (3)
Akaraterő (3)
Figyelem (2)
2-kalandozónál: Mozgás (3), Életerő (10), Védelem (1 szürke kocka)
3-kalandozónál: Mozgás (3), Életerő (12), Védelem (1 szürke és 1 barna kocka)
4-kalandozónál: Mozgás (3), Életerő (16), Védelem (1 szürke és 1 barna kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék, 1 piros és 1 sárga kocka)

Képességek: Not me! (Ne engem!), &Promotion (Előléptetés), <: Knockback (Ellökés), <: +2>
Not me! (Ne engem!): Ha Spliget megtámadják a támadódobás előtt { próbát tehet. Ha
sikerrel jár egy szomszédos mezőn lévő szörnyet kell támadni helyette. A hatótávot és a
rálátást Splig mezőjéhez kell mérni. 

&Promotion (Előléptetés): Splig dobjon Ł próbát. Ha sikerrel jár kicserélhet egy
szomszédos szolga szörnyet egy ugyanolyan mester (piros) szörnyre, de ezzel nem lépheti
túl az adott szörnyek csoport limitjét.

< Knockback (Ellökés): A megtámadott célpontot vegyétek le a térképről, majd
helyezzétek eredeti helyétől számítva 3 mező távolra. Úgy kell számolni mintha rálépett
volna erre a mezőre.

Belthir I.

Kondíció (4)
Tudás (3)



Akaraterő (4)
Figyelem (1)
2-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (9), Védelem (1 szürke kocka)
3-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (11), Védelem (1 szürke és 1 barna kocka)
4-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (15), Védelem (1 szürke és 1 barna kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: Fly (Repülés), Reach (Elérés), <: Poison (Mérgezés)
Fly (Repülés): Ez a szörny mozgása közben figyelmen kívül hagyhatja az ellenfél figurákat
és a tereptárgyakat, de mozgását csak üres mezőn fejezheti be a normál mozgási
szabályokat követve.
Reach (Elérés): 2 mező távolságra is támadhat.

< Poison (Mérgezés): Ha a támadódobása legalább 1>-t okoz (a védelmi dobás után), a
célpont Mérgezett lesz.

Belthir II.

Kondíció (4)
Tudás (3)
Akaraterő (4)
Figyelem (1)
2-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (13), Védelem (1 szürke és 1 barna kocka)
3-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (15), Védelem (2 szürke kocka)
4-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (18), Védelem (2 szürke és 1 barna kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 2 piros kocka)

Képességek: Fly (Repülés), Reach (Elérés), &Cry Havoc (Pusztító kiáltás), <: Poison (Mérgezés)
Fly (Repülés): Ez a szörny mozgása közben figyelmen kívül hagyhatja az ellenfél figurákat
és a tereptárgyakat, de mozgását csak üres mezőn fejezheti be a normál mozgási
szabályokat követve.
Reach (Elérés): 2 mező távolságra is támadhat.

&Cry Havoc (Pusztító kiáltás): Belthir végrehajt egy mozgás majd egy támadás akciót. A
támadásnak minden figura célpontja lesz, melynek mezőjén áthaladt.

< Poison (Mérgezés): Ha a támadódobása legalább 1>-t okoz (a védelmi dobás után), a
célpont Mérgezett lesz.

Lord Merrick Farrow I.

Kondíció (2)
Tudás (4)
Akaraterő (2)
Figyelem (3)
2-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (8), Védelem (1 szürke kocka)
3-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (11), Védelem (1 szürke kocka)
4-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (13), Védelem (1 szürke és 1 barna kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: Aftershock (Utóhatás), &Ignite (Tűzvihar), <: +1>
Aftershock (Utóhatás): Ha egy szomszédos kalandozó támadja e szörnyet. A támadás

végrehajtása után Ł próbát is kell dobnia. Ha elbukja 1®-t szenved.

&Ignite (Tűzvihar): Lord Merick Farrow 1>-ért cserébe megtámadhatja az összes



szomszédos figurát. Minden figurának külön védekező dobást kell dobnia. Merick nem

hajthatja végre ezt az akciót, ha a > elszenvedése a halálát jelentené.

Lord Merrick Farrow II.

Kondíció (2)
Tudás (4)
Akaraterő (2)
Figyelem (3)
2-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (10), Védelem (1 szürke és 1 barna kocka)
3-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (12), Védelem (2 szürke kocka)
4-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (15), Védelem (1 fekete és 1 szürke kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék, 1 piros és 1 sárga kocka)

Képességek: Aftershock (Utóhatás), &Ignite (Tűzvihar), <: Wither (Sorvasztás), <: +1>
Aftershock (Utóhatás): Ha egy szomszédos kalandozó támadja e szörnyet. A támadás

végrehajtása után Ł próbát is kell dobnia. Ha elbukja 1®-t szenved.

&Ignite (Tűzvihar): Lord Merick Farrow 1>-ért cserébe megtámadhatja az összes
szomszédos figurát. Minden figurának külön védekező dobást kell dobnia. Merick nem

hajthatja végre ezt az akciót, ha a > elszenvedése a halálát jelentené.

<Wither (Sorvasztás): A célpont 1®-t szenved.

Sir Alric Farrow I.

Kondíció (5)
Tudás (1)
Akaraterő (2)
Figyelem (4)
2-kalandozónál: Mozgás (3), Életerő (10), Védelem (1 szürke és 1 barna kocka)
3-kalandozónál: Mozgás (3), Életerő (14), Védelem (1 szürke és 1 barna kocka)
4-kalandozónál: Mozgás (3), Életerő (16), Védelem (2 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: Unmovable (Rendíthetetlen), &Overpower (Lehengerlés), <: +1>
Unmovable (Rendíthetetlen): Ez a szörny figyelmen kívül hagyhat minden olyan hatást,
mely mozgásra kényszerítené.

&Overpower (Lehengerlés): Sir Alric Farrow végrehajt egy mozgás akciót. Minden

lépésnél, mellyel egy kalandozó mellé ér, végrehajt egy @ próbát. Ha sikerrel jár, mezőt

cserélhet a kalandozóval, aki még 1®-t is szenved.

Sir Alric Farrow II.

Kondíció (5)
Tudás (1)
Akaraterő (2)
Figyelem (4)
2-kalandozónál: Mozgás (3), Életerő (12), Védelem (2 szürke kocka)
3-kalandozónál: Mozgás (3), Életerő (15), Védelem (1 fekete és 1 szürke kocka)



4-kalandozónál: Mozgás (3), Életerő (18), Védelem (1 fekete, 1 szürke és 1 barna kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 2 piros kocka)

Képességek: Regeneration (Regenerálódás), Unmovable (Rendíthetetlen), &Overpower (Lehengerlés),

<: +2>
Regeneration (Regenerálódás): Ez a szörny 1>-t gyógyul, minden mesélő kör elején.
Unmovable (Rendíthetetlen): Ez a szörny figyelmen kívül hagyhat minden olyan hatást,
mely mozgásra kényszerítené.

&Overpower (Lehengerlés): Sir Alric Farrow végrehajt egy mozgás akciót. Minden

lépésnél, mellyel egy kalandozó mellé ér, végrehajt egy @ próbát. Ha sikerrel jár, mezőt

cserélhet a kalandozóval, aki még 1®-t is szenved.

Lady Eliza Farrow I.

