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Κατέβηκαν τα λιθόκτιστα σκαλοπάτια όσο πιο ήσυχα μπορούσαν, προσπαθώντας να μη 
γίνουν αντιληπτοί από τα βρωμερά τέρατα που κρύβονταν στις σκιές. Η ξεθωριασμένη 
λάμψη της μαγεμένης πέτρας του Leoric, φώτιζε λίγο το πυκνό σκοτάδι. Η Jain πολύ αργά 
τοποθέτησε ένα βέλος, τραβώντας με χάρη τη χορδή του τόξου, καθώς η μικροκαμωμένη 
σιλουέτα του Tomble φαινόταν να βγάζει τα μαχαίρια του πίσω της. «Κάπου εδώ βρίσκεται» 
ψιθύρισε ο Avric, «προετοιμαστείτε».

«Καλώς ήλθατε, γενναίοι ήρωες» ξαφνικά ακούστηκε να λέει μια βαθιά φωνή μέσα από το 
σκοτάδι. «Φτάσατε τόσο μακριά! Είναι κρίμα που το ταξίδι σας θα τελειώσει εδώ...» Καθώς 
η φωνή χανόταν γελώντας, δεκάδες τερατώδεις φιγούρες εμφανίστηκαν και περικύκλωναν 
τους ήρωες. Η αίθουσα σύντομα γέμισε με τους ήχους της μάχης...

Το Descent: Journeys in the Dark Second Edition είναι ένα παιχνίδι για δύο έως πέντε παίκτες, 
στο οποίο ο ένας παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο του Κυρίαρχου, καθώς οι υπόλοιποι παίρνουν
τους ρόλους των ηρώων. Σε κάθε παρτίδα, οι ήρωες αναλαμβάνουν αποστολές, εφορμώ-
ντας σε επικίνδυνα σπήλαια, αρχαία ερείπια, σκοτεινά μπουντρούμια και καταραμένα δάση.
Στη διαδρομή, θα πολεμήσουν με τέρατα, θα κερδίσουν πλούτη, και θα προσπαθήσουν
να σταματήσουν τον κυρίαρχο από το να καταφέρει τα μοχθηρά του σχέδια.

Πριν από κάθε παιχνίδι, οι παίκτες επιλέγουν μία από τις αποστολές που αναγράφονται στον Οδηγό Αποστολών.
Κάθε αποστολή παρουσιάζει στους παίκτες συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να ολοκληρώσουν, ώστε να κερδίσουν 
το παιχνίδι. Οι ήρωες θα κερδίσουν ή θα χάσουν σαν ομάδα, ενώ ο κυρίαρχος κερδίζει ή χάνει μόνος του.

Το παιχνίδι μπορεί επίσης να παιχτεί σαν εκστρατεία με πολλές αποστολές να συνδέονται μεταξύ τους, 
δημιουργώντας μία επική ιστορία. Κατά την εκστρατεία, οι παίκτες κερδίζουν αναβαθμίσεις και αυξάνουν 
τη δύναμή τους, όσο προχωράνε. Το μεγαλύτερο μέρος του εγχειριδίου αυτού είναι γραμμένο, υποθέτω-
ντας ότι οι παίκτες παίζουν ένα απλό σενάριο (όχι εκστρατεία). Οι κανόνες της εκστρατείας εξηγούνται 
παρακάτω στο εγχειρίδιο αυτό (δείτε «Κανόνες Εκστρατείας» στη σελίδα 19).

Στο παιχνίδι περιλαμβάνονται τα εξής:

Το Εγχειρίδιο αυτό

1 Οδηγός Αποστολών

8 Μινιατούρες Ηρώων

31 Μινιατούρες Τεράτων, αποτελούμενες από:

  5 Zombie, 4 μπεζ και 1 κόκκινο

  5 Goblin Archer, 4 μπεζ και 1 κόκκινος

  5 Cave Spider, 4 μπεζ και 1 κόκκινη

  4 Flesh Moulder, 3 μπεζ και 1 κόκκινο

  4 Barghest, 3 μπεζ και 1 κόκκινο

  2 Ettin, 1 μπεζ και 1 κόκκινο

  2 Elemental, 1 μπεζ και 1 κόκκινο

  2 Merriod, 1 μπεζ και 1 κόκκινο

  2 Shadow Dragon, 1 μπεζ και 1 κόκκινος

9 Ειδικά Εξάπλευρα Ζάρια, αποτελούμενα από:

  1 Μπλε Ζάρι Επίθεσης

  2 Κόκκινα Ζάρια Δύναμης

  2 Κίτρινα Ζάρια Δύναμης

  1 Καφέ Ζάρι Άμυνας

  2 Γκρι Ζάρια Άμυνας

  1 Μαύρο Ζάρι Άμυνας

7 Πλαστικές Βάσεις

8 Καρτέλες Ηρώων

1 Μπλοκ Φύλλων Εκστρατείας

152 Μικρές Κάρτες, αποτελούμενες από:

  84 Κάρτες Κλάσης

  20 Κάρτες Αγοράς Αντικειμένου Πράξης Ι

  14 Κάρτες Αγοράς Αντικειμένου Πράξης ΙΙ

  16 Κάρτες Κατάστασης

  12 Κάρτες Αναζήτησης

  6 Κάρτες Κειμηλίων

84 Μεγάλες Κάρτες, αποτελούμενες από:

  40 Κάρτες Κυρίαρχου

  18 Κάρτες Τεράτων

  12 Κάρτες Αρχηγών

  10 Κάρτες Γεγονότων Ταξιδιού

  4 Κάρτες Ενεργοποίησης

205 Δείκτες, αποτελούμενοι από:

  48 Πλακίδια Χάρτη

  45 Δείκτες Ζημιάς

  35 Δείκτες Κόπωσης

  7 Πόρτες

  16 Δείκτες Ηρώων

  9 Δείκτες Αναζήτησης

  6 Δείκτες Αρχηγών

  10 Δείκτες Στόχων

  8 Δείκτες Χωρικών

  20 Δείκτες Κατάστασης

  1 Δείκτης Αναζωογόνησης
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Το τμήμα αυτό περιγράφει με λεπτομέρεια τα περιεχόμενα.

Στον Οδηγό Αποστολών βρίσκονται όλες οι αποστολές του 
παιχνιδιού, μαζί με την προετοιμασία, τους ειδικούς κανόνες 
και τους στόχους της κάθε μίας. Οι παίκτες ανατρέχουν στον 
οδηγό αυτό όταν επιλέγουν κάθε αποστολή.

Οι Ήρωες και τα τέρατα αναπαριστάνονται 
στο ταμπλό με πλαστικές μινιατούρες. Οι 
μινιατούρες των ηρώων είναι γκρι, ενώ των 
τεράτων είναι μπεζ ή κόκκινες. Τα μπεζ 
τέρατα είναι μικρά τέρατα ενώ τα κόκκινα 
αναπαριστάνουν μεγάλα τέρατα, δηλαδή 
ισχυρότερες εκδοχές των μικρών τεράτων.

Τα ζάρια αυτά χρησιμοποιούνται για την επίλυση επιθέσεων, 
δοκιμασιών ή άλλων στοιχείων που βασίζονται σε τυχαίο 
αποτέλεσμα.

Κάθε καρτέλα Ήρωα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες 
που χρειάζεται ο παίκτης για να παίξει με αυτόν.

Τα φύλλα αυτά χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι εκστρατείας. Οι 
παίκτες σημειώνουν σημαντικές πληροφορίες μεταξύ των 
παιχνιδιών μέσα στην ίδια εκστρατεία.

Οι κάρτες αυτές χωρίζονται σε οκτώ διαφορετικές 
τράπουλες οι οποίες αντιστοιχούν στις οκτώ διαφορετι-
κές κλάσεις ηρώων. Κάθε τράπουλα περιλαμβάνει όλες 
τις ικανότητες και τον αρχικό εξοπλισμό της κλάσης.

Οι κάρτες αυτές αναπαριστάνουν τα διαφορετικά αντικείμε-
να που μπορούν να αγοράσουν οι παίκτες. Χωρίζονται σε 
αντικείμενα Πράξης Ι και Πράξης ΙΙ.

Οι κανόνες για τα διάφορα αποτελέσματα στο παιχνίδι, αναγρά-
φονται στις κάρτες αυτές. Όταν σε μια μινιατούρα επιβληθεί μία 
κατάσταση, οι παίκτες χρησιμοποιούν τις κάρτες αυτές, ώστε να 
ελέγχουν τα αποτελέσματα της κατάστασης.

Οι κάρτες αυτές αναπαριστάνουν χρήσιμα αντικείμενα 
που μπορεί οι ήρωες να ανακαλύψουν σε μία αποστολή. 
Οι κάρτες αναζήτησης τραβιούνται όταν ένας ήρωας 
εκτελέσει την ενέργεια αναζήτησης. Κατά το παιχνίδι 
εκστρατείας, οι ήρωες κερδίζουν και τα χρήματα που 

Οι κάρτες Κειμηλίων αναπαριστάνουν σπάνια και 
πανίσχυρα αντικείμενα σε μια εκστρατεία. Τα αντικείμενα 
αυτά αποκτώνται από τους παίκτες ή από τον κυρίαρχο.

Ο παίκτης κυρίαρχος χρησιμοποιεί τις κάρτες 
αυτές, ώστε να έχει διάφορες ικανότητες, όπως να 
δυναμώσει τα τέρατα ή να στήσει παγίδες στους 
ήρωες. Υπάρχουν βασικές κάρτες Κυρίαρχου με 
τις οποίες ο κυρίαρχος ξεκινάει το παιχνίδι, καθώς 
και κάρτες αναβάθμισης, τις οποίες αποκτάει με 
πόντους εμπειρίας κατά το παιχνίδι εκστρατείας.

Οι κάρτες αυτές αναγράφουν όλες τις πληροφορί-
ες των διαφορετικών τεράτων στο παιχνίδι. Η 
μπροστά μεριά δείχνει τα σημαντικότερα 
χαρακτηριστικά και ικανότητες του τέρατος, 
καθώς η πίσω πλευρά αναγράφει λεπτομερείς 
κανόνες για όλες τις ικανότητες του τέρατος και 
τον αριθμό των μινιατούρων που χρησιμοποιού-
νται ανάλογα με τον αριθμό των ηρώων. Κάθε 
τέρας έχει από μία κάρτα Πράξης Ι και Πράξης ΙΙ.

Ομοίως με τις κάρτες Τεράτων, οι κάρτες αυτές αναγρά-
φουν πληροφορίες για τους ισχυρότερους συμμάχους 
του κυρίαρχου, γνωστούς και ως Αρχηγούς. Κάθε 
αρχηγός έχει από μία κάρτα Πράξης Ι και Πράξης ΙΙ.

Στο παιχνίδι εκστρατείας, οι κάρτες αυτές καθορί-
ζουν αν θα συμβεί κάποιο γεγονός, καθώς οι 
ήρωες ταξιδεύουν μεταξύ τοποθεσιών.

Οι κάρτες αυτές αναγράφουν μία περίληψη των 
γύρων ηρώων και ηγεμόνα, και σημειώνουν τους 
ήρωες που έχουν ολοκληρώσει τη σειρά τους. 
Υπάρχουν σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα, με 
το κάθε ένα να αντιστοιχεί στο χρώμα ενός ήρωα.

