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Sorszám Név Szint Képzettség Akció típus Képesség Csatolt szöveg

1/36 Acrobatics 1 DEX kicsi Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez.
Ez a lény megkapja a rohanás képességet (Ez a lény lopakodva mozog.) 
és figyelmen kívül hagyja a nehéz terepet.

2/36 Acrobatics 1 DEX kicsi Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez.
Ez a lény megkapja a rohanás képességet (Ez a lény lopakodva mozog.) 
és figyelmen kívül hagyja a nehéz terepet.

3/36 Arcane Scroll 1 ANY kicsi "Humanoid" szükséges Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez.
Távolítsd el ezt a kártyát hogy ez a lény a következő parancskártya 
kijátszásáig megkapja az INT  képzettséget.

4/36 Death Sentence 3 CHA kicsi Egy általad irányított, 5 mezőn belül álló lény végrehajt egy közelharci támadást. -

5/36 Death Sentence 3 CHA kicsi Egy általad irányított, 5 mezőn belül álló lény végrehajt egy közelharci támadást. -

6/36 Feral Vitality 2 CON normál Hajts végre egy közelharci támadást ami +20 sebzést okoz. Ez a lény gyógyul 10-et. -

7/36 Forward the Horde 1 CHA kicsi Lopakodj 3 mezőt. Egy szövetséges lény lopakodjon 3 mezőt. -

8/36 Forward the Horde 1 CHA kicsi Lopakodj 3 mezőt. Egy szövetséges lény lopakodjon 3 mezőt. -

9/36 Goblin War Cry 3 CHA kicsi
Az általad irányított "goblin", "hobgoblin" és "bugbear" lények a kör végéig +10 sebzést 
okoznak közelharci és távtámadásaikkal.

-

10/36 Goblin War Cry 3 CHA kicsi
Az általad irányított "goblin", "hobgoblin" és "bugbear" lények a kör végéig +10 sebzést 
okoznak közelharci és távtámadásaikkal.

-

11/36 Grovel 1 ANY azonnali Vesztesz 1 morált hogy 1 forrásból felfogj 30 sebzést erről a lényről. -

12/36 Grovel 1 ANY azonnali Vesztesz 1 morált hogy 1 forrásból felfogj 30 sebzést erről a lényről. -

13/36 Leap Away 1 DEX azonnali 1 forrásból felfog 40 sebzést erről a lényről. Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez.
Ez a lény nem tud mozogni és lopakodni.                                                                   
.       Normál akcióként eltávolíthatod ezt a kártyát.

14/36 Loping Stride 1 DEX kicsi Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez. Ennek a lénynek az alap sebessége 2-vel nő.

15/36 Loping Stride 1 DEX kicsi Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez. Ennek a lénynek az alap sebessége 2-vel nő.

16/36 Mage Hand 1 INT kicsi
Válassz egy kincses mezőt 5 mező távolságon belül. Fedd fel a rajta lévő kincses láda jelzőt és vegyél el 
1 kincs jelzőt arról a mezőről. VAGY Forgass el 1 lényt 5 mező távolságon belül.

-

17/36 Miror Image 1 INT normál Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez.
Távolítsd el ezt a kártyát hogy 1 forrásból felfogj minden sebzést erről  a 
lényről.

18/36 Mortal Wound 4 CON azonnali
Ezt a lényt érő, 1 forrásból származó összes sebzést felfogja. Csatold ezt a kártyát ehhez a 
lényhez.

Semmisítsd meg ezt a lényt az erősítés fázisod elején.
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19/36 Narrow Escape 1 DEX azonnali 1 forrásból felfog 20 sebzést erről a lényről. -

20/36 Narrow Escape 1 DEX azonnali 1 forrásból felfog 20 sebzést erről a lényről. -

21/36 Nimble Strike 1 DEX normál Lopakodj 3 mezőt. Hajts végre egy közelharci vagy távtámadást ami +10 sebzést okoz. -

22/36 Patch Up 1 CON azonnali Ez a lény gyógyul 20-at. VAGY 1 forrásból felfog 20 sebzést erről a lényről. -

23/36 Patch Up 1 CON azonnali Ez a lény gyógyul 20-at. VAGY 1 forrásból felfog 20 sebzést erről a lényről. -

24/36 Portal Stone 1 ANY kicsi
Vegyél le 1  kincs jelzőt ennek a lénynek a mezőjéről hogy ezt a lényt áthelyezhesd 
bármelyik varázskörre.

-

25/36 Rally 1 CHA kicsi
Válassz 1 szövetséges lényt 5 mező távolságon belül. Minden csatolt parancs kártyát 
távolíts el arról a lényről.

-

26/36 Ray of Frost 2 INT normál
30 sebzést okoz 1 lénynek 5 mező távolságon belül. Ha a célpont sérül ettől a támadástól, 
forgasd el.

-

27/36 Reckless Attack 1 CON normál Ez a lény sérül 10-et hogy végrehajthasson egy közelharci támadást ami +30-at sebez. -

28/36 Reckless Attack 1 CON normál Ez a lény sérül 10-et hogy végrehajthasson egy közelharci támadást ami +30-at sebez. -

29/36 Reinforcements 3 ANY kicsi
Dobj el a kezedből tetszőleges számú lény kártyát, majd a temetődből az összes lény kártyát keverd 
vissza a lény paklidba és egészítsd ki a lény kártyáidat a lény kéz méretedre.

-

30/36 Shattered weapon 1 ANY normál
"Humanoid" szükséges Hajts végre egy közelharci támadást ami +30 sebzést okoz. 
Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez.

Ennek a lénynek a közelharci támadása -10 sebzést okoz.

31/36 Shattered weapon 1 ANY normál
"Humanoid" szükséges Hajts végre egy közelharci támadást ami +30 sebzést okoz. 
Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez.

Ennek a lénynek a közelharci támadása -10 sebzést okoz.

32/36 Strength in Numbers 3 CHA normál Kapsz 1 vezetői képesség pontot. -

33/36 Strength in Numbers 3 CHA normál Kapsz 1 vezetői képesség pontot. -

34/36 Tough as Nails 2 CON azonnali Minden csatolt kártyát távolíts el erről a lényről. Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez.
Ez a lény blokk 10-et kap. (Felfog 10 sebzést ha egy hatás sebzést okoz 
ennek a lénynek).

35/36 Undaunted Surge 3 CON kicsi Minden csatolt kártyát távolíts el erről a lényről. Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez. Ennek a lénynek a közelharci támadása +10 sebzést okoz.

36/36 Undaunted Surge 3 CON kicsi Minden csatolt kártyát távolíts el erről a lényről. Csatold ezt a kártyát ehhez a lényhez. Ennek a lénynek a közelharci támadása +10 sebzést okoz.