Kondíció (1)
Tudás (3)
Akaraterő (3)
Figyelem (5)
2-kalandozónál: Mozgás (5), Életerő (7), Védelem (1 barna kocka)
3-kalandozónál: Mozgás (5), Életerő (9), Védelem (1 szürke kocka)
4-kalandozónál: Mozgás (5), Életerő (12), Védelem (1 szürke kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék és 1 sárga kocka)

Képességek: &Sacrifice (Önfeláldozás), &Seduce (Csábítás), &Bood Call (Vérfrissítés)

&Sacrifice (Önfeláldozás): Egy szomszédos szörnytől max. 5>-t kérhet. 

&Seduce (Csábítás): Lady Eliza Farrow kiválaszthat egy kalandozót 3 mezőn belül, majd

dobhat egy Ł próbát. Ha Eliza sikerrel jár 1 mezőnyit mozgathatja a kalandozót
bármilyen irányban, aki Kábult állapotba kerül. 

&Blood Call (Vérfrissítés): Visszanyer annyi >-t, amennyit ezzel a támadással okozott (a
védelmi dobások után).

Lady Eliza Farrow II.

Kondíció (1)
Tudás (3)
Akaraterő (3)
Figyelem (5)
2-kalandozónál: Mozgás (5), Életerő (9), Védelem (1 szürke kocka)
3-kalandozónál: Mozgás (5), Életerő (11), Védelem (1 szürke és 1 barna kocka)
4-kalandozónál: Mozgás (5), Életerő (15), Védelem (1 szürke és 1 barna kocka)
Támadás (távolsági, 1 kék, 1 sárga és 1 piros kocka)

Képességek: &Sacrifice (Önfeláldozás), &Seduce (Csábítás), &Wail (Búbánat), &Bood Call
(Vérfrissítés)

&Sacrifice (Önfeláldozás): Egy szomszédos szörnytől max. 5>-t kérhet. 

&Seduce (Csábítás): Lady Eliza Farrow kiválaszthat egy kalandozót 3 mezőn belül, majd

dobhat egy Ł próbát. Ha Eliza sikerrel jár 1 mezőnyit mozgathatja a kalandozót
bármilyen irányban, aki Kábult állapotba kerül.



&Wail (Búbánat): A Lady Elizától max. 3 mezőre lévő össze kalandozó dobjon Ł próbát.

Aki elbukik 2® - t szenved.

&Blood Call (Vérfrissítés): Visszanyer annyi >-t, amennyit ezzel a támadással okozott (a
védelmi dobások után).

Baron Zachareth I.

Kondíció (4)
Tudás (3)
Akaraterő (3)
Figyelem (4)
2-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (10), Védelem (1 fekete kocka)
3-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (13), Védelem (1 fekete kocka)
4-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (16), Védelem (1 fekete kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 1 piros kocka)

Képességek: &Dominion (Uralom), <: Pierce 2 (Átütés), <: Subdue (Leigázás)

&Dominion (Uralom): Zachareth báró Ł próbát dob. Ha sikerrel jár egy kalandozót 2

mezővel (bármerre) rálátásra mozgathat. A mozgatás után a kalandozónak kell Ł próbát
dobnia, ami ha elbukik Mozgásképtelen lesz.

<: Pierce 2 (Átütés): Ez a támadás figyelmen kívül hagy a védelmi dobásból 2#-t.

<: Subdue (Leigázás): Ha a támadás legalább 1>-t okozott, válassz egy tetszőleges Állapot
kártyát. A célpont kénytelen elszenvedni ezt az állapotot.

Baron Zachareth II.

Kondíció (4)
Tudás (3)
Akaraterő (3)
Figyelem (4)
2-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (16), Védelem (1 fekete és 1 szürke kocka)
3-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (18), Védelem (1 fekete, 1 szürke és 1 barna kocka)
4-kalandozónál: Mozgás (4), Életerő (20), Védelem (1 fekete és 2 szürke kocka)
Támadás (közelharci, 1 kék és 2 piros kocka)

Képességek: &Dominion (Uralom), &Shadow Bolt (Árnycsapás),  <: Pierce 2 (Átütés), <: Subdue
(Leigázás)

&Dominion (Uralom): Zachareth báró Ł próbát dob. Ha sikerrel jár egy kalandozót 2

mezővel (bármerre) rálátásra mozgathat. A mozgatás után a kalandozónak kell Ł próbát
dobnia, ami ha elbukik Mozgásképtelen lesz.

&Shadow Bolt (Árnycsapás): Zachareth végrehajt egy Távolsági támadást (1 kék, 1 piros
és 1 sárga kockával)

<: Pierce 2 (Átütés): Ez a támadás figyelmen kívül hagy a védelmi dobásból 2#-t.

<: Subdue (Leigázás): Ha a támadás legalább 1>-t okozott, válassz egy tetszőleges Állapot
kártyát. A célpont kénytelen elszenvedni ezt az állapotot.



Úti esemény kártyák
1/10

Síkság: Mohalepte kőoszlopok sokaságán kell átverekednetek magatokat. 

Minden kalandozó Ł próbát dob és 1®-t szenved ha elbukja. Ha mindenkinek sikerül, mindannyian 
húzhatnak 1 Keresés kártyát.

Erdő: Sírás hangjaira lesztek figyelmesek a sűrű bozótból.

Ha úgy döntötök, hogy utánanéztek a dolognak, minden kalandozó 1>-t szenved, a mesélőnek pedig 
el kell dobnia egy véletlenszerű mesélő kártyát.

Hegyvidék: A komor bércek börtönébe zár benneteket egy tomboló vihar.

Minden kalandozó 1>-t és 1®-t szenved. 

Gyalogút, Víz: Nincs esemény

2/10
Gyalogút: Egy utazó kereskedővel találkoztok. 

Minden kalandozó } próbát dob, és 1 Keresés kártyát húzhat a sikerrel jár.

Síkság: Összefuttok egy csapat menekülttel.
Ha úgy döntötök, hogy megálltok segíteni nekik, a mesélő 1 mesélő kártyát húzhat. Ha nem 

foglalkoztok velük, minden kalandozó 1>-t szenved.

Erdő: Eltévedtetek.

A kalandozók választanak maguk közül egyet, aki { próbát dob. Ha elbukik minden kalandozó 1®-t 
szenved. 

Hegyvidék, Víz: Nincs esemény

3/10
Síkság: Füstfelleg lepi el a távoli horizontot. 
A mesélő 1 mesélő kártyát húzhat.

Erdő: Váratlanul egy gyönyörű és békés tisztáson találjátok magatokat.

Minden kalandozó eldobhatja az összes > és ® jelzőjét.

Hegyvidék: Egy Lapaj bukkan fel a hegyek közül és megtámadja a kalandozó csapatot.

Minden kalandozó @ próbát dob, és 1>-t szenved ha elbukik. Ha senkinek sem sikerül, mindenki 

még 1>-t szenved. 

Gyalogút, Víz: Nincs esemény

4/10
Síkság: Törvényen kívüliek állnak utatokba. 

A kalandozók választanak maguk közül egyet, aki @ próbát dob, hogy elijessze őket. Ha elbukik, 

minden kalandozó 1>-t szenved a csatában.



Erdő: A fák között hatalmas pókhálók függenek.

Minden kalandozó { próbát dob. Aki elbukja, azt megtámadja egy pók és Mérgezetté válik. Ha 

senkinek sem sikerül, mindannyian 1>-t szenvedtek.

