Dark Eden – przewodnik po Przynależnościach
Witam w krótkim przewodniku po nacjach w Dark Eden ccg. Poniżej znajdziecie opis
wszystkich kart przynależnościowych w grze z podziałem na narody, Przywódców, Miejsca i
Wojowników. Dodatkowo każdą Przynależność opisałem w kilku zdaniach podsumowując jej
słabe i mocne strony, omawiając pokrótce najskuteczniejsze strategie tworzenia talii.
Przewodnik ten jest przeznaczony dla początkujących graczy, starzy gracze-wyjadacze znają
to wszystko na pamięć.

Horda

Przywódcy

Abdul ma świetną umiejętność - wystawianie wojowników jazdy bez Stajni. Nie do
przecenienia, zwłaszcza, że Horda dysponuje aż pięcioma jednostkami jazdy. Hussein i Samir
też mają niezłe zdolności - dobieranie jednej karty więcej niż to wynika z zasad i możliwość
gry pojazdami innych Przynależności bez wystawiania ambasady. Najmniej przydatny jest
Ali, bo Znajomości - karta common - umożliwiają to samo co potrafi on, a nawet więcej.

Miejsca

Rare, Piżmej spod znaku Półksiężyca, to jakiś mutant, wynaturzenie, ciekawostka. Nikt tym
nie gra. Rzeźnia, uncommon, jest dość rzadka i nie do przecenienia dla Hordy. Umożliwia
tworzenie i przechowywanie ikon żywności z jednostek jazdy odrzucanych w Bilansie.
Załatwia to wszelkie problemy z aprowizacją.

Wojownicy
Jazda

5 jednostek, które są niezbyt zróżnicowane, chociaż o każdej można coś powiedzieć: Mamuty
są bardzo ekonomiczne, Mastodonty nie mogą atakować Wojowników Hordy, Urox jest
Samotnikiem, czyli nie może łączyć się w grupy z innymi Wojownikami, a Wół artyleryjski
dysponuje taktyką lotniczą. Tylko Dwuróg jest anonimowy. Warto zaznaczyć, że żadna z tych
jednostek nie wymaga Kosztu początkowego - nie trzeba płacić za ich wystawienie.
Pojazdy

Tylko Wozy bojowe "Bystre". Prawie ekonomiczne i mają prawie fajną zdolność. Prawie robi
wielką różnicę, dlatego widywane są w grze tylko, gdy Hordziarz gra Samirem, z pojazdami
innych Przynależności.
Piechota

Straszny drobiazg, ale bywają przydatni. Sierżanci i Żołnierze rodu raczej w poważnych
taliach nie występują. Prorocy umożliwiają zagrywanie potężnych Proroctw i muszą być
atakowani przez przeciwnika jako ostatni. Umożliwia to zastosowanie kilku strategii
obronnych. Trenerzy raz na turę mogą przenosić jednostki jezdnych, przydatne np. jeśli nasz
atak kończy się porażką, żeby kogoś uratować. Żołnierz Dżihad, to absolutny hit. Nie
kosztuje, mało je, a za każdego jezdnego współtowarzysza dostaje 2 WB. Wiele razy
widziałem Dżihadów, którzy mieli 11 i więcej WB. Na koniec etatowi samobójcy:

Męczennicy, którzy zwalczają wrogą jazdę i Błogosławione Łzy, śmiertelnie niebezpieczne w
najazdach.

