
 

Atualização de posicionamento 

Neutras 

 Poção Trovoada agora permite que você escolha 3 unidades adjacentes e fortalece todas as 

unidades, exceto ouro, entre elas (posicionamento). 

 Bomba de Dimerítio agora afeta 5 unidades adjacentes (posicionamento). 

 Corneta do Comandante agora permite que você escolha 5 unidades adjacentes e fortalece 

todas as unidades, exceto ouro, entre elas (posicionamento). 

 Geralt: Aard mudou para longa distância. 

 Geralt: Aard agora permite que você escolha 3 unidades adjacentes na fileira oposta de 

corpo a corpo ou longa distância e afeta todas as unidades, exceto ouro, entre elas 

(posicionamento). 

 Raiar do Dia mudou para Efêmera. Céu Limpo ou Reagrupamento vão para a pilha de 

descarte em vez dela. 

 Marechal de Campo Duda: Agitador agora conta como uma unidade (surgida) de recurso. 

 Marechal de Campo Duda: Agitador agora possui a marcação Efêmera. 

 Marechal de Campo Duda: Companheiro agora conta como uma unidade (surgida) de 

recurso. 

 Marechal de Campo Duda: Companheiro agora possui a marcação Efêmera. 

 Unicórnio agora conta como uma unidade (surgida) de recurso. 

 Unicórnio agora possui a marcação Efêmera. 

 Chironex agora conta como uma unidade (surgida) de recurso. 

 Chironex agora possui a marcação Efêmera. 

 Carpeado agora é invocada antes da habilidade de Kayran ser decidida. 



 A força de Lambert mudou de 6 para 5. 

 A força de Eskel mudou de 6 para 5. 

 Céu Limpo agora remove todos os efeitos de clima no campo de batalha. 

 Cyprian Wily agora causa apenas 3 de dano a uma unidade oponente, exceto ouro. Não tem 

efeito quando removida do tabuleiro. 

 A força de Ciri: Investida mudou de 9 para 8. 

 Unicórnio não tem mais efeito sobre unidades de ouro. 

 Chironex não tem mais efeito sobre unidades de ouro. 

 Tremores de Stammelford agora causa 2 de dano a 6 unidades oponentes aleatórias, exceto 

ouro (se houver). 

 Poção Trovoada não dá mais fortalecimento adicional para bruxos. 

 Poção Andorinha não dá mais fortalecimento adicional para bruxos. 

 Manilhas de Dimerítio agora bloqueiam as unidades que elas afetam, mas não as redefine 

para a base de força. 

 Renovar não pode mais ressuscitar unidades de morte cabal. 

 Unidades reunidas/surgidas agora aparecem à direita da carta que as invoca 

(posicionamento). 

 Quen agora protege de mudanças à base de força. 

 Triss Merigold não pode mais visar unidades de ouro. 

 Veneno de Mantícora agora permite que você escolha 3 unidades adjacentes e causa dano a 

unidades, exceto ouro, entre elas (posicionamento). 

 Todas as habilidades que bloqueiam unidades podem ser usadas também para desbloqueá-

las. Observe que desbloquear não traz de volta recursos que a unidade possuía antes de ser 

bloqueada. 

 A Poção Nevasca agora é uma carta de escolha. Você escolhe entre duas cartas, uma que 

aplica imunidade a clima, e outra que a retira. 

 Reagrupamento agora compra a unidade de bronze no topo do seu baralho. 

 A força de Marechal de Campo Duda: Companheiro mudou de 3 para 1. 

 Marechal de Campo Duda: Companheiro agora afeta unidades dentro de 4 espaços à 

esquerda, exceto ouro (posicionamento). 

 A força de Marechal de Campo Duda: Agitador mudou de 3 para 1. 

 Marechal de Campo Duda: Agitador agora afeta unidades dentro de 4 espaços à esquerda, 

exceto ouro (posicionamento). 

 A força de Cutelo mudou de 5 para 6. 

 Johnny agora bane a carta escolhida em vez de colocá-la no fim do baralho. 

 A força de Wily Cipriano mudou de 5 para 7. 

 Ragh Nar Roog agora remove 2 de base de força de 8 unidades oponentes aleatórias, exceto 

ouro. 