Víz: Mintha valami csillogna a folyómeder mélyén.

A kalandozók választanak maguk közül egyet, aki { próbát dob a merülésre. Ha sikerrel jár 
húzhattok 1 Keresés kártyát.

Gyalogút, Hegyvidék: Nincs esemény

5/10
Erdő: Egy csapat Latari elfet körbezárnak a mesélő szörnyszolgái. 

Ha úgy döntötök, hogy segítetek nekik a harcban, mindannyian 1>-t szenvedtek. Ha inkább 
továbbmentek, a mesélő 2 mesélő kártyát húzhat.

Hegyvidék: Egy dunwarr-i törpe épp fivérét temeti, amikor rátaláltok. Elárulja milyen veszélyek  
várnak rátok a következő útszakaszon.
Az utazás következő megállójánál nem kell Úti esemény kártyát húznotok.

Víz: Kövér, felpuffadt hullák lebegnek a vízen. Ahogy közelebb mentek, felkelnek és morogva felétek  
indulnak.

Minden kalandozó Ł próbát dob. Aki elbukik, azt legyőzik a zombik és Fertőzött lesz.

Gyalogút, Síkság: Nincs esemény

6/10
Gyalogút: Egy rejtett ösvényre leltek, mellyel nagyban lerövidíthetitek az utat. 
Az utazás következő megállójánál nem kell Úti esemény kártyát húznotok.

Hegyvidék: Körülzártak benneteket a mesélő szörnyszolgái.
A mesélő választ egy adottságot. Minden kalandozónak egy ilyen adottság próbát kell dobnia. 

Amelyikük elbukja 1>-t és 1®-t szenved.

Erdő: Körülzártak benneteket a mesélő szörnyszolgái.
A mesélő választ egy adottságot. Minden kalandozónak egy ilyen adottság próbát kell dobnia. 

Amelyikük elbukja 1>-t és 1®-t szenved.

Síkság, Víz: Nincs esemény

7/10
Gyalogút: Egy utazó bölcs rendelkezésetekre bocsátja könyvtárát. 

A kalandozók választanak maguk közül egyet, aki } próbát dob. Ha sikerrel jár megnézheti a mesélő 
kezében lévő mesélő kártyákat, és 1-et eldobhat közülük.

Erdő: Pókok! Istenverte pókok!

A legkisebb { értékkel rendelkező kalandozó (egyenlőségnél a mesélő dönt) Mérgezetté válik.

Víz: Ártalmas kipárolgás tör fel a vízből.



A legkisebb @ értékkel rendelkező kalandozó (egyenlőségnél a mesélő dönt) Fertőzötté válik.

Hegyvidék, Síkság: Nincs esemény

8/10
Síkság: Leégett tanyára bukkantok. Nincs más dolgotok mint megállni, hogy eltemessétek a helyieket. 
A mesélő húzhat 1 mesélő kártyát.

Hegyvidék: Egy rejtélyes barlang bejárata éktelenkedik előttetek.
Ha úgy döntötök, hogy bementek, húzhattok 1 Keresés kártyát, és a mesélő is húzhat 1 mesélő 
kártyát.

Víz: Egy titokzatos köpenyes alak felajánlja, hogy elvisz a tutaján.

Ha a kalandozók úgy döntenek, hogy felszállnak, eldobhatják minden ® jelzőjüket, viszont a mesélő 
is húzhat 1 mesélő kártyát.

Gyalogút, Erdő: Nincs esemény

9/10
Gyalogút: A mesélőnek mindenütt akadnak kémei.

Minden kalandozó } próbát dob. Minden sikertelen dobás után a mesélő húzhat 1 mesélő kártyát.

Hegyvidék: Földcsuszamlás!

Minden kalandozó @ próbát dob. Aki elbukik 2®-t szenved.

Víz: A múlt éjszaka esőzései nyomán megduzzadtak és gyorsabbá váltak a folyók.

Minden kalandozó { próbát dob. Aki elbukik 2®-t szenved.

Síkság, Erdő: Nincs esemény

10/10
Síkság: Rövid pihenőt tartotok egy gyümölcsösben, ahol egy aranyló almáktól roskadozó fát  
pillantotok meg.

A kalandozók választanak maguk közül egyet, aki Ł próbát dob. Ha sikerrel jár, húzhattok 1 Keresés 
kártyát.

Hegyvidék: A sziklák mögül nyílzápor zúdul rátok.

Minden kalandozó { próbát dob, és 1>-t szenved ha elbukja. Ha senkinek sem sikerült, 

mindannyian még 1>-t szenvedtek.

Víz: Csápok nyúlnak ki a vízből, hogy magukkal rántsák a kalandozókat.

Minden kalandozó @ próbát dob, és 1®-t szenved ha elbukja. Ha senkinek sem sikerült, 

mindannyian 1>-t szenvedtek.

Gyalogút, Erdő: Nincs esemény



Aktivitás kártyák

Kalandozó kör összefoglalása

1. A kör kezdete:
I. Kör képességek kezdete
II. Kártyák frissítése

2. Felszerelkezés
3. 2 akció végrehajtása:

• Támadás
• Mozgás
• Pihenés
• Keresés
• Speciális képesség
• Eszmélet

• Egy & képesség vagy jártasság végrehajtása
• Ajtó nyitása vagy becsukása
• Hős gyógyítása

4. Kör vége:
• Fordítsd meg ezt a kártyát

Mesélő kör összefoglalása

1. Kör kezdete:
I. Kör képességek kezdete
II. Húzz 1 mesélő kártyát
III. Kártyák frissítése

2. Szörnyek aktiválása:
      I. Válassz szörnycsoportot.
      II. Hajts végre 2 akciót a csoport minden szörnyével.
      III. Ismételd meg az előző lépéseket a többi szörnycsoporttal is.
3. Kör vége:

• Fordítsd meg ezt a kártyát.

Kaszt kártyák
HARCOS

LOVAG (Knight) kaszt:

Kezdő felszerelés és jártasságok:

Iron Longsword (Vas hosszúkard) 
penge



Közelharci, egykezes
Támadás: 1 kék és 1 piros kocka
Képességek: <: Ellenfeleddel újradobathatsz 1 védelmi kockát

Wooden Shield (Fa pajzs) 
pajzs
egykezes
Képességek: A védelmi dobás után kimerítve ezt a lapot 1#-t adhatsz dobot értékhez.

Oath of Honor (Becsület eskü) 
Használati költség: 1®
&: Válassz egy max. 3 mezőre,  egy szörny szomszédságában álló másik kalandozót. Helyezd figurád a 
szörny melletti legközelebbi üres mezőre, és hajts végre egy Közelharci támadást a szörny ellen.

Tapasztalati pontért  (TP) megvehető jártasságok:

Advance (Előrenyomulás) 
Ár: 1 TP
Használati költség: 1®
Ha Közelharci fegyverrel legyőztél egy szörnyet, kimerítve ezt a kártyát feltöltheted mozgáspontjaidat, 
és végrehajthatsz még egy támadást.

Defend (Védelem) 
Ár: 1 TP
Használati költség: 1®
Ha egy szomszédodban lévő kalandozó támadás célpontjává válik, e kártyát használva te leszel a 
támadás célpontja. A hatótávolságot és a rálátást ettől még az eredetileg célba vett kalandozó 
mezőjéhez kell számolni.

