
(1) Az 5-ös hatalma

 Minden lapból pontosan 5 db-nak kell lennie a paklidban.

 Tiltott a Sokszínűség.

(2) Amnézia

 A köröd elején (még a VP megkapása előtt) mindenképpen elveszíted minden VP-d és 

SZK-d. Ezután a kör eleji VP-t természetesen megkapod, és a saját, illetve ellenfeled 

körében ezt használhatod fel, majd újra elvész.

 A kör elején kapott VP nem 5-ig, hanem 7-ig megy, és a nyolcadik körtől mindig 7-et 

kapunk. A tartalékban lévő lényekért nem jár plusz VP.

 A lapok költségét semmilyen módon nem lehet drágítani vagy helyettesíteni.

 A szokásosak mellett tiltott a ködkeresés.

(3) Csak egy maradhat!

 3 játékos játszik egyszerre.

 A paklit a Jellemek harca formátum szabályai alapján kell összeállítani.

 Bármelyik játékost támadhatod (de egyszerre csak egyet).

(4) Elhivatott elme

 Az a játékos, aki sikeresen kijátszik 3 isteni küldetés kártyát (pl. Leah küldetése, 

Dornodon küldetése stb.) azonnal megnyeri a játékot. Az isteni küldetésekre nem lehet 

reakcióval reagálni. Más módon nem lehet megnyerni vagy elveszíteni a játékot.

 Ha egy isteni küldetés közvetlenül a pakliból vagy egy játékos kezéből a Semmibe vagy 

a gyűjtőbe kerülne (kivéve, ha sikeresen kijátszotta ), ehelyett vissza kell kevernie a 

paklijába.

(5) Feltöltődés

 Ha egy játékosnak a húzás fázisa, illetve a köre legvégén kevesebb lapja van, mint 3, 

akkor húz annyit, hogy 3 lapja legyen. (A kezdő játékos az első köre húzás fázisában 

továbbra sem húzhat lapot, és ezen a formatumon a kezdést nem lehet átadni.) Ezt a 

húzást semmilyen módon (még szabálylappal sem) lehet letiltani.

 Tiltott az Antimágikus rakshallion.



(6) Hordaparancsnokok hatalma

 Tiltott minden szabálylap és követő, kivéve a hordaparancsnokok.

(7) Illusztrátorok harca

 A paklidban maximum két illusztrátor képeivel ellátott lapok szerepelhetnek (a követő 

és a szabálylap nem számít bele).

 Nincs színkorlát.

(8) Kihalt világ

 Nem lehet lényeket és 0 alap idézési költségű lapokat használni.

 Tiltott minden követő, amely lény lapot termel.

(9) Olcsó paklik versenye

 Tiltott minden ritka és ultraritka, illetve az isteni követők (követőnek/szabálylapnak Zén 

kiegészítős lap is használható), továbbá a Nekrofun máglya, A kétségbeesés hatalma és 

az Elmerombolás. 

 A pakliban max. 15 db Zén kiegészítős lap lehet.

(10) Paradigmaváltás

 A paklidban maximum 15 nem varázslat lap lehet.

(11) Paradox szövetség

 Mindhárom jellemből (jó, gonosz, semleges) egy-egy színt kell használni kötelezően.

 Mindhárom színből legalább 9 lapot kell használni. Emellett korlátlan mennyiségben 

használhatók a színtelen és Bufa lapok.



(12) Totál káosz

 Nincs színkorlát.

 Színenként minden lapnak különböző idézési költségűnek kell lennie. Tehát lehet 

használni egy 1 VP-s Leah lapot és egy 1 VP-s Raia lapot, de két különböző 1 VP-s Leah 

lapot nem. De pl. egy 1 SZK-s és egy 1 VP-s lapot lehet használni ugyanabból a színből. 

Egy fajta lapból lehet 3 a pakliban.

 Tiltott minden olyan lap, amelynek idézési költségében X vagy ? szerepel, illetve a 

helyszínek.

(13) Tudatcsere

 Minden második kör után a játékosok kicserélik egymással a kezükben lévő lapokat. 

Minden más marad, a gyűjtő, a pakli, az asztal. 

 Tiltott A legfőbb követő.

(14) Az újdonság ereje 

 Csak a 2014-ben, vagy később kiadott lapok használhatók.

(15) Új szelek fújnak

 Az ősmágia képesség nem működik, minden ősmágia ikonnal ellátott lap idézési 

költsége +1 VP.

 A drágíthatatlan lapok a következő kijátszási feltételt kapják: 1 nekron elköltése, 1 lap 

kézből Semmibe dobása.

 A lapok teljes idézési költségét nem lehet helyetesíteni.

 Tiltott lapok: Bűvös erdő, Lassan járj!, Átkozott követő, Őrült Enkala, az animátor, 

Lépéselőny, Manafamilláris, Manaáramlás, Semleges csatamező és az ultraritkák.

(16) Veszélytelen faj

 Tiltott minden olyan lény, amely rendelkezik altípussal.

 A pakliban legalább 30 lénynek kell lennie.



(17) Névtelen #1

 Csak gyakori és nem gyakori lapokat lehet használni.

 Minden színből és a Bufa/színtelen lapokból is pontosan 5 db-ot kell használni, így a 

pakli mérete mindenkinek 10x5= 50 lap. Szabálylap és a követő szabadon választható, 

de szintén gyakori vagy nem gyakori lapnak kell lennie.

(18) Névtelen #2

 Csak egy színt lehet használni.

 Minden lapból maximum egyet lehet használni.

 Tiltott minden követő és szabálylap, nem működik a blokkolás.

(19) Névtelen #3

 Mindenki készít egy paklit a versenyre, majd a paklikat véletlenszerűen kisorsolják a 

játékosok között.

 Külön díjazásban részesülnek a legjobb helyezést elérő játékosok, illetve paklik.

(20) Névtelen #4

 Minden játékos a köre végén sebződik annyit, amennyi VP-je van.

 Tiltott a Villámháború.

 Pörgős lebonyolítás.


