
Numer Nazwa angielska Nazwa polska Podtypy Tekst zasad Kontekst Rzadkość

1 1WW Przechodzący  – 

2 2WW Istota Kot, Wojownik „Razem, swym rykiem obalimy góry!” rzadka

3 Anielska Harmonia 3W Zaklęcie  – nieczęsta

4 Anielska Ściana 1W Istota Ściana częsta

5 3WW Istota Anioł Nawet nikczemni mają swoje koszmary.

6 2W Istota Człowiek, Czarodziej częsta

7 Kapłanka Banicji 1WW Istota Człowiek, Kleryk nieczęsta

8 Błogosławieństwo WW Zaklęcie Aura nieczęsta

9 3W Istota Odprysk rzadka

10 Naprzeciw Żywiołów W Sztuczka  –  – nieczęsta

11 1W Istota Człowiek, Rycerz częsta

12 Niebiański Rozbłysk WW Sztuczka  – Wybrany gracz poświęca atakującą albo blokującą istotę. częsta

13 Szarżujący Gryf 3W Istota Gryf częsta

MAGIC 2014 CORE SET (ZESTAW PODSTAWOWY MAGIC 2014) – LISTA KART
tłumaczył: Tadeusz Tadla

Koszt 
many

Supertypy 
i typy

Ajani, Caller of the Pride Ajani Zwołujący Stado Ajani

+1: Umieść znacznik +1/+1 na jednej lub mniej wybranych 
istot.
-3: Wybrana istota zyskuje do końca tury lot i podwójny cios.
-8: Umieść na polu bitwy X białych symboli istot o podtypie 
Kot (2/2), gdzie X to twoja liczba żyć.

mitycznie 
rzadka

Ajani’s Chosen Wybrańcy Ajaniego

Za każdym razem, gdy zaklęcie pojawia się pod twoją 
kontrolą na polu bitwy, umieść na polu bitwy biały symbol 
istoty o podtypie Kot (2/2). Jeżeli zaklęcie to jest Aurą, 
możesz je dołączyć do tego symbolu.

Angelic Accord
Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze 
zyskałeś/-łaś 4 lub więcej żyć, umieść na polu bitwy biały 
symbol istoty z lotem o podtypie Anioł (4/4).

Tak jak demony lgną do cierpienia, anioły 
są przyciągane przez szlachetne uczynki.

Angelic Wall
Obrońca (Ta istota nie może atakować.)
Lot

„Powietrze zadrżało, jak gdyby poruszone 
anielskimi skrzydłami, a wróg został 
odparty”
 – Opowieści Ikarova Podróżnika.

Archangel of Thune Archanioł Thune

Lot
Więź życia (Obrażenia wyrządzone przez tę istotę sprawiają 
jednocześnie, że o tyle samo zwiększa się twoja liczba żyć.)
Za każdym razem, gdy zyskujesz życie, umieść na każdej 
kontrolowanej przez ciebie istocie znacznik +1/+1.

mitycznie 
rzadka

Auramancer Auromantka
Gdy Auromantka pojawia się na polu bitwy, możesz 
zawrócić do swojej ręki wybraną kartę zaklęcia ze swojego 
cmentarza.

„We wspomnieniach znaleźć możemy 
najgłębiej ukryte zapasy siły”.

Banisher Priest

Gdy Kapłanka Banicji pojawia się na polu bitwy, wygnaj 
wybraną istotę kontrolowaną przez twojego przeciwnika do 
czasu, aż Kapłanka Banicji opuści pole bitwy (Istota ta 
powraca wtedy na pole bitwy pod kontrolą swojego 
właściciela).

„Krzywoprzysięzco, jesteś godzien pogardy. 
Odbieram ci twą moc i skazuję na wygnanie
!”

Blessing
Zaklina istotę
{W}: Zaklęta istota otrzymuje do końca tury +1/+1.

„Dobro nie przetrwa bez siły”
 – Ardanna z Rady Anielskiej.

Bonescythe Sliver Ostrokościsty Odprysk

Kontrolowane przez ciebie istoty o podtypie Odprysk mają 
podwójny cios (Podczas bitwy wyrządzają obrażenia 
bitewne dwukrotnie: z prędkością pierwszego ciosu i z 
normalną prędkością).

„Ich kończyny są ostrzejsze od naszych 
mieczy i szybsze od naszych łuków” 
 – Hastric, thuniański zwiadowca.

Brave the Elements

Określ kolor. Kontrolowane przez ciebie białe istoty zyskują 
do końca tury ochronę przed określonym kolorem (Nie 
mogą być blokowane, wybierane za cel ani zaklęte przez 
nic, co posiada określony kolor. Nie mogą też otrzymywać 
obrażeń ze źródeł o tym kolorze).

Capashen Knight Rycerz z Rodu Capashen

Pierwszy cios (Ta istota wyrządza obrażenia bitewne, zanim 
zrobią to istoty bez pierwszego ciosu.)
{1W}: Rycerz z Rodu Capashen otrzymuje do końca tury 
+1/+0.

Jego sława odstrasza najeźdźców od 
Benalii nie mniej skutecznie niż jego broń.

Celestial Flare
„Poniosłeś porażkę w chwili, gdy 
wypowiedziałeś wojnę”
 – Gideon Jura.

Charging Griffin
Lot
Za każdym razem, gdy Szarżujący Gryf atakuje, otrzymuje 
do końca tury +1/+1.

Cztery szpony, dwa skrzydła, jeden dziób, 
zero strachu.
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14 Zgromadzenie 3W Sztuczka  – Wybrany gracz zyskuje 2 życia za każdą istotę na polu bitwy. nieczęsta

15 Paladyn Porannego Ciosu 3WW Istota Człowiek, Rycerz częsta

16 Żarliwe Błagania 6W Inkantacja  – Modlitwa, która rzuca demony na kolana.

17 Przychylność Niebios 1W Zaklęcie Aura częsta

18 1WW Istota Człowiek, Rycerz  – rzadka

19 Umocnienie 2W Sztuczka  – częsta

20 Gryf Wartownik 2W Istota Gryf częsta

21 Poruszenie w Roju 2WW Inkantacja  – częsta

22 Onieśmielająca Władczyni 1W Istota Człowiek rzadka

23 Niezniszczalność 3W Zaklęcie Aura „Ależ próbuj, proszę bardzo!” rzadka

24 Mistrz Dywersji 2W Istota Człowiek, Zwiadowca częsta

25 Pacyfizm 1W Zaklęcie Aura częsta

26 Ścieżka Odwagi 2W Zaklęcie  –  – rzadka

27 Nie Bacząc na Wroga W Sztuczka  – częsta

Congregate

„Gromadząc się, obdarzamy siłą wszystkich 
tych, którzy upadli, ukojeniem wszystkich 
tych, którzy się strudzili i miłością 
wszystkich tych, którzy z nami 
współśpiewają”
 – Pieśni Wszechrzeczy, pieśń 642.

Dawnstrike Paladin
Czujność (Atakując tą istotą, nie tapuj jej.)
Więź życia (Obrażenia wyrządzone przez tę istotę sprawiają 
jednocześnie, że o tyle samo zwiększa się twoja liczba żyć.)

Miażdży ciemności pod kopytami swego 
rumaka.

Devout Invocation

Zatapuj dowolną liczbę kontrolowanych przez ciebie 
niezatapowanych istot. Za każdą zatapowaną w ten sposób 
istotę umieść na polu bitwy biały symbol istoty z lotem o 
podtypie Anioł (4/4). 

mitycznie 
rzadka

Divine Favor

Zaklina istotę
Gdy Przychylność Niebios pojawia się na polu bitwy, 
zyskujesz 3 życia.
Zaklęta istota otrzymuje +1/+3.

Choć jest tylko giermkiem, to, okryta zbroją 
światła, może stanąć w obronie swojego 
ludu.

Fiendslayer Paladin Paladyn Demonobójca

Pierwszy cios (Ta istota wyrządza obrażenia bitewne, zanim 
zrobią to istoty bez pierwszego ciosu).
Więź życia (Obrażenia wyrządzone przez tę istotę sprawiają 
jednocześnie, że o tyle samo zwiększa się twoja liczba żyć.)
Paladyn Demonobójca nie może być wybierany za cel przez 
czarne lub czerwone czary kontrolowane przez twoich 
przeciwników.

Fortify
Użyj jednego z efektów: Kontrolowane przez ciebie istoty 
otrzymują do końca tury +2/+0; albo kontrolowane przez 
ciebie istoty otrzymują do końca tury +0/+2.

„Gdy metal jest zanieczyszczony, a drewna 
brak, wiara staje się naszą najlepszą 
bronią”
 – Tavalus, akolita z Korlis.

Griffin Sentinel
Lot
Czujność (Atakując tą istotą, nie tapuj jej.)

Kiedy już gryf wartownik uzna jakiś teren za 
swój, tylko śmierć może go zmusić, by 
opuścił stanowisko.

Hive Stirrings
Umieść na polu bitwy dwa bezbarwne symbole istot o 
podtypie Odprysk (1/1).

Odpryski dzielą swoje młode na wylęgi na 
podstawie ich potencjału i przyszłych 
zadań. Ludzcy uczeni mogą się tylko 
domyślać, jak przebiega proces ustalania 
tych czynników.

Imposing Sovereign
Istoty kontrolowane przez twoich przeciwników pojawiają się 
na polu bitwy zatapowane.

Dla urodzonych władców wszyscy inni to 
urodzeni poddani.

Indestructibility

Zaklina permanent
Zaklęty permanent ma niezniszczalność (Efekty, które 
mówią „zniszcz”, nie mogą zniszczyć tego permanentu. 
Istota z niezniszczalnością nie może być zniszczona przez 
otrzymane obrażenia).

Master of Diversion
Za każdym razem, gdy Mistrz Dywersji atakuje, zatapuj 
wybraną istotę kontrolowaną przez broniącego się gracza.

Wybieraj swe bitwy z rozwagą. Inaczej 
mówiąc, unikaj dużych gości.

Pacifism
Zaklina istotę
Zaklęta istota nie może atakować ani blokować.

Po raz pierwszy w życiu Grakk poczuł w 
brzuchu coś jakby motylki.

Path of Bravery

Dopóki twoja liczba żyć jest większa lub równa od liczby żyć, 
z którą zaczynałeś/-łaś grę, kontrolowane przez ciebie istoty 
otrzymują +1/+1.
Za każdym razem, gdy jedna lub więcej kontrolowanych 
przez ciebie istot atakuje, zyskujesz tyle żyć, ile wynosi 
liczba atakujących istot.

Pay No Heed
Zneutralizuj wszystkie obrażenia, jakie określone przez 
ciebie źródło wyrządziłoby w tej turze.