Challenge (Kihívás) 
Ár: 1 TP
Használati költség: -
Kimerítve ezt a kártyát kiválaszthatsz egy látómeződben lévő szörnyet, melyhez egy hős jelzőt tehetsz. 
A következő kártyafrissítésig minden általad vagy a szörny által egymás ellen végrehajtott támadásnál 

+1>-t előnyt kapsz.

Guard (Őrködés) 
Ár: 2 TP
Használati költség: 2®
Ha egy szörny veled szomszédos mezőre lép, kimerítheted ezt a kártyát, megszakítva ezzel a szörny 
aktivációját és megtámadva őt egy Közelharci fegyverrel. Ha a támadás nem öli meg a szörnyet, 
folytathatja félbeszakított tevékenységét. 

Defense Training (Védelmi képzés)
Ár: 2 TP
Használati költség: -
Amíg pajzsot tartasz kezedben, 1 barna kockát adhatsz védelmi dobásodhoz (még akkor is ha 
kimerítetted ezt a kártyát).
Ha kimerítenéd a kézben tartott Pajzs kártyát (pl. a pajzs képességét használnád), ezt a kártyát is 
kimerítheted helyette.



Shield Slam (Pajzs csapás)
Ár: 2 TP
Használati költség: -
Amíg pajzsot tartasz kezedben (még akkor is ha kimerítetted), minden Közelharci fegyveres 
támadásodhoz adhatod az alábbi akciót: 

<: Válassz egy szomszédodban lévő szörnyet. A szörny mostantól Kábult.

Inspiration (Inspiráció)
Ár: 3 TP
Használati költség: -
Köröd kezdetén, ha legalább egy másik kalandozóval szomszédos mezőn állsz, te és a szomszédod 

visszanyer 1®-t.

Stalwart (Vakmerőség)
Ár: 3 TP
Használati költség: -
+2 Életerőt nyersz.
Ha legyőznek azonnal visszanyered mozgáspontjaidat és végrehajthatsz egy közelharci fegyveres 
támadást. Miután befejezted a támadást elájulsz.

MEDVEHARCOS (Besrserker) kaszt:

Kezdő felszerelés és jártasságok:

Chipped Greataxe (Csorba harcibárd) 
bárd
Közelharci, kétkezes
Támadás: 1 kék és 1 piros kocka
Képességek: <: +1>, <: +1>

Rage (Dühöngés) 
Használati költség: 1®
&: Hajts végre egy támadást Közelharci fegyverrel. A támadásodhoz +1>.t kapsz.

Tapasztalati pontért  (TP) megvehető jártasságok:

Counter Attack (Ellentámadás)
Ár: 1 TP
Használati költség: 1®
Ha egy szomszédos szörny támadást hajt végre ellened, kimerítheted ezt a kártyát és visszatámadhatsz 
Közelharci fegyverrel. Ha a támadás nem öli meg a szörnyet, folytathatja tevékenységét.

Brute (Megtörhetetlenség)
Ár: 1 TP
Használati költség: -
+4 Életerőt kapsz.

Ha ájulásból eszmélsz, vagy másik kalandozó gyógyít +2>-t visszanyersz. 



Cripple (Lebénítás)
Ár: 1 TP
Használati költség: 2®
Kimerítve ezt a kártyát (köröd alatt bármikor) válassz egy szomszédos szörnyet és dobj @ próbát. Ha 
sikerül, a szörny Mozgásképtelen lesz.

Whirlwind (Forgószél)
Ár: 2 TP
Használati költség: 1®
&: Hajts végre egy Közelharci támadást minden szomszédos szörny ellen. Csak egy támadó dobást 
kell tenned, de a szörnyek egyenként dobhatnak védekezőt.

Weapon Master (Mesteri fegyverforgató)
Ár: 2 TP
Használati költség: -
Ha 1 kétkezes Közelharci fegyverrel, vagy 2 egykezes Közelharci fegyverrel támadsz, kimerítheted ezt a 

kártyát és 1<-t adhatsz az eredményhez.

Charge (Lelkierő)
Ár: 2 TP
Használati költség: 2®
&: Visszakapod összes mozgáspontodat, majd végrehajthatsz egy Közelharci támadást. 

Death Rage (Halálos dühöngés) 
Ár: 3 TP
Használati költség: 2®
&: Hajts végre egy támadást Közelharci fegyverrel, melyhez a következő előny társul:

<: +1> minden Hőslapodon lévő 2> után

Execute (Kivégzés) 
Ár: 3 TP
Használati költség: X®
Ha Közelharci fegyverrel támadsz, a dobás után kimerítheted ezt a kártyát és +X>-t kapsz. A X értéke 

a jártasságra szánt ® jelzők számával lesz egyenlő.

GYÓGYÍTÓ

IGEHIRDETŐ (Disciple) kaszt:

Kezdő felszerelés és jártasságok:

Iron Mace (Vas buzogány) 
pöröly
Közelharci, egykezes
Támadás: 1 kék és 1 sárga kocka
Képességek: <: Kábulatot okoz



Wooden Shield (Fa pajzs) 
pajzs
egykezes
Képességek: A védelmi dobás után kimerítve ezt a lapot 1#-t adhatsz dobot értékhez.

Prayer of Healing (Gyógyító ima) 
Használati költség: 1®
Köröd alatt bármikor kimerítheted ezt a kártyát kiválasztva egy szomszédos kalandozót, vagy 

magadat. Dobj 1 piros kockával, és a választott kalandozó a dobott eredménynek megfelelő >-t 
gyógyul.

Tapasztalati pontért  (TP) megvehető jártasságok:

Armor of Faith (A hit páncélja)
Ár: 1 TP
Használati költség: -
Ha a Gyógyító imát használod egy kalandozón +1 barna kockát használhat védelméhez a következő 
köröd kezdetéig. 
Emlékeztetőül helyezd a kalandozó egyik Hős jelzőjét erre a kártyára.

Cleansing Touch (Tisztító érintés)
Ár: 1 TP
Használati költség: -
Ha a Gyógyító imát használod egy kalandozón eldobhatja 1 Állapot kártyáját.

Blessed Strike (Áldott csapás)
Ár: 1 TP
Használati költség: 1®
&: Hajts végre egy támadást Közelharci fegyverrel. Ha legalább 1>-t sikerül elérned (a védelmi dobás 

után), te és egy szomszédos kalandozó társad 2-2>-t visszanyertek.

Divine Fury (Isteni harag)
Ár: 2 TP
Használati költség: -
Ha a Gyógyító imát használod egy kalandozón +1 sárga kockát használhat támadásához ebben a 
körben. 
Emlékeztetőül helyezd a kalandozó egyik Hős jelzőjét erre a kártyára.

Prayer of Peace (Béke ima)
Ár: 2 TP
Használati költség: 2®
&: Kimerítheted ezt a kártyát. Amíg nem frissíted a következő kör elején, a veled szomszédos 
szörnyek nem támadhatnak meg.

Time of Need (Ínség ideje)
Ár: 2 TP
Használati költség: - 
&: +2 mozgáspontot kapsz és eldobhatsz 2®-t. 



Holy Power (Szent hatalom)
Ár: 3 TP
Használati költség: - 
Gyógyító imád 2 kalandozóra hat. Ha a Gyógyító ima dobásakor <-t dobsz a piros kockával, mindkét 
kalandozó 1®-t is eldobhat. 