Τα πλακίδια αυτά σε μορφή παζλ, αναπα-
ριστάνουν τις τοποθεσίες που εξερευνούν 
οι ήρωες στη διάρκεια του παιχνιδιού. 
Κάθε αποστολή έχει διαφορετικό 
στήσιμο, το οποίο απαιτεί διαφορετικό 
συνδυασμό πλακιδίων. Τα πλακίδια είναι 
διπλής όψεως, με τη μία πλευρά να 
απεικονίζει μία εσωτερική τοποθεσία και 
την άλλη ένα εξωτερικό περιβάλλον.
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Οι δείκτες αυτοί σημειώνουν το ποσό ζημιάς ή κόπωσης 
το οποίο έχει δεχτεί ένας ήρωας σε μία αποστολή. Οι 
δείκτες ζημιάς χρησιμοποιούνται και για τη ζημιά που 
έχουν δεχτεί τα τέρατα και οι αρχηγοί.

Οι πόρτες αυτές τοποθετούνται στον χάρτη, σε 
κάποιες αποστολές. Είναι κανονικές ή κλειδω-
μένες. Πριν ξεκινήσετε να παίζετε, τοποθετή-
στε κάθε πόρτα σε μία πλαστική βάση.

Οι δείκτες αυτοί είναι χρήσιμοι για να σημειώνετε σημαντικές 
πληροφορίες που ζητούν οι οδηγίες ή τα αποτελέσματα καρτών.

Οι δείκτες αυτοί σημειώνουν τις θέσεις μιας αποστολής όπου οι ήρωες 
μπορούν να αναζητήσουν αντικείμενα, φίλτρα και συγκεκριμένα 
στοιχεία της αποστολής. Ένας από τους δείκτες αυτούς έχει διαφορε-
τική πλάτη και χρησιμοποιείται μόνο σε συγκεκριμένες αποστολές.

Οι δείκτες αυτοί αναπαριστάνουν τους αρχηγούς στον 
χάρτη. Η εικονογράφηση κάθε δείκτη αντιστοιχεί σε μία 
κάρτα Αρχηγού.

Αρκετές αποστολές στο παιχνίδι έχουν διαφορετικούς στόχους, 
τόσο για τον κυρίαρχο όσο και για τους ήρωες. Οι δείκτες αυτοί 
σημειώνουν τις τοποθεσίες όπου βρίσκονται οι στόχοι στον 
χάρτη. Οι δείκτες στόχων έχουν διαφορετικά χρώματα, ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις διάφορες αποστολές.

Οι δείκτες αυτοί αναπαριστάνουν τους διάφορους χαρακτήρες 
που συναντούν οι ήρωες στις αποστολές, όπως χωρικούς, 
φύλακες, ή άλλους σημαντικούς χαρακτήρες, σχετικούς με την 
αποστολή. Ο Οδηγός Αποστολών αναγράφει τυχόν ειδικούς 
κανόνες σχετικά με τους χαρακτήρες αυτούς.

Οι δείκτες αυτοί σημειώνουν συνεχείς καταστάσεις από τις οποίες 
μπορεί να επηρεαστούν τα τέρατα. Αντιστοιχούν σε διάφορες 
κάρτες Κατάστασης.

Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει έναν σύμμαχο 
που ελέγχει ένας ήρωας παίκτη. Στην δίπλα περίπτωση σύμμαχος που 
έχει αναζωογονήσει ο Νεκρομάντης.

Πρίν παίξετε Descent: Journeys in the Dark Second Edition για πρώτη φορά, αφαιρέστε 
προσεκτικά όλους τους δείκτες και τα πλακίδια χάρτη από τα χαρτονένια τους πλαίσια. 
Έπειτα, τοποθετήστε τους δείκτες πόρτας, στις πλαστικές τους βάσεις.

Κάποιες από τις μεγαλύτερες μινιατούρες τεράτων απαιτούν μικρή συναρμολόγηση. Οι 
παίκτες απλά τοποθετούν τα κατάλληλα κομμάτια στα αντίστοιχα τέρατα. Αν οι παίκτες 
το επιθυμούν μπορούν να χρησιμοποιήσουν λίγη ειδική κόλλα για τη συναρμολόγηση 
των μινιατούρων.

Η προετοιμασία του παιχνιδιού περιλαμβάνει διαφορετικά βήματα για τον παίκτη κυρίαρχο 
και για τους παίκτες ήρωες. Κάποιες αποστολές μπορεί να έχουν συγκεκριμένες 
οδηγίες προετοιμασίας οι οποίες αναγράφονται στον Οδηγό Αποστολών. Οι 
παρακάτω οδηγίες υποθέτουν ότι οι παίκτες θα παίξουν το βασικό παιχνίδι, το 
οποίο είναι μία απλή αποστολή. Οι παίκτες επίσης μπορούν να παίξουν τις 
αποστολές σαν μέρος μίας εκστρατείας ή με την παραλλαγή Επικού Παιχνιδιού 
(δείτε «Κανόνες Εκστρατείας» και «Επικό Παιχνίδι» στη σελίδα 19).

Πριν ξεκινήσετε, προετοιμάστε το παιχνίδι ως εξής:

Επιλέξτε Αποστολή: Το Descent: Journeyw in the Dark Second Edition 
περιλαμβάνει 16 διαφορετικές αποστολές (μαζί με 4 αποστολές εκστρατείας), 
με την κάθε μία να ακολουθεί συγκεκριμένες οδηγίες προετοιμασίας και 
στόχους τόσο για τους ήρωες όσο και για τον κυρίαρχο. Όταν επιλέγετε την 
αποστολή που θα παίξετε, ανατρέξτε στον Οδηγό Απσοτολών. Για το πρώτο 
σας παιχνίδι προτείνουμε την εισαγωγική αποστολή «First Blood».

Συναρμολογήστε τον Χάρτη: Οι παίκτες ανατρέχουν στο σχεδιάγραμμα «Encounter 1» 
της επιλεγμένης αποστολής, στον Οδηγό Αποστολών, για να δημιουργήσουν τον χάρτη. 
Τοποθετήστε τις πόρτες που χρειάζονται όπως σημειώνεται στον Οδηγό Αποστολών.

Επιλέξτε τους Ρόλους των Παικτών: Οι παίκτες αποφασίζουν ποιός θα αναλάβει 
τον ρόλο του κυρίαρχου. Προτείνεται κυρίαρχος να γίνει ο πιο έμπειρος 
παίκτης. Οι υπόλοιποι παίκτες αναλαμβάνουν τους ρόλους των ηρώων. Αν 
δεν συμφωνούν όλοι, τότε μπορείτε να αποφασίσετε τυχαία (ρίχνοντας ίσως 
ένα ζάρι).

Προετοιμάστε τους Δείκτες: Ξεχωρίστε τους δείκτες ζημιάς, κόπωσης, 
ηρώων και καταστάσεων σε στοίβες ανά είδος. Τοποθετήστε κάθε στοίβα σε 
θέση εύκολα προσβάσιμη από όλους τους παίκτες.

Δημιουργήστε τις Τράπουλες Αναζήτησης και Καρτών Κατάστασης: Πάρτε 
όλες τις κάρτες Αναζήτησης και ανακατέψτε τις καλά. Τοποθετήστε την 
τράπουλα Αναζήτησης κλειστή σε θέση εύκολα προσβάσιμη από τους παίκτες 
ήρωες. Τοποθετήστε τις κάρτες Κατάστασης σε ξεχωριστές στοίβες ανά είδος.

Κάθε ήρωας έχει έναν τύπο, ο οποίος βρίσκεται και πάνω στην 
καρτέλα Ήρωα. Ο τύπος του καθορίζει τις κλάσεις που είναι διαθέσι-
μες για τον ήρωα. Οι τύποι αυτοί είναι:



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΗΡΩΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΧΑΡΤΗ

Αφού ολοκληρώσετε τη Γενική Προετοιμασία, οι παίκτες με τους ήρωες συνεχίζουν την 
προετοιμασία όπως αναγράφεται παρακάτω. Έπειτα ο παίκτης Κυρίαρχος, ακολουθεί 
την Προετοιμασία του Κυρίαρχου (στη δίπλα στήλη).

Πάρτε Κάρτες Ενεργοποίησης και Δείκτες Ηρώων: Κάθε παίκτης ήρωας επιλέγει 
μία κάρτα Ενεργοποίησης και παίρνει τους δείκτες ήρωα που αντιστοιχούν στο 
χρώμα του.

Επιλογή Ηρώων: Όλοι οι παίκτες ήρωες συμφωνούν ποιόν ήρωα θα ελέγχει ο κάθε 
ένας. Κάθε παίκτης επιλέγει μία καρτέλα Ήρωα και παίρνει μαζί την αντίστοιχη 
μινιατούρα ήρωα. Στο παιχνίδι δύο παικτών, ο μοναδικός παίκτης ήρωας, ελέγχει 
δύο διαφορετικούς ήρωες (δείτε «Παιχνίδι δύο παικτών» στη σελίδα 18).

Επιλογή Κλάσεων: Κάθε παίκτης ήρωας επιλέγει μία τράπουλα Κλάσης η οποία 
αντιστοιχεί στο σύμβολο τύπου του επιλεγμένου του ήρωα (βρίσκεται στην καρτέλα 
Ήρωα, δείτε «Τύποι Ηρώων» στη σελίδα 4). Κάθε τύπος έχει διαφορετικές διαθέσι-
μες κλάσεις. Υπάρχουν δύο τέτοιες κλάσεις διαθέσιμες για κάθε τύπο στο παιχνίδι. Η 
κάθε μία καθορίζει τις ικανότητες που θα έχει ο ήρωας στην κλάση. Οποιαδήποτε 
τράπουλα κλάσης δεν έχει επιλεγεί από κάποιον ήρωα, επιστρέφει στο κουτί του 
παιχνιδιού.

Όταν ένας παίκτης επιλέξει κλάση για τον ήρωα του, παίρνει την τράπουλα καρτών 
της κλάσης (δείτε «Επισκόπηση Κάρτας Κλάσης» στη σελίδα 8). Η τράπουλα 
Κλάσης περιλαμβάνει τον αρχικό εξοπλισμό του ήρωα, καθώς και όλες τις δεξιότη-
τες που σχετίζονται με την κλάση. Δεν μπορεί κάποιος παίκτης να επιλέξει κλάση 
ήρωα που δεν ταιριάζει με το σύμβολο τύπου που φαίνεται στην καρτέλα του Ήρωα. 
Επιπλέον, δεν μπορεί κάποιος παίκτης να επιλέξει την ίδια κλάση με κάποιον άλλο 
παίκτη.

Επιλογή Δεξιοτήτων: Κάθε ήρωας ξεκινάει το παιχνίδι με τη βασική δεξιότητα (την 
κάρτα δεξιότητας χωρίς σύμβολο εμπειρίας) και αρχικό εξοπλισμό της τράπουλας 
Κλάσης του.

Όταν παίζετε το βασικό παιχνίδι, οι υπόλοιπες δεξιότητες επιστρέφουν στο κουτί. Οι 
ικανότητες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο στην εκστρατεία ή στην παραλλαγή Επικού 
Παιχνιδιού (δείτε «Κανόνες Εκστρατείας» και «Επικό Παιχνίδι» στη σελίδα 19).

Τοποθέτηση των Ηρώων: Κάθε παίκτης τοποθετεί την μινιατούρα του ήρωα του 
στον χάρτη, στην περιοχή που ορίζουν οι κανόνες της αποστολής για την προετοι-
μασία των ηρώων. Συνήθως σε ένα πλακίδιο εισόδου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ
Ο παίκτης του κυρίαρχου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα αφού οι παίκτες των ηρώων 
ολοκληρώσουν την Προετοιμασία Ηρώων.