„Duch mój i serce pod wyższą załogą
Nie zwątpi nigdy ani zadrży trwogą”
 – William Shakespeare, „Makbet”, tł. Józef 
Paszkowski.
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28 3W Istota Wół  – częsta

29 Oczyszczenie Płaszczyzny 3WWW Inkantacja  –  – rzadka

30 Odprysk Wartownik 1W Istota Odprysk częsta

31 Serafin Miecza 3W Istota Anioł rzadka

32 3WW Istota Anioł nieczęsta

33 Pokaz Odwagi 1W Sztuczka  – Wybrana istota otrzymuje do końca tury +2/+4. Tchórze patrzą. Bohaterowie działają. częsta

34 Mastodont Oblężniczy 4W Istota Słoń  – częsta

35 Cisza W Sztuczka  – rzadka

36 Uroczysta Ofiara 2W Inkantacja  – częsta

37 Lekarz Dusz W Istota Człowiek, Kleryk {T}: Zyskujesz 1 życie. częsta

38 2W Istota Odprysk nieczęsta

39 5W Istota Nosorożec, Kleryk nieczęsta

40 Jastrząb Słonecznego Ogona W Istota Ptak Lot częsta

41 Ściana Mieczy 3W Istota Ściana nieczęsta

42 Powietrzny Sługa 4U Istota Żywioł nieczęsta

43 2UU Istota Człowiek, Czarodziej częsta

44 4U Istota Krab  – częsta

Pillarfield Ox Nafilarny Wół

„Ty stara, ociężała karykaturo bydła! 
Gdybym mógł wbić trochę rozumu do tego 
twojego zdemenciałego łba, zrobiłbym to 
tylko po to, by ktoś oprócz mnie był 
świadom, jak wiele nerwów kosztuje mnie 
twój upór”
 – Bruse Tarl, koczownik z Goma Fady.

Planar Cleansing Zniszcz wszystkie permanenty niebędące lądami.

Sentinel Sliver
Kontrolowane przez ciebie istoty o podtypie Odprysk mają 
czujność (Atakując nimi, nie tapuj ich).

Dzięki jego czujnemu spojrzeniu wszystkie 
odpryski widzą.

Seraph of the Sword
Lot
Neutralizuj wszystkie obrażenia bitewne, jakie wyrządzono 
by Serafinowi Miecza.

„Radować będę się mogła dopiero wtedy, 
gdy mój miecz spocznie bezczynny”.

Serra Angel Anioł Serry
Lot
Czujność (Atakując tą istotą, nie tapuj jej.)

Idź za światłem. Gdy światła nie ma, idź za 
nią.

Show of Valor

Siege Mastodon

„Mury nikczemników runą przed nami w 
gruzy. Przygotować maszyny oblężnicze. 
Ruszamy na wojnę!”
 – Generał Avitora.

Silence
Twoi przeciwnicy nie mogą w tej turze rzucać czarów (Efekt 
ten nie działa na czary rzucone, zanim ten czar zadziała).

„Zastanów się przez chwilę w milczeniu nad 
swoimi występkami”
 – Cleph z Zakonu Odkupionych Dusz.

Solemn Offering
Zniszcz wybrany artefakt albo wybrane zaklęcie. Zyskujesz 
4 życia.  

„Twój datek zostanie ci zwrócony”
„Zwrot nastąpi w formie duchowej”
 – znaki w świątyni.

Soulmender
„Uzdrawianie to raczej sztuka niż magia. 
Choć przyznaję, że magia też się przydaje”.

Steelform Sliver Stalowokształtny Odprysk
Kontrolowane przez ciebie istoty o podtypie Odprysk 
otrzymują +0/+1.

„Choć odpryski mogą czasem nas 
przypominać, nie są ludźmi. Każdy, kto z 
nimi walczy, musi o tym pamiętać”
 – Sarlena, paladyn Północnych Rubieży.

Stonehorn Chanter Kamiennorogi Suplikant

{5W}: Kamiennorogi Suplikant zyskuje do końca tury 
czujność i więź życia (Atakując nim, nie tapuj go. Obrażenia 
wyrządzone przez niego sprawiają jednocześnie, że o tyle 
samo zwiększa się twoja liczba żyć).

Dla Kamiennorogich pobożność i potęga to 
jedno i to samo.

Suntail Hawk

„To najlepsi towarzysze w całej tej krainie. 
Szybcy, sprytni i łatwo uczą się, jak 
polować na intruzów”
 – Almira, sokolnik.

Wall of Swords
Obrońca (Ta istota nie może atakować.)
Lot

„Podziękuj od nas swemu władcy za te 
nagie miecze”
 – Olander, taktyk z Północnych Rubieży.

Air Servant
Lot
{2U}: Zatapuj wybraną istotę z lotem.

„Wiatr jest potężny, choć nieuchwytny. 
Może zrzucić smoka z nieba, ale i przejść 
bez przeszkód przez najmniejsze szczeliny”
 – Jestus Dreya, „O życiu i żywiołach”.

Archaeomancer Archeomantka
Gdy Archeomantka pojawia się na polu bitwy, zawróć do 
swojej ręki wybraną kartę inkantacji albo sztuczki ze 
swojego cmentarza.

„Słowa potęgi nigdy nie znikają. Śpią tylko, 
czekając na kogoś, kto je zbudzi”.

Armored Cancrix Opancerzony Cancrix

Mieszkańcy Dominarii wciąż trafiają na 
nowe stwory wyrwane ze strumienia czasu i 
uwięzione na ich płaszczyźnie przez 
temporalny kataklizm, który niegdyś się 
przez nią przetoczył.
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45 Kasacja 1UU Sztuczka  – Skontruj wybrany czar.  – częsta

46 Klaustrofobia 1UU Zaklęcie Aura Sześć stóp ziemi zdusiło jego krzyki. częsta

47 Klon 3U Istota Zmiennokształtny rzadka

48 Kolosalny Wieloryb 5UU Istota Wieloryb  – rzadka

49 1U Istota  – częsta

50 Wsnucie w Sny 6U Zaklęcie  – rzadka

51 Rozproszenie 1U Sztuczka  – częsta

52 Wróżenie 2U Inkantacja  – Weź dwie karty. częsta

53 Udomowienie 2UU Zaklęcie Aura  – rzadka

54 Mistrz Sztuk Tajemnych 3U Istota Człowiek, Czarodziej  – rzadka

55 Rozrzucenie Esencji 1U Sztuczka  – Skontruj wybrany czar istoty. częsta

56 Tchnienie Mrozu 2U Sztuczka  – „Zrobię ci z kości zimę średniowiecza!” częsta

57 U Istota Odprysk rzadka

58 Wejrzenie w Przyszłość 2U Inkantacja  – nieczęsta

Cancel

Claustrophobia

Zaklina istotę
Gdy Klaustrofobia pojawia się na polu bitwy, zatapuj zaklętą 
istotę.
Zaklęta istota nie odtapowuje się podczas kroku 
odtapowania jej kontrolera.

Clone
Jeśli chcesz, Klon pojawia się na polu bitwy jako kopia 
dowolnej istoty znajdującej się na polu bitwy.

Zna twoje silne strony, słabe punkty i kształt 
tego wstydliwego znamienia na tylnej części 
twojego ciała.

Colossal Whale

Wędruje po Wyspach (Dopóki broniący się gracz kontroluje 
Wyspę, tej istoty nie można blokować.)
Za każdym razem, gdy Kolosalny Wieloryb atakuje, możesz 
wygnać wybraną istotę kontrolowaną przez broniącego się 
gracza do czasu, aż Kolosalny Wieloryb opuści pole bitwy 
(Istota ta powraca wtedy na pole bitwy pod kontrolą 
swojego właściciela).

Coral Merfolk Koralowy Merfolk Merfolk

Dawni żeglarze uznawali je za złudzenia 
optyczne albo manaty. Kiedy jednak „ataki 
manatów” stawały się przyczyną zatonięcia 
coraz większej liczby statków, zaczęto 
domyślać się prawdy.

Dismiss into Dream

Każda istota kontrolowana przez twoich przeciwników jest 
Iluzją w dodatku do swoich pozostałych podtypów i ma: 
„Gdy ta istota zostaje wybrana za cel czaru lub zdolności, 
poświęć ją”.

„Pokładasz swoją wiarę w cieniach wiatru”
 – Noyan Dar, mag uśpienia z Tazeem.

Disperse
Zawróć wybrany permanent niebędący lądem do ręki jego 
właściciela.

Gryffid wrócił w końcu do domu i starał się 
żyć dalej, starannie ukrywając swój nowo 
nabyty lęk przed chmurami.

Divination
„Klucz do rozwiązania tej zagadki leży w 
tobie”
 – Doriel, mentor z Wyspy Mistrali.

Domestication

Zaklina istotę
Kontrolujesz zaklętą istotę.
Na początku twojego kroku końcowego, jeśli moc zaklęta 
istoty jest większa lub równa 4, poświęć Udomowienie.

Elite Arcanist

Gdy Mistrz Sztuk Tajemnych pojawia się na polu bitwy, 
możesz wygnać kartę sztuczki ze swojej ręki.
{X}, {T}: Skopiuj tę wygnaną kartę. Możesz rzucić kopię bez 
płacenia jej kosztu many. X to łączny koszt many tej 
wygnanej karty.

Essence Scatter
„To, co ty próbujesz wyciągnąć z Ætheru, ja 
mogę rozrzucić na wietrze”
 – Jace Beleren.

Frost Breath
Zatapuj dwie lub mniej wybranych istot. Istoty te nie 
odtapowują się podczas następnego kroku odtapowania ich 
kontrolera.

Galerider Sliver Odprysk Burzodryf
Kontrolowane przez ciebie istoty o podtypie Odprysk mają 
lot.

Burzodryfy, mistrzowie adaptacji, służą 
rojowi na wiele użytecznych sposobów. Gdy 
nie patrolują terytoriów odprysków, 
wachlują wewnątrz siedziby roju swoimi 
majestatycznymi skrzydłami, 
rozprowadzając chłodne powietrze po jej 
przestronnych komnatach.

Glimpse the Future
Obejrzyj trzy karty z góry swojej biblioteki. Umieść jedną z 
nich w swojej ręce, a resztę na swoim cmentarzu.

„Tej zagadki nie rozwiążesz, rzucając 
monetą. Musisz się zastanowić i wybrać 
mądrze”
 – Shai Fusan, arcymag.
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59 Iluzyjna Zbroja 4U Zaklęcie Aura  – nieczęsta

60 Jace, Mistrz Pamięci 3UU Przechodzący Jace  – 

61 4UU Istota Ryba, Iluzja  – rzadka

62 U Istota  – częsta

63 3UU Istota częsta

64 Negacja 1U Sztuczka  – Skontruj wybrany czar niebędący czarem istoty. częsta

65 3U Istota Ptak częsta

66 Okazja 4UU Sztuczka  – Wybrany gracz bierze cztery karty. nieczęsta

67 Widmowy Wojownik 1UU Istota Iluzja, Wojownik Widmowego Wojownika nie można blokować. nieczęsta

68 Przyspieszenie U Sztuczka  – rzadka

69 Złodziej Zwojów 2U Istota częsta

70 1U Istota Lot częsta

71 Utrata Czucia U Zaklęcie Aura częsta

72 Eksplozja Czaru XU Sztuczka  – nieczęsta

Illusionary Armor

Zaklina istotę
Zaklęta istota otrzymuje +4/+4.
Gdy zaklęta istota zostaje wybrana za cel czaru albo 
zdolności, poświęć Iluzyjną Zbroję.

Jace, Memory Adept

+1: Weź kartę. Wybrany gracz umieszcza górną kartę 
swojej biblioteki na swoim cmentarzu.
0: Wybrany gracz umieszcza dziesięć kart z góry swojej 
biblioteki na swoim cmentarzu.
-7: Dowolna liczba wybranych graczy bierze po dwadzieścia 
kart.

mitycznie 
rzadka

Jace’s Mindseeker Myślodsiewca Jace’a

Lot
Gdy Myślodsiewca Jace’a pojawia się na polu bitwy, 
wybrany przeciwnik umieszcza pięć kart z góry swojej 
biblioteki na swoim cmentarzu. Możesz rzucić kartę sztuczki 
albo inkantacji spośród tych kart bez płacenia jej kosztu 
many.

