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Ősök Hajnala Kártyajáték szabálykönyv 

Háttértörténet: A dárda háborúkat követően rövid ideig béke honolt Nymirra kontinensén, melyet a különböző 

népek vezetői vérre menő aréna játékokkal próbáltak fenntartani, miközben az emberek kisebb-nagyobb 

sikerrel igyekeztek szövetségre lépni velük, köztük a Tündékkel, Törpökkel és a Kentaurokkal. A szövetséghez 

pár év alatt újabb népek csatlakoztak a Gnóm próféciának köszönhetően, ami egy veszedelmes sátáni erő 

eljövetelét jósolta. A Szövetség mellett megalakult az Ork klánok konföderációja, melyhez különböző Kobold 

törzsek is csatlakoztak. Ezen erős szövetségek komoly hatást gyakoroltak az aréna játékokra is, újabb és újabb 

Zsoldos csapatok jelentek meg a nevezők között. A játékok továbbra is a törékeny béke illúzióját próbálták 

fenntartani, ezzel elterelve a népek figyelmét a közelgő sátáni próféciáról:     a Boszorkánymester eljöveteléről. 

Bevezetés: Az Ősök Hajnala egy 2 játékos által játszható fantasy kártyajáték, ahol a gyűjthető kártyákat 

felhasználva 30-40 lapból álló paklikat építhetünk. A paklik a játékost megszemélyesítő Nemes kártyák köré 

épülnek, melyek bár nem kötelező elemei minden játék formátumnak, de komoly előnyt jelenthetnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lapok típusai: Nemes, Karakter, Felszerelés, Ital, Képesség

Karakter  

A Karakterek a játék legfontosabb elemei, két típusuk van: Zsoldos és 

Hős. A pakliban 4 azonos nevű Karakter, és 2 azonos nevű Hős lehet. 

 

Karakter kijátszása 

A játékos körönként egyszer játszhat ki üres Karakter mezőre Karakter 

kártyát, amihez a lap szintjének megfelelő életerő áldozása is szükséges. 

 

Karakter lefordítása 

1. Ha egy Karakternek 1 alá csökken a Páncél értéke, akkor meghal. 

Ilyenkor alapesetben a felszereléssel együtt lefordítva a Karakter 

mezőjén marad, kivéve az 1-es szintű Karakterek, amelyek halálukkor 

a felszereléssel együtt a gyűjtőbe kerülnek.  

2. Ha egy halott Karakter a gyűjtőbe kerül, onnantól nem számít halott 

Karakternek, csak gyűjtőben lévő lapnak.  

3. Ha a játékos Karaktere meghal, húzhat érte egy lapot a Húzó pakliból. 

4. A Karaktereken lévő folyamatos képességek a Karakter halálakor a 

gyűjtőbe kell dobni, a hátas képességek pedig vissza kerülnek a tulajdonosuk kezébe. 
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Lehelyezési sorrend 

A Karakterek lehelyezési sorrendje fontos, csak egymás után balról jobbra, vagy jobbról balra tölthetőek fel a 

Karakter mezők. Az irányt a játék elején dönti el a játékos, későbbiekben nem változtathat rajta. Az új Karakter 

mindig a választott irány első elérhető üres Karakter mezőjére helyezhető el. 

Jó tudni: Ez a szabály a Karakter mezőkre kijátszott Bábokra is vonatkozik. 

 

Felszerelések  

A felszereléseknek két típusa van: Fegyverzet és Páncélzat 

Egy Karakteren alapesetben legfeljebb egy Alap Páncélzat és egy Alap 

Fegyverzet lehet. 

 

Felszerelés altípusok 

A felszerelések altípussal is rendelkeznek, mely lehet Alap, Fejlesztés 

vagy Relikvia. A felszerelést csak olyan Karakterre szerelhetjük, mely 

szintjét nem haladja meg a Felszerelés szintje. A pakliban 4 azonos nevű 

Felszerelés, és 2 azonos nevű Relikvia lehet. 

 

Alap: Olyan felszerelés, melyek kijátszásának nincs előfeltétele (a 

szintértékre vonatkozó szabályon felül). 

Fejlesztés: Az Alap Felszerelésekre Fejlesztés kártya rakható le. A 

Fejlesztés kártya lehelyezését követően az Alap Felszerelés hatása 

inaktívvá válik, csak a Sebzés értéket és Páncél értéket örökli meg a 

Fejlesztés kártya. 

Relikvia: A Relikviák olyan különleges felszerelések, amelyeknek nincs 

fejlesztésük és csak Hősökre szerelhetőek.  

 

Italok  

Ital kártyából körönként csak 1 használható, melyet a pakli 

formátumtól függően minden esetben a Nemes (vagy játékos) játszik 

ki. Az Ital kártya hatása a lapon megfogalmazott módon azonnal 

végbemegy, de bizonyos esetekben az aktuális kör végéig tart.  

 

A Nemes csak a vele megegyező kasztú Ital kártyák kijátszására 

képes. Az Ital kártyák csak a vele megegyező kasztú kártyákra 

játszhatóak ki. 

