


© NSKN Games 2016EQ #1

Legyen legalább                 -d és
            költs el        -t.

Legyen két vazallusod két külön-
böző átalakításkártyán        és 
költs el                      -t.



© NSKN Games 2016EQ #2

Legyen legalább                     -d és
            költs el       -t.

Legyen két vazallusod egy terme-
léskártyán      és költs el
-t. 



© NSKN Games 2016EQ #3

Legyen legalább 1-1                      -d
        és költs el      -t.

Legyen egy-egy vazallusod terme-
lés-       és átalakításkártyán       ,
valamint költs el                     -t.



© NSKN Games 2016EQ #4

Legyen legalább               -d és 
             költs el     -t.

Legyen két vazallusod egy átalakí-
táskártyán      és költs el 
-t.



© NSKN Games 2016EQ #5

Legyen legalább                     -d és 
             költs el     -t.

Legyen                -d és költs el 
                                          -t.



© NSKN Games 2016EQ #6

Ne legyen          -nél töb-
bed és ne rendelkezz más erőfor-
rásokkal, valamint költs el         -t.

Rendelkezz a maximális mennyi-
ségű erőforrással és költs el 
             -t.



© NSKN Games 2016EQ #7

Legyen legalább
-d és költs el       -t.

Legyen két vazallusod két külön-
böző kutatáskártyán       és költs 
el                      -t.



© NSKN Games 2016EQ #8

Legyen pont egy     a ke-
zedben, legyen legalább          -d,
valamint költs el        -t.

Legyen legalább          kártya a ke-
zedben és költs el                     -t.



© NSKN Games 2016EQ #9

Legyen legalább                -d és 
             költs el     -t.

Legyen egy-egy vazallusod ter-
melés-      és kutatáskártyán      , 
valamint költs el                  -t.



© NSKN Games 2016EQ #10

Legyen legalább               -od és 
             költs el     -t.

Legyen két vazallusod egy átala-
kításkártyán     és költs el 
          -t.



© NSKN Games 2016EQ #11

Legyen legalább             -od és 
             költs el     -t.

Legyen egy-egy vazallusod kuta-
tás-      és felfedezéskártyán      ,
valamint költs el                  -t.



© NSKN Games 2016EQ #12

Legyen legalább                -ed és 
             költs el     -t.

Legyen egy-egy vazallusod a fel-
derítők fertályán, a Sárkányúr 
szobránál és egy felfedezéskár-
tyán     , valamint költs el
 -t.



© NSKN Games 2016EQ #13

Legyen legalább               -ed és 
             költs el     -t.

Legyen két vazallusod ugyanazon
az átalakításkártyán      és költs el
                              -t.



© NSKN Games 2016EQ #14

Legyen legalább                     -d és
            költs el       -t.

Legyen egy-egy vazallusod terme-
lés-       és átalakításkártyán       ,
valamint költs el                    -t.
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