Merfolk Spy Merfolk Szpieg Merfolk, Łotrzyk

Wędruje po Wyspach (Dopóki broniący się gracz kontroluje 
Wyspę, tej istoty nie można blokować.)
Za każdym razem, gdy Merfolk Szpieg wyrządza obrażenia 
bitewne jakiemuś graczowi, gracz ten ujawnia losowo 
wyłonioną kartę ze swojej ręki.

Messenger Drake Wiwern Posłaniec Wiwern
Lot
Gdy Wiwern Posłaniec ginie, weź kartę.

Im ważniejsza wiadomość, tym większy 
posłaniec.

Negate

Mistrzowie sztuk tajemnych delektują się 
zabójczą ironią. Podjęli bowiem długie i 
skomplikowane studia nad tajnikami magii 
jedynie po to, by móc powiedzieć „tak” lub 
„nie”.

Nephalia Seakite Morski Jastrząb z Nephalii
Błysk (Ten czar możesz rzucić w każdej chwili, gdy 
mógłbyś/mogłabyś rzucić sztuczkę.)
Lot

„Podróżując klifami, miej oko na drogę, albo 
spadniesz ku śmierci. Miej też oko na 
niebo, albo śmierć spadnie na ciebie”
 – Manfried Ulmach, elgaudzki oficer, 
podczas szkolenia rekrutów.

Opportunity
„Na okazję się nie czeka. Okazję się 
tworzy”.

Phantom Warrior
„Parę cegieł na krzyż to jeszcze nie 
fortyfikacja”
 – Jace Beleren.

Quicken

Następną kartę inkantacji, którą rzucisz w tej turze, można 
rzucać, jak gdyby miała błysk (Możesz ją rzucić w każdej 
chwili, gdy mógłbyś/mogłabyś rzucić sztuczkę.)
Weź kartę.

Zręczny izzetiański chronarcha potrafi 
przeprowadzić epickich rozmiarów wendetę 
między jednym ziarnkiem piasku w 
klepsydrze a drugim.

Scroll Thief Merfolk, Łotrzyk
Za każdym razem, gdy Złodziej Zwojów wyrządza obrażenia 
bitewne jakiemuś graczowi, weź kartę.

W swej nieustającej pogoni za sekretami 
magii merfolki z Kapsho przeniknęły nawet 
do fortec tak odległych, jak pustynna 
cytadela w Sunari.

Seacoast Drake Nadbrzeżny Wiwern Wiwern

Nadbrzeżne wiwerny znane są ze śledzenia 
statków przez setki mil w oczekiwaniu na 
możliwość pochwycenia odpadów, przynęty 
lub, od czasu do czasu, marynarza.

Sensory Deprivation Zaklina istotę
Zaklęta istota otrzymuje -3/-0.

Czar ten, zwany „znieczuleniem szwacza”, 
ogłupia zmysły, by szaleni doktorzy mogli 
przystąpić do swej makabrycznej pracy.

Spell Blast
Skontruj wybrany czar z łącznym kosztem many X (Na 
przykład, jeśli koszt many danego czaru wynosi {3UU}, X 
wynosi 5).

„Spróbuj raczej ataku, który lepiej pasuje do 
twoich możliwości intelektualnych. Na 
przykład rzuć kamieniem albo coś”.
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73 Mag Wiążących Pływów UU Istota  – rzadka

74 Odpływ Czasu 2U Inkantacja  – Umieść wybraną istotę na szczycie biblioteki jej właściciela. częsta

75 Przetrząsanie Ksiąg U Inkantacja  – „Mam nadzieje, że to nie było nic ważnego!” częsta

76 Tresowany Kondor 2U Istota Ptak częsta

77 Traumatyzacja 3UU Inkantacja  – rzadka

78 Ściana Mrozu 1UU Istota Ściana nieczęsta

79 2U Istota Ptak, Czarodziej nieczęsta

80 Wodny Sługa 2UU Istota Żywioł nieczęsta

81 Sfinks Czytający w Wietrze 5UU Istota Sfinks

82 Szarża Zefiru 1U Zaklęcie  – {1U}: Wybrana istota zyskuje do końca tury lot. częsta

83 Przeklęta Zjawa 3B Istota Duch częsta

84 Owoce Ofiary 1B Sztuczka  – częsta

85 B Zaklęcie Aura nieczęsta

86 3B Istota Człowiek, Czarodziej „Twoje ciało nie jest gotowe na me dary”. nieczęsta

87 Krwawe Pacholę 2B Istota Wampir częsta

88 Wiedźma Bagiennych Mikstur 3B Istota Człowiek, Czarodziej „Najtrudniej jest znaleźć właściwe składniki”. rzadka

89 Dziecię Nocy 1B Istota Wampir częsta

Tidebinder Mage Merfolk, Czarodziej

Gdy Mag Wiążących Pływów pojawia się na polu bitwy, 
zatapuj wybraną czerwoną lub zieloną istotę kontrolowaną 
przez przeciwnika. Dopóki kontrolujesz Maga Wiążących 
Pływów, istota ta nie odtapowuje się podczas kroku 
odtapowania jej kontrolera.

Time Ebb
„Wczoraj byłeś ledwie zamysłem w głowie 
swego pana. I takim cię wolę”
 – Shai Fusan, arcymag.

Tome Scour
Wybrany gracz umieszcza pięć kart z góry swojej biblioteki 
na swoim cmentarzu.

Trained Condor

Lot
Za każdym razem, gdy Tresowany Kondor atakuje, inna 
wybrana kontrolowana przez ciebie istota do końca tury 
zyskuje lot. 

„Są dość inteligentne, by zrozumieć, że 
wojna oznacza dużo padliny”
 – Griv, kondorzy jeździec.

Traumatize
Wybrany gracz umieszcza górną połowę swojej talii 
(zaokrąglając w dół) na swoim cmentarzu.

Zostało mu tylko tyle pamięci, by mógł 
pojąć, jak wiele stracił.

Wall of Frost

Obrońca (Ta istota nie może atakować.)
Za każdym razem, gdy Ściana Mrozu blokuje istotę, istota ta 
nie odtapowuje się podczas następnego kroku odtapowania 
jej kontrolera.

„Wielokrotnie widzieliśmy, jak jakiś nędzny 
watażka podchodzi do niej, przygląda się 
przez chwilę i zawraca bez słowa”
 – Sarlena, paladyn Północnych Rubieży.

Warden of Evos Isle Strażnik Wyspy Evos
Lot
Koszt rzucenia rzucanych przez ciebie czarów istot z lotem 
zmniejsza się o {1}.

Na Wyspie Evos szybcy i groźni aveni 
wprowadzają w życie nakazy władających 
nią sfinksów.

Water Servant
{U}: Wodny Sługa otrzymuje do końca tury +1/-1.
{U}: Wodny Sługa otrzymuje do końca tury -1/+1.

„Istota ta posiada wrodzoną zdolność do 
oceny sytuacji. Wie, kiedy wzrosnąć ponad 
morze, a kiedy rozpłynąć się wśród fal”
 – Jestus Dreya, „O życiu i żywiołach”

Windreader Sphinx
Lot
Za każdym razem, gdy istota z lotem atakuje, możesz wziąć 
kartę.

„Twój umysł jest zbyt zapełniony 
niemądrymi obawami, byś mógł usłyszeć 
delikatny szept zefiru”.

mitycznie 
rzadka

Zephyr Charge

„Młodości! dodaj mi skrzydła!
Niech nad martwym wzlecę światem
W rajską dziedzinę ułudy”
 – Adam Mickiewicz, „Oda do młodości”.

Accursed Spirit
Groza (Tę istotę mogą blokować tylko istoty o tym samym 
kolorze i istoty artefakty.)

Wielu słyszało dźwięk wleczonej zbroi i 
cichy chlupot jego głosu. Ale tylko na  ofiary 
tego ducha pada jego lodowate spojrzenie.

Altar’s Reap
Poświęć istotę jako dodatkowy koszt, aby móc rzucić Owoce 
Ofiary.
Weź dwie karty.

„Nadaliśmy nowe znaczenie zwrotowi 
«wyciągnąć z kogoś informacje»”
 – Gorghul, augur czaszek.

Artificer’s Hex Klątwa Artefaktora

Zaklina Wyposażenie
Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli zaklęte 
Wyposażenie jest dołączone do jakiejś istoty, zniszcz tę 
istotę.

„Niektórych skarbów nie warto nawet 
znajdować, a co dopiero kraść”
 – Dack Fayden.

Blightcaster Skazodawca
Za każdym razem, gdy rzucasz czar zaklęcia, jeśli chcesz, 
wybrana istota otrzymuje do końca tury -2/-2.

Blood Bairn
Poświęć inną istotę: Krwawe Pacholę otrzymuje do końca 
tury +2/+2.

Nie wraca; ranki i wieczory 
We łzach go czekam i trwodze;
Rozlały rzeki, pełne zwierza bory
I pełno dzieci na drodze.

Bogbrew Witch

{2}, {T}: Wyszukaj w swojej bibliotece kartę o nazwie 
Ropiejąca Traszka albo Bulgoczący Kocioł, umieść ją 
zatapowaną na polu bitwy, a następnie potasuj swoją 
bibliotekę.

Child of Night
Więź życia (Obrażenia wyrządzone przez tę istotę sprawiają 
jednocześnie, że o tyle samo zwiększa się twoja liczba żyć.)

Występki, które byłyby zbyt odrażające w 
świetle dnia, nabywają powabu w mroku 
nocy.
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90 Tragarz Trupów 1B Istota Człowiek, Łotrzyk częsta

91 Zepsucie 5B Inkantacja  – nieczęsta

92 Przychylność Mroku 1B Zaklęcie Aura częsta

93 Mroczne Proroctwo BBB Zaklęcie  – rzadka

94 2BB Istota częsta

95 Diaboliczny Mentor 2BB Inkantacja  – nieczęsta

96 Ostrze Zagłady 1B Sztuczka  – Zniszcz wybraną nieczarną istotę.  – nieczęsta

97 Przymus B Inkantacja  – częsta

98 Ropiejąca Traszka B Istota Salamandra częsta

99 Ogryzający Zombie 1B Istota Zombie nieczęsta

100 Ponury Powrót 2B Sztuczka  – rzadka

101 Zombie Zmora Żyjących 1BB Istota Zombie, Wojownik  – rzadka

102 Liliana z Mrocznych Krain 2BB Przechodząca Liliana  – 

103 Łupieżca Liliany 2BB Istota Zombie  – rzadka

104 Krwawa Liturgia 3BB Inkantacja  – Zniszcz wybraną istotę. Dodaj {BBB} do swojej puli many. częsta

Corpse Hauler
{2B}, Poświęć Tragarza Trupów: Zawróć inną wybraną kartę 
istoty ze swojego cmentarza do swojej ręki.

„Oczekuje zapłaty, ale jedyny kawałek 
srebra, jaki ode mnie dostanie, to mój nóż 
wbity w jego brzuch”
 – Shelac, nekromanta.

Corrupt

Zepsucie wyrządza wybranemu graczowi albo wybranej 
istocie liczbę obrażeń równą liczbie kontrolowanych przez 
ciebie Bagien. Zyskujesz liczbę żyć równą liczbie 
wyrządzonych w ten sposób obrażeń.

Jeden fałszywy krok na bagnach i zło, które 
pod nimi drzemie, zbudzi się i cię dostrzeże.

