
Alap mesélői kártyák

Veszély, esemény A kártyának nincs hatása, csak eldobható fenyegetéspontért.

Sötét gyógyír, esemény A köröd elején játszd ki, hogy az egyik szörnyről az összes hatásjelzőt levedd.

Gonosz parancs, idézés

Vérmajom törzs, idézés A szörnyek aktiválása előtt játszd ki! Megidézhetsz 2 vérmajmot az idézés normál szabályai szerint.

Bénító gáz, csapda (ajtó)

Árulás mesélői kártyák (lila)

Sötét bűbáj, csapda

Riadó, csapda (láda)

Csapdák mestere, hatalom

Sötét ereklye, csapda (kincs)

Ősok átka, csapda (ajtó)

Crushing Block, Trap (Space) Omló mennyezet, csapda 
(mező)

Akkor játszd ki, amikor egy hős egy olyan üres mezőre lép, amely nem szomszédos  akadállyal! Helyezz egy 
kőhalomot a mezőre! A hős 4 sérülést szenved el (a páncélt figyelmen kívül hagyva). A hős 4 hatalomkockával 
dob. Minden kidobott tárgyszimbólum eggyel csökkenti a sérülést. Utána - a választásod szerint - helyezd  a hőst 
az egyik szomszédos mezőre. 

Danger, Event

Dark Balm, Event

Black Order, Spawn A szörnyek aktiválása előtt játszd ki! Megidézhetsz 1 erősebb gonosz papot és 1 gonosz papot az idézés normál 
szabályai szerint.

Blood Ape Tribe, Spawn

Paralyzing Gas, Trap (Door)
Akkor játszd ki, amikor egy hős kinyit egy ajtót! A hősnek dobnia kell egy hatalomkockával. Ha az eredmény üres 
oldal, akkor semmi sem történik. Ha az eredmény nem üres oldal, akkor a köre azonnal véget ér, és 
ráhelyezhetsz egy bénultságjelzőt.

Dark Charm, Trap

A köröd elején játszd ki, és válassz egy hőst, akinek dobnia kell egy hatalomkockával. Ha az eredmény üres oldal, 
akkor semmi sem történik. Ha az eredmény nem üres oldal, akkor egy támadást kell végrehajtania. Te választod 
ki a támadás célpontját - a támadásra vonatkozó szabályok, a rálátás figyelembe vételével.  A célpont bármelyik 
hős lehet, akár saját maga is. 

Curse of the Monkey God, 
Trap (Chest)

A majomisten átka, cspda 
(láda)

Akkor játszd ki, amikor a hős kinyit egy ládát! A hősnek dobnia kell egy hatalomkockával. Ha az eredmény üres 
oldal, akkor semmi sem történik. Ha az eredmény nem üres oldal, akkor a hős majommá változik.

Alarm, Trap (Chest)

Akkor játszd ki, amikor a hős kinyit egy ládát. A hősnek dobnia kell egy hatalomkockával. Ha az eredmény üres 
oldal, akkor semmi sem történik. Ha az eredmény nem üres oldal, akkor azonnal kinyithatsz egy (nem 
rúnakulccsal zárt) ajtót, amely egy felfedezetlen területre vezet. Az új területet azonnal fell kell fedni. A hős köre 
véget ér, és a te köröd következik.

Trapmaster, Power A köröd elején játsz ki a kártyát, és helyezd magad elé! A kártya hatása csökkenti a csapdakártyák kijátszási 
költségét egy fenyegetésjelzővel. A csapdakártyák sebzése 2-vel megnő.

Cursed Treasure, Trap (Chest) Átkozott kincs, cspada (láda)
Akkor játszd ki, amikor a hős kinyit egy ládát! A hősnek dobnia kell egy hatalomkockával. Ha az eredmény üres 
oldal, akkor semmi sem történik. Ha az eredmény nem üres oldal, akkor a hősre azonnal lehelyezhetsz agy 
átokjelzőt (Curse).

