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Horizontaal
 

1. Kleur bekend van haste creatures en directe schade aan je

tegenstander

 

8. Het format waarbij je alleen met common kaarten mag spelen

 

9. Type Geluiden welke goblins maken als ze dood gaan

 

10. Resource gebruikt om kaartkosten te betalen

 

11. Het officiéle Magic font

 

13. Flavortext van Teferi’s Imp

 

15. Hoeveel tenen heeft jace?

 

18. De stapel kaarten waarmee je speelt

 

19. Creature type dat als enige ras zonder hulp van planeswalkers

won van Phyrexians

 

21. Kaart met als enige effect dat je je hand moet discarden

 

22. Oude naam van “exile”

 

24. Kaart waarop de artist zichzelf als onderwerp gebruikte voor de

art tijidens een “workout fase” in haar leven

 

32. Set waarin per ongeluk 1 mountain geprint werd

 

33. Spell die je alleen mag spelen tijdens je main phase

 

34. De kaart speciaal gemaakt voor het huwelijksaanzoek van

Richard Garfield

 

35. Kleur bekend van lifegain en proberen te beschermen wat je

bezit aan permanents

 

36. Creaturetype wat sterker wordt door de graveyard

 

38. Het fruit uit de flavourtekst van gorilla titan

 

39. Type speelstijl met als doel te winnen doormiddel van een

combinatie van 2 of meer kaarten die samen een zeer sterk effect

hebben

 

40. Wordt gebruikt om de volgorde van spells en abilities te bepalen

Verticaal
 

2. Zonder kleur

 

3. Kleur met als motto: greatness at any cost

 

4. Zone waar kaarten normaal gesproken heen gaan als ze

gespeeld zijn

 

5. Kaart met als naam een Anagram van “Garfield, Phd”

 

6. Type speelstijl waarbij je de tegenstander vertraagd/ontregeld

en op lange termijn te winnen

 

7. Een statische ability zonder enig effect die WotC ooit gebruikte

om een probleem op te lossen

 

10. Naam op de speer van Goblin Grenade (Fallen empires)

 

12. De conditie waardoor creatures niet meteen kunnen aanvallen

 

14. Hobbit achtige wezens uit lorwyn

 

16. Bekende eigenaar van een “schijf" in magic

 

17. Kleur bekend van counterspells en bounce effects

 

20. Het versnellen van de hoeveelheid mana-generatie

 

23. Dit was bijna de naam geweest van Magic voordat er “the

Gathering” achter gezet werd)

 

25. De negen meest krachtige kaarten binnen MtG

 

26. Wie beheert de koopjeshoek op onze site?

 

27. Het uitdelen van 1 directe schade doormiddel van een creature

ability

 

28. Waarvan is Karn gemaakt

 

29. Het stoppen van een krachtig aanvallend creature doormiddel

van een minder sterk creature dat niet zal overleven en de

aanvaller ook niet dood zal maken

 

30. Type speelstijl waarbij je de tegenstander zo snel mogelijk

probeert te overrompelen door middel van creatures

 

31. Een Planeswalker die nooit geboren is

 

37. Kleur bekend van grote trample creatures en grote

hoeveelheden mana
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