Radiant Light (Ragyogó fény)
Ár: 3 TP
Használati költség: 3®
&: Dobj 1 piros kockával. Minden látókörödben lévő kalandozó (beleértve magadat), visszanyeri a 

dobott > összeget. Minden látókörödben lévő szörny a dobott értéknek megfelelő >-t szenved.

SZELLEMGYÓGYÁSZ (Spiritspeaker) kaszt:

Kezdő felszerelés és jártasságok:

Oak Staff (Tölgy varázsbot) 
bot
Közelharci, kétkezes
Támadás: 1 kék és 1 sárga kocka
Képességek: Elérés, <: +1> 

Stoneskin (Kőbőr) 
Használati költség: 1®
Ha téged, vagy egy max. 3 mezőre lévő társadat megtámadják a támadó dobás előtt kimerítheted ezt a 
kártyát. A választott kalandozó +1 szürke kockát kap a védekező dobásához.

Tapasztalati pontért  (TP) megvehető jártasságok:

Healing Rain (Gyógyító eső)
Ár: 1 TP
Használati költség: 2®
&: Dobj 1 piros kockával. Minden max. 3 mezőre lévő kalandozó (beleértve magadat), visszanyeri a 

dobott > összeget.

Shared Pain (Megosztott kín)
Ár: 1 TP
Használati költség: 1®
&: Hajts végre egy támadást. Ha sikerült legalább 1>-t elérned (a védelmi dobás után) a célpontod 

szörnycsoportjába tartozó összes többi szörny 1>-t szenved.

Drain Spirit (Lélek szívás)
Ár: 1 TP
Használati költség: 1®
&: Hajts végre egy támadást. Ha sikerült legalább 1>-t elérned (a védelmi dobás után), minden max. 3 

mezőre lévő kalandozó (beleértve magadat) visszanyer 1>-t.



Tempest (Vihar)
Ár: 2 TP
Használati költség: 2®
&: Kimerítve ezt a kártyát Ł próbát dobhatsz. Ha elbukod 1®-t eldobhatsz. Ha sikerrel jársz minden 

max. 3 mezőre lévő szörny 2>-t szenved, és minden ugyanilyen távolságra lévő kalandozó 1>-t 
visszanyer.

Nature's Bounty (A természet adománya)
Ár: 2 TP
Használati költség: -
A Pihenés akcióval visszanyert minden ® után visszanyersz egy >-t is.

Cloud of Mist (Ködfátyol)
Ár: 2 TP
Használati költség: 1®
&: Kimerítheted ezt a kártyát, melynek következő körös frissítéséig minden 3 mezős körzetedben 

lefolytatott támadás sikertelen lesz, hacsak a támadó el nem költ 1<-t.

Vigor (Erély)
Ár: 3 TP
Használati költség: -
Az összes támadásodhoz hozzáadódik:

<: Minden kalandozó 1®-t visszanyer.

Ancestor Spirit (Ősök lelke)
Ár: 3 TP
Használati költség: 1®
Ha egy szörny >-t szenved egy kaszt jártasságod következtében, kimerítheted ezt a kártyát és a szörny 
Mérgezett lesz. 

Ha egy kalandozó >-t vagy ®-t nyer vissza egy kaszt jártasságod következtében, kimerítheted ezt a 

kártyát és a kalandozó visszanyerhet még 1>-t és 1®-t.

MÁGUS

HOLTIDÉZŐ (Necromancer) kaszt:

Kezdő felszerelés és jártasságok:

Reaper Scythe (Halottarató) 
mágikus, bot
Távolsági, kétkezes
Támadás: 1 kék és 1 sárga kocka
Képességek: <: +1 Hatótáv, Ha legyőzöl egy szörnyet ezzel a fegyverrel, visszanyersz 1>-t.

Reanimate (Feltámasztott szolga) 
Sebesség(3), Életerő(4), Védelem -



Közelharci
Támadás: 1 kék és 1 piros kocka
Képességek: Ez a szolga normál figurának számít, de nem nyerhet vissza >-t. Aktiválása után 

végrehajthat 1 támadás akciót. Minden általa végrehajtott támadásnál: <: +1>

Raise Dead (Holtak keltése) 
Használati költség: 1®
&: Helyezd Feltámasztott szolga jelződ egy szomszédos mezőre. Egyszerre csak 1 Feltámasztottat 
irányíthatsz. Köröd során bármikor eldobhatod a Feltámasztott jelződ.

Tapasztalati pontért  (TP) megvehető jártasságok:

Corpse Blast (Hullarobbantás)
Ár: 1 TP
Használati költség: 1®
&: Hajts végre egy támadást Mágikus fegyverrel a Feltámasztottad célozva. Támadásod robbanást 
okoz. Nem kell hatótávolságot vagy rálátást számolnod. A támadás után megsemmisül a 
Feltámasztottad.

Deathly Haste (Halálos sietség)
Ár: 1 TP
Használati költség: -
Ha 1®-t szenvedsz, kapsz cserébe 1 mozgáspontot, majd 1 mezőt mozgathatod Feltámasztott 
szolgádat.

Fury of Undeath (Az élőhalott dühe)
Ár: 1 TP
Használati költség: 1®
&: Kimerítve ezt a kártyát aktiválhatod Feltámasztott szolgád. Szolgád ettől még normál módon is 
aktiválható ebben a körben.

Undead Might (Élőholt akarat)
Ár: 2 TP
Használati költség: 1®
Feltámasztottad +2 Életerőt kap, még akkor is, ha már kimerítetted ezt a kártyát.

Kimerítheted ezt a kártyát ha Feltámasztottad egy szörnyet támad. Támadásához +1> adódik.

Vampiric Blood (Vámpírvér)
Ár: 2 TP
Használati költség: -
Feltámasztottad +1 sárga kockát kap a támadó dobásához. 

Ha te, vagy Feltámasztott szolgád legyőztök egy szörnyet, visszanyersz 1®-t.

Dark Pact (Sötét egyezség)
Ár: 2 TP
Használati költség: -
Feltámasztottad +1 barna kockát kap védelmi dobásához.

Ha > veszteséget szenvedsz, dönthetsz úgy is, hogy Feltámasztottad szenvedi el helyetted az összeset. 



Ha Feltámasztott szolgád > veszteséget szenved, te is elszenvedheted helyette az összeset.

Army of Death (Halálsereg)
Ár: 3 TP
Használati költség: 2®
&: Hajts végre Feltámasztott szolgáddal egy támadást. Ez a támadás minden látókörödben lévő 
szörnyre kihat, függetlenül a hatótávtól. Feltámasztott szolgádnak nincs szüksége rálátásra a kérdéses 
szörnyekhez, de fontos, hogy a térképen legyen.

Dying Command (Gyilkos parancs)
Ár: 3 TP
Használati költség: 2®
Ha te vagy Feltámasztott szolgád legyőztök egy szörnyet, kimerítve ezt a kártyát } próbát dobhatsz. 

Ha elbukod, visszanyersz 1®-t. Ha sikerrel jársz, tedd vissza a szörnyet a térképre, majd mozgasd a 
Sebességének megfelelően, és hajts végre vele egy támadást. Ezt követően vedd le a szörnyet a 
térképről.