Dark Relic, Trap (Treasure)

Akkor játszd ki, amikor a hős egy kincskártyát húz. A hősnek dobnia kell egy hatalomkockával. Ha az eredmény 
üres oldal, akkor semmi sem történik. Ha az eredmény nem üres oldal, akkor a hős - kincskártya helyett - kap 
egy sötét ereklyét, amelyet te választasz. A felyegetésköltéség 4, ha a kincs réz, 8, ha ezüst, 12, ha arany. 
Továbbá a választott sötét ereklye fenyegetésköltségét is ki kell fizetned.

Curse of tha Ancients, Trap 
(Door)

Akkor játszd ki, amikor egy hős kinyit egy ajtót! Minden hősnek, aki az ajtóval szomszédos mezőn áll,  dobnia kell 
egy hatalomkockával. Ha az eredmény üres oldal, akkor semmi sem történik. Ha az eredmény nem üres oldal, 
akkor azonnal a hősre ráhelyezhetsz egy átokjelzőt (Curse).



A majomisten tánca, csapda

Falánkság, hatalom

Sötét ereklye, csapda (kincs)

Gázfelhő, csapda (ajtó)

Élő fegyver, csapda

Árulás mesélői kártyák (piros)
Szörnyű gyorsaság, hatalom A köröd elején játszd ki a kártyát, és helyezd magad elé! Minden szörny további 1 sebességet kap.

Halottak légiója, idézés

Romláspókok fészke, idézés A szörnyek aktiválása előtt játszd ki! Megidézhetsz 3 erősebb romláspókot az idézés normál szabályai szerint.

Magányos orgyilkos, idézés

Végetek van!, hatalom

Gonosz fivérek, idézés A szörnyek aktiválása előtt játszd ki! Megidézhetsz 2 erősebb gonosz papot az idézés normál szabályai szerint.

Dance of the Monkey God, 
Trap

A köröd elején játszd ki, minden hősnek dobnia kell egy hatalomkockával. Ha az eredmény üres oldal, akkor 
semmi sem történik. Ha az eredmény nem üres oldal, akkor  a hős majommá változik.

Poison Spikes, Trap (Space) Mérgező tüskék, csapda 
(mező)

Akkor játszd ki, amikor egy hős egy üres mezőre lép! Helyezz egy vermet a mezőre! Ha a hős egy 
hatalomkockával nem  üres oldalt dob, akkor beleesik a verembe, és 4 méregsérülést szenved el (a páncélt 
figyelmen kívül hagyva). Ha hős üres oldalt dob, akkor a választása szerinti egyik szomszédos mezőre kerül.

Gluttony, Power

A köröd elején játszd ki a kártyát, és helyezd magad elé! Minden hős a köre végén vagy elhasznál egy italt (az ital 
hatása nem érvényesül), vagy dob egy hatalomkockával. Ha a hős elhasznál egy italt, vagy üres oldat dob, akkor 
nem történik semmi. Ha a hős nem üres oldalt dob, akkor egy sérülést szenved el (a páncélt figyemlemen kívül 
hagyva).

Cursed Treasure, Trap (Chest) Átkozott kincs, cspada (láda)
Akkor játszd ki, amikor a hős kinyit egy ládát! A hősnek dobnia kell egy hatalomkockával. Ha az eredmény üres 
oldal, akkor semmi sem történik. Ha az eredmény nem üres oldal, akkor a hősre azonnal lehelyezhetsz agy 
átokjelzőt (Curse).

Dark Relic, Trap (Treasure)

Akkor játszd ki, amikor a hős egy kincskártyát húz. A hősnek dobnia kell egy hatalomkockával. Ha az eredmény 
üres oldal, akkor semmi sem történik. Ha az eredmény nem üres oldal, akkor a hős - kincskártya helyett - kap 
egy sötét ereklyét, amelyet te választasz. A felyegetésköltéség 4, ha a kincs réz, 8, ha ezüst, 12, ha arany. 
Továbbá a választott sötét ereklye fenyegetésköltségét is ki kell fizetned.