 

 

 

 

 

 

Képességek 

A képesség kártyák a Karakterek cselekedeteit jelképezik. Minden 

Karakter körönként maximum egy képességet használhat fel, ami 

nem haladja meg a szintjét sem.  

 

A képességeknek több fajtája van: Folyamatos, Báb, Azonnali, 

Csapda, Gyors, Hátas. 
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Képességek, amelyek kijátszásához nincs szükség fegyverzetre: 

 

• Folyamatos képesség csak és kizárólag a játékos saját taktikai 

fázisában játszható ki. Kijátszásához nincs szükség 

fegyverzetre, viszont használata után a Karakter a támadó 

fázisban már csak fizikai támadást hajthat végre. Az adott lapon 

leírt módonként egy-egy  folyamatos képességet lehet 

felszerelni egy hátassal még nem rendelkező Karakterre, 

Fegyverzetre, Páncélzatra, vagy csatatérre,  A felszerelt 

folyamatos képességek alapesetben nem változtathatóak, 

cserélhetőek. 

 

• Báb képesség csak és kizárólag a taktikai fázisodban játszható 

ki. Kijátszásához nincs szükség fegyverzetre, viszont használata 

után a Karakter a támadó fázisban már csak fizikai támadást 

hajthat végre. A báb képességet alapesetben csak üres 

Karakter mezőre lehet kijátszani. A báb kártyák a 

Karakterekhez hasonlóan a lekerülésük körében alapesetben 

nem hajthatnak végre támadást. Ha a báb Páncél értéke 1 alá 

csökken, akkor a gyűjtőbe kerül. A báb a csatatéren már nem 

minősül képességnek, csak bábnak, és támadáskor mindig 

Fizikai Sebzést okoz. 

 

• Hátas kártyát csak a taktikai fázisban lehet kijátszani, kijátszásához fegyverzetre nincs szükség, viszont 

használata után a Karakter a támadó fázisban már csak fizikai támadást hajthat végre. A hátasok olyan 

Karakterre szerelhetőek fel, amelyek még nem rendelkeznek folyamatos képességgel vagy hátas lappal. Ha 

egy Karakter meghal, akkor a hátasa visszakerül a játékos kezébe, ellenben ha a hátas hal meg, akkor a kártya 

a gyűjtőbe kerül.  

Képességek, amelyek kijátszásához szükség van fegyverzetre: 

 

• Azonnali képesség csak és kizárólag támadó fázisban játszható ki, mely a fizikai támadás helyett megy végbe. 

 

• Gyors képesség bármely játékos taktikai fázisában kijátszható, ha a 

kijátszó Karakter rendelkezik fegyverzettel. A taktikai fázis az első 

célpont kijelöléséig tart. A játékos gyors képességgel reagálhat még 

arra, ha az ellenfél támadást kezdeményez az első célpontja ellen, vagy 

azonnali képességgel célozná azt, és ezzel átlépne a támadó fázisba. 

Ebben az esetben a támadás nem jön még létre, az azonnali képesség 

pedig visszakerül a kijátszó játékos kezébe, ugyanis először a gyors 

képesség megy végbe. Ezt követően az ellenfél folytathatja a taktikai 

fázisát, vagy újra megpróbálhat átlépni a támadó fázisába. 

Jó tudni: Lapok hatására (pl Karakter) nem lehet Gyors képességgel reagálni 

akkor sem, ha az támadást kezdeményez. 

 

• Csapda képességek az ellenfél taktikai és támadó fázisában is 

kijátszhatóak,  de csak olyan lapok ellen, amelyekkel interakcióba lép 

(célponttá válik vagy sebződik) a csapdát kijátszó Karakter. A csapda 

kártyák különlegessége, hogy a szintjüknél nagyobb szintű képesség 

kártyára nem játszhatóak ki. Ez a szabály Karakterek támadása ellen 

kijátszott csapdákra nem igaz. A csapda kártyát csak fegyverzettel 

rendelkező Karakter játszhatja ki. 
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Nemes 

Tehát a Nemes kártya jelképezi a játékost, mely nem része a paklinak, valamint a játék során nem cserélhető 

ki másik Nemesre. A pakli építése során fontos szempont, hogy csak a Nemes kártya hátlapjával megegyező 

hátlapú kártyákat alkalmazhatunk, valamint a Nemes  kasztjával 

megegyező kasztú lapokat is kötelezően tartalmaznia kell a paklinak 

(lásd: pakli építés, 2. oldal). A Nemes kártyák a legtöbb formátumban 

a játék kezdetétől alkalmazhatóak (lásd: Pakli- és különleges Játék 

Formátumok, 9. oldal) és mindenki számára láthatóan a játéktéren. A 

Nemes kártyán megfogalmazott hatások mindaddig a játékos saját 

térfelére vonatkoznak, amíg az adott kártya mást nem ír. A Nemes 

kártyán dobókockákkal tudjuk jelölni az aktuális Szint Értéket és az 

Életerő Pontot. 