Επιλογή Τεράτων: Ο Οδηγός Αποστολών αναγράφει τις επιλογές ομάδων τεράτων 
που είναι διαθέσιμες για τον κυρίαρχο στην αποστολή αυτή. Παίρνει τις κάρτες 
Τεράτων Πράξης Ι (Act I) και τις αντίστοιχες μινιατούρες, τοποθετώντας τις 
μπροστά του. Δείτε «Τέρατα» στη σελίδα 2 του Οδηγού Αποστολών για περισσότε-
ρες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή τεράτων.

Αρκετές αποστολές επίσης απαιτούν συγκεκριμένο αρχηγό, τον οποίο ο κυρίαρχος 
χρησιμοποιεί στην αποστολή. Ο παίκτης του κυρίαρχου παίρνει την κατάλληλη 
κάρτα Αρχηγού Πράξης Ι και τον δείκτη και τα τοποθετεί μπροστά του.

Προετοιμασία της Αποστολής: Ο κυρίαρχος ανατρέχει στο τμήμα «Προετοιμασί-
ας» της επιλεγμένης αποστολής και ακολουθεί τις αναγραφόμενες οδηγίες. Αυτές 
περιλαμβάνουν την τοποθέτηση μινιατούρων τεράτων, δεικτών στόχων, δεικτών 
αναζήτησης και δεικτών χαρακτήρων, όπως σημειώνονται στον χάρτη της αποστολής.

Δημιουργία της Τράπουλας του Κυρίαρχου: Ο κυρίαρχος ανακατεύει τις 15 βασικές 
κάρτες Κυρίαρχου δημιουργώντας την τράπουλα Κυρίαρχου.

Όταν παίζετε το βασικό παιχνίδι, όλες οι υπόλοιπες κάρτες Κυρίαρχου επιστρέφουν 
στο κουτί του παιχνιδιού. Οι κάρτες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο στην εκστρατεία 
ή στην παραλλαγή Επικού Παιχνιδιού (δείτε «Κανόνες Εκστρατείας» και «Επικό 
Παιχνίδι» στη σελίδα 19).

Τράβηγμα Καρτών Κυρίαρχου: Ο παίκτης του κυρίαρχου τραβάει τόσες κάρτες 
Κυρίαρχου όσοι και οι ήρωες που συμμετέχουν και τις κρατάει στο χέρι του (δείτε 
«Κάρτες Κυρίαρχου» στη σελίδα 16).

Αφού όλοι οι παίκτες έχουν ολοκληρώσει την Προετοιμασία Ηρώων και Κυρίαρχου, το 
παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει.

Πλακίδιο Χάρτη: Ένα πλακίδιο είναι ένα μεγάλο κομμάτι χάρτη που σε 
συνδυασμό με άλλα κομμάτια δημιουργούν τον χάρτη της αποστολής.

Θέση: Κάθε πλακίδιο χάρτη αποτελείται από αρκετές τετράγωνες 
θέσεις (όπως αυτή που σημειώνεται με κόκκινο). Οι θέσεις μπορεί να 
ακολουθούν ειδικούς κανόνες, ανάλογα με τα περιεχόμενά τους.

Κωδικός Πλακιδίου: Όλα τα πλακίδια χάρτη έχουν έναν ξεχωριστό 
κωδικό πλακιδίου για εύκολη αναγνώριση. Κάθε κωδικός αποτελείται 
από έναν αριθμό και ένα γράμμα.

Άκρη: Κάθε πλακίδιο χάρτη έχει άκρες σε μορφή παζλ, ώστε να συνδέεται 
με τα υπόλοιπα. Τα μαύρα περιγράμματα ενός πλακιδίου αναπαριστά-
νουν μη προσβάσιμους τείχους, οι οποίοι δεν μπορούν κανονικά να 
διαπεραστούν (δείτε «Μετακίνηση Εκτός Χάρτη» στη σελίδα 9).



ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 4 ΠΑΙΚΤΩΝ)

Κάρτες Τεράτων: Ο παίκτης του κυρίαρχου παίρνει όλες τις κάρτες Τεράτων 
που χρειάζονται για την αποστολή και αναγράφονται στον Οδηγό Αποστο-
λών, και τις τοποθετεί μπροστά του.

Απόθεμα Δεικτών Ζημιάς και Κόπωσης: Τοποθετήστε όλους τους δείκτες 
ζημιάς και κόπωσης σε ξεχωριστές στοίβες, εύκολα προσβάσιμες.

Κάρτες Αναζήτησης: Ανακατέψτε την τράπουλα καρτών Αναζήτησης και 
τοποθετήστε την κλειστή δίπλα στον χάρτη.

Κάρτες και Δείκτες Κατάστασης: Τοποθετήστε όλες τις κάρτες και τους δείκτες 
Κατάστασης σε σημείο που φτάνουν όλοι οι παίκτες.

Ζάρια: Τοποθετήστε όλα τα ζάρια κοντά στο κέντρο του τραπεζιού, ώστε να 
τα φτάνουν όλοι οι παίκτες.

Χάρτης: Ο χάρτης στήνεται στο κέντρο του τραπεζιού, με τις μινιατούρες 
ηρώων και τεράτων, τους δείκτες αναζήτησης και τυχόν δείκτες στόχων, 
τοποθετημένους στις κατάλληλες θέσεις, όπως περιγράφεται στον Οδηγό 
Αποστολών.

Καρτέλες Ηρώων: Οι παίκτες των ηρώων τοποθετούν τις καρτέλες Ηρώων 
τους ανοιχτές μπροστά τους.

Κάρτες Κλάσης: Οι παίκτες των ηρώων τοποθετούν τις κάρτες Κλάσης τους 
ανοιχτές μπροστά τους, δίπλα στις καρτέλες Ηρώων τους.

Κάρτες Ενεργοποίησης και Δείκτες Ηρώων: Οι παίκτες των ηρώων τοποθε-
τούν τις κάρτες Ενεργοποίησής τους μαζί με τους αντίστοιχους δείκτες 
ηρώων μπροστά τους, για γρήγορη επισκόπηση.

Κάρτες Κυρίαρχου: Ο παίκτης του κυρίαρχου ανακατεύει την τράπουλα 
καρτών Κυρίαρχου και την τοποθετεί κλειστή μπροστά του.



Στη σειρά κάθε ήρωα, ο παίκτης του ενεργού ήρωα εκτελεί τα παρακάτω βήματα 
στην σειρά:

Έναρξη της Σειράς: Στο βήμα αυτό, τυχόν αποτελέσματα που επηρεάζουν τον ενεργό 
ήρωα και διαρκούν «μέχρι την έναρξη της επόμενης σειράς σας» ολοκληρώνονται. Επίσης, 
ο παίκτης του ήρωα μπορεί να χρησιμοποιήσει ικανότητες που ενεργοποιούνται «στην 
αρχή της σειράς σας». Έπειτα, ο παίκτης του ήρωα ανανεώνει τις εξαντλημένες κάρτες 
(δείτε «Εξάντληση και Ανανέωση Καρών» στη σελίδα 8).

Εξοπλισμός Αντικειμένων: Αν ο παίκτης επιθυμεί να εξοπλιστεί με διάφορα αντικεί-
μενα, πρέπει να το κάνει στο βήμα αυτό. Το τμήμα Εξοπλισμού των οδηγιών δίνει πλήρεις 
πληροφορίες για τον εξοπλισμό σε κάρτες και τα όρια του τι μπορεί να εξοπλιστεί κάθε 
ήρωας (δείτε «Εξοπλισμός» στη σελίδα 11). Τυχόν επιπλέον αντικείμενα γυρίζουν κλειστά 
και δεν χρησιμοποιούνται μέχρι να τα εξοπλιστεί ξανά ο ήρωας.

Εκτέλεση Ενεργειών: Στη σειρά του κάθε ήρωας, έχει δύο ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 
Μπορεί να τις εκτελέσει με όποια σειρά επιθυμεί, και δεν απαιτείται η αναγκα-
στική εκτέλεση και των δύο. Εκτός κι αν σημειώνεται κάτι διαφορετικό, μία 
ενέργεια πρέπει να ολοκληρωθεί, πριν ο ήρωας εκτελέσει την επόμενή του ενέργεια.

Ο παίκτης μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες, και 
ίσως την ίδια ενέργεια δύο φορές. Δείτε «Λεπτομερής Σειρά Ήρωα» στη σελίδα 
8 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες αυτές.

Γυρισμα Κάρτας Ενεργοποίησης: Αφού ένας ήρωας έχει ολοκληρώσει τις 
ενέργειές του, ο παίκτης γυρίζει την κάρτα Ενεργοποίησής του, ώστε να 
σημειωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η σειρά του για τον τρέχοντα γύρο.

Αφού ο παίκτης γυρίσει την κάρτα Ενεργοποίησής του, ο επόμενος ήρωας ξεκινάει 
τη σειρά του. Μόλις έχουν κλείσει όλες οι κάρτες ενεργοποίησης των ηρώων (και 
δείχνουν πια την περίληψη σειράς του κυρίαρχου), ξεκινάει η σειρά του κυρίαρχου 
(δείτε την «Περίληψη Σειράς του Κυρίαρχου» στη σελίδα 8).

ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ

Μετακίνηση: Ο παίκτης μετακινεί τη μινιατούρα του ήρωα του, τόσες 
θέσεις όση και η Ταχύτητα του ήρωα. Ο ήρωας μπορεί να παρεμβάλει 
μια άλλη ενέργεια κατά τη διάρκεια της μετακίνησης και μετά από την 
ολοκλήρωση της ενέργειας να συνεχίσει και τη μετακίνησή του.

Επίθεση: Ο ήρωας επιτίθεται σε ένα τέρας.

Χρήση Ικανότητας: Ο ήρωας χρησιμοποιεί μία από τις ικανότητες των 
καρτών Κλάσης του, που απαιτεί ενέργεια. Αυτές έχουν το σύμβολο         .

Ξεκούραση: Ο ήρωας αφαιρεί όλη την κόπωση στο τέλος της σειράς του.

Αναζήτηση: Αν ο ήρωας είναι γειτονικά ή μέσα σε μια θέση με δείκτη 
αναζήτησης, μπορεί να τον αποκαλύψει.

Σήκωμα: Αυτή είναι η μόνη ενέργεια που μπορεί να εκτελέσει ένας κατατρο-
πωμένος ήρωας στη σειρά του. Η ενέργεια αυτή επιτρέπει στον ήρωα να 
ανακτήσει ζημιά και προετοιμάζεται για ενεργοποίηση κανονικά στον 
επόμενο γύρο.

Αναζωογόνηση Ήρωα: Ο ήρωας γεμίζει την υγεία ενός κατατροπωμέ-
νου ήρωα σε γειτονική θέση.

Άνοιγμα ή Κλείσιμο Πόρτας: Ο ήρωας ανοίγει ή κλείνει μια γειτονική 
πόρτα.

Ειδική: Διαφορετικές κάρτες ή αποστολές, μπορεί να παρέχουν στους 
ήρωες ειδικές ενέργειες προς εκτέλεση. Οι ενέργειες αυτές είναι είτε 
ξεκάθαρα δηλωμένες «σαν ενέργεια» ή έχουν το σύμβολο   .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΙΡΑΣ ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΗΡΩΑΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΗΡΩΑ

Ονομασία και Τύπος Ήρωα: Η περιοχή αυτή αναγράφει το όνομα 
του ήρωα και τον τύπο στον οποίο ανήκει. Όταν επιλέγετε κλάση, 
το σύμβολο τύπου πρέπει να ταιριάζει με την αντίστοιχη τράπουλα 
Κλάσης, ώστε να μπορείτε να την επιλέξετε.