Cloud of Gas, Trap (Door)

Akkor játszd ki, amikor egy hős kinyit egy ajtót! A hősnek dobnia kell egy hatalomkockával. Ha az eredmény üres 
oldal, akkor semmi sem történik. Ha az eredmény nem üres oldal, akkor a köre azonnal véget ér, és 
ráhelyezhetsz egy bénultságjelzőt. A 3 mezőn belül lévő hősöknek is üres oldalt kell dobniuk a hatalomkockával, 
különben kapnak egy bénultságjelzőt.

Animate Weapons, Trap

A köröd elején játszd ki a kártyát! Minden labirintusban lévő hősnek dobnia kell egy hatalomkockával. Ha a hős 
üres oldat dob, akkor nem történik semmi. Ha az eredmény nem üres oldal, akkor a hősnek egy támadást kell 
végrhajtania, amely csak saját magára hat. A támadás az általános szabályok szerint történik. Te választod ki a 
sorrendet.

Unholy Swiftness, Power

Legions of the Dead, Spawn A szörnyek aktiválása előtt játszd ki! Megidézhetsz 4 csontvázat és 2 erősebb csontvázat az idézés normál 
szabályai szerint.

Banes Spider Nest, Spawn

Lone Assassin, Spawn A szörnyek aktiválása előtt játszd ki! Megidézhetsz 1 erősebb mélységi elfet az idézés normál szabályai szerint.

Doom!, Power A köröd elején játszd ki a kártyát, és helyezd magad elé! Minden szörny támadásakor 1 hatalomkockával többel 
dob.

Dark Brothers, Spawn

Lone Troll, Spawn Magányos troll, idézés A szörnyek aktiválása előtt játszd ki! Megidézhetsz 1 erősebb trollt az idézés normál szabályai szerint.



Gonosz szolgáló, esemény

Dzsungeldobolás, idézés A szörnyek aktiválása előtt játszd ki! Megidézhetsz 2 erősebb vérmajmot az idézés normál szabályai szerint.

Árulás mesélői kártyák (zöld)
Gyengeség, esemény

Fagyasztás, esemény

Átütés, esemény

Sietség, hatalom

Gyengeség, esemény

Az idő elszáll esemény

Irigység, hatalom

Büszkeség, hatalom

Átütés, esemény

Kísértet, esemény

Felbőszülés, esemény

Szétzúzás, esemény

Felbőszülés, esemény

Égetés, esemény

Veszély, esemény A kártyának nincs hatása, csak eldobható fenyegetéspontért.

Sötét erő, esemény Támadásodkor játszhatod ki a kockadobásokat megelőzően. A támadás során 5 hatalomkockával dobsz.

Elite Beastman War Party, 
Spawn

Elit embervadak osztaga, 
idézés

A szörnyek aktiválása előtt játszd ki! Megidézhetsz 2 embervadat és 2 erősebb embervadat az idézés normál 
szabályai szerint.

Dark Servant, Event A köröd elején játszd ki a kártyát! Cserélj le egy nem nevesített normál szörnyet egy erősebb, nem sérült 
szörnyre ugyanabból a szörnytípusból.

Jungle Drums, Spawn

Weakness, Event Egy hős támadásakor játszhatod ki a kocskadobásokat megelőzően. A hős nem dob hatalomkockákkal.

Spell of Frost, Event A köröd elején játszd ki a kártyát! Célozz meg egy mezőt! Minden hős, aki 3 mező távolságon belül tartózkodik, 
és van rálátása a kijelölt mezőre, azonnal kap egy fagyjelölőt (Frost).

Critical Strike, Event Támadásodkor játszhatod ki a kockadobásokat megelőzően. A támadásod annyi átütést kap, amennyi 
fenyegetésjlezőt fizetsz (X) a kártyáért.

Urgency, Power
A köröd elején játszd ki a kártyát, és helyezd magad elé! Dobj el 2 kártyát a húzópakld tetejéről minden 
körödben a normál kártyahúzás után. Továbbá a hősök 4 győzelmijelzőt veszítenek (3 helyett) az utolsó 
mesélőkártya felhúzása után.