RÚNAMESTER (Runemaster) kaszt:

Kezdő felszerelés és jártasságok:

Arcane Bolt (Mágikus villám) 
mágikus, rúna
Távolsági, kétkezes
Támadás: 1 kék és 1 sárga kocka
Képességek: <: +1 Hatótáv, <: Átütés 2

Runic Knowledge (Rúnaismeret) 
Használati költség: -
Ha Mágikus és Rúna kulcsszavas fegyverrel szerelkeztél fel, minden támadásodhoz az alábbi adódhat:

<: 1® költségért, +2>-t sebzel.

Tapasztalati pontért  (TP) megvehető jártasságok:

Exploding Rune (Robbanó rúna)
Ár: 1 TP
Használati költség: 1®
&: Hajts végre egy támadást Rúna kulcsszavas fegyverrel, amely így Robbanást képes előidézni.

Inscribe Rune (Rúna véset)
Ár: 1 TP
Használati költség: -
Bármely kezedben lévő fegyver Rúna kulcsszavasnak minősül.

Ghost Armor (Kísértet páncél)
Ár: 1 TP
Használati költség: 1®



Védelmi dobásod után használhatod ezt a kártyát, mely 1#-t ad az eredményhez.

Runic Sorcery (Rúnavarázs)
Ár: 2 TP
Használati költség: 1®
&: Hajts végre egy támadást Rúna kulcsszavas fegyverrel. Ha a támadás legalább 1>-t okoz (a védelmi 
dobás után), választhatsz egy Állapot kártyát. Célpontod kénytelen elszenvedni a választott hatást.

Iron Will (Vasakarat)
Ár: 2 TP
Használati költség: -
+1 Állóképességet kapsz. 

Ha egy támadás során elköltesz 1<-t, hogy visszanyerj 1®-t, 2®-t kapsz vissza helyette.

Rune Mastery (Mesteri rúnahasználat)
Ár: 2 TP
Használati költség: -
Ha Rúna kulcsszavas fegyverrel támadsz, kimerítheted ezt a kártyát, és 1<-t adhatsz az eredményhez.

Break the Rune (Törd fel a rúnát)
Ár: 3 TP
Használati költség: 4®
&: Hajts végre egy támadást Rúna kulcsszavas fegyverrel. A támadás figyelmen kívül hagyja a 
hatótávolságot és célba vesz minden 3 mezőn és látókörödön belül lévő szörnyet és kalandozót. 
Minden figura külön védelmi dobást tehet. 
Ez a támadás nem minősül Robbanásnak.

Quick Casting (Gyorstüzelés)
Ár: 3 TP
Használati költség: 2®
Miután végrehajtottál egy támadást Rúna kulcsszavas fegyverrel, kimerítheted ezt a kártyát, és azonnal 
kapsz még egy támadás akciót.

FÜRKÉSZ

TOLVAJ (Thief) kaszt:

Kezdő felszerelés és jártasságok:

Throwing Knives (Dobótőrök) 
penge
Távolsági, egykezes
Támadás: 1 kék és 1 sárga kocka
Képességek: <: +1 Hatótáv, Ha szomszédos szörnyet támadsz +1>-t kapsz.

Lucky Charm (Szerencse talizmán) 
ékszer
Képességek: Kimerítve ezt a kártyát újradobhatsz egy adottság próbát. A második dobás eredménye 
lesz érvényes.



Greedy (Mohóság) 
Használati költség: 1®
&: 3 mező távolságból is felvehetsz egy Keresés jelzőt.

Tapasztalati pontért  (TP) megvehető jártasságok:

Appraisal (Értékbecslés)
Ár: 1 TP
Használati költség: -
Miután húztál egy Keresés kártyát eldobhatod, és húzhatsz egy újat. A másodikat meg kell tartanod.

Sneaky (Settenkedő)
Ár: 1 TP
Használati költség: -
+1>-t kapsz minden olyan szörny elleni támadásodhoz, melyre nincs rálátásod (még akkor is, ha 
kimerítetted ez a kártyát).
Kimerítheted ezt a kártyát és akció végrehajtása nélkül nyithatsz vagy csukhatsz egy ajtót.

Dirty Tricks (Piszkos trükkök)
Ár: 1 TP
Használati költség: 1®
&: Hajtsd végre egy támadást Közelharci vagy Penge (Blade) fegyverrel.  Ha a támadás legalább 1>-t 
okoz (a védelmi dobás után), célpontod Kábult lesz.

Tumble (Cseles)
Ár: 2 TP
Használati költség: 1®
Köröd során bármikor kimerítheted ezt a kártyát. A lap következő frissítéséig ellenséges figurák 
mezőjén is áthaladhatsz.

Unseen (Észrevétlen)
Ár: 2 TP
Használati költség: 2®
Köröd során bármikor kimerítheted ezt a kártyát. A lap következő frissítéséig minden ellened 

irányuló támadás kudarcot vall, kivéve ha a támadó elkölt 1<-t.

Caltrops (Taposótüskék)
Ár: 2 TP
Használati költség: 1®
Ha egy szörny a szomszédodban lévő egyik üres mezőre lép kimerítheted ezt a kártyád és { próbát 

dobhatsz. Ha sikerrel jársz a szörny 1>-t szenved és Mozgásképtelen lesz. 

Lurk (Bujkálás)
Ár: 3 TP
Használati költség: 1®
Köröd során bármikor kimerítve ezt a kártyát végrehajthatsz egy keresést, mely nem számít plusz 
akciónak. A kártya következő frissítéséig 1 barna kockát is adhatsz védelmi dobásodhoz. 



Bushwhack (Csapdaállítás)
Ár: 3 TP
Használati költség: 1®
Köröd során bármikor kimerítve ezt a kártyát megtámadhatsz egy szörnyet, ha nincs más szörny akire 
rálátsz. Ez a támadás nem számít plusz akciónak.

VADORZÓ (Wildlander) kaszt:

Kezdő felszerelés és jártasságok:

Yew Shortbow (Tiszafa rövidíj) 
íj
Távolsági, kétkezes
Támadás: 1 kék és 1 sárga kocka
Képességek: <: +2 Hatótáv, <: +1>

Nimble (Fürgeség) 
Használati költség: 1®
Ha egy szörny veled szomszédos mezőre lép, azonnal elléphetsz 1 mezőt. A szörny ezután folytathatja 
cselekvését.

Tapasztalati pontért  (TP) megvehető jártasságok:

Eagle Eyes (Sasszem)
Ár: 1 TP
Használati költség: -
Ha íjjal támadsz a baráti figurák nem blokkolják a rálátásod. 

Accurate (Pontosság)
Ár: 1 TP
Használati költség: -
Ha íjjal támadsz egyszer újradobhatsz 1 hatalom kockát (támadásonként csak egy alkalommal).

Danger Sense (Veszélyérzet)
Ár: 1 TP
Használati költség: 2®
&: Kimerítve ezt a kártyát eldobathatsz a mesélővel egy véletlenszerű mesélő kártyát.

First Strike (Első csapás)
Ár: 2 TP
Használati költség: 2®
A mesélő körében, közvetlenül azután, hogy aktivált egy szörnyet, kimerítheted ezt a kártyát és íjaddal 
megtámadhatod a szörnyet. Ha a támadásban nem halt meg a szörny, folytathatja cselekvését. 