 

Szint Érték 

Mind a Nemesek (vagy játékosok), mind a lapok rendelkeznek egy szint 

értékkel. Amíg az előbbiek szintje körről körre növekszik, addig az 

utóbbiak szintje fix értékű. A Nemes szint értéke határozza meg, hogy 

maximum mekkora szint értékű lapok használhatóak az adott játékos 

körében. Egyik játékos sem játszhat ki a saját szintjénél nagyobb szintű 

lapot, mely szabályon a szint érték módosító hatások sem változtatnak. 

Ezek mellett a Karakter kártyák (lásd: Karakterek, 6. oldal) sem 

használhatnak a saját szintjüknél nagyobb szintű felszerelés, vagy 

képesség lapot. Mind a Nemes, mind a különböző egyéb lapok szintje 

maximum 6 lehet. 

 

Életerő Pont 

Az Életerő Pont a Nemes életerő mennyiségét jelöli, valamint a játék legfontosabb fizetőeszköze. A játék során 

az Életerő Pontokat használjuk fel a Karakterek lapok kijátszására, idézésére (lásd: Szószedet - Életerő 

Áldozás), mely az adott Karakter szintjével megegyező értékű Életerő Pont levonását jelenti. Ilyenkor is ügyelni 

kell arra, hogy az Életerő érték nem csökkenhet 1 alá. Az idézés mellett olykor más költségek megfizetésére is 

az Életerő Pontokat szükséges felhasználni, ezekben az esetekben mindig az adott kártya nyújt részletes 

leírást. Természetesen a Nemes sérüléseit is ebből az értékből kell levonni, mely ha 1 alá csökken akkor az 

adott játékos veszít. Az Életerő Pont kezdő és maximális értéke alapesetben 20.  

 

Paklik 

A pakli egy fő és mellék pakliból is állhat, amelyeket szigorú szabályok szerint lehet csak felépíteni. 

Fő pakli: 30-40 lapos pakli, mely a játék legelején a húzó paklink. A játék során a körök elején ebből a lefordított 

pakliból húzunk fel lapokat. 

Mellék pakli: egy maximum 10 lapból álló pakli, melyből lapokat cserélhetünk két játék (párbaj) között, ezzel 

reagálva az ellenfél paklijára. A lap cserélés hatására nem változhat sem a fő-, sem a mellék pakli mérete. 

Mellék pakli nem minden játék formátum során használható. 

A játék előkészítése során, ha nem egy előre összeállított Alap paklira esne a választásunk, akkor az első lépés 

a pakli építés. 

 

Pakli építés  

A pakli építés a játék első lépéseinek egyike, mely esetén a játékosnak több szabályt is szem előtt kell tartania. 

Azonos nevű lapok: Egy pakliban minden lapból maximum 4 darab azonos nevűt lehet használni, kivéve az 

Egyedi lapok (lásd: Szószedet - Egyedi lapok) és a Hős kártyák esetén, melyekből maximum csak 2 azonos 

nevű szerepelhet benne, és sohasem játszhatunk ki a csatatéren lévő Hőssel megegyező nevű újabb Hőst.  

Több kasztú paklik: Két kasztú (Duál), vagy három kasztú (Triád) paklik (lásd: Pakli- és különleges Játék 

formátumok, 9. oldal) esetén fontos tudni, hogy minden kiválasztott kasztból minimum 10-10 lapnak szükséges 

a pakliban szerepelnie, valamint nem játszható ki a saját Nemes lap kasztjától eltérő kasztú ital kártya. Ha 

nincs Nemes kártya a formátumban, például bontás verseny, vagy kezdő formátum esetén, akkor a játékos 

által bármilyen ital kártya kijátszható, de csak a vele megegyező kasztú Karakterekre. 
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Egyéb szükséges eszközök 

Papír, ceruza, különféle jelölők, vagy egyszerűen dobókockák, például 6 oldalú a Nemes szint jelölésére, 20 

oldalú az életerő jelölésére, 10 oldalú a különböző értékek jelölésére, de speciális esetekben akár 4 oldalú 

kockák is alkalmazhatóak. 

 

A Játék Célja 

A játék azonnal véget ér az egyik játékos győzelmével, ha az ellenfél játékos Életerő pontja 1 alá csökken, vagy 

mind a 4 Karakter mezőjén lefordított (halott) Karakterek találhatóak. 

 

 
 

1. Játékos saját Nemese 

2. Fő pakli (húzó pakli) lefordítva 

3. Gyűjtő képpel felfordítva 

4. Aktív Karakter függőlegesen 

5. Karakterre felszerelt Fegyverzet  

6. Karaktetre felszerelt Páncélzat 

7. Felszerelésre szerelhető fejlesztés, vagy képesség 

8. Hátas képesség elhelyezése 

9. Csatatérre szerelhető képesség elhelyezése 

10. Ellenfél aktív Karaktere 

11. Halott Karakter és hozzá tartozó kártyák lefordítva 

12. Tétlen Karakter vízszintesen 

13. Báb képesség a Karakter mezőn 

14. Karakterre szerelhető folyamatos képesség 

15. Kiemelt kártyák, melyek nem a húzó pakli része

 

Előkészületek 

1) A játékosok elhelyezik a Nemes kártyákat (ha van) a csatatereken, valamint a rájuk helyezett szint érték és 

életerő pont jelölő kockákat a kezdő értékekre állítják.  

