
GYFK! A hibbantagyúak és veszteni nem tudók területe. 

Gyakran Feltett Kérdések 

 

• • • 

Először is, mindig tartsd észben, hogy varázsolnod sosem KELL, de ahogy a kezedbe kerül pár 
kártya, azokat bármelyik körben kijátszhatod, akár többet is egyszerre. 

 
Ha egy körben több varázslatot is kijátszottatok, az összes varázslatot prioritási sorrendjük 
alapján kell alkalmazni (nem pedig úgy, hogy felváltva egyik játékos, majd másik). 
A varázslatok a mindenkori aktuális helyzetnek megfelelően hatnak, amit az előző varázslatok már 
meg is változtathattak, nem beszélve arról, hogy ezután még milyenek következnek. 
 

 
 
egy egyszerű példa: 
5 Manát tettem meg tétnek és az Újrahasznosítást, a Támadáás!-t és a Dupla dózist játszom ki. 
Ellenfelem tétje 12.  
Az Újrahasznosítás az első, a tétemet visszacsökkentem 1-re (0-t nem lehet fogadni). Ezután a 
Támadáás! 7 ponttal növeli a tétet, így már 8, majd a Dupla dózis kétszerez, ezzel a támadás 
erejét 16-ra növelve nyerek, mindössze 1 Mana megtételével. 
(persze elszórtam sok értékes kártyát, hogy megnyerjek egy szem kőlapot…) 

Egy jótanács:  
Általában elég egy vitás kérdés megoldására, ha a varázslatot alkalmazó hangosan felolvassa a 
varázslatkártya szövegét. 

 

Azt hiszem, megtaláltam a módját, hogyan szerezzem vissza egy, már 
eldobott kártyámat. Helyes ez így? 

> > [ ] 
Klón kijátszásával megszerzem az ellenfél eldobott Klón kártyáját, amivel kiválaszthatok egyet a 
saját dobottakból. 
 
 
 



Nem működik! Először is, két azonos varázslat ugyanabban a körben kioltja egymás erejét. De 
különben is, ha elolvasod a Klón kártya szövegét: a kártya kijátszója felvehet egy lapot az ellenfél 
dobott kártyáiból.  

 

Ellenfelemmel azon vitatkozunk, hogy vajon blokkolhatja-e a Középút 
kártyámat az ő Ellenállás kártyája?! 

<  
 
Prioritási sorrend! 
Középút jön először, tehát a tűz visszakerül a középső kőlapra (a varázslók közé). EZUTÁN a kör 
folytatódik, tehát az Ellenállás hatása érvényesül a tűzfal mozgására a támadás erejének 
meghatározásakor.  

 



 

Stratégiai tanácsok 

 

Mutisme (Némaság): A legfontosabb kártya 

Mivel megállíthatatlan (kivéve, ha mindketten egyszerre használjátok), ez a kártya 
általában megpecsételi a legtöbb játék eredményét. Nagy Mana fölénnyel együtt 
alkalmazva, a forduló megnyerésének lehetőségét kínálja. Birtoklója gyorsan 
kijátszhatja a varázslatait a döntő fordulókban, mielőtt használja, gondoskodva 
arról, hogy ellenfelének már ne legyen ideje használni az övét. 

Stratégiai pillanatok a kijátszáshoz: 

- Nagy Mana téttel, amikor a tűzfal csak egy lépésre van az ellenfeledtől, hogy megakadályozz 
bárminemű lehetséges megtorlást (Középút, Győztes veszít…) 

- Rögtön az első tét után, ha Mana és területi előnyöd származott az első lépésből (általában a 
Győztes veszít, Elszívás vagy Támadáás!-nak köszönhetően) 
 
 
 

Clone (Klón): A gyakorta alábecsült 

Ez a varázslat tekintélyes előnyhöz juttat, mikor az ellenfél elhasználja első értékes 
varázslatát. A kezedben tartva különösen visszatartó erejű az ellenfél szemszögéből, 
hiszen - látva a téted - nem mer kijátszani bizonyos kombinációkat (például Győztes 
veszít + Pokol, vagy Lopás + Támadáás!), nehogy a következő fordulóban azokból 
válassz. Az utolsó fordulókban szintén arra kényszeríti ellenfeled, aki tudja hogy 
még a kezedben van, hogy ne varázsoljon, hiszen rögtön klónoznád azt… 

VIGYÁZZ a Klón Klónjával!! Lehetővé teszi, hogy két körrel azelőtti varázslás kerüljön elő, amit az 
előző körben az ellenfél klónozott. 