Weakness, Event Egy hős támadásakor játszhatod ki a kocskadobásokat megelőzően. A hős nem dob hatalomkockákkal.

Time Slips Away, Event A köröd elején játszd ki! Húzz további 2 kártyát. Ha ezáltal kézlimitet meghaladod, akkor a kézlimit feletti 
kártyákat azonnal dobd el megkapva értük fenyegetésértéket!

Envy, Power A köröd elején játszd ki a kártyát, és helyezd magad elé! A hősök nem adhatnak át egymásnak tárgyakat, 
italokat. (Habár familiárisok tárgyátadó képessége nem szűnt meg.)

Pride, Power A köröd elején játszd ki a kártyát, és helyezd magad elé! Mindenegyes alkalmmal 4 fenyegetésjelzőt kapsz, ha 
egy hős parancsjelzőt helyez le.

Critical Strike, Event Támadásodkor játszhatod ki a kockadobásokat megelőzően. A támadásod annyi átütést kap, amennyi 
fenyegetésjlezőt fizetsz (X) a kártyáért.

Poltelgeist, Event A köröd elején játszd ki a kártyát! Mozgasd az összes figurát és jelölőt (kivéve akadályok) maximum 2 mezőnyit! 
Azonban te döntöd el, melyiket. Utána bármelyik vagy akár az összes ajtót becsukhatod.

Enraged, Event Akkor játszd ki, ha egy szörnyet aktiválsz! Duplázd meg a szörny sebességét erre az aktiválási fázisra! Továbbá a 
szörny 2 támadást hajthat végre. (Villámtámadás képesség esetén négyet .)

Smash, Event A köröd elején játszd ki a kártyát! Vegyél le egy ajtót vagy a kőhalomjelölőt, amely egy szörny mellett található! 
Felfedezetlen területre vezető ajtót nem vehetsz le.

Enraged, Event Akkor játszd ki, ha egy szörnyet aktiválsz! Duplázd meg a szörny sebességét erre az aktiválási fázisra! Továbbá a 
szörny 2 támadást hajthat végre. (Villámtámadás képesség esetén négyet .)

Spell og Burning, event A köröd elején játszd ki a kártyát! Célozz meg egy mezőt! Minden hős, aki 3 mező távolságon belül tartózkodik, 
és van rálátása a kijelölt mezőre, azonnal kap egy égésjelölőt (Burn).

Danger, Event

Dark Power, Event



Rajtaütés, esemény Egy hős köre kezdete előtt játszd ki! Aktiválj (mozogj és támadj) három szörnyet a választásod szerint.
Sötét gyógyír, esemény A köröd elején játszd ki, hogy az egyik szörnyről az összes hatásjelzőt levedd.

Közelharci képesség kártyák

Veszekedős

Vezetés

Izmos

Dühödt harcos

Tigris tetoválás

Távharci képesség kártyák
Árnylélek, famulus Az Árnylélek a te famulusod. Vedd el az Árnylélek famulusjelzőt a játék elején!

Zsebmetszés

Becsüs

Erdőjáró

Mágikus képesség kártyák

Ambush. Event
Dark Balm, Event

Brawler

Közelharci támadáskor kiosztassz +1 sérülést mindenegyes szörnyért (a támadotton kívül), amely melletted van. 
Továbbá minden alkalommal, amikor a közelharci támadásod során a végső csapást viszed be, 1 sérülést okozol 
(a páncélt figyelmen kívül hagyva) minden ellenségnek, amely támadott figura mellett áll. Ha az ellenfél 
halhatatlan, akkor ez a hatás nem érvényesül, hacsak halott nem marad.

Leadership
Amikor készenlétet jelentesz be, akkor ha azonnal elköltesz egy fáradtságjelzőt 3 fél akciód van kettő helyett. 
(Az egyik fél akciónak parancslehelyezésnek kell lennie.) Továbbá ahelyett, hogy saját magadnak helyeznéd le a 
parancsjelölőt, egy másik hőssel is lehelyeztetheted.