Χαρακτηριστικά: Εδώ αναγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά 
του ήρωα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι, από πάνω προς τα 
κάτω, ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΖΩΗ, ΑΝΤΟΧΗ και ΑΜΥΝΑ. Η 
Ταχύτητα καθορίζει πόσους πόντους μετακίνησης έχει η 
μινιατούρα του ήρωα όταν εκτελεί ενέργεια μετακίνησης. Η 
Ζωή μιας μινιατούρας είναι το ποσό ζημιάς που μπορεί να 
δεχθεί πριν ηττηθεί, ενώ η Αντοχή αναπαριστάνει τη μέγιστη 
κόπωση που μπορεί να δεχθεί (δείτε «Ζωή και Υγεία» και 
«Κόπωση και Αντοχή» στη σελίδα 13). Η τιμή Άμυνας κάθε 
ήρωα δείχνει τα ζάρια άμυνας που ρίχνει όταν δέχεται επίθεση.

Ικανότητα Ήρωα: Όλοι οι ήρωες έχουν μια ξεχωριστή ικανότητα, 
η οποία αναγράφεται στο σημείο αυτό.

Ιδιότητες: Οι ιδιότητες του ήρωα αναγράφονται στην περιοχή 
αυτή. Οι ιδιότητες αυτές είναι ΙΣΧΥΣ  , ΓΝΩΣΗ      , 
ΘΕΛΗΣΗ    , και ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ     . Οι ιδιότητες αυτές 
συχνά δοκιμάζονται σε διάφορες στιγμές ώστε να ελεγχθεί αν ο 
ήρωας μπορεί να εκτελέσει συγκεκριμένη ικανότητα, να αντέξει σε 
μία ειδική επίθεση τέρατος ή να αποφύγει μια παγίδα του κυρίαρ-
χου (δείτε «Δοκιμές Ιδιοτήτων» στη σελίδα 15).

Ηρωική Ενέργεια: Στην περιοχή αυτή αναγράφεται η ηρωική 
ενέργεια κάθε ήρωα. Όταν ένας ήρωας τη χρησιμοποιήσει, ο 
παίκτης γυρίζει την καρτέλα Ήρωα στην πίσω πλευρά της, 
δείχνοντας έτσι ότι η ηρωική ενέργεια έχει χρησιμοποιηθεί 
(δείτε «Ηρωικές Ενέργειες» στη σελίδα 15).

Το Descent: Journeyw in the Dark Second Edition παίζεται σε έναν αριθμό γύρων. Ένας 
γύρος αποτελείται από μία σειρά για κάθε παίκτη, ξεκινώντας από έναν ήρωα. Κάθε 
παίκτης ολοκληρώνει εντελώς τη σειρά του πριν ξεκινήσει η σειρά του επόμενου 
παίκτη. Σε κάθε γύρο, οι παίκτες των ηρώων αποφασίζουν μεταξύ τους τη σειρά με την 
οποία θα δράσουν. Η σειρά αυτή μπορεί να διαφέρει από γύρο σε γύρο. Αν δεν μπορούν 
να συμφωνήσουν στη σειρά που θα παίξουν, προχωρούν δεξιόστροφα, ξεκινώντας από 
τον παίκτη που κάθεται αριστερά του κυρίαρχου. Αφού όλοι οι ήρωες έχουν ολοκληρώ-
σει τη σειρά τους, ξεκινάει η σειρά του κυρίαρχου. Αφού και ο κυρίαρχος ολοκληρώσει 
τη σειρά του, ο γύρος τελειώνει, και ξεκινάει ένας νέος γύρος.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ



ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ

ΚΕΡ∆ΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΛΑΣΗΣ

ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΚΑΡΤΑΣΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ

Στη σειρά του κάθε ήρωας μπορεί να εκτελέσει οποιεσδήποτε δύο ενέργειες της επιλογής του. 
Το τμήμα αυτό επεξηγεί με λεπτομέρεια τους κανόνες των ενεργειών αυτών.

Όταν ένας ήρωας εκτελεί ενέργεια μετακίνησης, έχει τόσους ΠΟΝΤΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗ-
ΣΗΣ όση και η Ταχύτητα του Ήρωα (αναπαριστάνεται με το σύμβολο    στην 
καρτέλα του Ήρωα). Η μετακίνηση σε μία γειτονική θέση κοστίζει έναν πόντο μετακίνησης 
(με την εξαίρεση εισόδου σε συγκεκριμένα είδη εδάφους. Δείτε «Εδάφη» στη σελίδα 18). Ο 
παίκτης μπορεί να μετακινηθεί λιγότερες θέσεις από την Ταχύτητα του ήρωα του. Ένας 
παίκτης μπορεί επίσης, αν το επιθυμεί να εκτελέσει δύο ενέργειες μετακίνησης την μία μετά 
την άλλη, οπότε ο ήρωας θα έχει πόντους μετακίνησης ίσους με δύο φορές την Ταχύτητά του.

Οι μινιατούρες δεν μετακινούνται σε ή μέσα από θέσεις που περιέχουν μινιατούρες ή 
εμπόδια (δείτε «Εδάφη» στη σελίδα 18). Οι θέσεις αυτές είναι γνωστές σαν ΜΠΛΟΚΑ-
ΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. Ωστόσο, οι μινιατούρες κινούνται διαγωνίως (ακόμη και γύρω 
από γωνίες ή ενδιάμεσα από δύο μπλοκαρισμένες θέσεις) και μέσω φιλικών μινιατού-
ρων. Κάθε ήρωας αντιμετωπίζει όλους τους υπόλοιπους ήρωες σαν φιλικές μινιατούρες, 
ενώ κάθε τέρας αντιμετωπίζει όλα τα τέρατα σαν φιλικές μινιατούρες. Μια μινιατούρα 
δεν μπορεί να ολοκληρώσει την μετακίνησή της στην ίδια θέση με μια άλλη μινιατούρα.

Ένας ήρωας που εκτελεί ενέργεια μετακίνησης, μπορεί να διακόψει την μετακίνηση για 
να εκτελέσει κάποια άλλη ενέργεια, όπως επίθεση, και έπειτα να συνεχίσει με την υπόλοι-
πη μετακίνησή του. Για παράδειγμα, ένας ήρωας με Ταχύτητα «4», μπορεί να μετακινη-
θεί κατά δύο θέσεις, να επιτεθεί, και έπειτα να μετακινηθεί άλλες δύο θέσεις.

Τα τέρατα ακολουθούν τους ίδιους με τους ήρωες κανόνες μετακίνησης, με τη διαφορά 
ότι τα τέρατα δεν μπορούν να δεχθούν κόπωση ώστε να κερδίσουν επιπλέον πόντους 
μετακίνησης (δείτε παρακάτω την «Επιπλέον Μετακίνηση»).

Ένας ήρωας μπορεί να δεχθεί κόπωση για να λάβει επιπλέον πόντους μετακίνησης στη 
σειρά του. Για κάθε κόπωση που δέχεται, ο ήρωας κερδίζει έναν πόντο μετακίνησης. Αν 
ο ήρωας έχει ήδη κόπωση ίση με την Αντοχή του, δεν μπορεί να δεχθεί επιπλέον κόπωση 
για πόντους μετακίνησης (δείτε «Κόπωση και Αντοχή» στη σελίδα 13). Ένας παίκτης 
ήρωα δεν είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει ενέργεια μετακίνησης και να δεχθεί 
κόπωση για να μετακινηθεί. Κατά τη σειρά του, πριν ή μετά την εκτέλεση μιας ενέργειας 
ή κατά την ενέργεια μετακίνησης, ένας ήρωας μπορεί να δεχθεί κόπωση για να κερδίσει 
πόντους μετακίνησης.

Κάποιες κάρτες απαιτούν από τον παίκτη να τις ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ όταν τις 
χρησιμοποιεί. Όταν ένας παίκτης εξαντλεί μία κάρτα, απλά την στρέφει στο 
πλάι, σημειώνοντας ότι έχει χρησιμοποιήσει την ικανότητά της. Στην αρχή της 
επόμενης σειράς του, ο παίκτης ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ όλες τις εξαντλημένες κάρτες του, 
στρέφοντάς τις πίσω στην όρθια θέση. Κανένας παίκτης δεν μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει εξαντλημένες κάρτες του μέχρι να ανανεωθούν και πάλι.

Σύμβολο Τύπου: Το σύμβολο αυτό δείχνει σε ποιόν τύπο ανήκει η 
κλάση. Ο ήρωας πρέπει να έχει το αντίστοιχο σύμβολο τύπου στην 
καρτέλα του ώστε να επιλέξει την κλάση αυτή (δείτε «Ανάλυση 
Καρτέλας Ήρωα» στη σελίδα 7).

Ονομασία Κλάσης: Αυτό είναι το όνομα της κλάσης. Όλες οι 
κάρτες Κλάσεων με το ίδιο όνομα ανήκουν στην ίδια τράπουλα 
Κλάσης.

Ονομασία Ικανότητας: Το όνομα της ικανότητας αναγράφεται 
στην κορυφή της κάρτας μαζί με το όνομα της κλάσης.

Σύμβολο Εμπειρίας: Ο αριθμός αυτός δείχνει πόσους πόντους 
εμπειρίας κοστίζει η απόκτηση της ικανότητας. Οι ήρωες ξεκινούν 
το παιχνίδι με τις κάρτες βασικών ικανοτήτων τους και τον αρχικό 
τους εξοπλισμό. Οι βασικές κάρτες δεν έχουν σύμβολο εμπειρίας.

Κανόνες: Στην περιοχή αυτή βρίσκονται οι κανόνες της ικανότητας.

Κόστος Κόπωσης: Κάποιες ικανότητες απαιτούν ο ήρωας να δεχθεί 
κόπωση για να τις χρησιμοποιήσει. Το ποσό κόπωσης αναγράφεται 
εδώ με το σύμβολο κόπωσης. Τυχόν κάρτα Κλάσης χωρίς κόστος 
κόπωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς κόστος.

Σε κάθε σειρά του κυρίαρχου, ο παίκτης κυρίαρχος, εκτελεί τα παρακάτω βήματα 
στη σειρά αυτή.

Κάθε αποστολή παρέχει συγκεκριμένες συνθήκες νίκης τόσο για τον κυρίαρχο όσο 
και για τους ήρωες. Είναι σημαντικό να προσέξετε ότι οι περισσότερες αποστο-
λές αποτελούνται από δύο μέρη, τα οποία ονομάζονται Encounters. Η 
ολοκλήρωση του Encounter 1 μιας αποστολής δύο μερών δεν καθορίζει τον νικητή 
του συνολικού παιχνιδιού. Η πρώτη πλευρά (ήρωες ή κυρίαρχος) που ικανοποιεί 
την τελική συνθήκη νίκης, κερδίζει το παιχνίδι!

Έναρξη της Σειράς: Κατά το βήμα αυτό, τυχόν αποτελέσματα που επηρεά-
ζουν τον κυρίαρχο και είναι «μέχρι την έναρξη της επόμενης σειράς σας» 
ολοκληρώνονται. Έπειτα, ο κυρίαρχος τραβάει μία κάρτα Κυρίαρχου και 
μπορεί να παίξει όσες κάρτες Κυρίαρχου παίζονται  «στην αρχή της σειράς 
σας». Έπειτα ο κυρίαρχος ανανεώνει τις εξαντλημένες του κάρτες (δείτε 
«Εξάντληση και Ανανέωση των Καρτών» στη σελίδα 8).

