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„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. 

 
1 forrásból semlegesít 20 sebzést erről a lényről. 
Húzz 1 parancs kártyát. 

 
1 forrásból semlegesít 20 sebzést erről a lényről. 
Húzz 1 parancs kártyát. 

„VAMPIRE” képesség (Bármelyik „Vampire” lény 

végrehajthatja ezt az akciót.) 

1 forrásból semlegesíti az összes sebzést erről a 
lényről, aztán lopakodj 6 mezőt.. 

„UNDEAD” szükséges 
1 forrásból semlegesít 10 sebzést erről a lényről. 

Az ezzel a lénnyel szomszédos összes elforgatott 
lénynek 10 sebzést okoz. 

„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. 

 
Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez. 

 
Hajts végre egy közelharci támadást ami +10 
sebzést okoz. 

Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez. 

 
Hajts végre egy közelharci támadást ami +10 
sebzést okoz. 

Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez. 

 
Helyezd át ezt a lényt bármelyik mezőre 9 mező 
távolságon belül. (Ennek a lénynek nem kell 
rálátással rendelkeznie a célpont mezőre.) 

 
Válaszd ezt a lényt vagy bármelyik másikat 5 
mező távolságon belül. A választott lényről 1 
általad választott csatolt parancs kártyát 
eltávolíthatsz. 

„DRAGON” képesség (Bármelyik „Dragon” lény 

végrehajthatja ezt az akciót.) 

Az összes szomszédos, ellenséges lényt lökd el 5 
mezővel. 

„DRAGON” képesség (Bármelyik „Dragon” lény 

végrehajthatja ezt az akciót.) 

Az összes szomszédos, ellenséges lényt lökd el 5 
mezővel. 

TÁVOLSÁGI TÁMADÁS szükséges 
Hajts végre egy távolsági támadást ami +20 
sebzést okoz. 

TÁVOLSÁGI TÁMADÁS szükséges 
Hajts végre egy távolsági támadást ami +20 
sebzést okoz. 

 
Hajts végre egy közelharci támadást ami +10 
sebzést okoz. 
Ha a célpont sérül ettől a támadástól, kapsz 1 
morál pontot. 

 
Hajts végre egy közelharci támadást ami +10 
sebzést okoz. 
Ha a célpont sérül ettől a támadástól, kapsz 1 
morál pontot. 

Válassz 1 ellenséges lényt 5 mező távolságon 
belül. Lökd azt a lényt 3 mezőnyit. 

Hajts végre egy közelharci támadást ami +20 
sebzést okoz. 

Válassz 1 ellenséges lényt 5 mező távolságon 
belül. Lökd azt a lényt 3 mezőnyit. 

Hajts végre egy közelharci támadást ami +20 
sebzést okoz. 

 
Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez. 

 
Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez. 

„HUMANOID” szükséges 
Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez. 

„UNDEAD” szükséges 
Az ezzel a lénnyel szomszédos összes 
ellenséges lénynek 10 sebzést okoz. 

„UNDEAD” szükséges 
Az ezzel a lénnyel szomszédos összes 
ellenséges lénynek 10 sebzést okoz. 

Mint normál akció, most vonultass fel 1 lényt. Ha ez a 

lény mágikus kör mezőn áll, előbb kapsz 1 morált. 1/36 
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Távolítsd el ezt a kártyát hogy 1 forrásból 
semlegesíts 10 sebzést erről a lényről. 2/36 

Távolítsd el ezt a kártyát hogy 1 forrásból 
semlegesíts 10 sebzést erről a lényről. 3/36 
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 1 forrásból semlegesít 10 sebzést erről a 
lényről. 20/36 

 1 forrásból semlegesít 10 sebzést erről a 
lényről. 21/36 

Ennek a lénynek a közelharci támadásaiból 
származó sebzést nem lehet felfogni. 22/36 
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Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez. 

 
Ez a lény sérül 10-et, hogy 5 mezőt osonhasson. 

 
Ez a lény sérül 10-et, hogy 5 mezőt osonhasson. 

„UNDEAD” szükséges 
Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez. 

 
Célpont ellenfél veszít 3 morált. 

 
1 forrásból semlegesít 50 sebzést erről a lényről. 

 
1 forrásból semlegesít 50 sebzést erről a lényről. 

 
Ezt a lényt kivéve minden általad irányított lény 3 
mezőt oson. 

„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. 

„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. 

 
Válassz 1 szövetséges lényt akire van rálátásod. 
1 forrásból semlegesít 30 sebzést arról a lényről 

 
Válassz 1 szövetséges lényt akire van rálátásod. 
1 forrásból semlegesít 30 sebzést arról a lényről 

 
Minden ellenséges lény, amelyik ezzel a lénnyel 
szomszédos mezőn fejezi be az aktiválását, 10-et 
sérül. 
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REPÜL 
VILLÁM LEHELET 

 Normál akcióként hajts végre 3 távtámadást. 
Minden támadásnak különböző ellenséges lényt 
kell céloznia. 
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Amikor közelharci támadást hajt végre, az összes 
többi szomszédos, ellenséges lény is 20-at sérül. 
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ÉLET SZÍVÁS 
Amikor egy célpont sérül ennek a lénynek a 
közelharci támadásától, ez a lény gyógyul 10-et. 
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Amikor "undead" lényt vonultatsz fel, ezzel a 
lénnyel szomszédos, bármelyik szabad mezőre 
felvonultathatod. 
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LOVAS 
Amikor ez a lény megsemmisül, azonnal 
felvonultathatsz 1 legfeljebb 3. szintű "skeleton" 
lényt bármelyik mezőre, amit elfoglalt. 
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Az erősítés fázisodban fizethetsz 1 morált. Ekkor 
a temetődből is felvonultathatod ezt a lényt. 
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Az erősítés fázisodban fizethetsz 1 morált. Ekkor 
a temetődből is felvonultathatod ezt a lényt. 
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LEBEG (ez a lény oson és mozgás közben figyelmen kívül 

hagyja a falakat. Nem fejezheti be a mozgását falban.) 
ANYAGTALAN 

1 forrásból az összes sebzést semlegesíti erről 
a lényről. 
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„REGENERATE” 10 (Irányítója körének kezdetén ez 

a lény gyógyul 10-et.) 25/36 
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Minden ellenséges lény 10-et sebződik ha az aktiválását 

ezzel a lénnyel szomszédos mezőn fejezi be. 28/36 
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