 Mardroeme: Mutagênico agora redefine a base de força da unidade visada com um aumento 

de 2 relativo ao seu valor inicial. 

 Mardroeme: Esporos agora redefine a base de força da unidade visada com uma redução de 

2 relativa ao seu valor inicial. 

 Villentretenmerth agora possui a marcação Morte Cabal. 

 A força de Villentretenmerth mudou de 7 para 4. 



 A força de Yennefer: A Conjuradora mudou de 5 para 4. 

 A força de Operador mudou de 6 para 8. 

Reinos do Norte 

 Cavalaria Pesada da Bandeira de Dun agora é promovida no fim do segundo turno após ser 

usada. 

 A habilidade de Philippa mudou: ela agora dá a opção de usar uma carta especial da sua mão 

e depois comprar uma carta. 

 Protego agora conta como uma unidade (surgida) de recurso. 

 Protego agora possui a marcação Efêmera. 

 Fetulho agora conta como uma unidade (surgida) de recurso. 

 Fetulho agora possui a marcação Efêmera. 

 A força da Médica de Campo mudou de 2 para 4. 

 Especialista em Cerco Kaedweni não perde mais força quando unidades com a marcação 

Máquina são jogadas. 

 A força do Especialista em Cerco Kaedweni mudou de 5 para 4. 

 Dethmold agora pode banir uma carta de qualquer pilha de descarte. 

 A força de Triss: Feitiço Borboleta mudou de 4 para 6. 

 A habilidade de Keira mudou: ela agora define a força da unidade à sua direita para ser igual 

à força da unidade à sua esquerda (se nenhuma delas for ouro). 

 A habilidade de Radovid mudou: ele agora permite que você escolha 3 unidades adjacentes, 

e bloqueia e causa 2 de dano a todas as unidades, exceto ouro, entre elas (posicionamento). 

 John Natalis agora fortalece uma unidade após a outra. Ou seja, ele pode fortalecer a mesma 

unidade várias vezes. 

 A força de Dijkstra mudou de 5 para 1. 

 A habilidade de Dijkstra mudou: ele agora usa uma carta de ouro do seu baralho. 

 Margarita agora faz surgir Adeptas de Aretuza em vez de Adeptos de Ban Ard. 

 Pavetta agora só destrói a(s) unidade(s) mais fraca(s) uma vez. 

 A marcação Implacável foi removida de Triss: Feitiço Borboleta. 

 Dijkstra agora é desleal. 

 A força de Trabuco Reforçado mudou de 5 para 4. 

 A contagem de Trabuco Reforçado mudou de 3 turnos para 1 turno. 

 dano de Trabuco Reforçado mudou de 2 para 1. 

 Vernon Roche agora visa unidades no seu lado também. 

 A força de Shani mudou de 3 para 2. 

 Os valores do fortalecimento de John Natalis mudaram para 3, 2 e 1 respectivamente. 

 A força de John Natalis mudou de 5 para 6. 

 A força do Fetulho mudou de 4 para 5. 

 A força de Dandelion mudou de 3 para 5. 

 Priscilla agora compra uma das cartas virada para baixo. 

 Triss: Feitiço Borboleta agora adiciona 2 de força a todas as unidades na sua mão, exceto 

ouro. 

 A força de Thaler mudou de 6 para 8. 



 Dijkstra agora é ágil. 

 A força de Infantaria Pobre mudou de 2 para 3. 

 A força de Elite Redaniana mudou de 6 para 7.

  

Monstros 

 A habilidade da facção Monstros agora pode manter apenas a carta Eredin e unidades usadas 

da sua mão (ou seja, ela não manterá unidades reunidas/surgidas/ressuscitadas, etc.). 

 Guerreiro Vran agora consome a unidade à esquerda dele (posicionamento). 

 A força de Draug mudou de 6 para 7. 

 A marcação Procriável foi removida de Nekkers. 

 A força de Moira: Sibilante mudou de 7 para 6. 

 A força de Liche mudou de 7 para 8. 

 A força de Moira: Tecelã mudou de 7 para 6. 

 A força do Elemental do Fogo mudou de 5 para 6. 

 A força da Harpia Celaeno mudou de 3 para 5. 

 A força de Nithral mudou de 6 para 8. 

 Gigante de Gelo agora também é fortalecida quando jogada em uma fileira com Geada. 