Proroctwa

Skowyt się zbliża robi z jazdy Hordy niezwyciężonych mocarzy. Nasza wola nie zna granic
robi to z każdym Wojownikiem Hordy, ale za cenę złota. Odkrycie prawdziwego wroga i
Odkrycie słabości przeciwnika dają Wojownikom Hordy olbrzymią przewagę w starciu z
Wojownikami przeciwników. Spojrzenie w przyszłość ujawnia karty przeciwników, chociaż
są z tym związane pewne koszty. Prorocze wizje Proroctwem nie są - każdy Wojownik, który
je otrzyma staje się zdolny do wprowadzania do gry Proroctw, tak samo jak Prorocy.
Horda ma różnorodność Przywódców i Wojowników, którzy umożliwiają kombinowanie.
Chociaż Hordziarze znani są z tego, że kombinować nie lubią. Wystarczy im Abdul, miejsca z
ikonami żywności, dużo Wojowników jazdy i do przodu. W takiej talii trzeba mieć jakieś
intrygi do obrony przed nalotami, bo to słaby punkt Hordy. Taką talijkę można urozmaicić o
Proroctwa. Zresztą wariantów jest w Hordzie mnóstwo. Każda talia na Abdula, może też być
wrzucona na Husseina + 5 Stajni. Na Samira można zrobić nawet do kilku talii, zależnie od
tego, jakimi pojazdami się dysponuje. Można go próbować łączyć z jazdą, chociaż nie jest
żadną alternatywą dla Abdula. Można go wzbogacić o Proroków, zyskując ochronę na ziemi,
gdy na Pograniczu będzie jakiś samolot. Wtedy nie zawadzi też kilka Proroctw rzucanych na

Proroków i Wozy bojowe "Bystre". Męczennicy i Skromne zwycięstwa. Wszędobylska
Błogosławiona Łza. Naprawdę mają sporo możliwości.
Jak wspominałem słabą stroną Hordy jest obrona przestrzeni powietrznej. Hordziarze
wymyślili patent z Polami minowymi. Wrzucają ich kilka do talii, stawiają obok Ziem ornych
czy Rzeźni choćby z 1 WB. Wtedy trzeba najpierw najechać pole minowe, a można je
najechać tylko z ziemi. A na lądzie Horda mnóstwo wielkich bestii. Bronić nieba mogą też
Woły artyleryjskie, ale ciężko je uzbierać.
Rzeźnie są niesamowicie przydatne. Mając ich komplet można nie kłopotać się o jadło.
Ponieważ prawie żaden wojownik nie ma Kosztu początkowego do talii wystarczy z Miejsc
wrzucić 5 Rzeźni i 5 Ziem ornych i nic więcej. Taki ekstremalny scenariusz.

Legion

Przywódcy

Marcus umożliwia zagrywanie kart o Przynależności Synów Rasputina, czego większość
graczy nie wykorzystuje, bo Legion ma lepszych wojowników niż Synowie. Nefaryta również
wiele do gry nie wnosi, sprawia, że Wojownicy są Godni Mrocznej Harmonii. Większość
wojowników Legionu, jest Godna tak czy owak.

Wojownicy
Jazda

Sztuk trzy, wszystkie jednostki potężne, ekonomiczne w utrzymaniu, ale każda również droga
w wystawianiu. Powoduje to, że Legioniści preferują talie na samą piechotę.
Piechota

Ożywieńczy legioniści występują tylko w taliach robionych pod nich. Nic równie małego co
oni nie ma w DE. Nassal jest niezbyt mocny, ale przy pomocy Mrocznej Harmonii może
mocno namieszać. Razyda ma sporo WB, jest Godny i potrzebuje rudy, a nie żywności, co

czasami jest zaletą. Jedyną zaś zaletą Pretoriańskiego Łowcy jest jego wysokie WB. Nie jest
Godny, dużo kosztuje i potrzebuje dwóch różnych zasobów. Gomoryjscy Kastraci to
najbardziej niszcząca siła w DE. Nie mają wad - są Godni, darmowi, a ich specjalna zdolność
jest nokautująca - mogą najeżdżać dwukrotnie. Wielokrotnie decydują o zwycięstwie
Legionu. Dodam, że wojownicy piechoty o WB powyżej 3, to same rare.

