Csupán a kártyák szövege (német kártyák abc rendje alapján):
Amszet kanópuszedény /Amset-Kanope/: Tégy a kezedből egy 4 vagy kisebb költségű lapot a síremlékedbe.
Anubisz szobor /Anubis-Statue/: Miután felhúztad 5 lapodat a köröd végén, húzz 1 további kártyát.
Külső szarkofág /Außensarkophag/: Tégy 1 kártyát a kezedből egy ellenfeled húzópaklijára, majd húzz 1 kártyát.
Básztet szobor /Bastet-Statue/: Minden játékos tegyen egy lapot a kezéből a dobott paklijára. Ez nem vonatkozik arra,
akinek összesen 5 vagy kevesebb lapja van.
Csónak /Boot/: Amikor 1 ellenfél vásárol, azonnal eldbobhatod a Csónakot és elvehetsz 1 kártyát a piramis alsó sorából.
Könyv az örökkévalósággá változásról /Buch vom Durchwandeln der Ewigkeit/: Ha ebben a körben vásároltál lapot,
vegyél el egy annál kisebb értékű kártyát is.
A föld könyve /Buch von der Erde/: Áldozz fel 1 lapot a kezedből. Végy el a piramisból egy ennél maximum kétszer
magasabb költségű lapot.
Dzsed-oszlop amulett /Djed-Pfeiler-Amulett/: Végy el 1 olyan szett kártyát, mely szettből már van a síremlékedben.
Duamutef kanópuszedény /Duamutef-Kanope/: Minden ellenfél dobjon el egy lapot a kezéből.
Temetési maszk/Grabmaske/: Válassz 1 kártyát a kezedből vagy a dobópaklidból és tedd a síremlékedbe.
Hapi kanópuszedény /Hapi-Kanope/: Dobj el 1 kártyát kezedből, vedd el a piramis legkisebb költségű lapját.
Szívszkarabeusz amulett /Herzskarabäus-Amulett/: Válassz 1 lapot a dobópaklidból és tedd a síremlékedbe.
A menny könyve /Himmelsbuch/: Ha 5 vagy több lap van a dobópaklidban, az egyiket síremlékedbe helyezheted.
Hórusz szobor /Horus-Statue/: Tégy 1 lapot a kezedből a síremlékedbe.
Belső szarkofág /Innensarkophag/: Minden játékosnak el kell dobnia 3 kártyát a kezéből.
Ízisz szobor /Isis-Statue/: Végy el egy 6 vagy kevesebb költségű kártyát a piramisból.
Ka-alak /Ka-Figur/: Dobj el 1 lapot a kezedből. Vegyél el egy kártyát, mely a dobott kártyával egyező szetthez tartozik.
Kebehszenuf kanópuszedény /Kebechsenuef-Kanope/: Minden ellenfél áldozzon fel egy lapot a kezéből. Ez nem
vonatkozik arra, akinek összesen 5 vagy kevesebb lapja van.
Középső szarkofág /Mittelsarkophag/: Áldozz fel 1 lapot a kezedből. Helyezz síremlékedbe 1 lapot a kezedből.
Mumifikált macska /Mumifizierte Katze/: Amikor egy ellenfél feláldoz egy kártyát, azonnal eldobhatod a Mumifikált
macskát és elveheted a feláldozott kártyát.
Ajánlat tábla /Opfertisch/: Amikor egy ellenfeled akciója számodra lapod eldobását, vagy feláldozását okozná, mutasd
fel az Ajánlat táblát, hogy megvédd magad ettől a hatástól.
Ozirisz szobor /Osiris-Statue/: Dobj el egy lapot a kezedből. Húzz 3 lapot a húzópaklidból.
A kapuk könyve /Pfortenbuch/: Fordíts fel 1 lapot húzópaklidról, hajtsd végre akcióját, ha lehetséges. Dobd el a kártyát.
Füstölő /Räuchergefäß/: Vedd el az egyik játékos dobópaklijának legfelső lapját. Tedd a Füstölőt a választott játékos
dobópaklijának tetejére.
Shabti /Shabti/: Cserélj meg 2 lapot a piramisban, vagy áldozz fel a piramisból 1 kártyát.
Sobek szobor /Sobek-Statue/: Fordítsd fel a húzópaklid felső 3 lapját. Dobj el egyet. Tégy a síremlékedbe egyet. Rakj át
egyet az egyik ellenfeled dobópaklijának tetejére.
Szekér /Streitwagen/: Dobj el 1 lapot a kezedből. Vedd el a legfelső lapot a csonttemetőből.
Thot szobor /Thoth-Statue/: A kezedben lévő minden kártya arany értéke 4-nek számít köröd végéig.
Tyet amulett /Tit-Amulett/: Ismételj meg egyszer egy ebben a körödben végrehajtott akciót.
A holtak könyve /Totenbuch/: Vedd el a legkisebb költségű kártyát és tedd síremlékedbe.
Étel láda /Truhe mit…/: Áldozz fel 1 lapot a kezedből, hogy egy annál kisebb költségű lapot síremlékedbe tehess.
Az alvilág könyve /Unterweltsbuch/: Vedd el a készlet pakli legfelső lapját.
Urna /Urne/: Tedd a legfelső kártyát a dobópaklidról a húzópaklidra.
Wadj amulett /Wadsch-Amulett/: Cserélj ki 1 kártyát a kezedből a síremlékedben lévő 1 kártyára.
Weres amulett /Weres-Amulett/: Tégy 1 kártyát a kezedből egy ellenfeled síremlékébe. Húzz 3 kártyát.
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