2) Ezt követően alaposan megkeverik és elhelyezik a húzó paklikat a csataterek mellett, valamint esetenként a 

Nemes mellé helyeznek egyéb különleges lapokat is, amelyek nem részei a paklinak. 

3) A játékosok kocka dobással döntik el, hogy ki kezdje a játékot.  

Jó tudni: A kezdési jog átadható a másik játékosnak. 

4) A játékosok lapokat húznak fel a kezükbe. A lehetséges laphúzási opciók: 

a) Adott játékos felhúz 7 lapot a kezébe. 

b) Adott játékos kiválaszt egy maximum 2-es szintű Kezdő lapot a fő paklijából, majd lefordítva maga elé 

helyezi. Ezután a paklit megkeveri és felhúz további 6 lapot a kezébe. 

5) Ezt követően a játékosok felfedik egymás előtt a Kezdő lapjukat (ha van), majd a kezükben lévő lapokból 

választhatnak tetszőleges számút (akár mindet a Kezdő lapjuk kivételével), melyek félre rakását követően 

ugyanannyit felhúznak, végül pedig a félre rakott lapokat visszakeverik a fő pakliba. Ha a játékosnak volt Kezdő 

lapja, akkor végül azt is a kezébe veszi. 

Jó tudni: A választott laphúzási opciótól függetlenül végül mindkét játékos 7 lappal a kezében kezdi el az első körét. 
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Játékmenet: Az alábbi fázisok egy játékos teljes körét mutatják be, ahol az előkészületek már lezajlottak. 

 

I. Kezdő Fázis  
Ebben a fázisban kezdődik el az adott játékos köre, ahol az alábbi sorrendben következőek mehetnek végbe: 

1. A tétlen (passzív) Karakterek kifordulnak a tétlenségből és aktívvá válnak (lásd: Szószedet - Tétlenség) 

2. A játékos szintet emel, ha még nem érte el a 6-os szintet (kivéve a játék legelső körét) 

Jó tudni: A játékos kezdő szintjére hatással van a pakli formátuma. 

Minden olyan passzív hatás vagy képesség, ami a kör elejére hivatkozik, a kezdő fázisban megy végbe. 

 

II. Laphúzó Fázis  

A laphúzó fázis elején minden játékos a maga körében húz 1 lapot (a kezdő játékos az első körben nem húz 

lapot). Ebben a fázisban az adott játékos körönként egyszer bemutathat, majd eldobhat 2 kártyát, hogy a 

paklijából felhúzhasson cserébe helyettük 1 újabb kártyát. 

Jó tudni: Az első két fázisban (Kezdő és Laphúzó) nem aktiválható hatás vagy képesség, és nem használható ital kártya sem. 

 

III. Taktikai Fázis  

Ebben a fázisban az adott játékos, sorrendtől függetlenül körönként maximum egyszer az alábbi lépéseket 

hajthatja végre: 

● Lehelyezhet a csatatérre aktívan egy Karakter kártyát (függőleges helyzetben), ha: 

○ van még legalább egy elérhető üres Karakter mezője a maximális 4-ből 

○ van a Karakter szintjével egyenértékű feláldozható Életerő pontja 

○ valamint ezt követően a kijátszott aktív Karaktert opcionálisan tétlenségbe is fordíthatja 

(vízszintes helyzetbe) 

● Minden aktív Karakter esetén kijátszhat egy képesség kártyát (csak folyamatos, gyors, hátas, vagy báb 

képességet) 

● Minden aktív Karaktert felruházhat egy Alap Felszerelés kártyával (Fegyverzet, Páncélzat), vagy annak 

fejlesztésével 

● Aktiválhat hatásokat (tehát nem csak a passzív hatások érvényesülnek) 

● Kijátszhat 1 ital kártyát 

Jó tudni: Körönként csak egy alkalommal játszható ki ital kártya 

 

A taktikai fázis pontosan az első ellenséges célpont kijelöléséig tart. Ezt a célpont kijelölést és ezzel a támadó 

fázisba való átlépést az ellenfél Gyors képesség kijátszásával még megakadályozhatja. 

Jó tudni: Ha ebben a fázisban a Karaktered használt képességet, akkor a Támadó fázisban már nem használhat, de fizikai 

támadást még végrehajthat. 

 

IV. Támadó Fázis  

A támadó fázisban a Karakterek és bábok támadásait külön-külön kell végrehajtani. A játékos dönthet úgy, 

hogy adott Karakterrel vagy bábbal nem cselekszik. A Karakterek és a bábok a kijátszásuk körében nem 

hajthatnak végre Támadást, így Fizikai Sebzést nem okozhatnak, csak saját hatással, vagy Azonnali 

képességgel. A játékos ebben a fázisban is kijátszhat egy ital kártyát, ha ezt a körében még nem tette volna 

meg. 

