
Plemienny tatuaż
Jeśli pole jest puste, ta umiejętność wpływa na zdolność wydrukowaną na sa-
mym polu. Jeśli na polu znajduje się przedmiot, ta umiejętność wpływa na każ-
dą zdolność tego przedmiotu (z  wyjątkiem zdolności zapewniających tarcze). 
Każdy z  efektów można zastosować wobec innej kości. Gracz może wykorzy-
stać zdolność , aby podnieść wynik jednej kości i obniżyć wynik innej.

Żądza krwi
Podczas Ostatecznej Bitwy pokonane już karty nie będą aktywować efektu 
Żądzy krwi. Gracz aktywuje szał tylko wtedy, gdy przynajmniej 1 znacznik tra-
fienia znajduje się na obecnej karcie.

Uderzenie tarczą
Ten efekt znajduje również zastosowanie podczas specjalnego kroku bloku wy-
wołanego trafieniem karty efektem Szaleństwa. Zasadniczo, jeśli na karcie spo-
czywa 1 lub więcej kości, będzie mieć ona o 1 symbol kropli krwi mniej.

Szaleństwo
Gracz zabiera kość z  karty Szaleństwa i  przydziela ją jako trafienie. Trafiona 
karta natychmiast zadaje obrażenia, tworząc krok bloku w trakcie ataku. Ten 
krok należy natychmiast rozpatrzyć. Niewykorzystane tarcze nie przechodzą 
do normalnego kroku bloku. Jeśli dana karta nie została pokonana, ponownie 
zada obrażenia podczas normalnego kroku bloku. Po zakończeniu walki odłóż 
kość z powrotem na tę kartę. Ta kość nigdy nie może aktywować szału gracza.

Niewrażliwość na ból
Żeton skupienia pochodzi z  puli skupienia gracza. Gdy gracz odpoczywa, 
wszystkie żetony skupienia z tej karty wracają do puli skupienia. Dopiero wte-
dy gracz decyduje, ile z nich tu umieścić. Na tej karcie mogą się znajdować mak-
symalnie 2 żetony skupienia. Gdy gracz „wydaje” żetony skupienia z tej karty, 
odkłada je do swojej puli skupienia. Należy zwrócić uwagę, że ta karta zapo-
biega również ranom, które gracz zgodzi się przyjąć z efektów kart Ostatecznej 
Bitwy. Żetonów skupienia z tej karty nie można wydać w żadnym innym celu.

Amok
Gracz nigdy nie aktywuje obu kafelków naraz. Przykładowo, jeśli gracz zakoń-
czy walkę z  2  nietrafionymi miejscami na kartach demonów i  z  2  nieprzypi-
sanymi kośćmi, nadal aktywuje tylko 1 kafelek. Jeśli oba kafelki są aktywne, 
gracz może skorzystać z obu podczas tej samej walki.
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Siła natury
Przykładowo, gracz może przesunąć 2 zielone klejnoty, żeby zablokować 2 punk-
ty obrażeń. Klejnoty, które znalazły się na tej karcie podczas poprzednich walk, 
nie wpływają na obecną walkę. Wszystkie klejnoty powrócą do puli klejnotów 
gracza podczas odpoczynku w tym samym momencie, w którym wrócą żetony 
wytrwałości i skupienia. Ta umiejętność nie korzysta z białych klejnotów.

Kołczan Nieskończoności
Gracz traci to pole na eliksiry do końca rozgrywki. Jeśli znajdował się na nim 
eliksir, należy go odrzucić. Kołczan Nieskończoności działa niemal identycznie 
jak niebieski eliksir, ale nie wpływa na żetony skupienia na fioletowych polach 
zdolności. Można z niego skorzystać tylko raz na walkę.

Strzelec wyborowy
Gracz wybiera wynik 1  z  kości. Pozostałymi rzuca. Następnie podczas kroku 
ataku modyfikuje i przydziela kości zgodnie z normalnymi zasadami.

Deszcz strzał
Przed rzutem gracz może przesunąć na tę kartę 1 żeton ze swojej puli skupienia, aby 
wykorzystać zapewnianą przez tę umiejętność kość ze srebrnymi kropkami. Po 
zakończeniu walki należy odłożyć kość z powrotem na tę kartę. Żetony z tej karty 
mogą być regenerowane niebieskimi eliksirami, ale nie Kołczanem Nieskończoności. 
Podczas odpoczynku wszystkie żetony wrócą do puli skupienia gracza.

Przypływ mocy
Zalecamy natychmiast przesunąć wszystkie czerwone i  niebieskie klejnoty 
z puli klejnotów do pul wytrwałości i skupienia. Nadal uważa się je za klejnoty 
z puli klejnotów. Klejnoty służące do ekwipowania przedmiotów nie mogą zo-
stać przesunięte do czasu odpoczynku. Gracz traktuje czerwone i  niebieskie 
klejnoty tak, jak gdyby były żetonami wytrwałości i skupienia. Gracz może je 
nawet stracić w wyniku efektów kart podczas Ostatecznej Bitwy. Ta umiejęt-
ność nie korzysta z białych klejnotów.

