
Dungeon Command - Curse of Undeath Parancs kártyák v1.0

Sorszám Név Szint Képzettség Akció típus Képesség Csatolt szöveg

1/36 Call to battle 3 CHA kicsi Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez.        Mint normál akció, most vonultass fel 1 lényt. Ha ez a lény 
mágikus kör mezőn áll, előbb kapsz 1 morált.

2/36 Carefull Attack 1 CON normál Hajts végre egy közelharci támadást ami +10 sebzést okoz. Csatold ezt a kártyát ehhez a 
lényhez.

Távolítsd el ezt a kártyát hogy 1 forrásból semlegesíts 10 sebzést 
erről a lényről.

3/36 Carefull Attack 1 CON normál Hajts végre egy közelharci támadást ami +10 sebzést okoz. Csatold ezt a kártyát ehhez a 
lényhez.

Távolítsd el ezt a kártyát hogy 1 forrásból semlegesíts 10 sebzést 
erről a lényről.

4/36 Cloud of Bats 5 INT azonnali
„VAMPIRE ” képesség (Bármelyik „Vampire” lény végrehajthatja ezt az akciót.)
1 forrásból semlegesíti az összes sebzést erről a lényről, aztán lopakodj 6 mezőt.

-

5/36 Corrosive Blood 1 CON azonnali
„UNDEAD” szükséges. 1 forrásból semlegesít 10 sebzést erről a lényről.
Az ezzel a lénnyel szomszédos összes elforgatott lénynek 10 sebzést okoz.

-

6/36 Death Grip 1 ANY normál
„UNDEAD” szükséges. Hajts végre egy közelharci támadást ami normál sebzést okoz. További +10-et sebez 
minden másik, a célponttal szomszédos, általad irányított „Undead” lény után.

-

7/36 Death Grip 1 ANY normál
„UNDEAD” szükséges. Hajts végre egy közelharci támadást ami normál sebzést okoz. További +10-et sebez 
minden másik, a célponttal szomszédos, általad irányított „Undead” lény után.

-

8/36 Defensive Advantage 2 CON azonnali
1 forrásból semlegesít 20 sebzést erről a lényről.
Húzz 1 parancs kártyát.

-

9/36 Defensive Advantage 2 CON azonnali
1 forrásból semlegesít 20 sebzést erről a lényről.
Húzz 1 parancs kártyát.

-

10/36 Dimension Door 4 INT kicsi
Helyezd át ezt a lényt bármelyik mezőre 9 mező távolságon belül. (Ennek a lénynek nem kell 
rálátással rendelkeznie a célpont mezőre.)

-

11/36 Dispel Magic 3 INT kicsi
Válaszd ezt a lényt vagy bármelyik másikat 5 mező távolságon belül. A választott lényről 1 
általad választott csatolt parancs kártyát eltávolíthatsz.

-

12/36 Fear 3 CHA kicsi
„DRAGON” képesség (Bármelyik „Dragon” lény végrehajthatja ezt az akciót.)
Az összes szomszédos, ellenséges lényt lökd el 5 mezővel.

-

13/36 Fear 3 CHA kicsi
„DRAGON” képesség (Bármelyik „Dragon” lény végrehajthatja ezt az akciót.)
Az összes szomszédos, ellenséges lényt lökd el 5 mezővel.

-

14/36 Gout of Fire 3 INT normál
TÁVOLSÁGI TÁMADÁS  szükséges
Hajts végre egy távolsági támadást ami +20 sebzést okoz.

-

15/36 Gout of Fire 3 INT normál
TÁVOLSÁGI TÁMADÁS  szükséges
Hajts végre egy távolsági támadást ami +20 sebzést okoz.

-

16/36 Hulking Attack 2 CON normál
Hajts végre egy közelharci támadást ami +10 sebzést okoz.
Ha acélpont sérül ettől a támadástól, kapsz 1 morál pontot.

-

17/36 Hulking Attack 2 CON normál
Hajts végre egy közelharci támadást ami +10 sebzést okoz.
Ha acélpont sérül ettől a támadástól, kapsz 1 morál pontot.

-

18/36 Hypnotic Gaze 3 CHA normál
Válassz 1 ellenséges lényt 5 mező távolságon belül. Lökd azt a lényt 3 mezőnyit.
Hajts végre egy közelharci támadást ami +20 sebzést okoz.

-
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19/36 Hypnotic Gaze 3 CHA normál
Válassz 1 ellenséges lényt 5 mező távolságon belül. Lökd azt a lényt 3 mezőnyit.
Hajts végre egy közelharci támadást ami +20 sebzést okoz.

-

20/36 Mage Armor 1 INT kicsi Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez.        1 forrásból semlegesít 10 sebzést erről a lényről.

21/36 Mage Armor 1 INT kicsi Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez.        1 forrásból semlegesít 10 sebzést erről a lényről.

22/36 Magic Short Sword 1 ANY kicsi
„HUMANOID ” szükséges
Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez.

Ennek a lénynek a közelharci támadásaiból származó sebzést nem 
lehet felfogni.

23/36 Necrotic Howl 3 CHA kicsi
„UNDEAD” szükséges
Az ezzel a lénnyel szomszédos összes ellenséges lénynek 10 sebzést okoz.

-

24/36 Necrotic Howl 3 CHA kicsi
„UNDEAD” szükséges
Az ezzel a lénnyel szomszédos összes ellenséges lénynek 10 sebzést okoz.

-

25/36 Regenerate 4 CON kicsi Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez.
„REGENERATE” 10  (Irányítója körének kezdetén  ez a lény 
gyógyul 10-et.)

26/36 Relentless Advance 1 CON kicsi Ez a lény sérül 10-et hogy 5 mezőt osonhasson. -

27/36 Relentless Advance 1 CON kicsi Ez a lény sérül 10-et hogy 5 mezőt osonhasson. -

28/36 Spawn of Kyuss 1 CON kicsi
„UNDEAD” szükséges
Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez.

Minden ellenséges lény 10-et sebződik ha az aktiválását ezzel a 
lénnyel szomszédos mezőn fejezi be.

29/36 Terrifying Revelation 6 CHA normál Célpont ellenfél veszít 3 morált. -

30/36 Unbreakable 3 CON azonnali1 forrásból semlegesít 50 sebzést erről a lényről. -

31/36 Unbreakable 3 CON azonnali1 forrásból semlegesít 50 sebzést erről a lényről. -

32/36 Unending Horde 3 CHA kicsi Ezt a lényt kivéve minden általad irányított lény 3 mezőt oson. -

33/36 Vampiric Touch 3 INT normál
„VAMPIRE ” képesség (Bármelyik „Vampire” lény végrehajthatja ezt az akciót.) Hajts végre egy közelharci 
támadást ami 30 sebzést okoz. Ha a célpont sérül ettől a támadástól, ez a lény gyógyul 30-at.

-

34/36 Vampiric Touch 3 INT normál
„VAMPIRE ” képesség (Bármelyik „Vampire” lény végrehajthatja ezt az akciót.) Hajts végre egy közelharci 
támadást ami 30 sebzést okoz. Ha a célpont sérül ettől a támadástól, ez a lény gyógyul 30-at.

-

35/36 Warning Shout 3 CHA azonnali
Válassz 1 szövetséges lényt akire van rálátásod. 1 forrásból semlegesít 30 sebzést arról a 
lényről.

-

36/36 Warning Shout 3 CHA azonnali
Válassz 1 szövetséges lényt akire van rálátásod. 1 forrásból semlegesít 30 sebzést arról a 
lényről.

-
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