 

Az aktuális sebzés kiszámításának műveleti sorrendje: 

Alapértékek + pozitív módosítók * szorzó módosítók / osztó módosítók - negatív módosítók, tehát a műveleti 

sorrend: + * / - 

Jó tudni: Osztás esetén a végeredményt mindig lefelé kell kerekíteni. 
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Támadható kártyának minősül: 

● Minden ellenséges Karakter, hátas vagy báb kártya 

● Minden szövetséges Karakter, hátas vagy báb kártya 

● Ellenfél Nemes kártyája (ha nincs aktív ellenséges Karakter vagy báb kártya) 

● Saját Nemes kártya (akkor is ha van aktív Karakter vagy báb) 

 

Egyes kártyák hatásának köszönhetően adott lapok nem célozhatóak, vagy nem támadhatóak. Viszont abban 

az esetben, ha egyik lap sem támadható, vagy nem célozható az ellenséges csatamezőn, akkor mindegyik lap 

ismét támadható és célozható lesz. 

 

Támadás, vagy Azonnali képesség használat menete a Támadó fázisban: 

1. Támadás bejelentése / Képesség kijátszása 

2. Célpont / célpontok kijelölése 

Jó tudni: Egyszerre az összes ellenséges lapot érintő képesség vagy hatás nem minősül célzásnak. A Karakterek saját 

magukat nem célozhatják meg. 

3. Ellenfél reakciója:  

a. Csapda képesség (lásd: Csapda képesség, 8. oldal) 

b. Gyors képesség (lásd: Gyors képesség, 8. oldal) 

c. Fizikai támadás esetén sérülés átvállalás Nemessel   

4. Sikeres találat és sérülés kiosztása 

Jó tudni: 0 sebzés esetén is sikeres a találat 

 

Sérülés átvállalása Nemessel: 

A fizikai támadások által történő sebződést át lehet vállalni a saját Nemessel (ha nincs Nemes az aktuális játék 

formátumban, akkor a Játékos vállalja át), ilyen módon nem az adott lap szenvedi el a sérüléseket, hanem a 

Nemes Életerő Pontjai csökkennek. Az átvállalt sebzés nem osztható szét és a támadás sem minősül sikeres 

találatnak, de a célzás megvalósul. 

 

Az ellenfél Nemese: 

● nem célozható és nem támadható, ha van elérhető ellenséges Karakter, vagy báb kártya 

● sohasem célozható képességgel 

 

V. Kör vége 

A játékos a köre végén az alábbi lépéseket hajtja végre: 

● kijátszhat ital kártyát, ha ebben a körében ezt még nem tette meg 

● aktiválhat hatást 

● minden olyan hatás vagy képesség végbemegy, ami a kör végére hivatkozik 

● átadhatja a körét a másik játékosnak 

 

Ezt követően a másik játékos a saját Kezdő fázisába lépve elkezdi a körét. 
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Pakli- és Játék Formátumok 

Pakli Formátumok:

Kezdő szintű pakli 

A következő ritkaságú lapok használhatóak: 

Fehér \ Szürke \ Zöld \ Kék 

 Nem használható Nemes lap 

 Nem használható mellék pakli 

 1. szintről indul a játék 

 

Haladó szintű pakli 

A következő ritkaságú lapok használhatóak:  

Fehér \ Szürke \ Zöld \ Kék \ Narancs \ Arany  

 Használható Nemes lap 

 Használható mellék pakli 

 2. szintről indul a játék 

 

Profi szintű pakli 

A következő ritkaságú lapok használhatóak:  

Fehér \ Szürke \ Zöld \ Kék \ Narancs \ Piros \ Arany 

\ Fekete 

 Használható Nemes lap 

 Használható mellék pakli 

 2. szintről indul a játék 

 

Triád pakli 

Mind a három kasztból legalább 10 db lapot kell a 

paklinak tartalmaznia. 

A következő ritkaságú lapok használhatóak:  

Fehér \ Szürke \ Zöld \ Kék \ Narancs \ Piros \ Arany 

\ Fekete 

 Használható Nemes lap 

 Használható mellék pakli 

 3. szintről indul a játék 

 

Szóló pakli 

Minden fajta lapból csak 1 darabot tartalmazhat a 

pakli. 

A következő ritkaságú lapok használhatóak:  

Fehér \ Szürke \ Zöld \ Kék \ Narancs \ Piros \ Arany 

\ Fekete 

 Használható Nemes lap 

 Használható mellék pakli 

 2. szintről indul a játék 

 

A pakli formátumok mellett többféle különleges 

játékformátum is kipróbálható. 

 

Játék Formátumok: 

Titán formátum: Ebben a formátumban a 

játékosok a játékot egyből az 5. szinten kezdik. 

A következő ritkaságú lapok használhatóak:  

Fehér \ Szürke \ Zöld \ Kék \ Narancs \ Piros \ Arany 

\ Fekete 

 Használható Nemes lap 

 Használható mellék pakli 

 5. szintről indul a játék 

Bontás formátum: ebben a formátumban a 

játékosok az aktuálisan bontott dobozokból 

építenek paklit az előre kiválasztott módozattal. 

