Feurball (tulipallo)
Pelaa kun lähetät velhosi lohikäärmeen kimppuun. Velhon voima on 4.
Glas der Hellsicht (ennustuslasi)
Pelaa ennen aarteidenjakoa. Ota säkistä viisi aarretta ja valitse niistä kaksi, jotka tulevat jakoon mukaan. Palauta loput säkkiin.
Handschuch der Vermeuhrung (kasvamiskäsine)
Pelaa kun nostat taikaesinekortteja aarteidenjaon yhteydessä. Nosta kolme korttia yhden sijaan.
Langfinger (pitkäkynsi)
Pelaa aarteiden jaon jälkeen, jos et itse ottanut siihen osaa ja jos varkaasi on edessäsi oikein päin. Ota yksi aarre joltakin jakoon osallistuneelta pelaajalta.
Pulver der Erneuerung (uudistuspulveri)
Pelaa ennen aarteiden jakoa. Valitse tietty määrä aarteita kasasta ja vaihda ne uusiin, satunnaisesti säkistä nostettuihin.
Pulver der Schwäche (heikkouspulveri)
Pelaa kun seikkailijat voittavat lohikäärmeen juuri tasaluvulla. Lohikäärmeen voima nousee yhdellä.
Ring der Erinnerung (muistojen sormus)
Pelaa vuorosi alussa. Käännä kaikki nurinpäin olevat seikkailijasi oikein päin.
Ring der Verwirrung (sekoitussormus)
Pelaa heti kun aarteiden jako on tehty, riippumatta siitä olitko itse mukana vai et. Vaihda kahden muun pelaajan osuudet keskenään.
Samthandschuch (kaksoiskäsine)
Pelaa kun varkaasi poimii aarteita toiselta pelaajalta. Saat ottaa kaksi aarretta yhden sijaan.
Saugrohr (imuletku)
Pelaa kahden pelaajan vuorojen välissä. Voit vaihtaa kaksi aarretta kahden eri avoimen lohikäärmekasan välillä.
Schwert +1 (miekka +1)
Pelaa, kun lähetät seikkailijasi. Seikkailijan arvo nousee yhdellä.
Stein der Verwirrung (sekoituskivi)
Pelaa kun toinen pelaaja haluaa varastaa sinulta. Saat valita, minkä aarteen varas saa.
Tauschpulver (vaihtopulveri)
Pelaa kahden pelaajan vuorojen välissä. Vaihda kahden lohikäärmeen ja niiden aarteiden paikkaa. Seikkailijat pysyvät paikoillaan. Lohikäärmettä ei saa siirtää siten, että uudet seikkailijat voittavat sen.
Tauschspiegel (vaihtopeili)
Pelaa kahden pelaajan vuorojen välissä. Voit vaihtaa kolme aarretta kahden eri avoimen lohikäärmekasan välillä.
Unsichtbare Hand (näkymätön käsi)
Kun sinulla on tämä kortti, saat varastaa aarteita lohikäärmeiltä. Saat varastaa vain yhden kerrallaan. Jos jäät kiinni itse teosta, näytä tämä kortti, heitä se pois ja palauta aarre jota olit varastamassa takaisin. Jos joku epäilee sinua huomattuaan aarteiden puuttumisen, et ole jäänyt kiinni itse teosta... Kiinni jäätäessä aiemmin varastettuja aarteita ei tarvitse palauttaa.
Wolke der Abschreckung (pelästyksen pilvi)
Pelaa toisen pelaajan lähetettyä seikkailijan. Pelaajan on otettava seikkailija takaisin ja lähetettävä se eri lohikäärmeen kimppuun.
Zauberglocke (taikakello)
Pelaa kahden pelikierroksen välillä. On markkinoiden aika!
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