 A força de Harpia mudou de 3 para 4. 

 Imlerith agora causa 3 de dano a uma unidade, exceto ouro, e 1 de dano a qualquer unidade 

adjacente, exceto ouro (posicionamento). 

 A habilidade de Draug mudou: ela agora causa 1 de dano 7 vezes a unidades oponentes 

aleatórias, exceto ouro. 

 A habilidade de Ge'els mudou: ele agora adiciona 2 de força a cada unidade no seu lado, 

exceto ouro. 

 A força de Golem mudou de 6 para 7. 

 A força de Katakan mudou de 6 para 4. 

 A força de Guerreiro Vran mudou de 5 para 6. 

 A força de Súcubo mudou de 8 para 7. 

 A força de Grifo mudou de 6 para 7. 

 Liche agora faz surgir Névoa somente no lado do jogador. 

Scoia'tael 

 A marcação Implacável foi removida de Aglais. 

 Curandeira Havekar agora fortalece unidades adjacentes (posicionamento). 

 Toruviel agora adiciona 2 de força a todas as unidades dentro de 2 espaços dela quando 

revelada (posicionamento). 

 A habilidade da Contrabandista Havekar agora é acionada após certas habilidades, como 

bloqueio, serem decididas. 

 A força do Defensor de Mahakam mudou de 4 para 5. 

 A resiliência do Defensor de Mahakam agora dura apenas uma rodada. 

 A habilidade da Contrabandista Havekar não é mais acionada por cartas de ouro. 

 A força da Contrabandista Havekar mudou de 5 para 4. 



 A força de Saskia mudou de 9 para 7. 

 A força de Zoltan Chivay mudou de 5 para 8. 

 A resiliência de Zoltan Chivay agora dura apenas uma rodada. 

 Barclay Els não tem mais efeito sobre unidades de ouro. 

 Iorveth não pode mais visar unidades de ouro. 

 A força de Sapadores Vrihedd mudou de 4 para 8. 

 A habilidade de Sapadores Vrihedd agora é uma emboscada, acionada depois de 2 turnos. 

 Caçadora de Dol Blathanna agora causa 5 de dano a unidades adjacentes quando revelada 

(posicionamento). 

 A força de Milva mudou de 7 para 8. 

 Ithlinne agora permite que você escolha 3 unidades adjacentes e bloqueia ou desbloqueia 

unidades, exceto ouro, entre elas (posicionamento). 

 Iorveth agora pode visar unidades no seu lado também. 

 A força de Auxiliar Havekar mudou de 3 para 6. 

 valor do fortalecimento de Auxiliar Havekar mudou de 3 para 2. 

 A base de força de Malena mudou de 6 para 8. 

 Iorveth mudou para longa distância. 

 Aglaïs mudou para cerco. 

 Isengrim mudou para longa distância. 

 Ithlinne mudou para longa distância. 

 A força de Iorveth mudou de 6 para 7. 

Nilfgaard 

 A Carcaça de Vaca que o Lançador de Podridão faz surgir agora é acionada no fim da segunda 

rodada após aparecer. 

 A força de Auckes mudou de 7 para 8. 

 Joachim de Wett agora fortalece a unidade usada antes que ela entre no campo de batalha. 

 A força do Besteiro da Infantaria Negra mudou de 5 para 4. 

 Carregador do Estandarte de Nauzicaa agora fortalece unidades adjacentes 

(posicionamento). 

 A força de Cantarella mudou de 6 para 12. 

 Cantarella agora perde 6 da base de força quando não estiver espionando. 

 A habilidade de Sentinela Imperial agora é acionada antes da habilidade do líder ser decidida. 

 Observador mudou para longa distância. 

 Letho de Gulet agora bane unidades dentro de dois espaços dele (posicionamento). 

 valor do fortalecimento de Brigada Imperial mudou de 3 para 2. 

 Assassinato não causa mais dano a suas unidades. 

 Agora quando Cantarella compra uma carta, você pode clicar nela para mantê-la. 

 A habilidade de Cahir mudou: ele agora reativa apenas a habilidade do seu líder e deixa seu 

oponente comprar uma carta de bronze revelada. Ele não faz nada se seu oponente passou. 

 A habilidade de Cynthia agora não faz nada se seu oponente passou. 

