
Rituální tetování
Schopnost platí jak pro políčko efektu vytištěné přímo na levém poli 
zbraně, tak pro políčka na kartách předmětů, které na toto pole položíš. 
Nevztahuje se na obranné efekty. Je možné oba efekty použít na jednu 
kostku nebo na dvě různé kostky. Např. můžeš efektem  hodnotu na 
jedné kostce zvýšit a na druhé snížit.

Krvežíznivost
Během závěrečné bitvy se nevztahuje na již poražené karty. To znamená, 
že aktivovat zuřivost můžeš pouze tehdy, když má karta, na níž stojíš, 
alespoň jeden zásah.

Omráčení štítem
Vztahuje se i  na mimořádnou obranu vyvolanou použitím schopnosti 
Berserk. Jinými slovy má karta s alespoň jedním zásahem o jeden symbol 
kapky krve méně.

Berserk
Vezmi si bonusovou kostku a nastav ji na zásah. Karta, kterou jí zasáh-
neš, tě ihned zraní. Okamžitě vyřeš obranu a  poté pokračuj v  útoku. 
Nevyužité štíty se nepřenášejí do normální fáze obrany. Pokud nebyla 
zasažená karta poražena, zaútočí v normální fázi obrany znovu. Po boji 
sem bonusovou kostku vrať. Tuto kostku lze použít jen k zasažení nepří-
tele, tedy ne například k aktivování zuřivosti.

Potlačení bolesti
Vůli sem přesouváš ze své zásoby. Při odpočinku se všechna vůle z této 
karty vrátí do tvé zásoby a až poté se rozhodneš, kolik vůle sem chceš 
přesunout. Nikdy zde nesmí být více než 2 vůle. Tuto schopnost lze použít 
i tehdy, když si na kartách závěrečné bitvy zvolíš ztrátu životů. Vůli ležící 
na této kartě není možné použít k žádnému jinému účelu, dokud si ji ne-
vrátíš zpět do zásoby.

Válečné šílenství
Nikdy nelze aktivovat oba žetony zuřivosti zároveň. Např. i když ti po boji 
zbydou dva neporažení nepřátelé a dvě nepřiřazené kostky, můžeš akti-
vovat jen jeden žeton. Pokud máš oba žetony aktivní, je možné použít je 
oba v jednom boji.
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Síla přírody
Můžeš sem přesunout například 2 zelené kameny a ubránit se tím dvěma 
zraněním. Kameny, které na této kartě leží z dřívějška, se nepočítají. Při 
odpočinku se všechny kameny vrací do tvé zásoby – společně s obnove-
nou výdrží a vůlí. U této schopnosti nelze použít bílé kameny.

Bezedný toulec
Pole lektvaru ztrácíš až do konce hry. Pokud na něm byl lektvar, odhoď 
jej. Bezedný toulec funguje víceméně jako modrý lektvar, s tou výjimkou, 
že jej nelze použít na vůli na fialových políčkách efektů. Schopnost lze 
využít nejvýše jednou za boj.

Ostrostřelec
Nastav hodnotu na jedné kostce a pak hoď zbylými kostkami. Poté můžeš 
všechny kostky modifikovat a přiřazovat jako obvykle.

Déšť šípů
Po boji vrať bonusovou kostku na tuto kartu. Vůli z této karty lze obno-
vit pomocí lektvarů, ale ne Bezedným toulcem. Při odpočinku se všechna 
vůle z této karty vrátí do tvé zásoby.

Příval energie
Doporučujeme přesunout všechny červené a  modré kameny ze zásoby 
kamenů do zásoby výdrže a vůle. Pořád se ale počítají i jako kameny v zá-
sobě. (Kameny z předmětů lze přesunout jedině při odpočinku.) Červené 
a modré kameny lze používat úplně stejně jako výdrž a vůli. Dokonce je 
lze ztrácet na kartách závěrečné bitvy. U  této schopnosti nelze použít 
bílé kameny.