A következő ritkaságú lapok használhatóak:  
Fehér \ Szürke \ Zöld \ Kék \ Narancs \ Piros \ 
Arany \ Fekete 

 Használható Nemes lap 

 Használható mellék pakli 

 2. szintről indul a játék 

 

Az alábbi Bontás játék módozatok léteznek: 

1) Normál: mely esetén a játékosok kibontják a 

megvásárolt, legalább 50 lapot tartalmazó 

kártya csomagokat és paklit építenek belőle. 

2) Alap paklis: mely esetén a játékosok 

megegyeznek abban, hogy mely hozott lapok 

használhatóak a bontáson felül, például 

szürke/fehér lapok, vagy egy előre definiált Alap 

pakli. 

3) Draft: Mely esetén a játékosok körbe ülnek és 

az adott kibontott csomagból 1 lapot 

választhatnak, majd a maradékot tovább adják 

a mellettük jobbra ülő játékosnak, hogy ő is 

választhasson, közben a balra ülő játékostól 

ugyanennyi lapot kapnak az általa nyitott 

csomagból.
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Szószedet

Karakter Kifejezések 

 

• Életerő Áldozás: Amikor a játékos kijátszik (idéz) egy 

Karakter lapot amely így a csatatérre kerül, akkor a Karakter 

szint értékével egyenlő mennyiségű Életerőt szükséges 

feláldoznia. Egyes lapok képességei szintén indukálhatnak 

életerő áldozást, mint kijátszási feltétel. Életerőt nem lehet 

áldozni, ha ezzel a játékos életereje 1 alá csökkenne, és ezzel 

veszítene. 

 

• Kaszt: Ez határozza meg, hogy az adott kártyAlap hova 

tartozik. A Karakterek csak a saját kasztjukhoz tartozó 

felszerelést és képességet használhatják (Elérhető kasztok a 

Vadász, Mágus, Harcos és a Kultista). 

 
• Bajnok: Egy Bajnok kulcsszóval rendelkező Karakter csak 

akkor játszható ki, ha nincs vele azonos nevű aktív, 

szövetségek Karakter a csatatéren. 

 

• Karakter Alap és Aktuális Sebzése: A Karakter Alap 

sebzése a módosítók nélküli érték, az aktuális sebzése pedig a 

módosítókkal számolt érték. 

 

• Karakter felélesztése: Amennyiben egy halott Karakter 

valamilyen módon újra játékba kerül, fel lehet fordítani a lapját 

a felszerelései nélkül. A felszerelések a Karakter mezőn 

maradnak lefordítva. 

 

• Karakter mező: A csatatéren összesen 4 Karakter mező 

helyezkedik el egymás mellett. Ezekre tetszőleges irányból 

indulva játszhatóak ki sorban a Karakterlapok, és idézhetők a 

bábok. Az kijátszás iránya később nem változtatható. 

• Minden szövetséges: Minden szövetségesre vonatkozik, 

magára a (kijátszó) Karakterre is. 

• Minden szövetséges és ellenséges: Minden a játékban lévő 

érintett lapra vonatkozik. 

 

• Szomszédos Karakter: A célpont Karakter szomszédai 

minden esetben a szomszédos Karakter mezőn elhelyezkedő 

szövetséges Karakterek. Amennyiben egy szomszédos 

Karakter halott (le van fordítva), abban az esetben is 

szomszédos Karakternek minősül. 

 

• Szövetséges nem célozható: Adott lap szövetségesei nem 

célozhatóak, kivéve, ha egy lap azt írja, hogy "Minden" ellenfelet 

céloz. Az adott lapra nem érvényes sem a saját, sem más lapon 

lévő, "Szövetséges nem célozható" kifejezése (tehát célozható 

és így támadható is marad). 

 
• Tétlenség: Amikor a játékos kijátszik egy Karakter lapot 

(mindig aktívan), akkor dönthet úgy, hogy vízszintes helyzetbe 

(tétlenségbe) fordítja. Tétlen helyzetben a Karakter az első őt 

érő sebzést nem szenvedi el. Ezekben az esetekben csak 

kifordul a tétlenségbõl és aktívvá válik (függőleges helyzete 

kerül), a sérülést sem szenvedi el. 
 

 

 

 

 

Felszerelés Kifejezések 

 

• Fegyverzet része: Pajzs: A Fegyverzet rendelkezik Páncél 

értékkel. 

 

• Fegyverzet Alap és Aktuális Sebzése: A Fegyverzet Alap 

sebzése a módosítók nélküli érték, az aktuális sebzése pedig a 

módosítókkal számolt érték. 

 

Képesség Kifejezések 

• Fal: Karakterre szerelhető. Amíg Páncél értékkel rendelkező 

Fal van a Karakteren, addig minden sérülést a Fal szenved el 

a Karakter helyett. Ez alól kivételek az olyan hatású lapok, 

melyek hatás sebzése "páncél" értékre vonatkozik. Ha több az 

aktuális  sebzés mint a fal Páncél értéke a fennmaradó  sebzés 

érték nem sebzi a Karaktert.  