 A habilidade de Albrich agora não faz nada se seu oponente passou. 

 A força de Vattier de Rideaux mudou de 7 para 8. 



 A Brigada Imperial agora também é fortalecida quando você usa uma unidade espiã depois 

que a brigada já estiver no tabuleiro. 

 Emissário agora faz com que você compre as 2 unidades de bronze no topo do seu baralho. 

Você usa uma e embaralha a outra no seu baralho. 

 A força de Ciri Falsa mudou de 3 para 6. 

 A força de Lançador de Podridão mudou de 4 para 6. 

 Assassinato agora bloqueia seu alvo. 

 Tibor Eggebracht agora faz seu oponente comprar a carta de bronze que estiver no topo do 

baralho dele. 

Skellige 

 Capitão Pirata do Clã Dimun agora é fortalecido quando você descarta uma unidade 

enquanto ela está no seu baralho, mão ou campo de batalha. 

 A habilidade de Donar an Hindar mudou para: "Imune a clima. Compre uma carta. Você 

poderá mantê-la ou descartá-la para comprar outra". 

 Restauração não pode mais ressuscitar unidades de morte cabal. 

 Harald, o Aleijado, agora causa 2 de dano a todas as unidades oponentes, exceto ouro. 

 Bardo do Clã Heymaey agora fortalece unidades adjacentes (posicionamento). 

 Dracar Bélico agora aciona quando unidades são descartadas. 

 Armeiro do Clã Tordarroch agora redefine unidades enfraquecidas dentro de 4 espaços à 

esquerda (posicionamento). 

 Senhor de Undvik agora conta como uma unidade (surgida) de recurso. 

 Hemdall agora é uma carta efêmera. 

 Hemdall agora conta como uma unidade (surgida) de recurso. 

 Covarde Revivido agora possui a marcação Efêmera. 

 Covarde Revivido agora conta como uma unidade (surgida) de recurso. 

 Senhor de Undvik agora possui a marcação Efêmera. 

 A Baleia Espectral agora conta como uma unidade (surgida) de recurso. 

 A Baleia Espectral agora possui a marcação Efêmera. 

 As cópias de Escudeira dos Drummond agora são colocadas à direita da carta usada 

originalmente (posicionamento). 

 A força de Holger Mão-Negra mudou de 4 para 6. 

 A força de Javali Selvagem dos Mares mudou de 8 para 6. 

 A habilidade de Javali Selvagem dos Mares mudou: ele agora causa 3, depois 2, depois 1 de 

dano a unidade(s), exceto ouro. 

 A força de Dracar Bélico mudou de 5 para 4. 

 A força de Birna Bran mudou de 12 para 10. 

 Birna Bran agora compra 2 cartas em vez de 3. 

 Cerys agora é fortalecida pela Guarda da Rainha mesmo quando bloqueada (seja na pilha de 

descarte ou no campo de batalha). 

 A força de Morkvarg mudou de 7 para 6. 

 A força de Djenge Frett mudou de 6 para 8. 

 Guerreiro do Clã An Craite agora perde 1 de força ao invés de 2 ao ser usado. 



 A força de Saqueador Berserker mudou de 4 para 7. 

 A força de Berserker Indomável mudou de 4 para 6. 

 A força de Urso Feroz mudou de 8 para 11. 

 A força de Guarda da Rainha mudou de 2 para 3. 

 Rei Bran não fortalece mais as unidades que ele descarta. 

Correções gerais 

 Reorganização dos baralhos básicos na tela de seleção de baralhos. 

 Remoção de marcações de líderes. 

 Várias correções nas dicas. 

 Correção de um problema que fazia com que Lanceiro de Alba recebesse dano de Urso 

Selvagem ou de Armadilha de Bola de Fogo antes de receber Quen. 

 Correção de um problema que fazia com que cartas com base de força 0 permanecessem no 

meio do tabuleiro depois de usar Isca nelas. 

 Clarificação da interação das cartas com o baralho (comprar e embaralhar). 

 Correção de um problema que fazia com que Yennefer: A Conjuradora causasse dano da 

pilha de descarte após ser destruída pela Carcaça de Vaca. 

 Correção de um problema que fazia com que Nevolosos não contasse como destruída ao 

deixar/remover a Névoa. 

