NAMIGI
BIOLANDIA & TECHLANDIA
Učinki za enkratno uporabo
ENERGIJA

Energija se uporablja za uporabo (vrtenje) orožja.

ZDRAVLJENJE

Junak dobi življenja.

NAPAD NA JUNAKA

Neposredni napad na nasprotnikovega junaka. Napada
se lahko ubrani z uporabo ščita.

Shranjeni učinki
STALEN NAPAD NA JUNAKA

Samodejni napad na nasprotnikovega junaka ob koncu obrata. Uporaba tega napada ne porablja dejanja ali energije.

OBRAMBNI ŠČIT

NAPAD NA OROŽJE

Napad na nasprotnikovo orožje (orožja ni mogoče
uporabljati, dokler ni popravljeno) ali na odloženi učinek
(učinek se izniči). Napad mora biti enak ali večji od
odpornosti orožja.

UNIVERZALNI NAPAD

Napad na orožje, shranjeni učinek ali na nasprotnikovega
junaka. Napada se lahko ubrani z uporabo ščita.

KOMBINACIJA
Kombinacija se lahko uporabi, kadar sta bila 2 ali
več kombinacijskih učinkov odloženih. Moč učinka je
seštevek učinkov.

Uporablja se za obrambo. Vrednost ščita se odšteje od vrednosti nasprotnikovega napada. Orožje se po uporabi vrne v junakov
inventar. Istočasna uporaba več ščitov je mogoča.

Posebni dodatki za junake
BLAGOSLOV

Igralec sme dodati vrednost bonusa vsakemu učinku za
enkratno uporabo (napad, energija ali zdravljenje).

DETONATOR KOMBINACIJE

Omogoča detonacijo za samo enega od odloženih
kombiniranih učinkov.

BONUS KOMBINACIJE

Poveča vrednost moči sprožene detonacije pri kombiniranem učinku.

Bonus “blagoslov” se ne sme uporabiti za nobenega od naslednjih učinkov!

CANBALANDIA
NAPAD NA OROŽJE CANBALANDIA

TRIK ZA BITKO CANBALADIA

Igralec bo izgubil življenja. Uspešnost napada je 100% in
napada se ni mogoče ubraniti z uporabo ščita.

Igralec plača z življenji in se nato izogne sprejemu, ko se zavrti
rdeč učinek (energija in dejanje sta povrnjena).

VAMPIRIA
VAMPIRSKI UGRIZ

NOČNI VAMPIRSKI NAPAD

Igralec vzame nasprotnikova življenja in za vsako vzeto
življenje igralec pridobi 1 energijo.

Bonus za junake, ki omogoča napad na nasprotnika ob koncu obrata. Porabi toliko energije, kolikor znaša moč napada.

VAMPIRSKI UROK OROŽJA

Uroči nasprotnikovo orožje. Nasprotnik lahko izniči urok na
vsa njegova orožja s plačilom 4 dejanj in 5 življenj.

ZEPPLANDIA
ŠRAPNEL ZEPPLANDIA
Dvojni napad. Tarča prvega napada je nasprotnikovo orožje ali
shranjeni učinek. Tarča drugega napada je lahko celo junak.

SUPERAKCIJA POPRAVILA
Ob koncu obrata lahko igralec uniči nasprotnikovo orožje
ali popravi svojega, ki ima odpornost enako ali manjšo od
vrednosti njegovega bonusa.

PAST ZEPPLANDIA

Igralec se ujame v past, kadar uporabi učinek, ki je enak
ali manjši od moči pasti. Posledično igralec izgubi enako število življenj, kot znaša moč učinka (ne moč pasti).
Življenja se izgubijo za vsako od nasprotnikovih pasti
(vse pasti se istočasno zaprejo in vsaka past vzame isto
število življenj kot prva past).