Mroczna Harmonia

Trucizna i Plugawy głód to Dary Mrocznej Harmonii dedykowane dla jazdy. Trucizna jest
całkiem przydatna - każdy lubi dodatki do WB. Dla piechoty przeznaczone są: Trzęsienie
ziemi - przesuwa miejsce w Krainie, Jasnowidzenie - podgląda karty przeciwnika w trakcie
starcia, Przeraźliwy szał - podwaja WB w trakcie najazdu, Zmiana wyglądu - nasz wojownik
zmienia się w dowolnego innego wojownika piechoty, razem z WB, specjalnymi
zdolnościami itp. Dla wszystkich wojowników są przeznaczone trzy całkiem sprytne Dary:
common Mutacja nekrobioniczna, która sprawia, że Wojownik dysponuje wszystkimi trzema
Taktykami, rare Wyssanie duszy - za każdego zabitego przeciwnika Wojownik dostaje +2
WB, Zalew nekrobioniki - jeśli nasz Wojownik zginie w walce, zginie i jego przeciwnik.
Legion ma jeszcze 2 karty, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii. Jedna to
Mroczne błogosławieństwo, które sprawia, że Wojownik staje się Godny Mrocznej Harmonii.
Druga to Piekielne działko - ekwipunek, który potrzebuje Fabryki, aby go wystawić, a
dołączany jest tylko do pojazdów, którymi przecież Legion nie dysponuje. Nadejście
Valpurgiusa to intryga dostępna dla wszystkich, ale dedykowana do wykorzystywania
Legionu. Dzięki niej można wystawić jednostki Legionu jak za pomocą Ambasady, wszyscy
wojownicy stają się Godni Mrocznej Harmonii, a jednostki Legionu zużywają mniej ikon
zasobów. Korzyści z użycia Nadejścia skutecznie niwelują jego wady – jest to karta
dołączana, a jej Koszt początkowy jest astronomiczny.
Legion to potęga i ty to wiesz... Oczywiście, jeśli masz minimum 10 Wojowników rare.
Zakres wodzów nieco ogranicza możliwości budowania talii. Główne opcje to sama piechota
albo dużo jazdy z domieszką piechoty. Każda z nich może zostać wzbogacona Darami
Mrocznej Harmonii, bądź nie. Talia na piechotę jest piekielnie szybka. Wystarczy, że w ciągu
dwóch pierwszych tur znajdzie się Gomoryjski Kastrat, Przeraźliwy szał i jakiś modyfikator i
robi się groźnie. Aha, grając na jazdę trzeba musowo dorzucić ze dwie Stacje nawożenia, bo
inaczej zabraknie jedzenia dla wojska. Można niby też zagrać na Heretyka dorzucając
wojowników Rasputinów. Tylko że: nie jazdę, bo jest słaba i droga, nie piechotę, bo też jest
słabiutka. Zostają pojazdy, a dla nich trzeba mieć Warsztaty. Pamiętam jednak, że co najmniej
raz udało mi się wygrać talią na pojazdy Synów Rasputina + piechota Legionu.
W Legionie boli też różnorodność i mnogość zasobów do utrzymania. Te rare'y i jazda mają
mnóstwo WB, ale pobierają też niemało zasobów. Więc chcąc zagrać kompletem
Wojowników trzeba mieć w talii 5 Stajni, 5 kopalni, 5 Ziem ornych, 5 Złóż rudy. Dużo tych
miejsc. W talii na samą piechotę odpadną tylko Stajnie, bo Gomoryjscy Kastraci utrzymywani
są żywnością, Razydzi rudą, a Pretory i tym i tym.
Jednak to ograniczenie Legionu zostało zaplanowane. Łatwo dostępne cytadele i niełatwo
dostępne Nadejście Valpurgiusa zwiększają poważnie możliwości dodania paru wojowników

Legionu do wodzów innych Przynależności. Ja uwielbiam dorzucić 3 cytadele i pięciu
Gomoryjskich Kastratów do każdej talii, jaką gram. Luterańskiej Triadzie można dorzucić
piechotę, Hordzie Zhurgony jako ochronę powietrzną, Templariuszom nieco piechoty, żeby
wzmocnić średnią WB, Synom Rasputina dobra piechota również bardzo jest potrzebna.