Dark Favor

Zaklina istotę
Gdy Przychylność Mroku pojawia się na polu bitwy, tracisz 1 
życie.
Zaklęta istota otrzymuje +3/+1.

Gdy zaczął przeklinać to, co niegdyś było 
dla niego święte, jego siła wzrosła bez 
miary.

Dark Prophecy
Za każdym razem, gdy kontrolowana przez ciebie istota 
ginie, bierzesz kartę i tracisz 1 życie.

Gdy na mokradłach skończyły się małe 
zwierzęta, Ekri zwróciła swoją uwagę ku 
pobliskim gospodarstwom.

Deathgaze Cockatrice Martwooki Regulus Regulus

Lot
Zabójczy dotyk (Istoty, które otrzymały od tej istoty 
obrażenia, zostają zniszczone niezależnie od liczby tych 
obrażeń.)

„Czasami znajduję kamienny palec albo 
stopę i od razu wiem, że wszedłem na 
terytorium regulusa”
 – Rulak, przewodnik przez mokradła.

Diabolic Tutor Wyszukaj w swojej bibliotece dowolną kartę i dodaj ją do 
swojej ręki. Następnie potasuj swoją bibliotekę.

Mądry zawsze trzyma uszy otwarte na szept 
potęgi.

Doom Blade

Duress
Wybrany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wyznacz spośród 
kart w niej kartę niebędącą istotą ani lądem. Gracz ten 
wyrzuca tę kartę.

„U nas myślenie boli”
 – Hak, oprawca Kabały.

Festering Newt

Gdy Ropiejąca Traszka ginie, wybrana istota kontrolowana 
przez przeciwnika otrzymuje do końca tury -1/-1. Istota ta 
otrzymuje zamiast tego -4/-4, jeśli kontrolujesz istotę o 
nazwie Wiedźma Bagiennych Mikstur.

Jej grzbiet bulgocze jak kociołek wiedźmy i 
pachnie tak samo paskudnie.

Gnawing Zombie
{1B}, Poświęć istotę: Wybrany gracz traci 1 życie, a ty 
zyskujesz 1 życie.

W ciche noce można usłyszeć, jak jego 
spróchniałe zęby bez końca zgrzytają o 
wygrzebane kości.

Grim Return
Wyznacz wybraną kartę istoty z dowolnego cmentarza, 
która trafiła tam z pola bitwy w tej turze. Umieść ją na polu 
bitwy pod twoją kontrolą.

Dotyk nekromanty odbiera pamięć i 
lojalność, pozostawiając tylko siłę i złość.

Lifebane Zombie

Groza (Tę istotę mogą blokować tylko istoty o tym samym 
kolorze i istoty artefakty.)
Gdy Zombie Zmora Żyjących pojawia się na polu bitwy, 
wybrany przeciwnik ujawnia swoją rękę. Wyznacz spośród 
kart w niej białą lub zieloną kartę istoty i wygnaj ją.

Liliana of the Dark Realms

+1: Wyszukaj w swojej bibliotece kartę Bagna, ujawnij ją i 
dodaj do swojej ręki. Następnie przetasuj swoją bibliotekę.
-3: Wybrana istota otrzymuje do końca tury +X/+X albo -X/-
X, gdzie X jest liczbą kontrolowanych przez ciebie Bagien.
-6: Otrzymujesz emblemat mówiący: „Kontrolowane przez 
ciebie Bagna mają: «{T}: Dodaj {BBBB} do swojej puli 
many»”.

mitycznie 
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Liliana’s Reaver

Zabójczy dotyk (Istoty, które otrzymały od tej istoty 
obrażenia, zostają zniszczone niezależnie od liczby tych 
obrażeń.)
Za każdym razem, gdy Grabieżca Liliany wyrządza 
obrażenia bitewne graczowi, gracz ten wyrzuca kartę, a ty 
umieszczasz na polu bitwy zatapowany czarny symbol istoty 
o podtypie Zombie (2/2).

Liturgy of Blood

„Jest w tobie niezwykły potencjał. Byłoby 
wstyd, gdybyś zmarł nudną śmiercią ze 
starości”
 – Zul Ashur, truchłorządca.
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105 Piętno Wampira 3B Zaklęcie Aura częsta

106 Rozkład Umysłu 2B Inkantacja  – Wybrany gracz wyrzuca dwie karty. częsta

107 4BB Istota Zombie, Minotaur  – częsta

108 Nocna Mara 5B Istota Koszmar, Koń rzadka

109 Cień Nocnych Skrzydeł 4B Istota Cień częsta

110 Choroba Bagienna 2B Zaklęcie Aura częsta

111 Rządy Mrocznych Krain 7BB Inkantacja  – 

112 Krew z Krwi 3BB Zaklęcie  – rzadka

113 3BB Istota Wampir Imperia powstają i upadają, lecz zło trwa. nieczęsta

114 B Istota Człowiek, Kleryk  – częsta

115 Demon Zrodzony w Cieniu 3BB Istota Demon  – 

116 Usychanie 1B Inkantacja  – Wszystkie istoty otrzymują do końca tury -1/-1. częsta

117 Odprysk Pochłaniacz 2B Istota Odprysk rzadka

118 Nieustępliwy Trup B Istota Szkielet, Wojownik nieczęsta

Mark of the Vampire

Zaklina istotę
Zaklęta istota otrzymuje +2/+2 i ma więź życia (Obrażenia 
wyrządzone przez tę istotę sprawiają jednocześnie, że o tyle 
samo zwiększa się twoja liczba żyć.)

„Moja «choroba» to próba. Słabych pożera. 
Silni ją przezwyciężają”
 – Sorin Markov.

Mind Rot
„Jaka szkoda. Trzeba było to sobie zapisać”
 – Liliana Vess.

Minotaur Abomination Minotaurza Ohyda

„Spójrz tylko na to. Powłóczy kończynami, 
trzęsie się, wnętrzności powtykali mu gdzie 
popadnie. Ktoś chyba wstydu nie ma, żeby 
taką fuszerkę pokazywać ludziom!”
 – Lestin, nekromanta.

Nightmare
Lot
Moc i wytrzymałość Nocnej Mary są równe liczbie Bagien 
pod twoją kontrolą.

Gromy spod jej kopyt przekuwają sny w 
strach.

Nightwing Shade
Lot
{1B}: Cień Nocnych Skrzydeł otrzymuje do końca tury +1/+1.

„Jest taka godzina w nocy, kiedy nawet my 
przerywamy wartę i odwracamy wzrok”
 – Sedva, kapitan straży.

Quag Sickness
Zaklina istotę
Zaklęta istota otrzymuje -1/-1 za każde kontrolowane przez 
ciebie Bagno.

Wyziewy były okropne, ale nie zabiły 
Farbida. Kiedy leżał bezradny i bezbronny 
w błocku, patrząc, jak zbliżają się ku niemu 
szczury i upiory, bardzo tego żałował.

Rise of the Dark Realms
Umieść wszystkie karty istot ze wszystkich cmentarzy na 
polu bitwy pod swoją kontrolą.

„Na każdą żywą istotę przypadają pokolenia 
martwych. Którą krainą lepiej jest więc 
władać?”
 – Liliana Vess.

mitycznie 
rzadka

Sanguine Bond
Za każdym razem, gdy zyskujesz jakąś liczbę żyć, twój 
przeciwnik traci taką samą liczbę żyć.

„Ilość krwi jest stała. Każda kropla, jaką 
wypijam, musi z kogoś wypłynąć”
 – Vradeen, wampir nokturn.

Sengir Vampire Wampir Sengira

Lot
Za każdym razem, gdy istota, której w tej turze Wampir 
Sengira wyrządził obrażenia, ginie, umieść na Wampirze 
Sengira znacznik +1/+1.

Shadowborn Apostle
Wysłanniczka Zrodzonego w 

Cieniu

Talia może zawierać dowolną liczbę kart o nazwie 
Wysłanniczka Zrodzonego w Cieniu.
{B}, Poświęć sześć istot o nazwie Wysłanniczka 
Zrodzonego w Cieniu: Wyszukaj w swojej bibliotece kartę 
istoty o podtypie Demon i umieść ją na polu bitwy. 
Następnie potasuj swoją bibliotekę.

Shadowborn Demon

Lot
Gdy Demon Zrodzony w Cieniu pojawia się na polu bitwy, 
zniszcz wybraną istotę niebędącą Demonem.
Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli na twoim 
cmentarzu znajduje się mniej niż sześć kart istot, poświęć 
istotę.

mitycznie 
rzadka

Shrivel
„Nie płacz za słabymi. I tak nie przetrwaliby 
zbyt długo”
 – Nathrac, siewca zarazy.

Syphon Sliver

Kontrolowane przez ciebie istoty o podtypie Odprysk mają 
więź życia (Obrażenia wyrządzone przez kontrolowane 
przez ciebie istoty o podtypie Odprysk sprawiają 
jednocześnie, że o tyle samo zwiększa się twoja liczba żyć).

Kiedy rój potrzebuje pokarmu, każda 
kończyna zmienia się w otwór gębowy.

Tenacious Dead
Gdy Nieustępliwy Trup ginie, możesz zapłacić {1B}. Jeśli to 
zrobisz, zawróć go zatapowanego na pole bitwy pod 
kontrolą jego właściciela.

Ożywienie kości Hekjeka Szalonego 
okazało się o wiele łatwiejsze niż 
nakłonienie go do powrotu do grobu.
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119 Niemartwy Minotaur 2B Istota Zombie, Minotaur  – częsta

120 Wampirzy Watażka 4B Istota Wampir, Wojownik „Jak możesz mi służyć? Umierając”. nieczęsta

121 Plugawe Odrodzenie B Sztuczka  – częsta

122 Wykręcenie Ciała B Sztuczka  – Wybrana istota otrzymuje do końca tury -3/-1. częsta

123 2B Istota Człowiek, Czarodziej rzadka

124 Grabieżca Akademii 2R Istota Człowiek, Wojownik  – częsta

125 Akt Zdrady 2R Inkantacja  – częsta

126 Przebudzenie Pradawnego 1RRR Zaklęcie Aura rzadka

127 Kanonada Kamikadze R Zaklęcie  – nieczęsta

128 Odprysk Bojowy 4R Istota Odprysk nieczęsta

129 Rozmyty Odprysk 2R Istota Odprysk częsta

130 Płonąca Ziemia 3R Zaklęcie  – rzadka

131 Minotaur z Kanionu 3R Istota Minotaur, Wojownik  – częsta

Undead Minotaur

„Ileż pracy wymagał ten wspaniały okaz. 
Przerażający, zabójczy, zrównoważony. Nie 
każdy nekromanta potrafi tworzyć tak 
eleganckie istoty”
 – Lestin, nekromanta.

Vampire Warlord

Poświęć inną istotę: Zregeneruj Wampirzego Watażkę 
(Następnym razem w tej turze, gdy byłby zniszczony, nie 
dzieje się tak. Zamiast tego zatapuj go, usuń z niego 
wszystkie obrażenia i usuń go z bitwy.).

Vile Rebirth
Wygnaj wybraną kartę istoty z dowolnego cmentarza. 
Umieść na polu bitwy czarny symbol istoty o podtypie 
Zombie (2/2).

Rabusie próbujący wejść do grobowca 
zawsze nasłuchują, czy ktoś nie próbuje z 
niego wyjść.

Wring Flesh
„Nie powinieneś się przywiązywać do 
czegoś tak delikatnego jak ciało”
 – Zul Ashur, truchłorządca.