Idealne dopasowanie
Gracz może ekwipować przedmioty tylko podczas akcji odpoczynku, więc z tej 
umiejętności będzie mógł skorzystać dopiero wtedy, gdy wykona taką akcję. 
Gracz może ekwipować przedmioty z  jednym klejnotem, nie wykorzystując 
żadnych klejnotów. Każdy taki przedmiot nadal liczy się jako 1 poziom dla celów 
osiągnięcia Mistrzostwa w ekwipunku.
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Sztuki walki
Ta karta zastępuje pole na broń odpowiadające ilustracji. Zasadniczo dodaje 
temu polu drugą zdolność. Jeśli na zdolności   planszy znajdują się jakieś że-
tony, gracz umieszcza je na zdolności  z tej karty. Jeśli na polu znajduje się ja-
kiś przedmiot, tę kartę należy wsunąć pod niego. Sztuki walki należy traktować 
tak, jakby były wydrukowanym na planszy polem na przedmiot.

Pancerny płaszcz
Pole zdolności tej karty może zostać zregenerowane niebieskim eliksirem. Może 
też być zniszczone. Może być podwojone Tańcem Cienia. Żetonem z tej zdolności 
nie można zapłacić za fioletowe pole zdolności. Efekt „powtórnego użycia” żeto-
nu z tej umiejętności może być wykorzystany jedynie podczas ataku.

Wszechstronność
Ten efekt znajduje również zastosowanie w stosunku do błogosławieństw. Jeśli 
gracz połączy Wszechstronność ze zdolnością   albo , pozwoli mu to na 
zmianę wyniku kości na dowolny inny wynik prócz obecnego.

Finta
Musisz rzucić kością z tej karty podczas każdej walki (to konieczne z uwagi na 
Podwójne uderzenie). Kość Finty może być zmodyfikowana podczas kroku ataku 
dowolnym efektem modyfikującym kości. Kość staje się dostępna nawet wte-
dy, gdy modyfikacja nie zmieniła jej faktycznego wyniku. Jeśli kość nie zostanie 
zmodyfikowana, gracz nie może z  niej skorzystać, nie aktywuje ona również 
szału.

Podwójne uderzenie
Jeśli gracz posiada umiejętność Finty, może powielić wynik z kości Finty, nawet 
jeśli nie została jeszcze zmodyfikowana. Gracz może powielić zmodyfikowany 
albo niezmodyfikowany wynik. Podczas Ostatecznej Bitwy gracz może nawet 
zduplikować wynik z kości z karty, którą trafił podczas wcześniejszego etapu 
kroku ataku.

Taniec Cienia
Gracz może korzystać z  niebieskiego pola zdolności, jeśli znajduje się na nim 
0 lub 1 żeton. Jeśli na polu znajdują się 2 żetony, gracz może zregenerować je-
den z nich eliksirem, aby sprawić, by pole znów stało się dostępne. Efekty kart 
Ostatecznej Bitwy mogą zniszczyć pole tylko wtedy, gdy nie ma na nim żadnych 
żetonów. Raz zniszczone pole nigdy nie może być wykorzystane.
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Torba na eliksiry
Działa dokładnie tak, jak normalne cztery pola na eliksiry. Gdy gracz zdobywa 
tę umiejętność, wybiera, czy otrzyma niebieski czy czerwony eliksir.

Sam przeciw wszystkim
Gracz może skorzystać z tej zdolności zanim otrzyma dodatkową kość z Eliksiru 
wybuchowego. Podczas Ostatecznej Bitwy „przeciwnikami” są obecna karta 
i wszystkie karty przed nią.

Szybki łyk
Ta umiejętność pozwala graczowi wykorzystać zdolność modyfikującą kość kil-
ka razy podczas tego samego kroku ataku. Gracz może również zregenerować 
zdolności tarczy podczas kroku ataku, ale może z nich skorzystać dopiero pod-
czas kroku bloku.

Eliksir wybuchowy
Gracz odrzuca eliksir. Zamiast jego normalnego efektu, gracz zabiera z tej karty 
kość i ustawia ją na wybranym wyniku. Pod koniec walki kość wraca na tę kartę. 
Jeśli gracz ma też Szybki łyk, może skorzystać z Eliksiru wybuchowego po rzucie. 
Z Eliksiru wybuchowego można skorzystać tylko raz na walkę. Jeśli gracz nie chce 
z niego korzystać, należy zignorować leżącą na tej karcie kość – nie aktywuje 
ona szału.

Zatrute ostrze
Ta zdolność wpływa również na „1” i „6”, które gracz uzyskał poprzez modyfi-
kację.

Skrytka
Gracz otrzymuje przedmiot, ale nie otrzymuje za niego poziomów. Przedmiot tra-
fia do torby na przedmioty. Gracz może go wyekwipować podczas odpoczynku.
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