Ενεργοποίηση Τεράτων: Ο κυρίαρχος ενεργοποιεί κάθε ομάδα τεράτων του, 
τη μία μετά την άλλη, με οποιαδήποτε σειρά επιθυμεί. Τα τέρατα είναι ομαδο-
ποιημένα ανά είδος και μία ομάδα τεράτων μπορεί να περιέχει τόσο μικρά όσο 
και μεγάλα τέρατα (δείτε «Τέρατα» στη σελίδα 16).

Λήξη του Γύρου: Κάθε ήρωας ανοίγει την κάρτα Ενεργοποίησής του. Έπειτα 
ξεκινάει ο επόμενος γύρος, με τη σειρά του πρώτου ήρωα.
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Όταν ένας παίκτης ήρωα εκτελεί μία ενέργεια επίθεσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα 
από τα όπλα με τα οποία είναι εξοπλισμένος για να επιτεθεί σε μια θέση με τέρας. Το 
όπλο του ήρωα καθορίζει ποιές θέσεις θα έχει ως στόχο ο ήρωας για την επίθεση. Ένα 
όπλο με σύμβολο Κοντινής Επίθεσης (Melee) μπορεί να έχει στόχο μόνο μια γειτονική 
θέση (δείτε «Γειτονικές Θέσεις» στη σελίδα 10), με τη θέση του ήρωα. Ένα όπλο με το 
σύμβολο Μακρινής Επίθεσης (Ranged) μπορεί να έχει στόχο οποιαδήποτε θέση στο 
οπτικό πεδίο του επιτιθέμενου ήρωα (δείτε «Μάχη» στη σελίδα 12).

Οι επιθέσεις των τεράτων ακολουθούν τους ίδιους κανόνες όταν αυτά επιτίθενται σε 
ήρωες, με τη διαφορά ότι αυτά δεν έχουν όπλα. Αντίθετα, το είδος της επίθεσης (Κοντινή 
ή Μακρινή) αναγράφεται στην κάρτα Τέρατος (μαζί με τα ζάρια που χρησιμοποιεί για 
την επίθεση).

Η μάχη γίνεται επιλύοντας τα παρακάτω βήματα στη σειρά. Κάθε βήμα περιγράφεται με 
λεπτομέρεια παρακάτω (δείτε «Μάχη» στη σελίδα 12):

Δήλωση Όπλου και Στόχου: Ο επιτιθέμενος παίκτης επιλέγει ποιό από τα όπλα με 
τα οποία είναι εξοπλισμένος, θα χρησιμοποιήσει για την επίθεση και δηλώνει και τον 
στόχο της επίθεσης (μια θέση με αντίπαλη μινιατούρα). Έπειτα, μαζεύει όλα τα ζάρια 
που θα χρησιμοποιήσει στην επίθεση.

Ρίξιμο Ζαριών: Ο επιτιθέμενος παίκτης ρίχνει τα ζάρια καθώς ο αμυνόμενος ρίχνει 
ταυτόχρονα τυχόν ζάρια άμυνας. Αν μία επίθεση επηρεάζει πολλαπλές μινιατούρες, 
κάθε μινιατούρα ρίχνει ξεχωριστά τα ζάρια άμυνάς της.

Έλεγχος Εμβέλειας: Όταν εκτελεί μια Μακρινή επίθεση, ο επιτιθέμενος παίκτης 
πρέπει να ρίξει αρκετή εμβέλεια, ώστε να φτάσει τον στόχο.

Ξόδεμα Έντασης: Αφού ρίξει τα ζάρια, ο επιτιθέμενος παίκτης μπορεί να ξοδέψει 
αποτελέσματα Έντασης για να ενεργοποιήσει ειδικές ικανότητες.

Απόδοση Ζημιάς: Τυχόν ζημιά που δεν ακυρώνεται από τα ζάρια άμυνας ή άλλες 
ιδιότητες, εφαρμόζεται στις μινιατούρες που επηρεάζονται από αυτή.

Όταν ένας ήρωας εκτελέσει μία ενέργεια χρήσης ικανότητας, μπορεί να χρησιμοποιήσει 
μία ικανότητα της κάρτας Κλάσης του με το σύμβολο   . Ο παίκτης εκτελεί την 
ικανότητα ακολουθώντας τις οδηγίες της κάρτας. Αν η ικανότητα επιτρέπει στον ήρωα 
να εκτελέσει μια επίθεση, ακολουθούνται οι βασικοί κανόνες επίθεσης.

Αρκετές ικανότητες αναγράφουν ένα κόστος κόπωσης στην κάρτα. Ο ήρωας πρέπει να 
δεχθεί το αντίστοιχο ποσό κόπωσης για να εκτελέσει την     που αναγράφεται στην 
κάρτα ή για να ενεργοποιήσει μια ικανότητα που απαιτεί από τον παίκτη να «εξαντλήσει 
την κάρτα» ή να «χρησιμοποιήσει την κάρτα». Δείτε «Κόπωση και Αντοχή» στη σελίδα 
13 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα.

Όταν χρησιμοποιεί μία ικανότητα, ένας ήρωας δεν μπορεί να δεχθεί περισσότερη 
κόπωση από όση αντιστοιχεί στην Αντοχή του. Αν ένας ήρωας φτάσει σε κόπωση ίση με 
την Αντοχή του, ή αν η ικανότητα θα του προκαλέσει την απόκτηση κόπωσης περισσό-
τερης από όση επιτρέπει η Αντοχή, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ικανότητα μέχρι 
να έχει αρκετό απόθεμα κόπωσης.

Όταν ένας ήρωας εκτελέσει μία ενέργεια ξεκούρασης, ανακτά όλη την αντοχή του στο 
τέλος της σειράς του. Σαν υπενθύμιση της ξεκούρασης, τοποθετεί έναν δείκτη ήρωα 
πάνω στην κάρτα Ενεργοποίησής του. Στο τέλος της σειράς του, αφού ο ήρωας γυρίσει 
την κάρτα Ενεργοποίησης, ξεσκαρτάρει τον δείκτη ήρωα και μαζί και όλη την κόπωση 
από την καρτέλα του Ήρωα του.

Κάποιες κάρτες και ικανότητες αναφέρονται σε κενές θέσεις. Ως κενή 
θέση ορίζεται αυτή η οποία δεν περιέχει μινιατούρες και δεν εμποδίζει το 
οπτικό πεδίο ή την μετακίνηση. Εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, 
οι θέσει που περιέχουν δείκτες θεωρούνται κενές για το σκοπό των 
αποτελεσμάτων αυτών.

Κανονικά οι μινιατούρες δεν μπορούν να βγουν από τους τοίχους στα άκρα ενός 
πλακιδίου χάρτη. Ωστόσο, κάποιες αποστολές επιτρέπουν στις μινιατούρες να 
βγουν από τον χάρτη. Αυτό, συνήθως, γίνεται μέσω ενός πλακιδίου εισόδου ή 
εξόδου. Η μινιατούρα πρέπει να μετακινηθεί στην ακριανή θέση ενός πλακιδίου 
εισόδου ή εξόδου (κάτω με κόκκινο) και να ξοδέψει έναν πόντο μετακίνησης. Εκτός 
των πλακιδίων εισόδου και εξόδου, οι μινιατούρες δεν μπορούν να περάσουν από τα 
μαύρα σύνορα των πλακιδίων χάρτη, μιας και αυτά αναπαριστάνουν αδιαπέρα-
στους τοίχους. Ο Οδηγός Αποστολών καθορίζει ποιά πλακίδια χρησιμοποιούνται 
για είσοδο και έξοδο στον χάρτη (αν υπάρχουν τέτοια).

Ο Grisban ο Διψασμένος θέλει να μετακινηθεί πέρα από τους 
τοξότες των goblin στο δωμάτιο αυτό, αλλά οι μινιατούρες των 
τεράτων εμποδίζουν την μετακίνηση των ηρώων, οπότε πρέπει 
να βρει έναν δρόμο γύρω τους.

Η Ταχύτητά του είναι «3», οπότε μπορεί να μετακινηθεί ευθεία, 
αλλά έτσι δεν θα φτάσει πιο κοντά στον διάδρομο που επιθυμεί 
να προσεγγίσει.

Μπορεί να μετακινηθεί διαγωνίως, ώστε να καλύψει μεγαλύτερη απόσταση. 
Οι παίκτες πρέπει να προσέξουν ότι το μαύρο άκρο των πλακιδίων χάρτη 
δεν εμποδίζει τη διαγώνια κίνηση γύρω από γωνίες.

ΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΚΡΙΝΗ

ΑΚΡΙΑΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ
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Όταν ένας ήρωας ή τέρας εκτελεί μια ενέργεια ανοίγματος ή κλεισίματος πόρτας, 
μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει μια γειτονική πόρτα. Κάποιες πόρτες είναι κλειδωμέ-
νες ή σφραγισμένες με ιδιαίτερο τρόπο και δεν ανοίγουν κανονικά. Ανατρέξτε στον 
Οδηγό Αποστολών για ειδικές οδηγίες των περιπτώσεων αυτών. Όταν μια πόρτα 
ανοίξει, αφαιρέστε την από τον χάρτη και αφήστε την κοντά στην αρχική της τοποθεσία. 
Αν αργότερα, κλείσει ξανά, επιστρέψτε την στην αρχική της θέση. Οι μινιατούρες δεν 
μπορούν να μετακινηθούν ή να έχουν οπτικό πεδίο μέσα από κλειστές πόρτες. Οι θέσεις 
που χωρίζονται από κλειστή πόρτα δεν θεωρούνται γειτονικές.

Σε διάφορες αποστολές και εκστρατείες, οι ήρωες μπορεί να αποκτήσουν κάρτες 
Αναζήτησης, κάρτες Αντικειμένων ή κάρτες Κειμηλίων οι οποίες έχουν ενέργειες με 
το σύμβολο    . Οι ενέργειες αυτές μπορούν να εκτελεστούν με τον ίδιο τρόπο 
όπως χρησιμοποιείται η ικανότητα μιας κάρτας Κλάσης. Κάποιες ηρωικές ενέργειες 
έχουν επίσης το σύμβολο    και απαιτούν ενέργεια για να εκτελεστούν (δείτε 
«Ηρωικές Ενέργειες» στη σελίδα 15).

Κάποιες αποστολές παρέχουν επίσης κανόνες για συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες 
εκτελούνται από τους ήρωες κατά τις αποστολές αυτές. Ανατρέξτε στον Οδηγό 
Αποστολών για τις διαθέσιμες ενέργειες.

Ο παίκτης κυρίαρχος παίζει τη σειρά του αφού όλοι οι παίκτες των ηρώων έχουν 
ολοκληρώσει τη δική τους. Στην αρχή της σειράς του, ο κυρίαρχος τραβάει μία 
κάρτα από την κορυφή της τράπουλας Κυρίαρχου. Αφού τραβήξει την κάρτα, 
μπορεί να παίξει όσες κάρτες ορίζουν ότι παίζονται «στην αρχή της σειράς σας», 
συμπεριλαμβανομένης της κάρτας που μόλις τραβήχτηκε. Όλες οι κάρτες Κυρίαρ-
χου ορίζουν τη χρονική στιγμή που μπορούν να παιχτούν (δείτε «Κάρτες Κυρίαρ-
χου» στη σελίδα 16).