TARTSD ÉSZBEN: a klónozás nem kötelező! Ha úgy látod, hogy a varázslat, amit visszavennél az 
ellenfelednek kedvez, akkor ne klónozz! 

Példák elsöprő klónokra: 

- Az ellenfeled Győztes veszít és Pokol kártyákat játszott az előző körben. Átlagos téttel és Klónnal 
az előzők egyikét választva az ellenfél Mana tétjétől függően, jó eséllyel nyered a kört. 
Kivédhetetlen (kivéve a Némaságot és a Lopást). 

- A másik varázsló olyan helyzetbe került, hogy szinte érzi, ahogy a lángok nyaldossák a hátsóját. 
Van Végzete és neked is (Némaság és Lopás már nincs), ezért csak 50% esélyed van megnyerni a 
játékot ebben az értelemben (ha mindketten a Végzetet használjátok, azzal hatástalanítjátok 
egymásét). Mégis, ha ott van a Klón a kezedben, kijátszhatod a Végzetet nagyon magas téttel 
(például 49-cel), így a tűz nem feléd jön és ha az ellenfél a saját Végzetével számol, neked csak 
Klónoznod kell azt a következő körben, ami hatásos befejezése a játéknak. 
 



Larcin (Lopás): Amennyire hasznos annyira ártalmas is 

A Némasággal együtt, ez a varázslat megfélemlíti az ellenfelet annyira, hogy 
változtasson a hosszútávú stratégiáján. Ahogy ezt a két kártyát elhasználtad, 
eléggé meggyengülsz, válogatott veszélyek leselkednek rád, amit Végzettel tudsz 
kivédeni. 

Általában a következő két helyzetben kifejezetten hasznosnak bizonyul: 

- Pokollal együtt: befejezheted a fordulót, ha a tűzfal 2 kőlapra van az ellenséges varázslótól és el 
akarsz kerülni egy visszatüzelést. 

- Egymagában: a tűz közel van az ellenfélhez és meg akarod akadályozni, hogy Középúttal vagy 
Győztes veszít kártyával támadjon. 

Mivel ezt a kártyát általában jó sokáig tartogatja a varázsló ilyen helyzetekre készülve, ez a 
varázslat kétségtelenül hasznos lehet máskor is, tehát ne felejtsd el a meglepetés erejét (például: 
tökéletes egy Támadáás! ellopására, mikor az ellenfélnek már láthatóan kevés Mana ereje maradt)! 
 
 
 

Fin de Manche (Végzet): Ugrás a tűzbe 

A rövid játéktanulós fázis után, amikor is ez a varázslat elég hasznosnak látszik 
gyenge fordulók befejezésére, hamar kiderül majd számodra is, hogy ez a 
varázslat miért tartozik a 3 legerősebb közé, amit nem szabad elvesztegetni. Ha az 
ellenfeled hátsóját már nyaldossák a lángok, a Végzet kártya bedobásával akár a 
játékot is befejezheted, a tűzfal helyzetétől függően (tudod, a forduló végén a 
varázslók 3 lépésre kerülnek a tűzfaltól és egy kőlap lekerül a híd mindkét 
oldaláról). Némaság és Lopás nélkül, az ellenfél varázslatának megállításának az 

egyetlen módja az, ha ugyanakkor játszod ki a tiédet is… Ha ő akkor mégsem ezzel varázsolna, az 
teljes öngyilkosság. A helyzet több mint kényelmetlenné válhat, érdemes elkerülni! 

Ha a végső fordulóban sincs értelme számolnod a kedvezőtlen Végzettel, de ellenfelednek szüksége 
lenne némi területre, mielőtt kijátszaná a végső győzelem érdekében, akkor nincs más választásod, 
mint hogy kapásból ezzel nyomaszd! Amíg a lángok hozzá esnek közelebb, nem fogja bevetni ezt a 
kártyáját, ha nem akar öngyilkos lenni (akkor sem, ha a lávához áll közel a saját oldalán) vagy egy 
jófajta varázslatot elkótyavetyélni, amivel még a terét is csökkenti. Tehát nincs minden veszve, ha 
támadóállásba helyezkedsz. 
 
