
     

      

 

     Onmiddellijk: Werp deze 
en een andere dobbelsteen 
opnieuw 

*  Onmiddellijk: Trek 1 
dobbelsteen en werp deze. 
 

Onmiddellijk: Trek 2 
dobbelstenen en werp deze. 
 

2

1

? = Het aantal monsters in alle 
Ready gebieden. 

? =Het aantal Basic Quiddity 
dobbelstenen in jouw Gebruikt en 
Actief gebied (samen). Heb je geen 
Basic Quiddity Dobbelstenen in het 
spel, wordt Primordial Ooze 
vernietigd. 

Primordial Ooze kopieert een van de monsters 
in een van de ready gebieden van je 
tegenstanders (naar keuze). Als er geen andere 
monsters in het spel zijn, heeft Primordial Ooze 
een aanval van 0 en verdediging 5. Je mag het 
monster dat je kopieert 1 keer per speelbeurt 
van elke speler wijzigen. 



     

      

Zo lang Witching Hag in je 
Ready gebied ligt, ontvang je 
+1 Quiddity voor elk monster 
dat je uitschakelt. 

Zo lang Witching Hag in je 
Ready gebied ligt, wordt de 
aanvalssterkte van alle monsters 
die je aanvallen met een 
aanvalssterkte hoger dan 3, 
gereduceerd tot 3. 

Als Witching Hag scoort, mag je 
1 andere monsterdobbelsteen 
van je gebruikt gebied naar je 
actief gebied verplaatsen. 

Devotee of the Holy Query wint +3 
verdediging. Als je met Devotee of the Holy 
Query aanvalt, negeer je de effecten van 
alle spreuken die zijn gekoppeld aan 
monsters van je tegenstanders. Devotee of 
the Holy Query kan niet worden getroffen 
door spreuken van tegenstanders. 

Devotee of the Holy Query wint 
+2 verdediging.  

Als Devotee of the Holy Query 
scoort, mag je gratis een spreuk 
dobbelsteen uit de etalage nemen 
met een kostprijs van 4 Quiddity 
of minder. Stop deze 
spreukdobbelsteen in je zakje. 

*  * * 



     

     

Als Ghostly Spirit wordt uitgeschakeld, leg 
je deze opzij tot je zelf een monster 
uitschakelt. Werp dan met de Ghostly 
Spirit: Als het resultaat een monster 
symbool is, leg je deze (gratis) in je Ready 
gebied. Anders leg je Ghostly Spirit in je 
gebruikt gebied. 

Als Ghostly Spirit wordt 
uitgeschakeld, leg je deze in je 
actief gebied. 

Als Ghostly Spirit wordt 
uitgeschakeld, mag 1 Basic Quiddity 
dobbelsteen terug in de etalage 
leggen om Ghostly Spirit (gratis) 
terug in je Ready gebied te leggen. 

Trek 2 dobbelstenen uit je zakje en 
leg deze in je actief gebied als 
Scavenging goblin wordt 
uitgeschakeld. 

+1 Quiddity als je Scavenging 
Goblin in stelling brengt (naar je 
Ready gebied verplaatst). 

Scavenging Goblin ontvangt +1 
verdediging voor elk ander 
monster in je Ready gebied. 

* * * 



     

     

Als Warrior of the Quay in stelling wordt 
gebracht, worden alle andere Warriors of 
the Quay in alle andere spelers hun Ready 
gebieden onmiddellijk uitgeschakeld. Je 
mag slechts 1 Warrior of the Quay in 
stelling brengen per speelbeurt. 

Alle andere monsters in je 
Ready Gebied krijgen +1 aanval 
en +1 verdediging zolang 
Warrior of the Quay in je Ready 
gebied ligt. 

Warrior of the Quay krijgt +3 
aanval als de verdedigende speler 
slechts 1 monster in zijn Ready 
gebied heeft liggen. 

Quake Dragon krijgt +1 
verdediging. 

____________________________________________________________ 

Quake Dragon krijgt +2 
verdediging en +2 punten als de 
Quake Dragon scoort. 

* 

** 

Vernietig alle monsters van niveau 1 in het 
Ready Gebied van je tegenstanders als je 
aanvalt met de Quake Dragon (Alvorens je 
tegenstander een monster om te verdedigen 
kiest). 
____________________________________________________________ 

Quake Dragon heeft geen extra 
eigenschap. */** 

Monsters van niveau 2 of minder kunnen je 
niet aanvallen zolang Quake Dragon in je 
Ready Gebied ligt (Hun aanvalssterkte wordt 
niet bij het aanvalstotaal geteld). 
 
__________________________________________________________ 

Quake Dragon heeft geen extra 
eigenschap. 

*/** 



     

     

Als Deathdealer scoort, mag je 
Deathdealer ruilen met een 
dobbelsteen uit het gebruikt 
gebied van een andere speler. 

Scoor Deathdealer onmiddellijk als 
je een monster vernietigd (leg hem 
in je gebruikt gebied). Je 
aanvalstotaal wordt hierdoor tijdens 
deze speelbeurt niet gereduceerd. 

De eerste keer dat Deathdealer een 
tegenstander aanvalt en een monster 
uitschakelt, verhoog je jouw aanvalstotaal 
tegen die speler met Deathdealer's 
aanvalssterkte. Je mag deze eigenschap 1 
keer per aanval/per speler gebruiken. (Dit is 
niet cumulatief, begin elke aanval tegen elke 
speler met je oorspronkelijk aanvalstotaal.) 