Το μεγαλύτερο μέρος της σειράς του κυρίαρχου ξοδεύεται ενεργοποιώντας τα 
τέρατά του. Ο κυρίαρχος μπορεί να ενεργοποιήσει κάθε τέρας του στον χάρτη από 
μία φορά στη σειρά του. Μπορεί να εκτελέσει μέχρι και δύο ενέργειες με κάθε τέρας 
που ενεργοποιεί. Κάθε τέρας μπορεί να εκτελέσει μία μόνο επίθεση ανά ενεργοποίη-
ση.

Τυχόν θέσεις που έχουν κοινή πλευρά ή γωνία μεταξύ τους, θεωρού-
νται γειτονικές. Στο παραπάνω παράδειγμα, όλες οι κόκκινες θέσεις 
βρίσκονται γειτονικά στον Avric Albright. Όλες οι θέσεις γειτονικά 
μιας μινιατούρας βρίσκονται επίσης στο οπτικό πεδίο της μινιατού-
ρας (δείτε «Οπτικό Πεδίο» στη σελίδα 12).

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ

Αν ένας ήρωας βρίσκεται γειτονικά ή πάνω σε μια θέση η οποία περιέχει έναν δείκτη 
αναζήτησης, μπορεί να εκτελέσει μια ενέργεια αναζήτησης για να ψάξει τη θέση. 
Ανοίγει τον δείκτη αναζήτησης και έπειτα τον ξεσκαρτάρει. Αν ο δείκτης δεν είναι 
ξεχωριστός, ο παίκτης ανοίγει την πρώτη κάρτα της τράπουλας Αναζήτησης. Κάποιες 
αποστολές χρησιμοποιούν και τον δείκτη ξεχωριστών αντικειμένων, συγκεκριμένων για την 
αποστολή. Ο παίκτης που ανοίγει έναν τέτοιο δείκτη δεν παίρνει κάρτα Αναζήτησης. Αντίθετα, 
ανατρέξτε στον Οδηγό Αποστολής, για πληροφορίες σχετικά με το τι ανακάλυψε ο ήρωας.

Κάποιες κάρτες Αναζήτησης έχουν αποτελέσματα μιας χρήσης (όπως αναγράφεται σε 
αυτές). Αφού χρησιμοποιηθεί η κάρτα, ο παίκτης την κλείνει και την κρατάει στην 
περιοχή μπροστά του (δείτε «Ανάλυση Κάρτας Αναζήτησης» στη σελίδα 10).

Όταν ένας ήρωας έχει κατατροπωθεί, μπορεί να εκτελέσει μόνο μία ενέργεια σηκώμα-
τος (δείτε «Κατατρόπωση» στη σελίδα 15). Επιπλέον, η ενέργεια αυτή μπορεί να 
εκτελεστεί μόνο από έναν ήρωα ο οποίος είναι κατατροπωμένος. Για να σηκωθεί, ο παίκτης 
ρίχνει δύο κόκκινα ζάρια δύναμης, αναπληρώνοντας ζημιά ίση με τα   που έριξε, 
και αναπληρώνοντας κόπωση ίση με τα   που έριξε. αλλάζει τον δείκτη ήρωα του 
με τη μινιατούρα του και έπειτα κλείνει την κάρτα Ενεργοποίησής του, δηλώνοντας ότι 
η σειρά του έχει ολοκληρωθεί (δεν μπορεί να εκτελέσει άλλες ενέργειες). Αν μια άλλη 
μινιατούρα καταλαμβάνει τη θέση του δείκτη ήρωα, η μινιατούρα του σηκωμένου 
ήρωα τοποθετείται στην κοντινότερη κενή θέση, επιλογής του παίκτη.

Όταν ένας ήρωας εκτελέσει την ενέργεια αναζωογόνησης ήρωα, μπορεί να αναζωογο-
νήσει έναν κατατροπωμένο ήρωα (δείτε «Κατατρόπωση» στη σελίδα 15) του οποίου ο 
δείκτης ήρωα βρίσκεται σε γειτονική θέση.  Ο κατατροπωμένος ήρωας ρίχνει δύο κόκ- 
κινα ζάρια δύναμης, και αναπληρώνει ζημιά ίση με τα     που έριξε, και κόπωση ίση με 
τα      που έριξε, τοποθετώντας τη μινιατούρα του στη θέση του δείκτη του. Αν μια 
άλλη μινιατούρα καταλαμβάνει τη θέση του δείκτη ήρωα, η μινιατούρα του σηκωμένου 
ήρωα τοποθετείται στην κοντινότερη κενή θέση, επιλογής του παίκτη.

Ονομασία: Εδώ αναγράφεται η ονομασία της κάρτας Αναζήτησης.

Χαρακτηριστικά: Εδώ σημειώνονται τα χαρακτηριστικά του αντικει-
μένου. Τα χαρακτηριστικά δεν έχουν δικού τους κανόνες, αλλά άλλοι 
κανόνες ή ικανότητες μπορεί να αναφέρονται στα χαρακτηριστικά αυτά.

Ικανότητα: Τυχόν κανόνες ή ικανότητες του αντικειμένου.

Χρυσός: Όταν παίζετε σε εκστρατεία, ο αριθμός αυτός δείχνει πόσο 
χρυσό κερδίζουν οι παίκτες, επιπλέον των ικανοτήτων που αναγρά-
φονται στην κάρτα.



Ονομασία: Εδώ αναγράφεται η ονομασία του αντικειμένου.

Είδος Επίθεσης: Το σύμβολο αυτό καθορίζει αν το αντικείμενο 
είναι όπλο Κοντινής ή Μακρινής επίθεσης (δείτε «Επίθεση» στη 
σελίδα 9). Οι κάρτες χωρίς κάποιο από τα δύο αυτά σύμβολα 
δεν θεωρούνται όπλα.

Εξοπλισμός Αντικειμένου: Τα σύμβολα αυτά περιορίζουν τα αντικείμε-
να που μπορεί να έχει ένας ήρωας (δείτε «Εξοπλισμός» στη σελίδα 11).

Σύμβολα Ζαριών: Στην περιοχή αυτή φαίνονται τα ζάρια που σχετί- 
ζονται με το αντικείμενο. Αν το αντικείμενο είναι ένα όπλο, τότε 
χρησιμοποιούνται για επίθεση με αυτό. Αν το αντικείμενο είναι Πανοπλία, 
τότε προστίθενται στο σύνολο αμυντικών ζαριών του παίκτη.

Κόστος: Ο αριθμός αυτός δείχνει πόσο χρυσό κοστίζει το αντι- 
κείμενο όταν αγοραστεί.

Χαρακτηριστικά: Εδώ φαίνονται τα χαρακτηριστικά του αντι- 
κειμένου. Δεν ακολουθούν ξεχωριστούς κανόνες, αλλά μπορεί 
άλλες ικανότητες να αναφέρονται σε αυτά.

Κανόνες: Εδώ αναγράφονται τυχόν ειδικοί κανόνες ή ικανότητες.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Η παράγραφος αυτή περιγράφει βασικές έννοιες και μηχανισμούς, όπως τη μάχη, 
τη χρήση αντικειμένων, τις ηττημένες μινιατούρες και άλλα.

Πολλές καταστάσεις στο παιχνίδι, όπως η μάχη ή οι δοκιμασίες χαρακτηριστικών, 
απαιτούν ζαριές για την επίλυσή τους. Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη ζαριών 
στο παιχνίδι, ζάρια επίθεσης, ζάρια δύναμης και ζάρια άμυνας. Κάποια είδη ζαριών 
έχουν διαφορετικές ποικιλίες (όπως κόκκινο και κίτρινο ζάρι δύναμης). Συνήθως 
τα ζάρια αυτά αναμιγνύονται και ρίχνονται μαζί. Οι παίκτες δεν περιορίζονται 
στον αριθμό των ζαριών που υπάρχουν στο παιχνίδι. Αν απαιτούνται περισσότερα 
ζάρια ενός είδους για μια ζαριά, ο παίκτης απλά ρίχνει όσα ζάρια μπορεί, σημειώνει 
το αποτέλεσμα και ρίχνει ξανά όσα χρειάζονται. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 
σύμβολα που υπάρχουν στα διάφορα ζάρια του παιχνιδιού.

   : Το σύμβολο αυτό αναπαριστάνει τη ζημιά που γίνεται με μία ζαριά ή τη ζημιά 
που ανακτάται.

    : Το σύμβολο αυτό, ονομάζεται ένταση και επιτρέπει στους παίκτες να ενεργοποιήσουν 
πανίσχυρες ικανότητες ή να ανακτήσουν κόπωση (δείτε «4. Ξόδεμα Έντασης» στη σελίδα 13).

   : Στη μία πλευρά του ζαριού επίθεσης υπάρχει ένα «Χ», το οποίο σημαίνει 
αποτυχία της επίθεσης (δείτε «2. Ρίξιμο Ζαριών» στη σελίδα 12).

     : Κάποια ζάρια έχουν επίσης έναν αριθμό, ο οποίος καθορίζει την εμβέλεια 
της επίθεσης (δείτε «3. Έλεγχος Εμβέλειας» στη σελίδα 12).

  : Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται στα ζάρια άμυνας και επιτρέπει στον παίκτη 
που τα ρίχνει να ακυρώσει ζημιά (δείτε «5. Ζημιά» στη σελίδα 13).

Κάθε ήρωας μπορεί να κουβαλάει όσες κάρτες Αντικειμένων, Κλάσης και Αναζή-
τησης επιθυμεί. Ωστόσο, ο αριθμός των καρτών αυτών με τις οποίες ο ήρωας 
εξοπλίζεται είναι περιορισμένες. Οι παίκτες των ηρώων σημειώνουν τα αντικείμε-
να που δεν χρησιμοποιούν τοποθετώντας τα ανάποδα ή κάτω από την καρτέλα 
Ήρωα τους. Τυχόν κάρτες Αντικειμένων ή Κλάσης (όπως αρχικός εξοπλισμός) 
χρησιμοποιούνται μόνο αν ο ήρωας έχει εξοπλιστεί με την κάρτα.

Τα σύμβολα αυτά αναπαριστάνουν συγκεκριμένους περιορισμούς εξοπλισμού:

 Οι ήρωες έχουν δύο χέρια. Ο συνδυασμός αντικειμένων με τα οποία εξοπλίζο-
 νται δεν μπορεί να έχει περισσότερα από δύο σύμβολα χεριών συνολικά.

 Κάθε ήρωας μπορεί να εξοπλιστεί με 1 μόνο αντικείμενο Πανοπλίας.

 Κάθε ήρωας μπορεί να εξοπλιστεί με 2 μόνο Λοιπά αντικείμενα.

Οι κάρτες που δεν εμφανίζουν τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω σύμβολα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς. Οι κάρτες αυτές παραμένουν 
ανοιχτές δίπλα στην καρτέλα Ήρωα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΖΑΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα τέρατα ενεργοποιούνται σε ομάδες. Με άλλα λόγια, όλα τα τέρατα ένος είδους 
πρέπει να ενεργοποιηθούν πριν προχωρήσετε στην επόμενη ομάδα. Ο παίκτης του 
κυρίαρχου πρέπει να ενεργοποιήσει όλες τις ομάδες τεράτων στη σειρά του, 
ακόμη κι αν τα ενεργοποιημένα τέρατα δεν εκτελέσουν ενέργειες.

Παράδειγμα: Ο παίκτης του κυρίαρχου έχει μία ομάδα zombies και μία ομάδα �esh 
moulders στον χάρτη. Αποφασίζει να ενεργοποιήσει πρώτα τα zombies του. Ο 
παίκτης του κυρίαρχου πρέπει να ενεργοποιήσει όλα τα zombies του, πριν προχωρή-
σει στην ομάδα των �esh moulders.