Xathrid Necromancer Nekromanta z Xathrid

Za każdym razem, gdy Nekromanta z Xathrid lub inna 
kontrolowana przez ciebie istota o podtypie Człowiek ginie, 
umieść na polu bitwy zatapowany czarny symbol istoty o 
podtypie Zombie (2/2).

„Moje rozkazy rozbrzmiewać będą po wieki 
w ich zmurszałych czaszkach”.

Academy Raider

Groza (Tę istotę mogą blokować tylko istoty o tym samym 
kolorze i istoty artefakty.)
Za każdym razem, gdy Grabieżca Akademii wyrządza 
obrażenia bitewne jakiemuś graczowi, możesz wyrzucić 
kartę. Jeśli to zrobisz, weź kartę.

Act of Treason
Przejmij kontrolę nad wybraną istotą do końca tury. Odtapuj 
tę istotę. Do końca tury zyskuje ona zapał (Może atakować i 
{T} w tej turze).

„Furia drzemie w sercu każdej istoty, śniąc 
o uwolnieniu się z więzienia rozsądku”
 – Sarkhan Vol.

Awaken the Ancient
Zaklina Górę
Zaklęta Góra jest czerwoną istotą z zapałem o podtypie 
Olbrzym (7/7). Jest też ciągle lądem.

Czasami zatrzymujesz się w miejscu, by 
przyjrzeć się krajobrazowi. Czasami to 
krajobraz rusza się z miejsca, by przyjrzeć 
się tobie.

Barrage of Expendables
{R}, Poświęć istotę: Kanonada Kamikadze wyrządza 1 
obrażenie wybranej istocie albo wybranemu graczowi.

Dla generałów goblinów nie ma różnicy 
między żołnierzami a amunicją.

Battle Sliver
Kontrolowane przez ciebie istoty o podtypie Odprysk 
otrzymują +2/+0.

„Jeden wydał z siebie dziwną serię 
brzęczących kliknięć i gardłowych komend, 
i wszystkim nagle wyrosły ręce z pazurami. 
Czy ich zdolność adaptacji nie ma granic?”
 – Hastric, thuniański zwiadowca.

Blur Sliver
Kontrolowane przez ciebie istoty o podtypie Odprysk mają 
zapał (Mogą atakować i {T} zaraz po tym, jak pojawią się na 
polu bitwy pod twoją kontrolą).

Poruszają się w zsynchronizowanej 
gromadzie, w mgnieniu oka zmieniając całe 
oddziały w stosy  kości i krwawych 
strzępów.

Burning Earth
Za każdym razem, gdy jakiś gracz tapuje niezwykły ląd, aby 
uzyskać manę, Płonąca Ziemia wyrządza temu graczowi 1 
obrażenie.

„Twój świat uformowała ta sama moc, która 
zaciska teraz moją płonącą dłoń na twoim 
gardle”
 – Shrazik, lawamanta.

Canyon Minotaur

„ – Wdrapiemy się na te urwiska, 
przemierzymy Kruchy Most, a potem 
walcząc, utorujemy sobie drogę w dół przez 
zbocza wulkanu.
 – Czy przez kanion nie byłoby krócej?
 – Tak.
 – To może...
 – Nie”.
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132 2RR Przechodząca Chandra  – 

133 Szał Chandry 2RR Sztuczka  – częsta

134 Feniks Chandry 1RR Istota Feniks  – rzadki

135 Cyklop Tyran 5R Istota Cyklop Jego jedyne oko zaślepia gniew. częsta

136 Zburzenie 3R Inkantacja  – Zniszcz wybrany artefakt albo wybrany ląd. częsta

137 Jajo Smoka 2R Istota Smok nieczęsta

138 Pisklę Smoka 1R Istota Smok częsta

139 Płomienie Buntu 2R Inkantacja  – nieczęsta

140 5RR Istota Olbrzym nieczęsta

141 Gobliny Dyplomaci 1R Istota Goblin {T}: Każda istota atakuje w tej turze, jeśli może. rzadka

142 1R Istota Goblin, Zwiadowca częsta

143 Topór Lawy 4R Inkantacja  – Topór Lawy wyrządza 5 obrażeń wybranemu graczowi. Znacznie lepszy niż siekierka popiołu. częsta

144 Szpony Błyskawicy 2R Zaklęcie Aura częsta

145 2RR Istota Bestia częsta

146 1RR Istota Żywioł  – rzadka

Chandra, Pyromaster Chandra, Piromistrzyni

+1: Chandra, Piromistrzyni wyrządza 1 obrażenie 
wybranemu graczowi i 1 obrażenie jednej lub mniej 
wybranych istot kontrolowanych przez tego gracza. Istota ta 
nie może w tej turze blokować.
0: Wygnaj górną kartę swojej biblioteki. Możesz ją zagrać w 
tej turze.
-7: Wygnaj dziesięć kart z góry swojej biblioteki. Skopiuj 
trzykrotnie jedną z kart sztuczek albo inkantacji wygnanych 
w ten sposób. Możesz rzucić kopie bez opłacania ich kosztu 
many.

mitycznie 
rzadka

Chandra’s Outrage
Szał Chandry wyrządza 4 obrażenia wybranej istocie i 2 
obrażenia kontrolerowi tej istoty.

Cała ta sztuczka z liczeniem do dziesięciu 
nigdy nie działała na Chandrę.

Chandra’s Phoenix

Lot
Zapał (Ta istota może atakować i {T} zaraz po tym, jak 
pojawi się na polu bitwy pod twoją kontrolą.)
Za każdym razem, gdy kontrolowany przez ciebie czerwony 
czar sztuczki albo inkantacji, albo kontrolowany przez ciebie 
czerwony przechodzący wyrządza obrażenia jakiemuś 
przeciwnikowi, zawróć Feniksa Chandry ze swojego 
cmentarza do swojej ręki. 

Cyclops Tyrant

Groza (Tę istotę mogą blokować tylko o tym samym kolorze 
i istoty artefakty.)
Cyklop Tyran nie może blokować istot o mocy 2 lub 
mniejszej.

Demolish
„Właśnie dlatego nie znoszę osad. Dają ci 
fałszywe poczucie bezpieczeństwa”
 – Yon-Basrel, surwiwalista z Oran Rief.

Dragon Egg

Obrońca (Ta istota nie może atakować.)
Gdy Jajo Smoka ginie, umieść na polu bitwy czerwony 
symbol istoty z lotem o podtypie Smok (2/2). Symbol ten 
ma: „{R}: Ta istota otrzymuje do końca tury +1/+0”.

Jamy lęgowe smoków są wypełnione 
skarbami, które mają zachęcić pisklę do 
opuszczenia jaja.

Dragon Hatchling
Lot
{R}: Pisklę Smoka otrzymuje do końca tury +1/+0.

„Smoki rosną szybko. Na początku żywią 
się wiewiórkami i goblinami, a potem nagle 
zauważasz, że gdzieś ci zniknął mamut”
 – Hurdek, mazariański treser mamutów.

Flames of the Firebrand
Płomienie Buntu wyrządzają 3 obrażenia rozdzielone 
według twojej woli pomiędzy 1, 2 albo 3 wybrane istoty, 
wybranych graczy albo wybrane istoty i graczy.

„Spokojnie, wystarczy dla wszystkich”
 – Chandra Nalaar.

Fleshpulper Giant Olbrzym Rozdeptywacz
Gdy Olbrzym Rozdeptywacz pojawia się na polu bitwy, 
możesz zniszczyć wybraną istotę o wytrzymałości 2 lub 
mniejszej.

Nie żywi jakiejś specjalnej niechęci do 
maluchów. Po prostu podoba mu się pisk, 
jaki wydają, gdy się je rozgniata.

Goblin Diplomats
W sztuce dyplomacji niezwykle ważne jest, 
aby twój komunikat był jasny i zrozumiały.

Goblin Shortcutter Goblin Wynajdywacz Skrótów
Gdy Goblin Wynajdywacz Skrótów pojawia się na polu 
bitwy, wybrana istota nie może blokować w tej turze.

„Wcale nie uciekam! Ja tylko szukam 
najlepszej trasy”.

Lava Axe

Lightning Talons

Zaklina istotę
Zaklęta istota otrzymuje +3/+0 i ma pierwszy cios (Wyrządza 
obrażenia bitewne, zanim zrobią to istoty bez pierwszego 
ciosu).

„Przyczyną śmierci denata były rany od 
pazurów. Albo porażenie prądem. Albo i to, 
i to”
 – Pol Jamaar, Wojek śledczy.

Marauding Maulhorn Szalejący Młotoróg
Szalejący Młotoróg atakuje podczas każdej fazy bitwy, jeśli 
tylko może, chyba że kontrolujesz istotę o nazwie Opiekun 
Bestii.

„Denerwuje się na twój widok? To nic 
osobistego. On denerwuje się na każdy 
widok”
 – Ardenoth, elfi opiekun natury.

Mindsparker Porażacz Umysłów

Pierwszy cios (Ta istota wyrządza obrażenia bitewne, zanim 
zrobią to istoty bez pierwszego ciosu).
Za każdym razem, gdy jakiś przeciwnik rzuca biały lub 
niebieski czar inkantacji albo sztuczki, Porażacz Umysłów 
wyrządza temu graczowi 2 obrażenia.
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147 Stopione Narodziny 1RR Inkantacja  – nieczęsta

148 Ogr Poganiacz Bitewny 2RR Istota Ogr, Wojownik rzadka

149 4R Istota Diablik częsta

150 2R Istota Kot, Żywioł  – częsta

151 2RRR Istota Smok  – 

152 Sejsmiczny Krok 1R Inkantacja  – Istoty bez lotu nie mogą blokować w tej turze. częsta

153 2RR Zaklęcie Aura nieczęsta

154 4RR Istota Smok rzadka

155 Szok R Sztuczka  –  – częsta

156 Stopienie R Sztuczka  – Zniszcz wybrany artefakt. częsta

157 Odprysk Uderzeniowy R Istota Odprysk częsta

158 4R Istota Odprysk rzadka

159 Uderzenie Pioruna 1R Sztuczka  – Szybkość błyskawicy, siła gromu. częsta

160 Wulkaniczny Gejzer XRR Sztuczka  – nieczęsta

161 Ślepy Los RR Inkantacja  – Kto nie ryzykuje, ten nie ma. częsta

162 Gwałtowny Rykoszet 2RR Sztuczka  – rzadka

163 1R Istota Człowiek, Szaman Żywiołowy chłopak. nieczęsta

164 Opiekun Bestii 2G Istota Elf, Szaman częsta

165 Miażdżące Pędy 2GG Inkantacja  – Natura nie znosi wielu rzeczy. nieczęsta

Molten Birth

Umieść na polu bitwy dwa czerwone symbole istot o 
podtypie Żywioł (1/1). Następnie rzuć monetą. Jeśli 
odgadłeś wynik rzutu, zawróć Stopione Narodziny do ręki 
ich właściciela.

„Niewielu potrafi skłonić istoty żyjące w 
magmie, by ochłodły i przybrały stałą 
postać”
 – Koth z Plemienia Młota.

Ogre Battledriver
Za każdym razem, gdy inna istota pojawia się na polu bitwy 
pod twoją kontrolą, do końca tury otrzymuje +2/+0 i zyskuje 
zapał (Może atakować i {T} w tej turze).

Ogrami kierują instynkty, furia i inne ogry 
stojące za nimi z batem.