Synowie Rasputina

Przywódcy

Ta nacja cierpi na niedostatek poważnych liderów. Jest jeden, więcej niż dobry, Kommendant
Leitheusser, który umożliwia wystawianie pojazdów bez Warsztatów. Hrabina Alexandra ma
znośną zdolność, jej pojazdy pobierają o jedną ikonę zasobów mniej niż zazwyczaj. Jednak w
porównaniu z Leitheusserem ta umiejętność wypada blado. Kolejny wódz, Diuk Erich von
Drier jest po prostu żałosny. Może wystawiać Piekielne działka bez ambasady, ale nadal
potrzebuje do tego Fabryki. Ostatni, rare, Diuk Friedrich Rauft umożliwia odrzucenie z ręki
na koniec swojej tury dwóch kart zamiast jednej.

Miejsca

Skład prefabrykatów umożliwia wystawianie Miejsc bez Kosztu początkowego. To bardzo
miło, ale sam ma olbrzymi Koszt początkowy i wystawić to Miejsce to nie lada sztuka. Tunel
pary jest w użyciu dużo częściej, zapewnia 3 ikony paliwa, tak samo jak Pole naftowe o
Przynależności ogólnej, ale ma większe WB i nie można najechać go z powietrza.

Wojownicy
Jazda

Na jazdę Synów składa się głównie "kozacki team". Kozacy w grupie nieznacznie zwiększają
swoje WB. Kozaccy zwiadowcy, chronią przed najazdami każdej Taktyki. Kozaccy
Komendanci dostają +1 bonusu do WB, za każdego Kozaka bądź Kozackiego zwiadowcę.
Wszystkie te jednostki w porównaniu z jazdą innych nacji mają śmiesznie mało WB i
pobierają mnóstwo ikon żywności w stosunku do tegoż WB. Synowie mają jeszcze Stalowe
byki, o WB też niewielkim w porównaniu do przeciwników, ale mogą oni je zwiększyć w
tłumie. Jednak kosztują obrzydliwie dużo złota, tyle, co najsilniejsza jednostka w grze.
Pojazdy

Faliste ogony, to główna siła Synów, najsilniejsza jednostka powietrzna w DE. Wprawdzie
hamulcem ich użycia jest wysoki Koszt początkowy, ale już w utrzymaniu są bardzo
ekonomiczni. Transportery Corariusy jako jedyne są 'darmowe', WB mają wysokie, jednak
nie mogą atakować i pobierają dwa rodzaje zasobów. Ukryte ostrza mają obie wady - wysoki
koszt w złocie i aż 3 ikony pobieranych zasobów. Blitztanki mają te same wady, ale
rekompensuje to olbrzymim WB, największym w grze oraz Taktyką - czołgi są główną siłą
obronną Synów na ziemi.
Piechota

Mnóstwo jednostek, ale tradycyjnie u Synów nieekonomiczne lub niepraktyczne. Aż 3
rodzaje "fabrykantów", czyli Wojowników, których można werbować, jeśli w Krainie ma się
Fabrykę - Flammeni są nieźli do ataków, Schwerwaffe są do niczego, za to Jaegerzy tworzą
świetny tandem z Corariusami. Razem mogą najeżdżać dowolne Miejsce, Przywódców,
dowolną Taktyką. Są jeszcze Szturmowi - rare z mnóstwem ograniczeń oraz Komendanci i
Soldaci - tak malutcy, że nie opłaca się nimi grać.