Τα τέρατα μπορούν να εκτελέσουν τις εξής ενέργειες, οι οποίες είναι παρόμοιες με 
αυτές των ηρώων (δείτε «Λεπτομερής Σειρά ενός Ήρωα στη σελίδα 8):

Μετακίνηση: Το τέρας μετακινείται τόσες θέσεις μέχρι την Ταχύτητά του (δείτε 
«Μετακίνηση» στη σελίδα 8).

Επίθεση: Το τέρας επιτίθεται σε έναν ήρωα (δείτε «Επίθεση» στη σελίδα 9). Αντίθετα 
με τους ήρωες, κάθε τέρας επιτίθεται μία μόνο φορά σε κάθε του ενεργοποίηση.

Ενέργεια Τέρατος: Κάποια τέρατα έχουν ξεχωριστές ενέργειες οι οποίες σημει- 
ώνονται στην κάρτα τους με το σύμβολο  . Οποιαδήποτε ενέργεια επιτρέπει 
στο τέρας να εκτελέσει μια επίθεση, αυτή υπολογίζεται σαν τη μοναδική 
επίθεση που επιτρέπεται να κάνει στην ενεργοποίησή του.

Άνοιγμα ή Κλείσιμο μιας Πόρτας: Το τέρας ανοίγει ή κλείνει μία γειτονική 
πόρτα (δείτε «Άνοιγμα ή Κλείσιμο μιας Πόρτας» στη σελίδα 10).

Ειδική: Διαφορετικές κάρτες ή αποστολές μπορεί να δίνουν στα τέρατα ξεχωρι-
στές ενέργειες για να εκτελέσουν. Οι ενέργειες αυτές είναι είτε ξεκάθαρα δηλω- 
μένες «σαν μία ενέργεια» ή έχουν το σύμβολο     .

ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΛΟΙΠΑ

ΖΑΡΙ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΖΑΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗΣ ΖΑΡΙΑ ΑΜΥΝΑΣ

ΧΕΡΙΑ



ΟΠΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ

2. ΡΙΞΙΜΟ ΖΑΡΙΩΝ

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

MAXH

1. ∆ΗΛΩΣΗ ΟΠΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ

Παρακάτω ακολουθούν οι αναλυτικοί κανόνες της μάχης. Οι κανόνες αυτοί 
εξηγούν καλύτερα τα βήματα Επίθεσης, η οποία αναφέρθηκε προηγουμένως.

Ο επιτιθέμενος παίκτης δηλώνει σε ποιά θέση επιτίθεται η μινιατούρα του. Η θέση 
στόχος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία αντίπαλη μινιατούρα σαν στόχο της 
επίθεσης. Όταν οι ήρωες επιτίθενται σε μεγάλα τέρατα (μινιατούρες που καταλαμ-
βάνουν περισσότερες από μία θέσεις) είναι σημαντικό οι παίκτες να δηλώνουν την 
ακριβή θέση στόχο, ειδικά για επιθέσεις με τη λέξη κλειδί Blast (Έκρηξη). Μία 
μινιατούρα μπορεί να θέσει ως στόχο μία θέση στο οπτικό της πεδίο (δείτε 
«Οπτικό Πεδίο» στη σελίδα 12). Μία μινιατούρα που κάνει Κοντινή επίθεση, μπορεί να 
επιτεθεί μόνο σε μια γειτονική θέση, ενώ με μία Μακρινή επίθεση μπορεί να έχει ως 
στόχο, οποιαδήποτε μινιατούρα στο οπτικό της πεδίο (ακόμη και γειτονικές θέσεις).

Ο παίκτης πρέπει επίσης να δηλώσει ποιό όπλο χρησιμοποιεί ο ήρωας του. Οι 
ήρωες μπορούν να επιτεθούν με ένα όπλο με το οποίο είναι εξοπλισμένοι ή με τις 
γροθιές τους. Ένας ήρωας που επιτίθεται με τις γροθιές του, θέτει ως στόχο μόνο 
μια γειτονική θέση και ρίχνει μόνο το μαύρο ζάρι επίθεσης. Μόνο οι ικανότητες 
του επιλεγμένου όπλου χρησιμοποιούνται. Αν ο ήρωας είναι εξοπλισμένος με δύο 
όπλα, οι ικανότητες του άλλου όπλου παραλείπονται. Αν ο ήρωας επιθυμεί να 
εκτελέσει Μακρινή επίθεση, πρέπει να επιλέξει ένα όπλο Μακρινής επίθεσης.

Τα τέρατα δεν εξοπλίζονται με όπλα. Τα ζάρια που ρίχνονται για την επίθεσή τους 
καθώς και το είδος της επίθεσης, αναγράφονται στην κάρτα Τέρατος.

Παράδειγμα: H Jain Fairwood έχει εξοπλιστεί με το Yew Shortbow και δύο τοξότες 
των goblins βρίσκονται στο οπτικό της πεδίο, ο ένας γειτονικά και ο άλλος δύο 
θέσεις μακριά. Μιας και έχει ένα όπλο Μακρινής επίθεσης, μπορεί αν θέλει να θέσει 
ως στόχο της, οποιονδήποτε από τους δύο τοξότες goblin.

Ο Leoric of the Book είναι εξοπλισμένος με ένα όπλο Μακρινής 
επίθεσης και θέλει να επιτεθεί. Επιλέγει ως στόχο το ζόμπι. 
Όταν χαράσσει τη γραμμή του οπτικού πεδίου, η γραμμή 
ακουμπάει μόνο στις γωνίες των μπλοκαρισμένων θέσεων και 
δεν περνάει από μέσα τους. Ο Leoric έχει οπτικό πεδίο μέχρι τη 
θέση του ζόμπι.

Η Jain Fairwood είναι επίσης εξοπλισμένη με ένα όπλο Μακρι-
νής απόστασης και θέλει και αυτή να επιτεθεί στο ζόμπι. 
Ωστόσο, όταν χαράσσει τη γραμμή του οπτικού πεδίου από 
οποιαδήποτε γωνία της θέσης της, η γραμμή περνάει μέσα από 
μπλοκαρισμένες θέσεις. Αν η γραμμή αυτή περνάει μέσα από 
μία μπλοκαρισμένη θέση, η θέση στόχος δεν βρίσκεται στο 
οπτικό πεδίο του Ήρωα. Το ζόμπι δεν βρίσκεται στο οπτικό 
πεδίο της Jain και συνεπώς δεν μπορεί να του επιτεθεί.

Για να έχει μια μινιατούρα οπτικό πεδίο σε μια θέση, ο παίκτης μπορεί να σχεδιάσει 
μία μη διακοπτόμενη ευθεία γραμμή από οποιαδήποτε γωνία της θέσης της 
μινιατούρας, προς οποιαδήποτε γωνία της θέσης στόχου.

Αν η γραμμή περνάει από το άκρο ενός πλακιδίου χάρτη, μία πόρτα ή μία μπλοκαρι-
σμένη θέση (μια θέση με μινιατούρα ή εμπόδιο), τότε η θέση στόχος δεν  βρίσκεται 
στο οπτικό πεδίο (δείτε «Παράδειγμα Οπτικού Πεδίου» στη σελίδα 12).

Αν η γραμμή περνάει από το άκρο μίας μπλοκαρισμένης θέσης (δείτε «Παράδειγμα 
Οπτικού Πεδίου» στη σελίδα 12), τότε η θέση στόχος δεν βρίσκεται στο οπτικό πεδίο. 
Ωστόσο, αν η γραμμή αγγίζει μόνο τη γωνία μιας μπλοκαρισμένης θέσης (χωρίς να 
περνάει μέσα από την ίδια τη θέση), τότε η θέση στόχος είναι στο οπτικό πεδίο.

Μιας και οι γειτονικές θέσεις πάντοτε μοιράζονται μία κοινή πλευρά ή γωνία, δεν 
υπάρχει λόγος να χαράξετε μια γραμμή οπτικού πεδίου μεταξύ γειτονικών θέσεων. 
Μία θέση γειτονικά σε μια μινιατούρα είναι στο οπτικό της πεδίο.

Ο επιτιθέμενος παίκτης δημιουργεί το ΣΥΝΟΛΟ ΖΑΡΙΩΝ του μαζεύοντας όλα τα 
ζάρια του όπλου που έχει εξοπλιστεί ή της κάρτας Τέρατος και έπειτα τα ρίχνει για τη 
ζαριά επίθεσης. Αν μία ικανότητα επιτρέπει σε έναν παίκτη να προσθέσει ζάρια στο 
σύνολό του, πρέπει να το κάνει πριν ρίξει τη ζαριά.

Αν ένα Χ εμφανιστεί στο μπλε ζάρι επίθεσης, η επίθεση θεωρείται αποτυχημένη και 
τα υπόλοιπα αποτελέσματα παραλείπονται. Αν δεν εμφανιστεί Χ, τότε ο επιτιθέμενος 
παίκτης προσθέτει όλα τα αποτελέσματα  των ζαριών, καθορίζοντας το ποσό της 
ζημιάς που καταφέρνει με την επίθεσή του.

Ο αμυνόμενος παίκτης, αυτός που ελέγχει δηλαδή τη μινιατούρα που επηρεάζει η 
επίθεση, δημιουργεί το ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΥΝΑΣ του μαζεύοντας όλα τα αμυντικά ζάρια που 
αναγράφει η καρτέλα Ήρωα του (επιπλέον στα ζάρια που μπορεί να του παρέχει ο 
εξοπλισμός ή τα αποτελέσματα καρτών του) ή η κάρτα Τέρατος και τα ρίχνει για την 
αμυντική του ζαριά. Αν μία ικανότητα επιτρέπει σε έναν παίκτη να προσθέσει ζάρια στο σύνολό 
του, πρέπει να το κάνει πριν ρίξει τη ζαριά. Ο αμυνόμενος παίκτης προσθέτει όλα τα αποτελέ- 
σματα   των ζαριών, καθορίζοντας πόση ζημιά της επίθεσης ακυρώνει. Αν πολλές 
μινιατούρες επηρεάζονται από την επίθεση, κάθε μινιατούρα ρίχνει χωριστά το σύνολο 
αμυντικών ζαριών της, σημειώνοντας τα αποτελέσματα.

Αφού όλα τα αμυντικά και επιθετικά ζάρια έχουν ριχτεί, οι παίκτες μπορεί να χρησιμοποιή-
σουν ικανότητες που τους επιτρέπουν να τα ρίξουν ξανά. Οι παίκτες πρέπει να προσέχουν τις 
κάρτες και τις ικανότητες που αναφέρονται συγκεκριμένα σε αμυντικά ζάρια. Εκτός κι αν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό, οι αναφορές αυτές είναι μόνο για τα αμυντικά ζάρια που 
ρίχνονται σε μία επίθεση. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει την 
κάρτα «Iron Shield» για να ρίξει ξανά μια δοκιμασία χαρακτηριστικών.

Παράδειγμα: Το Yew Shortbow της Jain χρησιμοποιεί ένα μπλε ζάρι επίθεσης και ένα 
κίτρινο δύναμης. Ο παίκτης που ελέγχει την Jain Fairwood μαζεύει τα ζάρια αυτά 
καθώς ο παίκτης του κυρίαρχου παίρνει ένα γκρι ζάρι άμυνας για τον τοξότη goblin. Οι 
δύο παίκτες ρίχνουν τα ζάρια τους.