Brawny

Amikor egy hosszantartó parancsot helyezel le, azért hogy elvégezz egy közelharci hosszantartó akciót, kétszer 
dobhatsz egy helyett, hogy összegyűjtsd a sikerjelölőket. (Minden dobás alkalmával maximum 5 kockát 
használhatsz fel.) 0 mozgáspontért nyithatsz ajtókat. Azonban ebben az esetben az ajtó megsemmisül. A rúnával 
lezárt  ajtók nyitásokhoz továbbra is szükséged van rúnakulcsra.

Berserker
 +2 sérülést okozol a támadásaid során, ha az életerőpontjaidnak a felét legalább  elvesztetted.  Ez a jutalom +4 
sérülésre nő, ha az életrőd legalább a negyedére csökkent. (Megjegyzés: ez a képesség a másképp működik, 
mint a Berserk képesség.)

Tiger Tattoo A sebességed 1-gyel megnő. A páncélhasználatból eredő sebességcsökkenés ezen jutalom előtt alkalmazandó. A 
fáradtságpontjaid száma 1-gyel megnő. Továbbá verembe esés vagy verem csapdakártyák esetén nem sérülsz.

Shadow Soul, Familiar

Pickpocket Amikor a véső csapást viszed be normál, nem nevesített szörnynek, 25 aranyat kapsz.  Ha egy erősebb szörnnyel 
végzel, akkor 50 helyett 75 aranyat kapsz.

Appraiser Amikor egy vagy több kincskártyát húzol, további egy kincskártyát húzz, majd válaszd ki az egyiket, amelyiket a 
kincspakli aljára helyezel képpel lefelé!

Ranger

Amikor egy hosszantartó parancsot helyezel le, azért hogy elvégezz egy távharci hosszantartó akciót, kétszer 
dobhatsz egy helyett, hogy összegyűjtsd a sikerjelölőket. (Minden dobás alkalmával maximum 5 kockát 
használhatsz fel.)  Minden egykezes távharci támadásod alkalmával +1 sérülést okozol. Minden kétkezes 
távharci támadásod alkalmával +2 sérülést okozol.



Szellemjáró

Bárdok tudománya

Arany kincs

Távolsági támadásaid célzottak.

Lovag gyűrűje, egyéb

Vágyakozás gyűrűje, egyéb

Elrejtett kincs 150 aranyat és egy sérthetetlenség italt kapsz, majd húzz egy másik kártyát a pakliból.

Kísértet köpeny, páncél

Ezüst kincs
Mágikus támadás esetén 2 bűbájosságot kapsz.

Spiritwalker
Amikor mágikus támadást hajtasz végre, úgy tekintheted, hogy egy legfeljebb 10 mezőre álló baráti bábutól 
(nem familiáris) ered. A rálátást, a támadás helyét a baráti bábutól kell számolni: mintha te tartózkodnál a bábu 
helyén.

Necromancy Nekromanta Nekromanta képességgel rendelkezel.

Bardic Lore

Amikor egy hosszantartó parancsot helyezel le, azért hogy elvégezz egy mágikus hosszantartó akciót, kétszer 
dobhatsz egy helyett, hogy összegyűjtsd a sikerjelölőket. (Minden dobás alkalmával maximum 5 kockát 
használhatsz fel.)  Kincsesládák kinyitásakor te húzod az összes kincskártyát, és oszthatod el őket egyenlően a 
hősök között belátásod szerint.

Sharr the Brightwing, Familiar Sharr, a Ragyogó Szárnyú, 
famulus Sharr, a Ragyogó Szárnyú,a te famulusod. Vedd el a Sharr famulusjelzőt a játék elején!

Bracers of Accuracy, Other Pontosság csuklópántja, 
egyéb

The Knight's Ring, Other  +1 Páncél. +1 mozgáspontot kapsz a köröd során. (Még akkor is, ha egyébként nem kapnál mozgáspontot.). Az 
életerőpontjaid száma 1-gyel megnő.

