
PŮLNOČNÍ 
MEDITACE

Před jedním ze svých tahů  
této Noci můžeš zamíchat až 5 
svých karet (včetně zranění) do 
svého dobíracího balíčku a pak 

si dobrat stejný počet karet.  
Poté otoč kartu lícem dolů.
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PODZEMNÍ PŘESUN

PODZEMNÍ ÚTOK

Přesuň se až o tři odhalená  
políčka, kromě bažin a jezer,  

a to na bezpečné políčko.
Ignoruj terén. Tento pohyb nevy
provokuje drancující nepřátele.

Stejně jako výše, ale  
může být použito k útoku na 
opevněné místo či na hráče  
(pohyb tím končí). Nepřátelé 

ztrácejí opevnění. Pokud útok 
neuspěje, vrať se na původní políčko.
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KŘÍDLA VĚTRU

KŘÍDLA NOCI

Zaplať 1 až 5 bodů pohybu  
a pohni se o tolik odhalených  
políček na bezpečné políčko.

Ignoruj terén. Tento pohyb nevy-
provokuje drancující nepřátele.

Zvolený nepřítel v tomto boji 
neútočí. Můžeš zvolit i další 

nepřátele – za druhého nepří-
tele zaplať 1 bod pohybu, za 
třetího dva body pohybu atd.
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MEDITACE

TRANS

Náhodně si vezmi dvě karty  
ze svého odkládacího balíčku 
a polož je navrch či dospodu 

dobíracího balíčku.
Tvůj počet karet v ruce se při  
příštím dobírání zvyšuje o 2. 

To samé, co výše, ale  
karty si můžeš vybrat. 
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ODČERPÁNÍ SÍLY

KRÁDEŽ SÍLY

Zbojeschopni  
vyčerpanou jednotku.
Pokud to uděláš, můžeš  

vyčerpat jednu jednotku  
z oblasti každého jiného hráče,  

jejíž úroveň je II či méně.

Zbojeschopni vyčerpanou 
jednotku. Zároveň je vyléčena.

Pokud to uděláš, můžeš  
vyčerpat jednu jednotku 

z oblasti každého jiného hráče, 
jejíž úroveň je III či méně.
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SÍLA KRYSTALŮ

Získej krystal základní barvy,  
který ještě nemáš v inventáři.

Pohyb 4, Léčení 2 nebo si dober dvě karty.  
Za každou sadu čtyř různých krystalů ve tvém 

inventáři: Pohyb 2, Léčení 1 nebo si dober kartu.
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VÁBENÍ MANY

V tomto tahu můžeš použít o jednu 
kostku z Pramene navíc. Pokud je černá, 
můžeš ji použít jako manu jakékoli barvy.

Vezmi jakékoli dvě kostky z Pramene a nastav  
je na jakoukoli barvu kromě zlaté. Získej manu  
každé z těchto barev. Když budeš kostky vracet  

do Pramene, nepřehazuj je.
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