 

• Horda: A Horda kulcsszóval ellátott báb képesség kijátszható 

egy vele megegyező nevű aktív kártya Karakter mezőjére. 

Ekkor a két lap sebzése és Páncél értéke összeadódik, és csak 

a legfelső lap hatása érvényes. A Hordába rendezett kártyák 

egyetlen célpontnak számítanak, nem szomszédosak 

egymással. A Hordába rendezett kártyák közül mindig a 

legfelső lap szenvedi el a sebzést, mely ha meghaladja a 

legfelső lap Páncél értékét, akkor ez a legfelső lap a gyűjtőbe 

kerül, a fennmaradó sebzés pedig tovább sebzi az következő 

legfelső lapot.  

 

• Láng(X): Láng kulcsszóval rendelkező képességgel, vagy 

fegyverzettel sikeresen eltalált ellenfélre egy "X" értékű Láng 

jelző kerül, amely minden kör végén "X" értékkel sebzi az 

ellenfelet, mely érték a sebzést követően eggyel csökken. Az 1-

es érték alá csökkenő Láng jelző leesik a lapról. A Láng jelző 

értéke csak akkor növekszik, ha újabb "X" Láng jelzőt kapna a 

kártya, mely ekkor az így kapott "X" értékre változik, tehát nem 

adódik hozzá a meglévő értékhez. Ilyen módon a Láng jelző 

értéke nem csökkenthető. A Láng jelzők különböző "X" értékei 

sohasem adódnak össze, közülük mindig csak a legnagyobb 

értéket kell figyelembe venni. 

 

• Képesség Sebzés: Az Azonnali, Gyors és Csapda képesség 

által kiosztott sebzést nevezzük képesség sebzésnek. Nem 

minden képesség rendelkezik sebzéssel. A nem azonnali 

képességek "-" jellel jelölt képesség sebzések nem minősülnek 

sebzés értéknek, így nem növelhető az értékük. Abban az 

esetben, ha egy kártya kijátszási feltétel egy sebzéstípushoz 

kötött, akkor a Karakter sebzés típusát kell figyelembe venni. 

Amennyiben egy sebzés nem abban a körben történik meg, 

amikor kiosztottad, abban az esetben a sebzés nem növelhető. 

A képesség sebzése a szövegmező és a képesség Alap 

sebzése alapján számolható ki. Ezt az értéket még 

módosíthatja szövetséges Karakter, a Nemes, a saját csatatér, 

majd az ellenfél csatatér módosítója és adott esetben az 

ellenséges Karakter is. Képesség sebzéssel önmagát nem 

sebezheti szándékosan a Karakter (szövetségest igen).. 

 

• Szövetséges Karakter / Szövetségesre szerelt: Egy 

kiválasztott (szövetséges) Karakterre, felszerelésre vagy 

folyamatos képességre vonatkozik, de semmiképpen sem a 

lapot kijátszó Karakter lapra (nem lehet célpontja). 
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• Reflex: A Reflex kulcsszóval ellátott lap körönként két 

különböző célpontot is támadhat, melyeket egymás után sebez. 

A sorrendet előre szükséges meghatározni 

 
• Immunis: az Immunis kulcsszó mindig az "Immunis: XXX" 

formában jelenik meg az adott lapon, ahol az "XXX" azt a listát 

definiálja, amely kulcsszavak és jelzők nincsenek rá hatással. 

Ez az alábbiakat jelenti: 

 

● Méregjelző: Ez a jelző nem helyezhető az adott lapra 

● Rontás kulcsszó: Mely kulcsszó nem fejti ki a hatását 

az adott lapra 

● Fal kulcsszó: Mely kulcsszóval ellátott lap Páncél 

értékét és bármely hatását figyelmen kívül hagyhatja 

az Immunis lap 

● Láng kulcsszó: Mely kulcsszó által nem osztható ki az 

Immunis lapra Láng jelző 

 

Egy kártya akár több mindenre is lehet egyszerre Immunis, és 

passzív (tétlen) Karakterek esetében is működik. Egy kártya 

csak kulcsszavakra és jelzőkre lehet Immunis, viszont konkrét 

lapokra és Sebzés típusra nem. 

 

• Rontás: Az alábbi kifejezéseket nevezzük Rontásnak: 

● Nem támadhat 

● Nem használhat képességet 

● Nem aktiválhat hatást 

● Nem kaphat felszerelést 

Ha egy Karakter Rontást kap, akkor a lap függvényében ezek 

egyikét, vagy akár mindegyikét elszenvedi. Ha egy Karakterről 

Rontás kerül le, akkor ezek mindegyike megszűnik. Ha egy 

Karakteren Rontás van, az nem jelenti azt, hogy nem kerülhet 

rá újra Rontás (akár ugyanaz). 