 
 

Milieu (Középút): A zsákmány 

A Középút jó kis varázslat, semmi kétség. A baj az, hogy az ellenfél is tudja, és 
lehetőségeihez mérten le fog csapni rá. Ideális esetben 2 lépéshez juttat, de ha 
megvárod, míg a lángok a közeledbe érnek, az nagyon sebezhetővé tesz egy 
Némaságot vagy Lopást számításba véve. Ebben a helyzetben rajtad áll, hogy a 
varázslatod feláldozásánál többet ér ellenfeled 2 erős varázslatának kiejtése (és 
ezzel a forduló utolsó köre).  

Haszontalan a feszült döntő fordulókban, amikor a fő varázslatokat már ellőttük, 
ezt a kártyát mindig azelőtt használd, hogy kifogynál a Mana erődből, ezt tartsd észben! 
 



Recyclage (Újrhasznosítás): A mindenkori varázslat 

Akár 5 ponttal is megváltoztathatod a téted, ez a varázslat így gyakran 
fordulónyitó lesz, mikor fogalmad sincs, hogy a másik varázsló mivel rukkol elő. 6 
Mana téttel egymagában játszva, lehetőséget nyújt a tétet levinni 1-re és egy 
végső Győztes veszítre számolni. 

VIGYÁZAT: Mindig 6-nál magasabb téttel játsszd, ha ellenfeled már elhasználta a 
Győztes veszít varázslatát. Gyakran előfordul, hogy mindkét játékos egyszerre 

akar újrahasznosítani, amivel törlik egymás varázslatát. 

Nagyon értékessé válhat a végső fordulókban, amikor már fogytán vannak a varázslatok, mert a 
legkisebb különbségre tudsz vele játszani, de elég ritka, hogy olyan sokáig megtartod. 
 
 
 

Boost Attaque (Támadáás!): Kapóra jön 

A tiszta erő varázslata (7-tel növeli a támadás erejét), úgy támadhatsz vele, hogy 
közben nem kell sok Mana erőt elpocsékolni, ha félsz a Némaságtól. Legtöbbször 
akkor hasznos, ha a forduló beragad kissé, a Mana tartalékod pedig 
megfogyatkozott: egy erős 8-as támadásra ad lehetőséget mindössze 1 Mana 
tartalékkal, és biztos lehetsz abban, hogy ha az ellenfél győz, ő sokkal több Manát 
áldozott érte. 

Lehet kombinálni Dupla dózissal egy különösen erőszakos támadáshoz. 

 

Double Dose (Dupla dózis): Kemény csapás a megfelelő időben 

Mivel ez a varázslat megkettőzi a támadás erejét, viszonylag magas téttel 
érdemes kijátszani, hogy érdekes legyen a hatása. Támadáás!-sal kombinálva 
nagyon erős lehetőséget nyújt: 

A támadás ereje = 2*(tét+7) 

Csupán 1-es téttel így akár 16-os erejű támadást mérhetsz. Ha tudod, hogy ellenfelednek nincs más 
esélye, csak támadni, akkor ez a kombináció nagyon hasznos lehet (csakúgy mint az Elszívás). 

VIGYÁZAT: Amikor ezt a kombinációt játszod, számolj a varázslatok eltörlésével is! Ha mindkét 
játékos a Dupla dózissal jön, még mindig nincs veszve semmi, de ha az ellenfelednek is megvan 
még a Támadáás!-a, akkor figyelj a megtett tétedre. Ha a téted 1 + Támadáás! + Dupla dózis, az 
ellenfélé 3 + Támadáás!, akkor ő győz a körben 3-mal a 2 ellen (neked csak az 1-es duplázódott). 
 
 
 

Qui Perd Gagne (Győztes veszít): A kaszás 

Az alacsony prioritású varázslatokra mindig figyelj. Ha a megfelelő időben 
alkalmazod, ez lehet a banánhéj, ami a javadra dönti el a fordulót. Amíg a 
kezedben van, az ellenfél vonakodva fog magas tétet tenni és nem mer Pokol 
kártyát játszani, hacsak nem Lopással együtt. 

Gyakori, hogy ez az a varázslat, amit klónozni akar az ellenfél, így ha a másik 
varázslónak van még Klón a kezében, gondolnod kell a következő körre is (alacsony 
tét, Újrahasznosítás, Némaság, Ellenállás vagy Lopás például). 



Ha a végső fordulókban, amikor már csak a Mana csata számít, még mindig van Győztes veszít 
kártyád, az arra kényszeríti az ellenfeled, hogy ne túl erősen támadjon, így eljátszogathatsz 
kedvedre, amíg a megfelelő idő el nem érkezik. 
 
