
Dungeon Command - Sting of Lolth Parancs kártyák v1.0

Sorszám Név Szint Képzettség Akció típus Képesség Csatolt szöveg

1/36 Close Call 3 DEX azonnali 1 forrásból származó 40 sebzést felfog erről a lényről. -

2/36 Close Call 3 DEX azonnali 1 forrásból származó 40 sebzést felfog erről a lényről. -

3/36 Deep Wound 1 DEX normál
Hajts végre egy közelharci támadást ami +10 sebzést okoz. Ha a célpont sérül ettől a 
támadástól, csatold hozzá ezt a kártyát.

Ez a lény 10-et sérül az irányítója körének elején.

4/36 Deep Wound 1 DEX normál
Hajts végre egy közelharci támadást ami +10 sebzést okoz. Ha a célpont sérül ettől a 
támadástól, csatold hozzá ezt a kártyát.

Ez a lény 10-et sérül az irányítója körének elején.

5/36 Faerie Fire 1 INT kicsi
"DROW" képesség (Bármelyik "drow" lény végrehajthatja ezt az akciót.) Csatold ezt 
a kártyát 1 maximum 10 mező távolságra lévő lényhez.

Minden támadás ami ezt a lényt célozza +10-et sebez.

6/36 Faerie Fire 1 INT kicsi
"DROW" képesség (Bármelyik "drow" lény végrehajthatja ezt az akciót.) Csatold ezt 
a kártyát 1 maximum 10 mező távolságra lévő lényhez.

Minden támadás ami ezt a lényt célozza +10-et sebez.

7/36 Feint 1 DEX kicsi Forgass el 1 szomszédos lényt. -

8/36 Fire Trap 2 DEX kicsi
"HUMANOID " szükséges. Válassz 1 veszélyes terület mezőt. Ettől a mezőtől 
legfeljebb 2 mezőre lévő minden lény sérül 20-at.

-

9/36 Lolth's Blessing 3 WIS normál "EVIL" szükséges. Csatold ehhez a lényhez ezt a kártyát.
Ennek a lénynek az irányítója a frissítés fázisában 1 extra 
parancs kártyát húzhat.

10/36 Near Miss 2 DEX azonnali 1 forrásból származó 20 sebzést felfog erről a lényről. Forgasd vissza ezt a lényt. -

11/36 Near Miss 2 DEX azonnali 1 forrásból származó 20 sebzést felfog erről a lényről. Forgasd vissza ezt a lényt. -

12/36 Parry 2 DEX azonnali 1 forrásból származó 10 sebzést felfog erről a lényről. Húzz 1 parancs kártyát. -

13/36 Parry 2 DEX azonnali 1 forrásból származó 10 sebzést felfog erről a lényről. Húzz 1 parancs kártyát. -

14/36 Piercing Strike 1 DEX normál
Hajts végre egy közelharci támadást ami +10 sebzést okoz. Az ebből a támadásból 
származó sebzések nem foghatóak fel.

-

15/36 Piercing Strike 1 DEX normál
Hajts végre egy közelharci támadást ami +10 sebzést okoz. Az ebből a támadásból 
származó sebzések nem foghatóak fel.

-

16/36 Quick Jab 1 DEX kicsi Hajts végre egy közelharci támadást ami normál sebzést okoz. -

17/36 Quick Jab 1 DEX kicsi Hajts végre egy közelharci támadást ami normál sebzést okoz. -

18/36 Riposte 2 DEX azonnali
1 forrásból származó 20 sebzést felfog erről a lényről. Hajts végre egy közelharci 
támadást ami 10 sebzést okoz.

-
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19/36 Riposte 2 DEX azonnali
1 forrásból származó 20 sebzést felfog erről a lényről. Hajts végre egy közelharci 
támadást ami 10 sebzést okoz.

-

20/36 Sacrifice 1 ANY normál
Dobj el 1 parancs kártyát hogy ez a lény végrehajtson egy közelharci támadást ami +30 
sebzést okoz.

-

21/36 Scheme 2 WIS normál Húzz 2 parancs kártyát. -

22/36 Scheme 2 WIS normál Húzz 2 parancs kártyát. -

23/36 Secret Passage 1 ANY kicsi
Ebben a körben ez a lény lopakodva mozog és a falakon is áthaladhat. Fal mezőn nem 
fejezheti be a mozgást.

-

24/36 Shadowy Ambush 3 DEX normál Lopakodj 2 mezőt. Hajts végre egy közelharci támadást ami 50 sebzést okoz. -

25/36 Shadowy Ambush 3 DEX normál Lopakodj 2 mezőt. Hajts végre egy közelharci támadást ami 50 sebzést okoz. -

26/36 Sneak Attack 6 DEX normál
Hajts végre egy közelharci támadást ami 100 sebzést okoz. Általad irányított, a 
célponttal szomszédos lények segíthetnek a támadásban.

-

27/36 Spring Attack 2 DEX normál Lopakodj 6 mezőt. Hajts végre egy támadást. Lopakodj 6 mezőt. -

28/36 Spring Attack 2 DEX normál Lopakodj 6 mezőt. Hajts végre egy támadást. Lopakodj 6 mezőt. -

29/36 Stalk 1 DEX kicsi Lopakodj 6 mezőt. -

30/36 Stalk 1 DEX kicsi Lopakodj 6 mezőt. -

31/36 Stealth 2 DEX normál
Ha egyetlen ellenséges lénynek sincs rálátása erre a lényre, vedd le a csatatérről és tedd a lény kártyájára. (Továbbra is 
felvonultatottnak minősül.) Irányítója következő körének elején helyezd fel  a csatatér bármelyik szabad mezőjére.

-

32/36 Uncanny Dodge 2 DEX azonnali Dobj el 1 parancs kártyát hogy 1 forrásból minden sebzést felfogj erről a lényről. -

33/36 Uncanny Dodge 2 DEX azonnali Dobj el 1 parancs kártyát hogy 1 forrásból minden sebzést felfogj erről a lényről. -

34/36 Vial of Poison 2 DEX normál "HUMANOID" szükséges Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez.
Távolítsd el ezt a kártyát hogy ennek a lénynek a következő 
közelharci támadása +30 sebzést okozzon.

35/36 Web 1 INT kicsi
"SPIDER" képesség (bármely "spider" lény használhatja.) Csatold ezt a lapot egy 10 
mezőn belül tartózkodó lényhez.

Ez a lény nem tud mozogni és lopakodni.                                                 
.      Normál akcióként eltávolíthatod ezt a kártyát.

36/36 Web 1 INT kicsi
"SPIDER" képesség (bármely "spider" lény használhatja.) Csatold ezt a lapot egy 10 
mezőn belül tartózkodó lényhez.

Ez a lény nem tud mozogni és lopakodni.                                                 
.       Normál akcióként eltávolíthatod ezt a kártyát.
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