Pitchburn Devils Smołopalne Diabliki
Gdy Smołopalne Diabliki giną, wyrządzają 3 obrażenia 
wybranej istocie albo wybranemu graczowi.

Pomysłowe jak gobliny, zdeprawowane jak 
demony i inteligentne jak cegły.

Regathan Firecat Regathański Ogniokot

Przemierza wzgórza Regathy, zostawiając 
za sobą stopiony śnieg, spaloną ziemię i 
zwęglone ciała tych, którzy zamierzali 
okraść świątynie.

Scourge of Valkas Plaga Valkas

Lot
Za każdym razem, gdy Plaga Valkas albo inny Smok 
pojawia się pod twoją kontrolą na polu bitwy, wyrządza X 
obrażeń wybranej istocie albo wybranemu graczowi, gdzie X 
jest liczbą kontrolowanych przez ciebie Smoków.
{R}: Plaga Valkas otrzymuje do końca tury +1/+0.

mitycznie 
rzadka

Seismic Stomp
„Podejmę w tej sprawie właściwe kroki”
 – Ryda, geomanta.

Shiv’s Embrace Uścisk Shiv
Zaklina istotę
Zaklęta istota otrzymuje +2/+2 i ma lot.
{R}: Zaklęta istota otrzymuje do końca tury +1/+0.

Gdy widzisz świat oczami smoka, 
dostrzegasz, że jest w nim za mało ognia.

Shivan Dragon Smok z Shiv
Lot
{R}: Smok z Shiv otrzymuje do końca tury +1/+0.

Niekwestionowany władca gór Shiv.

Shock
Szok wyrządza 2 obrażenia wybranej istocie albo 
wybranemu graczowi.

Smelt
„To chyba jednak nie było hebanium”
 – Koth z plemienia Młota.

Striking Sliver
Kontrolowane przez ciebie istoty o podtypie Odprysk mają 
pierwszy cios (Wyrządzają obrażenia bitewne, zanim zrobią 
to istoty bez pierwszego ciosu).

Jesteś zbyt zajęty kuleniem się ze strachu, 
by zauważyć, że już cię uderzył.

Thorncaster Sliver Odprysk Cierniomiot
Kontrolowane przez ciebie istoty o podtypie Odprysk mają: 
„Za każdym razem, gdy ta istota atakuje, wyrządza 1 
obrażenie wybranej istocie albo wybranemu graczowi”.

Każdy centymetr ciała odpryska to 
potencjalny pazur, kończyna albo pocisk.

Thunder Strike
Wybrana istota do końca tury otrzymuje +2/+0 i zyskuje 
pierwszy cios (Wyrządza obrażenia bitewne, zanim zrobią to 
istoty bez pierwszego ciosu).

Volcanic Geyser
Wulkaniczny Gejzer wyrządza X obrażeń wybranej istocie 
albo wybranemu graczowi.

„Prosty lud tłumaczy te zjawiska 
aktywnością wulkaniczną albo erupcją lawy. 
Geomanci wiedzą, że to po prostu jakiś 
kolega po fachu ćwiczy celność”
 – Ryda, geomanta.

Wild Guess
Wyrzuć kartę jako dodatkowy koszt, by móc rzucić Ślepy 
Los.
Weź dwie karty.

Wild Ricochet
Możesz wybrać nowe cele dla wybranego czaru sztuczki 
albo inkantacji. Następnie skopiuj ten czar. Możesz wybrać 
dla kopii nowe cele.

„Oby nic w twoim życiu nie było 
przewidywalne”
 – Scriptus Fleen, flektomanta.

Young Pyromancer Młody Piromanta
Za każdym razem, gdy rzucasz czar sztuczki albo inkantacji, 
umieść na polu bitwy czerwony symbol istoty o podtypie 
Żywioł (1/1).

Advocate of the Beast
Na początku twojego kroku końcowego umieść znacznik 
+1/+1 na wybranej kontrolowanej przez ciebie istocie o 
podtypie Bestia.

„Nie jestem ich przywódcą ani pasterzem. 
Dla tych dostojnych bestii jestem po prostu 
członkiem stada. Nikim więcej”.

Bramblecrush Zniszcz wybrany permanent niebędący istotą.
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166 Przywódca Ciernistego Stada 3G Istota Wilk nieczęsta

167 Cętkowany Dzik 2G Istota Dzik Poświęć Cętkowanego Dzika: Zyskujesz 4 życia. częsta

168 Zabójczy Ptasznik 1G Istota Pająk Nawet smoki lękają się jego sieci. częsta

169 Elfi Mistyk G Istota Elf, Druid {T}: Dodaj {G} do swojej puli many. częsta

170 Powiększenie 3GG Inkantacja  –  – nieczęsta

171 Mgła G Sztuczka  – częsta

172 4GG Przechodzący  – 

173 5GG Istota Bestia  – rzadka

174 Olbrzymi Wzrost G Sztuczka  – Wybrana istota otrzymuje do końca tury +3/+3.  – częsta

175 Olbrzymi Pająk 3G Istota Pająk częsta

176 G Istota Elf, Zwiadowca częsta

177 6G Istota Odprysk  – częsta

Briarpack Alpha

Błysk (Ten czar możesz rzucić w każdej chwili, gdy 
mógłbyś/mogłabyś rzucić sztuczkę.)
Gdy Przywódca Ciernistego Stada pojawia się na polu 
bitwy, wybrana istota otrzymuje do końca tury +2/+2.

„Jeden z moich najlepszych nauczycieli”
 – Garruk Głos Dziczy.

Brindle Boar
„Powiedzcie kucharzom, by przygotowali 
ogień. Dziś wieczorem ucztujemy!”
 – Tolar Wilczy Brat, krosański tropiciel.

Deadly Recluse

Zasięg (Ta istota może blokować istoty z lotem.)
Zabójczy dotyk (Istoty, które otrzymały od tej istoty 
obrażenia, zostają zniszczone niezależnie od liczby tych 
obrażeń.)

Elvish Mystic

„Życie rozkwita wszędzie. Mój lud znajduje 
po prostu miejsca, w których ten rozkwit jest 
najsilniejszy”
 – Nissa Revane.

Enlarge

Wybrana istota do końca tury otrzymuje +7/+7 i zyskuje 
tratowanie. Jeśli jest to możliwe, istota ta musi być w tej 
turze zablokowana (Jeśli moc atakującej istoty z 
tratowaniem jest większa od sumy wytrzymałości wszystkich 
blokujących ją istot, możesz przypisać nadwyżkę obrażeń 
broniącemu się graczowi lub przechodzącemu).

Fog
Zneutralizuj wszystkie obrażenia bitewne, jakie wyrządzono 
by w tej turze.

„Nie obawiam się żadnej armii ani bestii, 
tylko porannej mgły. Jedynie ona może 
powstrzymać nasz atak”
 – Lord Hilneth.

Garruk, Caller of Beasts Garruk, Przyzywacz Bestii Garruk

+1: Ujawnij pięć kart z góry swojej biblioteki. Umieść 
wszystkie karty istot ujawnione w ten sposób w swojej ręce, 
a resztę na spodzie swojej biblioteki w dowolnej kolejności.
-3: Możesz umieścić zieloną kartę istoty ze swojej ręki na 
polu bitwy.
-7: Otrzymujesz emblemat mówiący: „Za każdym razem, 
gdy rzucasz czar istoty, możesz wyszukać w swojej 
bibliotece kartę istoty, umieścić ją na polu bitwy, a następnie 
potasować swoją bibliotekę”.

mitycznie 
rzadka

Garruk’s Horde Horda Garruka

Tratowanie
Graj z ujawnioną górną kartą swojej biblioteki.
Możesz rzucić górną kartę swojej biblioteki, jeśli jest to karta 
istoty (Rób to tylko wtedy, gdy mógłbyś/mogłabyś rzucić tę 
kartę w normalny sposób. Koszty czaru muszą zostać 
opłacone).

Giant Growth

Giant Spider Zasięg (Ta istota może blokować istoty z lotem.)

„Prędkość tego stwora zadziwiła mnie. 
Zupełnie nie pasuje ona do jego rozmiarów. 
Z jego apetytem z kolei jest odwrotnie – jest 
dokładnie taki, jakiego można by się 
spodziewać”
 – Endril, kaloniański przyrodnik.

Gladecover Scout Skrytoleśna Zwiadowczyni
Antyczar (Ta istota nie może być wybierana za cel czarów i 
zdolności kontrolowanych przez twoich przeciwników.)

„Las chroni mnie w swych objęciach, a ja 
odwzajemniam jego uścisk. Tak dobrze 
ukryta, nie obawiam się żadnych 
podstępów”.

Groundshaker Sliver Odprysk Ziemiowstrząs

Kontrolowane przez ciebie istoty o podtypie Odprysk mają 
tratowanie (Jeśli moc kontrolowanego przez ciebie 
atakującego Odpryska jest większa od sumy wytrzymałości 
wszystkich blokujących go istot, możesz przypisać 
nadwyżkę obrażeń broniącemu się graczowi lub 
przechodzącemu).
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178 Wycie Nocnego Stada 6G Inkantacja  – nieczęsta

179 Polowanie na Najsłabszych 3G Inkantacja  – Ten, kto się zawaha, staje się posiłkiem. częsta

180 W Głąb Puszczy 3G Zaklęcie  – rzadka

181 3GG Istota Hydra

182 GG Istota Bestia  – nieczęsta

183 Ukształtowanie Terenu G Inkantacja  – częsta

184 1G Istota Odprysk nieczęsta

185 5G Istota Odprysk rzadka

186 Naturalizacja 1G Sztuczka  – Zniszcz wybrany artefakt albo wybrane zaklęcie. częsta

187 Przysięga Pradawnego Lasu 2G Zaklęcie  – Dary lasu to nie tylko jagody i grzyby. rzadka

188 Runięcie z Przestworzy 1G Sztuczka  – Zniszcz wybraną istotę z lotem. częsta

189 Drapieżny Odprysk 1G Istota Odprysk częsta

190 Pierwotne Dary 5G Zaklęcie  –  – 

191 Fortel Ludzi Lasu G Sztuczka  – częsta

192 2G Istota Jaszczurka częsta

Howl of the Night Pack
Umieść na polu bitwy jeden zielony symbol istoty o podtypie 
Wilk (2/2) za każdy kontrolowany przez ciebie Las.

O krwiożerczych poczwarach z Raven’s 
Run krążą już legendy, ale nawet to 
nawiedzone miejsce milknie, gdy rozlegnie 
się wycie nocnych wilków.

Hunt the Weak

Umieść znacznik +1/+1 na wybranej kontrolowanej przez 
ciebie istocie. Następnie istota ta walczy z wybraną 
niekontrolowaną przez ciebie istotą (Każda z nich wyrządza 
drugiej obrażenia równe swojej mocy).

Into the Wilds
Na początku twojego kroku utrzymania obejrzyj górną kartę 
swojej biblioteki. Jeśli jest to karta lądu, możesz umieścić ją 
na polu bitwy.

„Im dalej w las, tym więcej skarbów”
 – przysłowie Mul Dayan.

Kalonian Hydra Hydra z Kalonii

Tratowanie
Hydra z Kalonii pojawia się na polu bitwy z czterema 
znacznikami +1/+1 na sobie.
Za każdym razem, gdy Hydra z Kalonii atakuje, podwój 
liczbę znaczników +1/+1 na każdej kontrolowanej przez 
ciebie istocie.