 

Brasier (Pokol): Érezd a forróságot 

Ez a ”mindent, vagy semmit” varázslat; amit csak és kizárólag a legmegfelelőbb 
időben akarsz elsütni, de a visszatüzeléstől tartasz. Simán, csak magas téttel 
általában sikeres kártya, de borzasztó lenne ha visszafelé sülne el, ezért gyakorta 
erősíti sikerét a Lopás. Mivel a legjobb akkor kijátszani, ha ellenfeled két lépésre áll 
a tűztől, hogy ezzel befejezd a fordulót, ezért ilyenkor számítanak rá leginkább, és 
felvehetik a kesztyűt (például egy magas téttel vagy Lopás + Középút 
kombinációval). És fordítva is, a meglepetés ereje akkor a legnagyobb, ha a 
lángoktól két lépésre vagy, és egy Lopás + Pokol kombinációt hasznosítasz 

(mindkét Pokolnak annyi). 

- Halálos kombináció: Győztes veszít + Pokol (halálos kombináció, de számolj azzal az esettel, hogy 
követheti Klón, ami elveheti a diadal nagyobbik részét) 

 

Résistance (Ellenállás): Maradj a helyeden 

A biztonsági mellény, nem kockáztatsz vele semmit. Talán ezért választják az első 
fordulókban olyan gyakran, amikor ötleted sincs, hogy a másik mivel rukkol elő. 
Így gyakran lehetsz szemtanúja 2 Ellenállás egymást kiütésének… szóval miért 
nem emeled egy kicsit a tétet? 

És megakadályozza, hogy a tűz feléd menjen, de senki nem mondta, hogy ne 
mehetne a másik irányba, ami egy érdekes támadós-védekezős kombinációt ad a 
Pokollal (vigyázz az ezt követő Klónnal megint). 

 
 
 

Harpagon (Nehéz vesztes): Avagy hogy tanultam meg szeretni a gyenge 
varázslatot 

Ez az, ami a leggyengébb varázslatnak tűnik, és valószínűleg az is. Az oka az, 
hogy nem használható akármikor, mint az Ellenállás vagy Győztes veszít. Mégis, 
ha megfelelően alkalmazod, szörnyen hatásos lehet. Ahelyett, hogy csak az 
élvezet kedvéért elhasználnod, amikor nem igazán tudod, hogy mit is csinálj, 
tartsd meg inkább 2 jó felhasználás érdekében: 

 

1) Miután elhasználtad a Győztes veszít kártyád, ha félsz attól, hogy ellenfelednél még ott a Klón 
amit használni fog, de ezzel egyidőben területet is akar nyerni, ha mégsem. 

2) De az igazán kézhezálló helyzet erre a varázslatra, amikor a tűz teljesen az ellenfeled előtt van, 
ha már elhasználta a Némaság, Lopás, Ellenállás, Újrahasznosítás, Győztes veszít vagy Elszívás 
kártyáját. Természetesen, ez egy csomó helyzetet szül, és ezért sokkal hasznosabb Nehéz 
vesztesünk az 5. vagy 6. fordulóban. Akkor őrületesen nagy tétet fogadhatsz és megnyerheted a 
fordulót úgy, hogy nem kell attól félned, hogy esetleg hiába veszted el az értékes Mana erődet. 
 
 
 



Boost Réserve (Tartalékok mozgósítása): Az én kincsem 

Mana tartalékodat megerősítheted 13 ponttal. Hasznos közvetlenül Némaság előtt 
kijátszani, vagy az utolsó körökben, amikor szoros a Mana csata. Persze, a 
legjobb elkerülni, ha a forduló a következő körben végetérhet, mert az elpocsékolt 
varázslatnak fölöttébb keserű az íze. 
 
 
 
 

Aspiration (Elszívás): Érezd a legjobb időt 

Úgy mint a Nehéz vesztes, ezt a varázslatot is a legmegfelelőbb időben kell 
alkalmazni. Kényszerítsd a védekező ellenfeled arra, hogy magas tétet rakjon, 
mint utolsó menedék, amíg tétjének elszívása gyakran a forduló megnyeréséhez 
hasonlít; vagy legalább erőszakolj ki belőle pár jobbfajta varázslatot. Vigyázz, mert 
a Győztes veszít ebben a helyzetben tőrdöfés a hátadba. Lopás, Középút és 
Ellenállás szintén potenciális fenyegetések lehetnek, ezért értékesebb ez a kártya 
az utolsó fordulók Mana csatájában. 



2x! 
 
 

 