Hammer of Doom, Weapon, 
Melee

Végzet kalpácsa, fegyver, 
közelharci

Visszalökés. Amikor ezzel a fegyverrel támadsz, kapsz 2 tárgyszimbólumot ingyen. 1 tárgyszimbólum: +1 sérülés. 
1 tárgyszimbólum: +2 mező visszalökés.

Wishing Ring, Other
Dobd el, miután a köröd elején felvetted, hogy az alábbi három hatásból egy megtörténjen: 1. Kikereshetsz egy 
réz vagy egy ezüst kincset a megfelelő húzó pakliból, majd vedd magadhoz, és keverd meg a kicspaklit! 2. 1000 
aranyat kapsz. 3. 3 győzelmi jelzőt kapsz.

Treasure Cache

Robe of Shadows, Armor  +4 páncél távharci/mágikus támadás ellen, +1 páncél közelharci támadás ellen. Két  további egyéb tárgyat 
viselhetsz.

Aldar's Mirror, Other Aldar tükre, egyéb

Eyes of Thara, Other Thara szeme, egyéb
Dobd el, miután a köröd elején felvetted, és helyezd a Thara jelölőt a jelenleg elfoglalt meződre a térképen. A 
mesélő nem idézhet szörnyet arra a területre, ahova Thara szemének rálátása van (mintha egy hős állna ott). Ha 
egyszer lehelyezted, utána már nem mozgatható el.

Bottle Imp, Other - Curdsed Palackba zárt manó, egyéb - 
átkozott

A palackba zárt manó a famulusod. Helyez a palackba zárt manó jelölőt a jelenlegi helyedre. Hogyha leveszed a 
tárgyat, akkor távolítsd el a palackba zárt manó jelölőt a térképről!

Robe of Kellos, Armor Kellos köpenye, páncél  +3 páncél távharci/mágikus támadás ellen, +1 páncél közelharci támadás ellen. Két  további egyéb tárgyat 
viselhetsz.



Hálóvetés. 1 tárgyszimbólum: +1 sérülés vagy +1 távolság. 2 tárgyszimbólum: +1 hálójelölő

Tükörpajzs, pajzs

Szabadság gyűrűje, Egyéb A hatásoktól függetlenül mindig elkölthetsz mozgáspontot.
Elrejtett kincs 50 aranyat és egy sérthetetlenség italt kapsz, majd húzz egy másik kártyát a pakliból.

Lehelés. Égetés. 1 tárgyszimbólum: +1 sérülés. 2 tárgyszimbólum: +1 égetésjelölő

Réz kincs

Hálóvetés. 1 tárgyszimbólum: +1 sérülés. 2 tárgyszimbólum: +1 távolság.

Erő kesztyűje, egyéb Minden támadásod megkapja a következő képességet: "2 tárgyszimbólum: visszakapsz 1 fáradtságjelölőt."
Feneketlen tarisznya, egyéb Bármennyi tárgyat beletehetsz. Továbbá ha meghalsz, nem veszíted el a pénzed felét.

Íjászok talizmánja, egyéb Amikor távharci támadást hajtasz végre, kapsz +1 távolságot és +1 átütést.

Lehelés. 1 tárgyszimbólum: +1 sérülés. 2 tárgyszimbólum: égetés.

Elrejtett kincs Egy sérthetetlenség italt kapsz, majd húzz egy másik kártyát a pakliból.

Visszalökés.  1 tárgyszimbólum: +1 sérülés.

Boltkártyák
Dobd el, miután a köröd elején felvetted, hogy 3 hatásjelölőt eltávolíts magadról!

Black Widow's Web, Weapon, 
Ramged

Feketeözvegy hálója, fegyver, 
távharci

Mirror Shield, Shield Forgasd el, hogy két sérülést ártalmatlaníts. Azon sérüléseket nem lehet ártalmatlanítani, amelyek a páncélt 
figyelmen kívül  hagyják. Hatásjelölőt nem kaphatsz, még akkor sem, ha a kártya elforgatott állapotban van.