• Áldozat: A játékos a köre végén eldobhat a gyűjtőben egy már 

kijátszott, Áldozat kulcsszóval rendelkező lapot, és ekkor 

húzhat egy lapot. Áldozat kulcsszó a körében maximum 

egyszer alkalmazható akkor is, ha több lap is rendelkezik vele. 

Egyéb Fogalmak 

 

• Csatatér: Minden játékos saját csatatérrel rendelkezik. Ez 

jelképezi a játéktérre kijátszott Karakterek és képességek 

halmazát. 

 

• Fizikai Sebzés (Támadás): A Karakterek és fegyverzetek 

vagy bábok sebzése, mely a támadás során egy időben megy 

végbe. Ezt az értéket még módosíthatja a saját csataterünk, 

majd az ellenfél játékos csatatér módosítója is. A fizikai sebzés 

nem minősül képesség sebzésnek és önmagát nem támadhatja 

meg a Karakter (szövetségest igen). 

 

• Gyűjtő: Az elhasznált lapok felfordítva a gyűjtőbe kerülnek. A 

gyűjtőbe került Karakterek és bábok semmilyen esetben sem 

számítanak halottnak. A saját gyűjtője tartalmát a játékos 

bármikor megnézheti, ellenfelét bármikor megkérheti, hogy 

árulja el, hány lapot tartalmaz a gyűjtője. 

 
• Kéz: A játékos kézben tartott lapjai. Bármely játékos 

megkérdezheti ellenfelét, hogy hány lap van a kezében. 
 

• Lapdobás: Egy kártya eldobása a gyűjtőbe. Ha nincs 

megnevezve, hogy honnan kell eldobni a lapot, akkor minden 

esetben a játékos kezéből kell. 

 

• Méregjelző: A Méregjelzővel ellátott Karakter, Báb, vagy 

Hátas mind a Fizikai, mind a Képesség sebzések által eggyel 

többet sebződik. Minden kiosztott Méregjelző az ellenfél köre 

végéig marad az adott lapon, azt követően lekerül a kártyáról. 

Egy lapon maximum egy Méregjelző lehet egyszerre. 

 

• Sebzés/érték többszörözés/osztás: Egy sebzést vagy 

értéket nem lehetséges több alkalommal többszörözni, 

halmozni, ugyanis mindig csak az utoljára kijátszott 

többszörözés, halmozás érvényesül. Amennyiben egy kapott 

végösszeg nem egész szám, akkor lefelé kell kerekíteni az 

értékét. 

 

• Sebzés típus: A kártyák rendelkeznek sebzéstípussal, mely 

fajtái különböző előnyökhöz, vagy akár hátrányokhoz 

juttathatják a játékost. A Karakter a sebzés típusát nem veszíti 

el, ha más fajta típus felszerelést kap (Sebzés Típusok: Normál, 

Föld, Tűz, Víz, Jég, Levegő, Természet, Méreg, Elektromos, 

Lélek, Vér). 

 

• Aktív: Kijátszáskor minden Karakter aktívan kerül játékba. A 

lehelyezés után tétlenségbe fordítható, ha nem fejtett ki hatást. 

Csak aktív Karakter aktiválhat hatást, használhat képességet 

és kaphat felszerelést. 

 

• Több ellenfelet célzó lapok: Vannak lapok, melyek több, 

különböző célpontot is ki tudnak jelölni. Kevesebb elérhető 

célpont esetén kevesebbet jelölnek ki. Ha egy képesség 

"Minden" ellenfélre vonatkozik, akkor minden esetben az 

összes Páncél értékkel rendelkező ellenséges kártya sérül..  

 
• -X kapott sebzés: A ténylegesen betalált sebzést csökkenti X 

értékkel, melybe a fizikai és a képesség sebzés is beleértendő. 

 
• Húzó pakli keverés: Ha bármely játékosnak meg kell kevernie 

a pakliját, köteles felajánlani azt a másik játékosnak, hogy 

elemelje vagy megkeverhesse azt (ha ez lehetséges). 
 

• Promóciós lapok: Olyan fekete ritkaságú arany keretes 

lapok, amelyeknek van arany keret nélküli Alap verziója is. 

Kezdő és Haladó szintű paklikban nem alkalmazható. 

 

• Egyedi lapok: Olyan fekete ritkaságú arany keretes lapok, 

amelyeknek a Promóciós lapokkal ellentétben nincs arany keret 

nélküli Alap verziója. Kezdő és Haladó szintű paklikban nem 

alkalmazható. 

 

• Hátlap: A hátlap az adott kártya hátoldala, melyből több féle 

érhető el a játékban. Egy pakli építése során csak a Nemes 

kártya hátlapjával megegyező hátlapú kártyákat 

alkalmazhatunk 

 

• Hatás: Minden olyan kártyának hatása van, mely alapesetben 

a kijátszását követően nem kerül a dobó pakliba. A hatás pontos 

leírása minden esetben a kártya szövegmezőjén található. 

 

• Interakció: Csapda lapok esetén fontos fogalom, hogy két lap 

akkor lép egymással interakcióba, ha az egyik a másiknak 

sebzést okoz, vagy egyszerűen célozza. 