 Correção de um problema que fazia com que Invasores do Clã An Craite descartada por 

Arminho não acionasse certas cartas, como Dracar Bélico ou Capitão Pirata do Clã Dimun. 

 Correção de um problema que fazia com que a habilidade de Arminho não funcionasse 

enquanto você ainda tivesse uma carta na mão. 

 Correção de um problema que fazia com que a habilidade de Dracar Bélico não acionasse 

quando Arminho descartava uma carta especial e uma unidade. 

 bloqueio agora bloqueia Morkvarg e as habilidades de Ciri: Investida. 

 Unidades fortalecidas no baralho agora terão sua força propriamente redefinida quando 

movidas para a pilha de descarte. 

 Correção de um problema que fazia com que o bloqueio não fosse visível na pilha de 

descarte e com que Olgierd e Carpeado o ignorassem. 

 Correção de um problema que fazia com que a tela de Notificações de Recompensa/Espólios 

de Guerra não aparecesse para alguns jogadores. 

 Correção de um problema que fazia com que a imagem de Morkvarg ficasse corrompida após 

ele ser destruído por Villentretenmerth. 

 Correção de um "Erro desconhecido" que aparecia quando eram comprados barris demais. 

 Correção de um problema que fazia com que algumas imagens de cartas fossem trocadas 

pelas de outras cartas. 

 Correção de um problema que às vezes fazia com que novas cartas não fossem adicionadas 

imediatamente à coleção. 

 som não deverá mais falhar quando o dispositivo de áudio for configurado para uma taxa de 

amostragem maior do que 96 kHz. 

 Correção de um travamento ao fechar o aplicativo pelo botão "x". 

 Correção de um problema que fazia com que o botão "Parar de procurar" às vezes não 

funcionasse. 



 Correção das mensagens do tutorial de acordo com as últimas mudanças no design. 

 Correção de um travamento na edição/criação de baralhos, provavelmente causado pelas 

configurações de região do computador ajustadas para locais de língua diferente do inglês. 

 Correção de um problema que fazia com que O Último Desejo não acionasse as habilidades 

de Capitão Pirata do Clã Dimun ou de Dracar Bélico. 

 Correção de um problema que às vezes resultava em uma compra imediata na terceira 

rodada. 

 Correção de um problema que fazia com que usar a Bomba de Dimerítio para rebaixar 

unidades em clima acabasse redefinindo-as para a base de força e ignorando o clima. 

 Os blocos do menu principal não ficam mais pretos quando a resolução é modificada. 

 jogo não deverá mais travar após o computador entrar em modo de suspensão. 

 Correção de um problema que fazia com que cartas criadas pelo Johnny não tivessem 

imagem ou descrição e não pudessem ser usadas. 

 Correção de um problema que fazia com que Donar an Hindar não pudesse descartar cartas 

especiais se apenas sobrassem no baralho cartas de bronze. 

 Correção de um problema que fazia com que Urso Selvagem causasse 2 de dano a Nevolosos. 

 Correção de um problema que fazia com que usuários às vezes ficassem presos na tela de 

"Baixando coleção de cartas". 

 Correção de um problema que fazia com que a Caçadora de Dol Blathanna fosse acionada de 

forma incorreta. 

 Mudança na ordem de organização do Construtor de Baralhos e da Coleção para:<br>-

Especiais de bronze<br>-Especiais de prata<br>-Especiais de ouro<br>-Cartas de líder<br>-

Unidades de bronze<br>-Unidades de prata<br>-Unidades de ouro 

 Na Coleção, a contagem de cartas à esquerda é atualizada com base nos filtros selecionados. 

 Correção de um problema que fazia com que a habilidade de Guerreiro Vran fosse acionada 

após ambos os jogadores passarem. 

 Correção de um problema que fazia com que a habilidade de Carcaça de Vaca fosse acionada 

após ambos os jogadores passarem. 

 Correção de um problema que fazia com que a habilidade de Cavalaria Pesada da Bandeira 

de Dun fosse acionada após ambos os jogadores passarem. 

 Correção de um problema que fazia com que a habilidade de Dennis Cranmer fosse acionada 

após ambos os jogadores passarem. 

 Correção de um problema que fazia com que Joachim De Wett comprasse uma unidade 

aleatória (exceto ouro) em vez daquela no topo do baralho. 