Gdy wychodzi na żer, nawet balothy 
truchleją.

mitycznie 
rzadka

Kalonian Tusker Kieł z Kalonii
„A ja cały czas myślałem, że to my tropimy 
jego”
–  Juruk, kaloniański tropiciel.

Lay of the Land
Wyszukaj w swojej bibliotece kartę zwykłego lądu, ujawnij 
ją, dodaj do swojej ręki, a następnie potasuj swoją 
bibliotekę.

Los nie sprzyja ani dobrym, ani złym. On 
sprzyja przezornym.

Manaweft Sliver Odprysk Manotkacz
Kontrolowane przez ciebie istoty o podtypie Odprysk mają: 
„{T}: Dodaj jedną manę dowolnego koloru do swojej puli 
many”.

„W ich wzajemnym powiązaniu dostrzegam 
swego rodzaju ucieleśnienie ideałów 
natury”
 – Dionus, elfi arcydruid.

Megantic Sliver Megantyczny Odprysk Kontrolowane przez ciebie istoty o podtypie Odprysk 
zyskują +3/+3.

Nawet skrawki, najmniejsze z odprysków, 
stają się zabójcze w jego obecności.

Naturalize
„Gdy wasze miasta i błyskotki obrócą się w 
proch, pozostanie tylko natura”
 – Garruk Głos Dziczy.

Oath of the Ancient Wood
Za każdym razem, gdy Przysięga Pradawnego Lasu albo 
inne zaklęcie pojawia się na polu bitwy pod twoją kontrolą, 
możesz umieścić znacznik +1/+1 na wybranej istocie.

Plummet
„Niech nic prócz wiatru nie włada niebem”
 – Dejara, druid ze Złotego Lasu.

Predatory Sliver
Kontrolowane przez ciebie istoty o podtypie Odprysk 
zyskują +1/+1.

Bez względu na to, jak bardzo odpryski się 
zmieniają, ich wspólna potęga pozostaje 
taka sama.

Primeval Bounty

Za każdym razem, gdy rzucasz czar istoty, umieść na polu 
bitwy zielony symbol istoty o podtypie Bestia (3/3).
Za każdym razem, gdy rzucasz czar niebędący istotą, 
umieść 3 znaczniki +1/+1 na wybranej kontrolowanej przez 
ciebie istocie.
Za każdym razem, gdy ląd pojawia się na polu bitwy pod 
twoją kontrolą, zyskujesz 3 życia.

mitycznie 
rzadka

Ranger’s Guile

Wybrana kontrolowana przez ciebie istota do końca tury 
otrzymuje +1/+1 i zyskuje antyczar (Nie może być wybierana 
za cel czarów i zdolności kontrolowanych przez twoich 
przeciwników).

„W dziczy nie da się przetrwać, stojąc na 
widoku”
 – Garruk Głos Dziczy.

Rootwalla Iguliana
{1G}: Iguliana otrzymuje do końca tury +2/+2. Zdolność tę 
możesz aktywować tylko raz na turę.

Marne z nich zwierzęta domowe... chyba że 
chcesz szybko pozbyć się innych zwierząt 
domowych.
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193 2GG Istota Bestia  – częsta

194 Dzikie Przywołanie G Sztuczka  –  – rzadka

195 Padlinożerny Śluz 1G Istota Śluz rzadka

196 3GG Istota częsta

197 Skóra Trolla 2G Zaklęcie Aura  – częsta

198 Hydra z Bezkresnego Boru XGG Istota Hydra  – rzadka

199 Zielony Azyl 2G Zaklęcie Aura  – częsta

200 Wygłodniały Wij 1G Istota Wij nieczęsta

201 Wichura XG Sztuczka  – Wichura wyrządza X obrażeń każdej istocie z lotem. nieczęsta

202 Tropiciel Wiedźm 1GG Istota Wilk  – rzadka

203 3GG Istota Żywioł  – nieczęsta

Rumbling Baloth Dudniący Baloth

W półmroku panującym pod rozłożystymi 
drzewami Skrytej Polany balothy krążą w 
poszukiwaniu ofiary. Ich gardłowych 
nawoływań można się raczej domyślać niż 
je usłyszeć, ale krzyk, który wydają podczas 
ataku, niesie się przez całe mile.

Savage Summoning

Dzikiego Przywołania nie można skontrować.
Następną kartę istoty, którą rzucisz w tej turze, można 
rzucić, jak gdyby miała błysk. Czaru tej istoty nie można 
skontrować. Istota ta pojawia się na polu bitwy z 
dodatkowym znacznikiem +1/+1 na sobie.

Scavenging Ooze
{G}: Wygnaj wybraną kartę z dowolnego cmentarza. Jeśli 
była to karta istoty, umieść na Padlinożernym Śluzie 
znacznik +1/+1 i zyskaj 1 życie.

W przyrodzie żadna kość ani tkanka nie 
idzie na marne.

Sporemound Sporospor Fungus
Za każdym razem, gdy ląd pojawia się na polu bitwy pod 
twoją kontrolą, umieść na polu bitwy zielony symbol istoty o 
podtypie Saproling (1/1).

„Jeśli naruszysz jego terytorium, zareaguje, 
wydzielając spory. W zasadzie to nieważne, 
co zrobisz, i tak zareaguje, wydzielając 
spory”
 – Hadi Kasten, przyrodnik z Doliny Calla.

Trollhide

Zaklina istotę
Zaklęta istota otrzymuje +2/+2 i ma: „{1G}: Zregeneruj tę 
istotę”  (Następnym razem w tej turze, gdy ta istota byłaby 
zniszczona, nie dzieje się tak. Zamiast tego zatapuj ją, usuń 
z niej wszystkie obrażenia i usuń ją z bitwy.).

Vastwood Hydra

Hydra z Bezkresnego Boru pojawia się na polu bitwy z X 
znaczników +1/+1 na sobie.
Gdy Hydra z Bezkresnego Boru ginie, możesz rozdzielić 
liczbę znaczników +1/+1 równą liczbie znaczników +1/+1 na 
Hydrze z Bezkresnego Boru między dowolną liczbę 
kontrolowanych przez ciebie istot.

Verdant Haven

Zaklina ląd
Gdy Zielony Azyl pojawia się na polu bitwy, zyskujesz 2 
życia.
Za każdym razem, gdy zaklęty ląd jest tapowany, aby 
uzyskać manę, jego kontroler dodaje jedną manę 
dowolnego koloru do swojej puli many (w dodatku do many 
wytwarzanej przez ten ląd).

Voracious Wurm
Wygłodniały Wij pojawia się na polu bitwy z X znaczników 
+1/+1 na sobie, gdzie X jest liczbą żyć zyskanych przez 
ciebie w tej turze.

Kaloniańscy pasterze nie trzymają owiec w 
zagrodach, aby dać im szansę na ucieczkę, 
kiedy wije zaczną szukać pożywienia.

Windstorm
„Nie lubimy, gdy nasze niebo zaśmiecają 
intruzi i złodzieje”
 – Dionus, elfi arcydruid.

Witchstalker

Antyczar (Ta istota nie może być wybierana za cel czarów i 
zdolności kontrolowanych przez twoich przeciwników.)
Za każdym razem, gdy jakiś przeciwnik rzuca podczas 
twojej tury niebieski lub czarny czar, umieść znacznik +1/+1 
na Tropicielu Wiedźm.

Woodborn Behemoth Drzeworodny Behemot

Dopóki kontrolujesz osiem lub więcej lądów, Drzeworodny 
Behemot otrzymuje +4/+4 i ma tratowanie (Jeśli moc tej 
atakującej istoty jest większa od sumy wytrzymałości 
wszystkich blokujących ją istot, możesz przypisać nadwyżkę 
obrażeń broniącemu się graczowi lub przechodzącemu).
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204 Tarcza Rozjemcy 0 Artefakt Wyposażenie nieczęsta

205 Bulgoczący Kocioł 2 Artefakt  –  – nieczęsta

206 9 Artefakt  – 

207 3 Artefakt  – nieczęsta

208 Drzwi Przeznaczeń 4 Artefakt  –  – rzadka

209 Eliksir Nieśmiertelności 1 Artefakt  – nieczęsta

210 3 Artefakt Wyposażenie  – nieczęsta

211 Strażnik Wieków 7 Istota Artefakt Golem rzadka

212 Nawiedzona Zbroja 4 Artefakt Wyposażenie  – rzadka

213 Kamień Młyński 2 Artefakt  – nieczęsta

214 5 Artefakt  – Morze ognia na wyciągnięcie ręki. rzadka

215 2 Artefakt  –  – rzadka

Accorder’s Shield

Wyposażona istota otrzymuje +0/+3 i ma czujność  
(Atakując nią, nie tapuj jej).
Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wybranej kontrolowanej przez 
ciebie istoty. Wyposażaj tylko wtedy, gdy mógłbyś/mogłabyś 
rzucić inkantację.)

Tarcze Aurioków są polerowane na 
zwierciadło nawet od wewnątrz, co pozwala 
ich użytkownikom dostrzegać wrogów 
zarówno przed, jak i za sobą.

Bubbling Cauldron

{1}, {T}, Poświęć istotę: Zyskujesz 4 życia.
{1}, {T}, Poświęć istotę o nazwie Ropiejąca Traszka: Każdy 
twój przeciwnik traci 4 życia. Zyskujesz tyle żyć, ile łącznie 
stracili twoi przeciwnicy.

Darksteel Forge Kuźnia Hebanium

Kontrolowane przez ciebie artefakty mają niezniszczalność 
(Efekty, które mówią „zniszcz” nie mogą ich zniszczyć. Istoty 
artefakty z niezniszczalnością nie mogą być zniszczone 
przez otrzymane obrażenia).

„Można by rzec, że ten świat sam wołał do 
nas o nasze dary”
 – Elesh Norn, Wielka Eremitka.

mitycznie 
rzadka

Darksteel Ingot Sztaba Hebanium

Niezniszczalność (Efekty, które mówią „zniszcz” nie mogą 
zniszczyć tego artefaktu.)
{T}: Dodaj jedną manę dowolnego koloru do swojej puli 
many.

„Jest tak piękna i czysta, jak niegdyś był 
Mirrodin”
 – Koth z Plemienia Młota.

Door of Destinies

W momencie, kiedy Drzwi Przeznaczeń pojawiają się na 
polu bitwy, określ podtyp istoty.
Za każdym razem, gdy rzucasz czar o określonym podtypie, 
umieść znacznik ładunku na Drzwiach Przeznaczeń.
Kontrolowane przez ciebie istoty o określonym podtypie 
otrzymują +1/+1 za każdy znacznik ładunku na Drzwiach 
Przeznaczeń.

Elixir of Immortality
2, {T}: Zyskujesz 5 żyć. Wtasuj Eliksir Nieśmiertelności i 
swój cmentarz do biblioteki ich właściciela.

„Życie w butelce. Nie tak smaczne, jak to, 
które zwykle pijam, lekko zwietrzałe, ale 
efekt ma ten sam”
 – Baron Sengir.

Fireshrieker Ogniokrzyk

Wyposażona istota ma podwójny cios (Podczas bitwy 
wyrządza obrażenia bitewne dwukrotnie: z prędkością 
pierwszego ciosu i z normalną prędkością).
Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wybranej kontrolowanej przez 
ciebie istoty. Wyposażaj tylko wtedy, gdy mógłbyś/mogłabyś 
rzucić inkantację.)

Guardian of the Ages

Obrońca (Ta istota nie może atakować.)
Gdy jakaś istota atakuje ciebie lub kontrolowanego przez 
ciebie przechodzącego, jeśli Strażnik Wieków ma obrońcę, 
traci obrońcę i zyskuje tratowanie.