Jako ulité
Tuto schopnost lze využít jen ve fázi odpočinku, protože vybavení si lze 
nasazovat pouze tehdy. Předměty s jedním symbolem kamene si můžeš 
nasadit zdarma. Pro účely požehnání za nasazené vybavení se stále počí-
tají jako předměty I. úrovně.
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Bojové umění
Tato karta nahrazuje pole zbraně se shodnou ilustrací. V zásadě přidává 
na pole další políčko efektu. Pokud jsou právě na políčku efektu  na 
desce nějaké žetony, přesuň je na políčko efektu  na této kartě. Pokud 
na poli zbraně právě leží nějaký předmět, zasuň tuto kartu pod něj. 
Bojové umění zkrátka považuj za pole předmětu vytištěné na své desce.

Kryt pláštěm
Políčko efektu na této kartě lze poškodit. Lze jej duplikovat Stínovým 
tancem. Vůli z  něj lze znovu použít pouze na modrém políčku jiného 
efektu, ne na fialovém. Vůli z políčka efektu na této kartě lze též obnovit 
modrým lektvarem jako obvykle.

Všestrannost
Vztahuje se i na požehnání. Jestliže zkombinuješ Všestrannost s efektem 

 nebo , smíš nastavit kostku na libovolnou jinou hodnotu. 

Klamný výpad
Bonusovou kostkou musíš hodit v  každém boji (kvůli vyhodnocení 
Dvojitého úderu). Během útoku ji pak lze modifikovat jako běžnou kost-
ku. Je povoleno ji použít, i když modifikace ve výsledku její hodnotu ne-
změní. Pokud ji nemodifikuješ, nesmíš ji v tomto útoku použít, a to ani 
k aktivování zuřivosti.

Dvojitý úder
Kopírovaná kostka může být modifikovaná i nemodifikovaná. V závěreč-
né bitvě to dokonce může být kostka, kterou jsi již dříve v tomto útoku 
přiřadil. Pokud máš odemknutou schopnost Klamný výpad, může být ko-
pírovanou kostkou právě ona bonusová, i pokud ještě není modifikovaná.

Stínový tanec
Modrá políčka efektů můžeš využívat, i  když už na nich jedna vůle je. 
Za jeden lektvar se obnoví pouze jedna vůle, i když jsou na políčku dvě. 
(Políčko se tím zase zpřístupní.) Karty závěrečné bitvy mohou poškodit 
políčko efektu, pouze pokud na něm nejsou žádné žetony. Poškozené po-
líčko nelze dále využívat.
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Brašna na lektvary
Funguje stejně jako běžná pole lektvarů. Společně s touto kartou získá-
váš lektvar. Můžeš se rozhodnout, zda je modrý, nebo červený.

Proti přesile
Tuto schopnost můžeš využít ještě předtím, než získáš bonusovou kost-
ku z Výbušného lektvaru. V závěrečné bitvě představuje „nepřátele“ kar-
ta, na níž právě stojíš, a všechny neporažené karty napravo od ní (dosud 
neotočené karty skrytých útoků se nepočítají).

Hbité prsty
Tato schopnost ti umožňuje používat modifikační efekty vícekrát za 
útok. Během útoku si také můžeš obnovovat obranné efekty (ale znovu 
je můžeš využít samozřejmě zase až ve fázi obrany).

Výbušný lektvar
Můžeš zahodit lektvar. Místo obvyklého efektu si za něj vezmeš bonusovou 
kostku. Smíš ji nastavit na libovolnou hodnotu. Na konci boje sem kostku vrať. 
Pokud máš zároveň odemknutou i  schopnost Hbité prsty, můžeš Výbušný 
lektvar zahrát až po hodu, ale vždy nejvýše jednou za boj. Pokud schopnost 
nevyužiješ, bonusovou kostku na kartě nesmíš použít k aktivování zuřivosti.

Otrávené ostří
Vztahuje se i na jedničky a šestky, které získáš modifikováním kostek.

Tajná skrýš
Získaný předmět putuje do tvého vaku a nasadit si jej můžeš až při odpo-
činku jako obvykle. Nezískáváš za něj žádné zkušenosti.
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