Als Questing Wizard scoort, kosten alle Quarry 
dobbelstenen je deze speelbeurt 2 Quiddity minder om 
deze te kopen en je mag tijdens deze speelbeurt een 
extra Quarry dobbelsteen kopen. 
___________________________________________________________ 

Je mag Questing Wizard onmiddellijk afleggen om 2 
dobbelstenen uit je zakje te trekken en te werpen 
(i.p.v. extra Quiddity krijgen). 

___________________________________________________________ 
Questing Wizard heeft geen extra Eigenschap. ** 

* 

Je mag een extra dobbelsteen trekken 
en werpen en Questing Wizard 
opnieuw werpen (i.p.v. extra Quiddity 
krijgen). 

___________________________________________________________ 

Questing Wizard krijgt +1 
verdediging en +1 punt als hij scoort 

* 

** 

Als Questing Wizard scoort mag je zoveel 
spreukdobbelstenen als je wil, uit je Actief of 
Ready gebied in de etalage leggen en ontvangt 
daarvoor 1 punt per dobbelsteen. (zelfs als deze 
niet aan de Questing Wizard waren gekoppeld). 
___________________________________________________________ 

Questing Wizard heeft geen extra 
eigenschap. 

*/** 



     

     

Als Defender of the Pale scoort, trek 
je 1 extra dobbelsteen en legt deze in 
je actief gebied. 

___________________________________________________________ 

Als Defender of the Pale scoort, trek 
je 2 extra dobbelstenen en legt deze 
in je actief gebied. 

* 

** 

Voor elk monster dat je tegenstander in stelling 
wil brengen, moet hij 1 extra Quiddity betalen 
zolang Defender of the Pale in jouw Ready 
gebied ligt. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Voor elk monster dat je tegenstander in 
stelling wil brengen, moet hij 2 extra Quiddity 
betalen zolang Defender of the Pale in jouw 
Ready gebied ligt. 

* 

** 

Als Defender of the Pale 
scoort, ontvang je 1 extra 
punt voor elk monster dat je 
tijdens deze speelbeurt 
scoort. 

*/** 

Reactie: Gebruik deze spreuk om 
een aanvalssterkte van 1 monster 
tot 0 te reduceren (tegenover alle 
spelers) voor de rest van deze 
speelronde. 

Reactie: Gebruik deze spreuk om je 
monsters die tijdens de rest van de 
speelronde worden uitgeschakeld 
naar je actief gebied te verplaatsen 
i.p.v. je gebruikt gebied. 

Reactie: Gebruik deze spreuk om je 
alle monsters in je Ready gebied +4 
verdediging te geven voor de rest 
van de speelronde. 



     

     

Koppelen: Dit monster krijgt +4 
verdediging. 

Gebruik deze spreuk om 3 Quiddity 
bij te krijgen. 

Onmiddellijk: Ontvang 2 Quiddity. 
Je mag deze speelbeurt een extra 
Quarry dobbelsteen kopen. 

Onmiddellijk: Ontvang 2 Quiddity. 
Trek en werp 1 dobbelsteen. 

Onmiddellijk: Ontvang 2 Quiddity. 
Je mag 2 dobbelstenen opnieuw 
werpen. 

Gebruik deze spreuk om een monster 
van Niveau 2 of lager uit te schakelen. 

________________________________________________________ 

Gebruik deze spreuk om een 
monster van een willekeurig Niveau 
uit te schakelen. 

* 

** 



     

      

Koppelen: Dit monster krijgt +3 
aanval en +3 verdediging. 

___________________________________________________________ 

Koppelen: Dit monster krijgt +5 
aanval en +5 verdediging. 

** 

* 
Gebruik deze spreuk om alle monsters in 
je Ready gebied +2 aanval te geven voor 
de rest van deze speelronde. 

___________________________________________________________ 

Gebruik deze spreuk om alle monsters 
in je Ready gebied +3 aanval te geven 
voor de rest van deze speelronde. 

* 

** 

Gebruik deze spreuk om 1 
monster met aanval 6 of 
minder uit te schakelen in 
elk van de Ready gebieden 
van je tegenstanders. 

*/** 

Koppelen: Dit monster krijgt +2 
punten als het wordt gescoord. 

Gebruik deze spreuk om 3 punten 
te scoren. 

Gebruik deze spreuk om 1 punt te 
scoren per tegenstander die je deze 
beurt hebt aangevallen en een monster 
hebt uitgeschakeld (maximum 1 punt per 
aangevallen tegenstander). Je kunt deze 
spreuk pas gebruiken na je aanvalsfase. 



      

   

Gebruik deze spreuk om 1 punt te 
scoren per monster dat deze 
speelbeurt scoorde. Je kunt deze 
spreuk pas gebruiken als er deze 
speelbeurt 2 of meer monster 
scoorden. 

Reactie: Gebruik deze spreuk om 1 
van je zonet uitgeschakelde 
monsters terug in je Ready gebied 
te leggen (op dezelfde zijde) i.p.v. 
deze in naar je gebruikt gebied te 
verplaatsen. 

Gebruik deze spreuk om alle 
monsters in je Ready gebied 1 
niveau hoger te draaien, indien 
mogelijk. 

Gebruik deze spreuk om 1 
spreuk in het Ready gebied van 
een andere speler te vernietigen. 

Koppelen: Als dit monster scoort, mag 
je 1 dobbelsteen uit je gebruikt gebied 
terug in de etalage leggen om daarvoor 
een andere Quarry dobbelsteen te 
kopen die tot 3 meer kost dan de 
weggelegde dobbelsteen. Vertaling & Bewerking: Christophe Mannaert 

Christophe.Mannaert@telenet.be 