Fleet of Foot (Gyors láb)
Ár: 2 TP
Használati költség: -
Ha plusz mozgáspontokért elköltesz 1®-t, egy pont helyett 2-t kapsz.
Ha a Nimble (Fürgeség) jártasságod használod 1 helyett 2 mezőt léphetsz.



Bow Mastery (Íjak mestere)
Ár: 2 TP
Használati költség: -
Ha íjjal támadsz és kimeríted ezt a kártyát +1<-t adhatsz a dobott eredményhez.

Black Arrow (Fekete nyílvessző)
Ár: 3 TP
Használati költség: 1®
&: Hajts végre egy támadást íjjal. A dobott eredményhez +2 Hatótávot kapsz.

Ha 3>-nál kevesebbet értél el (a védelmi dobások után), támadásod akkor is 3>-nak számít (kivéve ha 
X-et dobtál).

Running Shot (Mozgó lövés)
Ár: 3 TP
Használati költség: -
Ha íjjal támadsz, +2 Mozgáspontot kapsz a támadás előtt vagy után. 
Ha Nehéz Páncélt (Heavy Armor) viselsz a támadás előtt vagy után csak 1 plusz mozgáspontot kapsz.

Megvásárolható tárgy kártyák
I. fejezet:

Iron Shield (Vas pajzs) (2db)
pajzs
egykezes
Ár: 50 arany
Képességek: A védelmi dobásod után kimerítve ezt a kártyát újradobhatsz egy kockát, vagy 1#-t 
adhatsz a dobott eredményhez.

Heavy Cloak (Nehéz köpeny)
köpeny
páncél
Ár: 75 arany
Képességek: Ha kimeríted a kártyát, érvényteleníthetsz 1<-t az ellened dobott támadódobás 
eredményéből. 

Iron Spear (Vas lándzsa)
egzotikus
közelharci, egykezes
Támadás: 1 kék és 1 sárga kocka
Ár: 75 arany
Képességek: Elérés, <: +1>, <: Átütés 1

Leather Armor (Bőr páncél) (2db)
könnyű páncél
páncél
Védelem: 1 barna kocka
Ár: 75 arany



Képességek: Kapsz +1 Életerőt

Light Hammer (Könnyű pöröly)
pöröly
közelharci, egykezes
Támadás: 1 kék és 1 sárga kocka
Ár: 75 arany
Képességek: <: +2>, <: Kábulat

Scorpion Helm (Skorpió sisak)
sisak
Ár: 75 arany
Képességek: Távolsági támadásodhoz +2 Hatótávot adhatsz.
Egyszerre csak 1 sisak használható.

Sling (Parittya)
egzotikus
távolsági, egykezes
Támadás: 1 kék és 1 sárga kocka
Ár: 75 arany
Képességek: <: +1 Hatótáv és +1>; <: Kábulat

Elm Greatbow (Szilfa hosszúíj)
íj
távolsági, kétkezes
Támadás: 1 kék és 1 sárga kocka
Ár: 100 arany
Képességek: A szomszédos figurák nem blokkolják a rálátást.

<: +2>, <: +2 Hatótáv

Iron Battleaxe (Vas csatabárd)
bárd
közelharci, kétkezes
Támadás: 1 kék és 1 piros kocka
Ár: 100 arany
Képességek: Átütés 1, <: +2>, <: Átütés 1

Lucky Charm (Szerencse talizmán) 
ékszer
Ár: 100 arany
Képességek: Kimerítve ezt a kártyát újradobhatsz egy adottság próbát. A második dobás eredménye 
lesz érvényes.

Steel Broadsword (Acél nagykard) 
penge
közelharci, egykezes
Támadás: 1 kék és 1 piros kocka
Ár: 100 arany
Képességek: Támadódobásonként egyszer újradobhatsz egy piros kockát. <: +1>



Mana Weave (Manaháló) 
rúna
Ár: 125 arany
Képességek: Támadódobás után kimerítve ezt a kártyát 1<-t adhatsz az eredményhez.

Sunburst (Naptűz) 
mágikus, rúna
távolsági, kétkezes
Támadás: 1 kék és 1 sárga kocka
Ár: 125 arany
Képességek: <: Kábulat, <: +2>

Chainmail (Láncing)
nehéz páncél
páncél
Védelem: 1 szürke kocka
Ár: 150 arany
Képességek: Nem használhatsz Rúnát. Sebességed 4-re csökken és semmikép sem mehet fölé.

Immolation (Áldozás) 
mágikus, rúna
távolsági, kétkezes
Támadás: 1 kék és 1 piros kocka
Ár: 150 arany
Képességek: Átütés 1, <: +2>, <: +1 Hatótáv

Magic Staff (Mágikus bot) 
mágikus, bot
távolsági, kétkezes
Támadás: 1 kék és 1 piros kocka
Ár: 150 arany
Képességek: <: +1>-t okozol egy másik 3 mezőn belüli szörnynek is, <: +1 Hatótáv.

Ring of Power (Hatalom gyűrűje) 
gyűrű
Ár: 150 arany
Képességek: +1 Állóképességet kapsz.

Crossbow (Számszeríj)
íj, egzotikus
távolsági, egykezes
Támadás: 1 kék és 1 sárga kocka
Ár: 175 arany
Képességek: Átütés 1, <: +2>, <: +1> és a célpont 1 mezőt ellép.

II. fejezet:

Heavy Steel Shield (Nehéz acél pajzs) (2db)
pajzs



egykezes
Ár: 100 arany
Képességek: A védelmi dobásod után kimerítve ezt a kártyát újradobhatsz egy kockát, és 1#-t adhatsz 
a dobott eredményhez.

Ice Storm (Jégvihar) 
mágikus, rúna
távolsági, kétkezes
Támadás: 1 kék és 2 sárga kocka
Ár: 150 arany
Képességek: <: Mozgásképtelenség, <: +2>

Iron-Bound Ring (Vasalt gyűrű) 
gyűrű
Ár: 150 arany
Képességek: +1 Életerőt kapsz.

Ha védelmi dobásodnál egy vagy két üres oldalt dobsz, adj +1#-t az eredményhez.

Dwarven Firebomb (Törpe tűzbomba)
exotikus
távolsági, egykezes
Támadás: 1 kék, 1 piros és 1 sárga kocka
Ár: 175 arany
Képességek: <: +1 Hatótáv és +1>, <: Robbanás, <: Kábulat

Grinding Axe (Pusztító bárd)
bárd
közelharci, kétkezes
Támadás: 1 kék és 2 piros kocka
Ár: 175 arany
Képességek: <: +1>, <<: +5>

Mace of Kellos (Kellos buzogánya)
pöröly
közelharci, egykezes
Támadás: 1 kék, 1 piros és 1 sárga kocka
Ár: 175 arany
Képességek: <: Minden szomszédos szörny 1>-t szenved, <: Gyógyulsz 1>-t.

Tival Crystal (Tival kristály) 
ékszer
Ár: 175 arany
Képességek: &: Kimerítve ezt a kártyát dobhatsz egy piros kockával, és a visszanyersz a dobott > 
értéknek megfelelő életerőt.

Demonhide Leather (Démonszállta bőrvért)
könnyű páncél
páncél
Védelem: 1 szürke kocka



Ár: 200 arany
Képességek: Ha körödben 2 mozgás akciót hajtottál vége a kör végén 1®-t szenvedsz.