„U mych stóp kończą się inwazje”
 – inskrypcja na statui.

Haunted Plate Mail

Wyposażona istota otrzymuje +4/+4.
{0}: Do końca tury Nawiedzona Zbroja staje się istotą 
artefaktem o podtypie Duch (4/4), która nie jest już 
Wyposażeniem. Zdolność tę możesz aktywować tylko, jeśli 
nie kontrolujesz żadnych istot.
Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wybranej kontrolowanej przez 
ciebie istoty. Wyposażaj tylko wtedy, gdy mógłbyś/mogłabyś 
rzucić inkantację.)

Millstone
{2}, {T}: Wybrany gracz umieszcza dwie karty z góry swojej 
biblioteki na swoim cmentarzu.

Z umysłami jest jak z górami: nigdy nie są 
tak wielkie i potężne, by nie dało się ich 
obrócić w proch.

Pyromancer’s Gauntlet Rękawica Piromanty

Jeśli kontrolowany przez ciebie czerwony czar sztuczki albo 
inkantacji, albo kontrolowany przez ciebie czerwony 
przechodzący miałby wyrządzić obrażenia permanentowi 
lub graczowi, zamiast tego wyrządza temu permanentowi 
lub graczowi o 2 większą liczbę obrażeń.

Ratchet Bomb Trybikotrotyl

{T}: Umieść znacznik ładunku na Trybikotrotylu.
{T}, Poświęć Trybikotrotyl: Zniszcz każdy niebędący lądem 
permanent, którego łączny koszt many jest równy liczbie 
znaczników ładunku na Trybikotrotylu.
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216 Pierścień Trzech Życzeń 5 Artefakt  –  – 

217 Różdżka Ruin 4 Artefakt  – nieczęsta

218 Skonstruowany Odprysk 3 Istota Artefakt Odprysk, Konstrukcja  – częsta

219 Berło Maga Śmierci 3 Artefakt  – Symbol ambicji w bezwzględnych czasach. nieczęsta

220 Berło Maga Ognia 3 Artefakt  – Symbol pasji w czasach obojętności. nieczęsta

221 Berło Maga Umysłu 3 Artefakt  – Symbol rozsądku w czasach łatwowierności. nieczęsta

222 Berło Maga Słońca 3 Artefakt  – nieczęsta

223 Berło Maga Natury 3 Artefakt  – Symbol nieokiełznania w czasach ucisku. nieczęsta

224 2 Artefakt  – rzadka

225 Punkt Handlowy 4 Artefakt  –  – rzadka

226 Fiolka Trucizny 1 Artefakt  – nieczęsta

227 Pustynniejące Tereny 0 Ląd  – nieczęsta

228 0 Ląd  – rzadka

229 Połyskliwa Grota 0 Ląd  – nieczęsta

230 Równina 0 Zwykły Ląd Równina {T}: Dodaj {W} do swojej puli many.  – zwykły ląd

231 Równina 0 Zwykły Ląd Równina {T}: Dodaj {W} do swojej puli many.  – zwykły ląd

232 Równina 0 Zwykły Ląd Równina {T}: Dodaj {W} do swojej puli many.  – zwykły ląd

Ring of Three Wishes

Pierścień Trzech Życzeń pojawia się na polu bitwy z trzema 
znacznikami życzeń na sobie.
{5}, {T}, Usuń znacznik życzeń z Pierścienia Trzech Życzeń: 
Wyszukaj w swojej bibliotece kartę i dodaj ją do swojej ręki. 
Następnie potasuj swoją bibliotekę.

mitycznie 
rzadka

Rod of Ruin
{3}, {T}: Różdżka Ruin wyrządza 1 obrażenie wybranej 
istocie albo wybranemu graczowi.

Jej zaletą jest to, że nawet goblin mógłby 
nauczyć się jej używać. Jej wadą jest to, że 
nawet goblin mógłby nauczyć się jej 
używać.

Sliver Construct

Odpryski niszczą tych, którzy zbliżą się do 
Skepu, ich głównego roju. Ziemię wokół 
niego pokrywają poszarpane kawałki 
metalu – ostrzeżenie dla artefaktorów 
zainteresowanych tym, co dzieje się 
siedzibie tych istot.

Staff of the Death Magus
Za każdym razem, gdy rzucasz czarny czar, albo gdy Bagno 
pojawia się pod twoją kontrolą na polu bitwy, zyskujesz 1 
życie.

Staff of the Flame Magus
Za każdym razem, gdy rzucasz czerwony czar, albo gdy 
Góra pojawia się pod twoją kontrolą na polu bitwy, 
zyskujesz 1 życie.

Staff of the Mind Magus
Za każdym razem, gdy rzucasz niebieski czar, albo gdy 
Wyspa pojawia się pod twoją kontrolą na polu bitwy, 
zyskujesz 1 życie.

Staff of the Sun Magus
Za każdym razem, gdy rzucasz biały czar, albo gdy Równina 
pojawia się pod twoją kontrolą na polu bitwy, zyskujesz 1 
życie.

Symbol przekonania w niepewnych 
czasach.

Staff of the Wild Magus
Za każdym razem, gdy rzucasz zielony czar, albo gdy Las 
pojawia się pod twoją kontrolą na polu bitwy, zyskujesz 1 
życie.

Strionic Resonator Strioniczny Rezonator

{2}, {T}: Skopiuj wybraną kontrolowaną przez ciebie 
zdolność sytuacyjną. Możesz wybrać dla kopii nowe cele 
(Zdolność sytuacyjna zaczyna się od słów „gdy”, „za każdym 
razem, gdy”, albo „na”).

Nie da się wprawić go w ruch siłą mięśni. 
Tylko uderzenie potężnej magii może 
rozpocząć jego niesamowity rezonans.

Trading Post

{1}, {T}, Wyrzuć kartę: Zyskujesz 4 życia.
{1}, {T}, Zapłać 1 życie: Umieść na polu bitwy biały symbol 
istoty o podtypie Koza (0/1).
{1}, {T}, Poświęć istotę: Zawróć wybraną kartę artefaktu ze 
swojego cmentarza do swojej ręki.
{1}, {T}, Poświęć artefakt: Weź kartę.

Vial of Poison

{1}, Poświęć Fiolkę Trucizny: Wybrana istota zyskuje do 
końca tury zabójczy dotyk (Istoty, które otrzymały od niej 
obrażenia, zostają zniszczone niezależnie od liczby tych 
obrażeń.)

Istnieją gorsze sposoby na śmierć, ale są 
one nieliczne.

Encroaching Wastes
{T}: Dodaj {1} do swojej puli many.
{4}, {T}, Poświęć Pustynniejące Tereny: Zniszcz wybrany 
niezwykły ląd.

Każdy świat ulega nieustannym zmianom, 
spowodowanym przez upływ czasu, 
kataklizmy, a niekiedy przez potężne czary 
Przechodzących.

Mutavault Animnata
{T}: Dodaj {1} do swojej puli many.
{1}: Animnata staje się do końca tury istotą z wszystkimi 
podtypami istot (2/2). Jest też ciągle lądem.

Niektóre światy posiadają ukryty rdzeń, w 
którym nieustannie pulsuje energia życia.

Shimmering Grotto
{T}: Dodaj {1} do swojej puli many.
{1}, {T}: Dodaj jedną manę dowolnego koloru do swojej puli 
many.

Niewypowiedziane bogactwa czekają na 
tych, którzy porzucą zgiełk tego świata w 
poszukiwaniu cichych, ukrytych miejsc.

Plains

Plains

Plains
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233 Równina 0 Zwykły Ląd Równina {T}: Dodaj {W} do swojej puli many.  – zwykły ląd

234 Wyspa 0 Zwykły Ląd Wyspa {T}: Dodaj {U} do swojej puli many.  – zwykły ląd

235 Wyspa 0 Zwykły Ląd Wyspa {T}: Dodaj {U} do swojej puli many.  – zwykły ląd

236 Wyspa 0 Zwykły Ląd Wyspa {T}: Dodaj {U} do swojej puli many.  – zwykły ląd

237 Wyspa 0 Zwykły Ląd Wyspa {T}: Dodaj {U} do swojej puli many.  – zwykły ląd

238 Bagno 0 Zwykły Ląd Bagno {T}: Dodaj {B} do swojej puli many.  – zwykły ląd

239 Bagno 0 Zwykły Ląd Bagno {T}: Dodaj {B} do swojej puli many.  – zwykły ląd

240 Bagno 0 Zwykły Ląd Bagno {T}: Dodaj {B} do swojej puli many.  – zwykły ląd

241 Bagno 0 Zwykły Ląd Bagno {T}: Dodaj {B} do swojej puli many.  – zwykły ląd

242 Góra 0 Zwykły Ląd Góra {T}: Dodaj {R} do swojej puli many.  – zwykły ląd

243 Góra 0 Zwykły Ląd Góra {T}: Dodaj {R} do swojej puli many.  – zwykły ląd

244 Góra 0 Zwykły Ląd Góra {T}: Dodaj {R} do swojej puli many.  – zwykły ląd

245 Góra 0 Zwykły Ląd Góra {T}: Dodaj {R} do swojej puli many.  – zwykły ląd

246 Las 0 Zwykły Ląd Las {T}: Dodaj {G} do swojej puli many.  – zwykły ląd

247 Las 0 Zwykły Ląd Las {T}: Dodaj {G} do swojej puli many.  – zwykły ląd

248 Las 0 Zwykły Ląd Las {T}: Dodaj {G} do swojej puli many.  – zwykły ląd

249 Las 0 Zwykły Ląd Las {T}: Dodaj {G} do swojej puli many.  – zwykły ląd

MAGIC 2014 CORE SET (ZESTAW PODSTAWOWY MAGIC 2014) – SYMBOLE I EMBLEMATY
Numer Nazwa angielska Nazwa polska Kolor Typy Podtypy Tekst zasad

1 Odprysk Istota Odprysk  – 

2 Angel Anioł Biały Istota Anioł Lot
3 Cat Kot Biały Istota Kot  – 
4 Koza Biały Istota Koza  – 
5 Zombie Zombie Czarny Istota Zombie  – 

6 Żywioł Czerwony Istota Żywioł  – 

7 Żywioł Czerwony Istota Żywioł  – 

8 Dragon Smok Czerwony Istota Smok

9 Bestia Zielony Istota Bestia  – 
10 Zielony Istota  – 
11 Wolf Wilk Zielony Istota Wilk  – 

12  –  –  – 

13  –  –  – 

Plains

Island

Island

Island

Island

Swamp

Swamp

Swamp

Swamp

Mountain

Mountain

Mountain

Mountain

Forest

Forest

Forest

Forest

Sliver
Bezbarwn

y

Goat

Elemental

Elemental

Lot
{R}: Ta istota otrzymuje do końca tury +1/+0.

Beast
Saproling Saproling Saproling

Emblem
Liliana of the Dark Realms

Emblemat
Liliana z Mrocznych Krain

Kontrolowane przez ciebie Bagna mają: „{T}: Dodaj {BBBB} 
do swojej puli many”.

Emblem
Garruk, Caller of Beasts

Emblemat
Garruk, Przyzywacz Bestii

Za każdym razem, gdy rzucasz czar istoty, możesz 
wyszukać w swojej bibliotece kartę istoty, umieścić ją na 
polu bitwy, a następnie potasować swoją bibliotekę.
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