Synowie dysponują jeszcze jedną sztuką Ekwipunku - Miotaczami płomieni, które dodają 3
WB i anihilują zabitych przeciwników.
Niewdzięczna i trudna do gry Przynależność. Praktycznie do użytku nadaje się tylko jeden
Przywódca i rodzaj Wojowników. Grając przeciwko nim wystarczy więc wrzucić kilka
Braków paliwa, Ja to wezmę i mamy przeciwnika z głowy. No i jeszcze można go spokojnie
najeżdżać ziemią. Obrona ziemi to bardzo słaby punkt Synów. No, chyba że się uzbiera ze
trzy Blitztanki. Wtedy dla odmiany niemożliwością jest przedrzeć się. Z drugiej strony panują
w powietrzu. Tam strasznie łatwo się zdobywa Punkty Zwycięstwa, bo inne Przynależności
niemal nie dysponują latającymi Wojownikami, a ci nieliczni, których mają, są słabsi od
Falistych ogonów.
Jedyną sensowną kombinacją są "fabrykanci". Całkiem mocni jak na piechotę. Tyle, że
pobierają mnóstwo zasobów. Ale znowuż Komandos Jaeger + Corarius to najwypaśniejszy
combos w DE. Tyle, że trudno ich razem utrzymać przy życiu. No i dla Komadosów trzeba
kolejnego zasobu - żywności. A i tak u Synów zawsze trzeba i rudy i paliwa.
Więc szczególnego pola manewru Rasputinowie nie dają. Ich samoloty są też zwykle główną
siłą Samira z Hordy. Uparty Rasputin może też próbować szczęścia łącząc się z Legionem za
pomocą Wielkiego Heretyka Marcusa.
Rasputinowie są upośledzeni pod tym względem. Mają tylko jednego świetnego wodza i
drugiego, który od wieeelkiej biedy jest do czegoś zdatny. Dlatego zdarza im się szukać
szczęścia z Marcusem i Samirem.

Luterańska Triada

Przywódcy

Triada ma dobrych Przywódców i da się pograć wszystkimi. Wprawdzie Elijah, rare, nadaje
się tylko do gier 1:1 lub zespołowych, ale jak na Przywódcę rare w DE, to i tak dobrze. Josef
Gabriel ma genialną umiejętność, za złoto dobiera dodatkowe karty. Sam jednak dostarcza
tylko 1 ikony złota, więc talię pod niego trzeba złotem wręcz przesycić, żeby dobrze działała.
Wojownicy Caina mogą dwukrotnie najeżdżać (zdobywać Punkty Zwycięstwa) w danej turze,
o ile w niej nie atakowali Wojowników przeciwnika. Potężne, tylko, że bardzo rzadko nie
zachodzi konieczność atakowania. Jonah Sand zamienia surowce w złoto w Bilansie, taki
"kamień filozoficzny". Zdolność najłatwiejsza do wykorzystania, nie ma żadnych
uwarunkowań, w odróżnieniu od poprzedników.

Miejsca

Sanktuarium ma śmieszną właściwość, bo dubluje funkcjonalność ogólnodostępnego
uncommonu - Pola minowego. Wytwórnia papki też dubluje ogólnodostępne Miejsce Ziemię orną, na dodatek ma mniej WB. A żywności wcale Triadzie nie brakuje.

Wojownicy
Jazda

Triada ma trzy rodzaje jednostek jazdy, łącznie piętnastu Wojowników, zwani są
Kawalerzystami. Każdy z nich dodaje towarzyszom +1 do WB. Jeśli całą armię wystawimy,
to każdy Kawalerzysta ma WB większe o 14 punktów! Zwiadowcy kawalerii chronią przed
najazdami każdą taktyką i mają najmniejsze WB. Kawalerzyści i Ciężcy kawalerzyści nie
mają innych specjalnych umiejętności, ale w zupełności wystarczą te, które są wspólne dla
wszystkich jednostek kawalerii: nie działają na nich negatywne modyfikatory i jak
wspomniałem powiększają nawzajem swoje WB. Kawaleria Triady, to najbardziej
ekonomiczne jednostki w DE, na dodatek żaden z Kawalerzystów nie kosztuje ani sztuki
złota. W większej ilości są nie do zatrzymania.
Pojazdy