Latari Longbow (Latari hosszúíj)
íj
távolsági, kétkezes
Támadás: 1 kék és 2 sárga kocka
Ár: 200 arany
Képességek: Átütés 1, <: +2>, <: +2 Hatótáv.

Lightning Strike (Villámcsapás) 
mágikus, rúna
távolsági, kétkezes
Támadás: 1 kék és 2 sárga kocka
Ár: 200 arany
Képességek: <: Robbanás, <: +2>, <: +2>

Steel Greatsword (Acél pallos) 
penge
közelharci, kétkezes
Támadás: 1 kék, 1 sárga és 1 piros kocka
Ár: 200 arany
Képességek: Támadódobásonként egyszer újradobhatsz egy piros kockát. <: Átütés 2, <: +1>

Elven Cloak (Elf köpeny)
köpeny
páncél
Ár: 225 arany
Képességek: A védelmi dobásod után kimerítve ezt a kártyát, annyi #-ra cserélheted ki az eredményt, 

amennyi a { értéked.

Dragontooth Hammer (Sárkányfog pöröly)
pöröly
közelharci, egykezes
Támadás: 1 kék és 2 piros kocka
Ár: 250 arany
Képességek: Átütés 1, Ha másik kezedben nincs semmi támadásodhoz +1> adódik, <: Átütés 2.

Platemail (Kovácsoltvas páncél)
nehéz páncél
páncél
Védelem: 1 fekete kocka
Ár: 250 arany
Képességek: Nem használhatsz Rúnát. Sebességed 3-ra csökken és semmikép sem mehet fölé.

Relikvia kártyák
Dawnblade (Hajnalpenge) 
penge



közelharci, egykezes
Támadás: 1 kék, 1 sárga és 1 piros kocka
Képességek: <: +3>, <: a támadás egy második szomszédos szörnyre is hatással van. 
Duskblade (Alkonypenge) 
Képességek: Az a kalandozó, aki körét e Főgonosz mellett kezdi-1 Sebességet kap a körre.

E Főgonosz minden támadásához: <: Átütés 5

Trueshot (Igazak íja) 
íj
távolsági, kétkezes
Támadás: 1 kék, 1 sárga és 1 piros kocka
Képességek: +3 Hatótáv,  <: léptesd el a célpontot 1 mezővel, <: +2>.
Scorpion's Kiss (A skorpió csókja) 
Képességek: A Főgonosz kap: &: Kimerítve ezt a kártyát válassz egy látókörön belüli kalandozót, 

akinek { próbát kell dobnia. Ha elbukik, Mozgásképtelen és Mérgezett lesz. Ha sikerrel jár, ezek 
közül csak 1 Állapot lesz rá hatással (te választasz, melyik).

Fortuna's Dice (Fortuna kockái) 
ékszer
Képességek: Kimerítve ezt a kártyát 1® költségért újradobhatod bármelyik 1 kockádat.
Bones of Woe (A bánat csontjai) 
Képességek: Minden köröd elején dobj 1 kék kockával. Ha <-t dobsz, húzhatsz 1 mesélő kártyát.

Shield of the Dark God (A sötét isten pajzsa) 
pajzs
egykezes
Képességek: A védelmi dobásod után kimerítve ezt a kártyát, újradobhatsz bármennyi (akár az összes) 
kockát. Az új eredmény csak akkor érvényes, ha jobb az elsőnél. 
Shield of Zorek's Favor (Zorek kegyének pajzsa) 
Képességek: Ha ezt a Főgonoszt támadták és nem sikerült megölni, dobhat egy @ próbát. Ha sikerrel 

jár a támadó 1>-t szenved a próbadobás minden # jele után.

Staff of Light (A fény varázsbotja) 
mágikus, bot
távolsági, kétkezes
Támadás: 1 kék és 1 sárga kocka
Képességek: &: Minden 3 mezőn belül lévő kalandozó társad 1>-t és 1®-t gyógyul. 

<: +2>, <: Gyógyulsz 1>-t.
Staff of Shadows (Az árnyak varázsbotja) 
Képességek: Kimerítve ezt a kártyát eldobhatsz 1 mesélő kártyát és húzhatsz helyette 1 másikat, vagy 
újradobathatsz valakivel 1 bármilyen kockát. Akár körödön kívül is megteheted mindezt.

The Shadow Rune (Az árnyék rúna) 
mágikus, rúna
távolsági, kétkezes
Támadás: 1 kék és 2 sárga kocka
Képességek: Ha megölsz egy szörnyet ezzel a fegyverrel, eldobhatsz 1® jelzőt. 

<: +1 Hatótáv és +1>, <: +2>.



The Shadow Rune (Az árnyék rúna) 
csak Zachareth használhatja
Képességek: Minden támadásodhoz: <: +2>
<: +1 Hatótáv és +1>, <: Húzz 1 mesélő kártyát.

Keresés kártyák
Nothing (Semmi) 
Érték: 0
speciális
Dobd el ezt a kártyát.

Treasure Chest (Kincsesláda) 
Érték: 0
speciális
Azonnal dobd el ezt a kártyát, és húzz 1 Megvásárolható tárgy lapot az adott fejezett paklijából.

Health Potion (Gyógyital) 
Érték: 25
ital
&: Fordítsd meg ezt a kártyát. Saját kalandozód, vagy akár egy szomszédos is használhatja, aki 

visszanyeri tőle az összes >-ét.

Stamina Potion (Állóképesség ital) 
Érték: 25
ital
Köröd során fordítsd meg ezt a kártyát. Saját kalandozód, vagy akár egy szomszédos is használhatja, 

aki visszanyeri tőle az összes ®-ét.

Curse Doll (Átok bábu) 
Érték: 50
tárgy
&: Fordítsd meg ezt a kártyát, és eldobhatod egy saját vagy szomszédos társad Állapot kártyáját. 

Fire Flask (Tüzes flaska) 
Érték: 50
tárgy
távolsági
Támadás: 1 kék és 1 sárga kocka
&: Fordítsd meg ezt a kártyát, és távolsági támadást hajthatsz végre e tárggyal. 

Képesség: <: Robbanás.

Power Potion (Erőital) 
Érték: 50
ital
Fordítsd meg ezt a kártyát, és újradobhatsz egy, vagy minden kockát egy támadódobásod után.

Warding Talisman (Védő talizmán) 



Érték: 50
tárgy
Fordítsd meg ezt a kártyát a védelmi dobásod után, és +2#-t adhatsz az eredményhez.

Állapot kártyák
Poisoned (Mérgezett) 

Minden köröd elején dobj @ próbát. Ha sikerrel jársz, eldobhatod ezt a kártyát, vagy a jelzőt. Ha 

elbuksz, meg kell tartanod a kártyát vagy a jelzőt, és 1>-t szenvedsz.

Diseased (Fertőzött) 

Minden köröd elején dobj Ł próbát. Ha sikerrel jársz, eldobhatod ezt a kártyát, vagy a jelzőt. Ha 

elbuksz, meg kell tartanod a kártyát vagy a jelzőt, és 1®-t szenvedsz.

Immobilized (Mozgásképtelen) 

Nem hajthatsz végre mozgás akciót csak ®-k elszenvedésével. Köröd végén eldobhatod ezt a kártyát 
vagy a jelzőt.

Stunned (Kábult) 

&: Dobd el ezt a kártyát vagy a jelzőt. Ebben a körben ez az egyetlen akció, amit végrehajthattál.