Mace of Kellos, Weapon, 
Melee

Kellos buzogánya, fegyver, 
közelharci

Visszalökés. Amikor ezzel a fegyverrel támadsz, akkor ingyen kapsz egy tárgyszimbólumot. 1 tárgyszimbólum: +1 
sérülés. 1 tárgyszimbólum: +1 mező visszalökés.

Ring of Freedom, Other
Treasure Cache
Dragon's Breath, Weapon - 
Rune, Magic

Sárkány lehelete, fegyver - 
rúna, mágikus

Falcon's Claw, Weapon, 
Ranged

Sólyomkarom, fegyver, 
távharci

Elven Robe, Armor Elf köpeny, páncél  +3 páncél távharci/mágikus támadás ellen, +0 páncél közelharci támadás ellen. Egy  további egyéb tárgyat 
viselhetsz.

Gauntlet's of Power, Other
Pack of Holding, Other

Skull Shield, Shield - Cursed Koponypajzs, pajzs - átkozott  + 5 páncél robbanás, vilámcsapás (Bolt) és lehelés ellen. Forgasd el, hogy 2 sebesülést ártalmatlaníts! Olyan 
sérülést is ártlamatlaníthatsz, amely a páncélt figyelmen kívül hagyja (pl.: sérülés csapdától).

Shadowblade, Weapon - 
Cursed, Melee

Kísértetpenge, fegyver - 
átkozott, közelharci

2 tárgyszimbólum: +3 sérülés. 3 tárgyszimbólum: a mesélő veszít egy fenyegetésjelzőt. Kiegészítő bónusz: +2 
sérülés.

Archer's Charm, Other
Cone of Fire, Weapon - Rune, 
Magic

Tűzrölcsér, fegyver - rúna, 
mágikus

Treasure Cache
Backbiter, Weapon - Cursed, 
Ranged

Hátba támadó, fegyver - 
átkozott, távharci

1 tárgyszimbólum: +1 sérülés. 1 tárgyszimbólum: +1 távolság. Amikor ezzel a fegyverrel viszed be a végső 
csapást, 1 sérülést gyógyulsz.

Mace of Aver, Weapon, Melee Bizonyítás buzogánya, 
fegyver, közelharci

Staff of the Grave, Weapon - 
Cursed, Magic

Halottak botja, fegyver - 
átkozott, mágikus

2 tárgyszimbólum: +3 sérülés. 2 tárgyszimbólum: +3 távolság. Amikor ezzel a fegyverrel támadsz, a 
halhatatlanság képességet hagyd figyelmen kívül!

Curse Doll, Other Vudu baba, egyéb



Varázsló köpeny, páncél

Védelem gyűrűje, egyéb  +1 páncél

Gonosz ereklye kártyák
Vascsizma, egyéb A sebességed 1-re csökkent. Nem választhatod a futás akciót, és nem költhetsz fáradtságjelzőt mozgásra.
Üvegpáncél, páncél  +0 páncél További két sérülést szenvedsz el sikeres támadás esetén

Fekete gyűrű, fegyver Nem költhetsz el fáradtságjelzőket.

Mágneskő, egyéb

Feltámasztó, egyéb - rúna Minden ellenséges bábu, amelynek végső csapást viszel be, megkapja a halhatatlan képességet.

Wizard's Robe, Armor  +2 páncél távharci/mágikus támadás ellen, +0 páncél közelharci támadás ellen. Egy  további egyéb tárgyat 
viselhetsz.

Ring of Protection, Other

Boots of Iron, Other
Glass Armor, Armor
The Black Ring, Weapon, 
Melee

Lodestone, Other Dobd el az összes italodat, ami nálad van, és az összes tárgyadat, ami a hátizsában van! Nem kaphatsz itlalt és 
aranyat. A hátizsákodba nem tehetsz tárgyakat!

Sunder the Grave, Other - 
Rune
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