Triada ma aż dwie takie jednostki, ale nie sprawia to, że są w tej dziedzinie potęgą. Palankiny
służą tylko do obrony Krainy przed najazdami, mają małe WB, pobierają aż dwie jednostki
paliwa, są rare i można ich zaatakować z ziemi - niemal każda jednostka jazdy ich zmiecie.
Posępne Rzeźniki też nie zachwycają. Wyłamują się z tradycji Triady, bo mają Koszt
początkowy. WB mają mniejsze od wszystkich innych samolotów występujących w grze.
Mogą służyć tylko do ataku, nie mogą bronić Krainy.
Piechota

Patriarchowie działają analogicznie jak Prorocy w Hordzie. Luterańscy wierni i sierżanci to
takie zapchajdziury, podobne do ich odpowiedników w innych Przynależnościach. Fizylierzy
w grupie mają większe WB, niewiele to pomaga, bo sami z siebie mają malusieńkie. Są
jeszcze dwie jednostki "fabrykantów". Szarzy artylerzyści, którzy chronią przed najazdami
każdą Taktyką, ale niestety może także być atakowany z każdej strony - i z lądu, i z wody, i z
powietrza. Korsarze byliby świetni, gdyby nie ta nieszczęsna Fabryka. Nic nie kosztują, mało
jedzą, a w ataku ich WB się podwaja.

Rytuały

Działanie każdego Rytuału trwa jedną turę. Jak zwykle w DE jest od tego wyjątek, Drżenie
ma działanie jednorazowe, przenosi ono jedno Miejsce w Krainie. Błogosławieństwo, jedyny
Rytuał rare, zwiększa dwukrotnie WB wszystkich Miejsc w Krainie, skutecznie zniechęca to
przeciwników do najazdów. Wyzwanie zwiększa zaś WB Wojowników w obronie, Protekcja
sprawia, że w ataku są nieśmiertelni. Skazaniec zwiększa WB pojedynczego Wojownika aż
trzykrotnie i to w każdej sytuacji, ma to jednak swoją cenę, na koniec tury Wojownik ten jest
odrzucany. Poświęcenie, zgodnie z nazwą, umożliwia poświęcenie jednego Wojownika, aby

pozostali mieli zwiększone WB przy najazdach. Ostatnim Rytuałem jest Przemiana, absolutny
hit, udostępnia ona wszystkim jednostkom Triady wszystkie trzy Taktyki, dzięki czemu
można się wszechstronnie bronić i atakować.
Jest jeszcze jedna karta Triady - Powołanie, która dowolnemu Wojownikowi umożliwia
zagrywanie Rytuałów.
Mocna Przynależność. Całe szczęście, ze tylko jazdę mają sprawną - można więc ich
powstrzymać kartami na jazdę. Jeśli ktoś nie ma Braków żywności, to pozostają uncommony
- Szał i Myślałem, że jej pilnujecie. I ich słabym punktem są Stajnie, bo bez jazdy są
praktycznie niezdolni do działania.
Trochę Triada może sobie pokombinować. Można zagrać z samolotami, Triada ma ich
najwięcej po Synach. Można zagrać z Fabrykami, bo ma piechotę "fabrykantów", znośną.
Można zagrać z Rytuałami, a są całkiem mocne, jedyną ich wadą jest to, że nie są zagrywane
w dowolnym momencie, więc przeciwnicy widzą je w grze i mogą wkalkulowywać ich
działanie w swoje plany. Przywódcę też sobie mogą wybrać spośród wielu i układać talię na
niego w zależności od posiadanych Intryg.
Najmocniejsze talie, jakie można złożyć, to jazda na Sandzie - zero finezji, albo jazda na
Gabrielu z mnóstwem Intryg i masową produkcją złota.

Templariusze

Przywódcy

Montagne to as nad asy, podwaja liczbę złota w Bilansie. Znacznie ułatwia to życie
Templariuszom. Dwaj inni Przywódcy - Serennel i Astinou również kombinują coś ze złotem,
ale w porównaniu z Montagne'm zupełnie się nie liczą. Jeszcze Verage, rare, ma znośną
umiejętność - zwiększa Wojownikom na Pograniczu (w obronie) WB o +1. Jednak jak
wszyscy Przywódcy rare ma strasznie mało ikonek.

Miejsca

Notre Dame to taki pług z wymiennymi wycieraczkamia plus woda w proszku. Dzięki Notre
można werbować Templariuszy za darmo, w dowolnym momencie, i prawie darmo ich żywić.
Ceną za to jest 6 ikon trzech różnych zasobów do wyżywienia, tylko Montagne potrafi to sam
udźwignąć, kolejny powód, dlaczego Templariusze go preferują. No i Notre ma gigantyczne
WB, niełatwo je najechać. Generator energii słonecznej dokładnie dubluje działanie Pola
naftowego. A dla pięciu Płaszczek takie morze paliwa jest całkowicie zbędne.

Wojownicy
Jazda

Dobrze, że jest jeszcze jazda Synów w grze, bo inaczej Templariusze mieliby najgorszą.
Drapieżniak jest tani, ekonomiczny i powstrzymuje najazdy każdej Taktyki. Niestety jest też
Samotnikiem, nie połączy się w grupę z innymi Wojownikami, a WB ma akurat o 1 mniejsze,
niż co potężniejsze jednostki innych nacji. Rogaty Serret ekonomiczny nie jest, ani duży.
Wodny Serret jest wodny i to jego główna wada, w DE większość wydarzeń dzieje się na
lądzie, a nie w wodzie.
Pojazdy

Rare Płaszczka, większa od pojazdów Triady, mniejsza od pojazdów Synów.
Piechota

Tutaj Templariusze nadrabiają braki innych jednostek, tradycyjnie u nich, ich siła rośnie w
tłumie. Commony, Centurionowie i Żołnierze hordy, już w liczbie sztuk czterech potrafią być
groźni. Żołnierze dają bonusy do WB Centurionom, i sami mają niezłą umiejętność pomocną
w starciach z wrogą piechotą. Piechota morska templariuszy niestety wymaga Fabryki do
użycia. Wspierają się wzajemnie, jak i Wodne serrety. Legioniści templariuszy, to ich tajna
broń, ściągają na siebie agresję przeciwników, a ich koledzy mogą bezpiecznie rosnąć w siłę.
Żandarmi zaś to broń jawna. Jak na piechotę mają WB nieco większe od przeciętnego, są w
miarę drodzy do wystawienia (z Montagne'm to czy Notre dame nie problem) i bardzo
ekonomiczni. Dostają bonusy do WB od innych Żandarmów i Żandarmskich Bestali,
maksymalnie mogą mieć 22 WB, prawie dwa razy więcej niż Blitztank! Bestale, rare, służą
głównie do wspierania Żandarmów. WB mają jak na piechotę duże, pobierają dwie ikony i
kosztują mnóstwo, te wszystkie problemy załatwia jednak Notre Dame.
Templariusze są pełni sprzeczności. Niby najsłabsza Przynależność, a prawie zawsze
wygrywają. Dobrego Przywódcę mają tylko jednego - upośledzeni są pod tym względem
prawie tak samo jak Synowie Rasputina. Wojowników rare mają tylko dwóch, jeden mniej
fajny, a bardziej fajny to jedna z najrzadszych kart w DE. Trzy jednostki są praktycznie z gry
wyłączone, bo jedna tylko z Taktyką wodną, druga na Fabrykę, trzecia na Warsztat. A
wszystkich jednostek raptem 10! Tylko Legion ma mniej. Intryg narodowych żadnych. Za to
jest Notre Dame, które jest lepsze od wszystkich Darów, Proroctw i Rytuałów w kupę
wziętych.

Piechota to ich siła, dopóki nie ma w talii ze czterech Żandarmów - niezbyt liczą się w grze,
choćby nie wiem jak kombinowali. Kolejny krok to Notre Dame, bez niego też są o klasę
słabsi. Templariusze właściwie skazani są na grę piechotą i Notre Dame. Każda inna opcja to
proszenie się o lanie. Ale jak już jest i to i to, przeciwnicy mają przegwizdane.