Αν και οι Μακρινές επιθέσεις μπορούν να έχουν ως στόχο, οποιαδήποτε θέση στο 
οπτικό πεδίο του επιτιθέμενου, ο επιτιθέμενος πρέπει να ρίξει αρκετή εμβέλεια στη 
ζαριά επίθεσης, ώστε να καταφέρει ζημιά στον στόχο. Ξεκινώντας από τη θέση που 
βρίσκεται γειτονικά στον επιτιθέμενο (της δικής του επιλογής), μετρήστε θέσεις 
μέχρι τη θέση στόχο. Ο αριθμός αυτός είναι η απόσταση μεταξύ των θέσεων. Οι 
αριθμοί που ρίχτηκαν στα ζάρια είναι η μέγιστη εμβέλεια της επίθεσης. Αν το σύνολο 
που επετεύχθη δεν είναι ίσο ή μεγαλύτερο της απόστασης μεταξύ των θέσεων, τότε 
η επίθεση είναι αποτυχημένη εκτός κι αν η εμβέλεια μπορεί να αυξηθεί (δείτε «1. 
Ξόδεμα Εντάσεων» στη σελίδα 13).

Παράδειγμα: Η Jain ρίχνει εμβέλεια «3» στο μπλε ζάρι επίθεσής της και εμβέλεια «2» 
στο κίτρινο ζάρι δύναμης, σε σύνολο εμβέλειας «5». Μιας και ο τοξότης goblin βρίσκε-
ται μόλις δύο θέσεις μακριά, υπάρχει αρκετή εμβέλεια για να χτυπηθεί ο στόχος.



Κάποιες ικανότητες που αναγράφονται στις κάρτες χρησιμοποιούν συγκεκριμένες 
λέξεις κλειδιά, οι οποίες και εξηγούνται παρακάτω:

Σε μία επίθεση Έκρηξης, όλες οι θέσεις γειτονικά της θέσης στόχου, επηρεάζονται επίσης. Ο 
επιτιθέμενος ρίχνει τα επιθετικά του ζάρια μια φορά και εφαρμόζει το αποτέλεσμα σε κάθε 
μινιατούρα που επηρεάζεται, με την κάθε μινιατούρα όμως να ρίχνει ξεχωριστά τα αμυντικά 
της ζάρια. Μόνο η θέση στόχος πρέπει να βρίσκεται σε εμβέλεια και στο οπτικό πεδίο του 
επιτιθέμενου. Οι επιθέσεις έκρηξης επηρεάζουν τόσο εχθρικές όσο και φιλικές μινιατούρες, και 
μία μινιατούρα μπορεί να επηρεαστεί από Έκρηξη μόνο μια φορά ανά επίθεση.

Σε μία Διαπεραστική επίθεση, η επίθεση αγνοεί τέτοιο αριθμό των αποτελεσμάτων
  του αμυνόμενου παίκτη (είτε της ζαριάς είτε άλλων ικανοτήτων του), όση και 
η τιμή της Διαπέρασης. Η Διαπέραση από πολλαπλές πηγές προστίθεται, κάτι που 
σημαίνει ότι αν μια επίθεση έχει τόσο «Pierce 1» όσο και «Pierce 2», αγνοεί μέχρι 
και 3     .

Η λέξη Έκταση επιτρέπει στη μινιατούρα να χρησιμοποιήσει Κοντινή επίθεση με 
στόχο μία μινιατούρα μέχρι και δύο θέσεις μακριά, αντί μόνο γειτονικές θέσεις. Ο 
στόχος πρέπει να βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του επιτιθέμενου.

Επιθέσεις, δεξιότητες και ικανότητες μπορούν να προκαλέσουν ζημιά (    ) σε 
ήρωες και τέρατα. Η συνολική ζημιά που ένας ήρωας ή ένα τέρας μπορεί να δεχθεί, 
ισούται με τη Ζωή του (αναγράφεται στην καρτέλα Ήρωα ή την κάρτα Τέρατος). 
Όταν ένας ήρωας ή ένα Τέρας δεχθεί ζημιά ίση με τη Ζωή του, η μινιατούρα του 
αμέσως ηττάται (δείτε «Ήττα» στη σελίδα 15). Αγνοήστε τυχόν ζημιά επιπλέον της 
Ζωής της μινιατούρας.

Οι ήρωες δέχονται οικειοθελώς κόπωση (   ) ώστε να χρησιμοποιούν ικανότητες ή 
να μετακινούνται επιπλέον θέσεις. Για να δεχθεί κόπωση, ο παίκτης παίρνει τόσους 
δείκτες κόπωσης όσο και το κόστος και τους τοποθετεί στην καρτέλα του Ήρωα 
του. Όταν χρησιμοποιεί δεξιότητες ή μετακινείται, ένας ήρωας μπορεί να δεχθεί 
κόπωση μέχρι ένα ποσό που ισούται με την Αντοχή του. Αν άλλο αποτέλεσμα του 
παιχνιδιού υποχρεώνει έναν ήρωα να δεχθεί κόπωση επιπλέον της Αντοχής του, 
τότε δέχεται στη θέση της ζημιά, τόση όση η επιπλέον κόπωση.
Μιας και τα τέρατα δεν έχουν τιμή Αντοχής, αν ένα τέρας δεχθεί κόπωση, το 
λαμβάνει σε ζημιά.

Παράδειγμα: Ο Tomble έχει Αντοχή «5» και ήδη έχει δεχθεί τέσσερις κοπώσεις, λόγω 
αποτελεσμάτων του παιχνιδιού. Θέλει να χρησιμοποιήσει τη δεξιότητα «Unseen» 
αλλά έχει κόστος «2», και θα ξεπεράσει την Αντοχή του. Έτσι, δεν μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει την ικανότητα. Αργότερα, τον χτυπάει το αποτέλεσμα «Wither» του Lord 
Merick, που τον υποχρεώνει να δεχθεί δύο κοπώσεις. Δέχεται τη μία κόπωση και μία 
ζημιά, μιας και η δεύτερη κόπωση θα ξεπερνούσε την τιμή της Αντοχής του.

Όταν ένας ήρωας δεχθεί ζημιά ή κόπωση, ο παίκτης παίρνει τον 
αντίστοιχο αριθμό δεικτών ζημιάς ή κόπωσης από το απόθεμα και τους 
τοποθετεί στην καρτέλα του Ήρωα του. Αν ο ήρωας αυτός αργότερα 
ανακτήσει ζωή ή αντοχή, ξεσκαρτάρει τον κατάλληλο αριθμό δεικτών 
ζημιάς ή κόπωσης από την καρτέλα του, επιστρέφοντάς τους στο γενικό 
απόθεμα.

ΜΕΤΡΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ

4. ΞΟ∆ΕΜΑ ΕΝΤΑΣΕΩΝ

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΖΗΜΙΑΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ

BLAST (ΕΚΡΗΞΗ)

PIERCE (∆ΙΑΠΕΡΑΣΗ)

REACH (ΕΚΤΑΣΗ)

Κάποιες ικανότητες απαιτούν από τους παίκτες να μετρήσουν τις θέσεις από τη 
μινιατούρα μέχρι το στόχο της ικανότητας. Όταν μετράτε τις θέσεις για επιθέσεις και 
ικανότητες, αγνοείτε τα εδάφη χωρίς εμπόδιο στις θέσεις αυτές (δείτε «Εδάφη» στη σελίδα 
18). Ο παίκτης πρέπει απλά να επιβεβαιώσει ότι ο στόχος του βρίσκεται σε ικανή εμβέλεια 
για να φτάσει η ικανότητα σε αυτόν. Αν το αποτέλεσμα της ικανότητας επηρεάζει 
μινιατούρες μέσα σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων, το οπτικό πεδίο δεν απαιτείται, εκτός κι 
αν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, όταν υπολογίζετε τις θέσεις για μια ικανότητα, 
υπολογίζονται αυτές πέρα από τις πόρτες, μιας και δεν θεωρούνται γειτονικές.

Αν υπάρχουν αποτελέσματα έντασης (  ) στη ζαριά επίθεσης, ο επιτιθέμενος παίκτης 
μπορεί να ξοδέψει τις εντάσεις αυτές σε διάφορες ικανότητες. Όπλα, δεξιότητες, 
ικανότητες ηρώων, και αντικείμενα με ικανότητες εντάσεων για τον επιτιθέμενο 
παίκτη. Ένα τέρας που επιτίθεται μπορεί να ξοδέψει εντάσεις ώστε να ενεργοποιήσει 
συγκεκριμένες ικανότητες που αναγράφονται στην κάρτα του (δείτε «Ανάλυση 
Κάρτας Τέρατος» στη σελίδα 16).

Κάθε   που ρίχτηκε στην ζαριά επίθεσης μπορεί να ξοδευτεί μία φορά για να ενερ- 
γοποιήσει ικανότητες έντασης. Κάθε ικανότητα έντασης ενεργοποιείται μία μόνο 
φορά ανά επίθεση. Ωστόσο, αν ο επιτιθέμενος έχει πρόσβαση σε δύο διαφορετικές 
ικανότητες έντασης με ίδια αποτελέσματα, μπορεί να τα ενεργοποιήσει και τα δύο αν 
έχει αρκετά αποτελέσματα έντασης  .

Μέχρι και μία μη χρησιμοποιημένη       μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν ήρωα 
που επιτίθεται ώστε να ανακτήσει μία κόπωση. Τα τέρατα δεν μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν   για ανάκτηση κόπωσης.

Σημείωση: Οι ικανότητες έντασης ενεργοποιούνται μόνο κατά τις επιθέσεις, εκτός κι 
αν ορίζεται κάτι διαφορετικό.

Παράδειγμα: Ο Grisban the �irsty έχει δύο αποτελέσματα   στη ζαριά επίθεσής 
του. Το Chipped Greataxe του, έχει δύο διαφορετικές ικανότητες έντασης, με το ίδιο 
αποτέλεσμα («                   »). Αποφασίζει να ξοδέψει ένα   της ζαριάς για να ενερ- 
γοποιήσει μία από τις ικανότητες του Greataxe. Θα μπορούσε να ενεργοποιήσει και τη 
δεύτερη ικανότητα για επιπλέον «     » στην επίθεση, αλλά προτιμάει να ανακτήσει 
κόπωση. Αποφασίζει να ξοδέψει την άλλη   για να ανακτήσει μία κόπωση.

Ο στόχος μιας επίθεσης έχει την ευκαιρία να ακυρώσει όλη τη ζημιά ή μέρος της. Ο 
αμυνόμενος παίκτης προσθέτει όλα τα αποτελέσματα   της ζαριάς άμυνάς του. 
Κάθε αποτέλεσμα   ακυρώνει μία ζημιά (  ) της επίθεσης. Τυχόν ζημιά που δεν 
ακυρώνεται από    τη δέχεται η μινιατούρα του αμυνόμενου παίκτη. Αγνοήστε 
τυχόν επιπλέον αποτελέσματα   .

Ο αμυνόμενος παίκτης σημειώνει τη ζημιά τοποθετώντας δείκτες ζημιάς στην καρτέ- 
λα Ήρωα του (στην περίπτωση των ηρώων) ή κοντά στη μινιατούρα του τέρατος 
(στην περίπτωση του κυρίαρχου). Αν η ζημιά φτάσει ή ξεπεράσει τη Ζωή της 
μινιατούρας, η μινιατούρα ηττάται (δείτε «Ήττα» στη σελίδα 15).

Παράδειγμα: Ο Avric Albright επιτίθεται σε έναν goblin archer στην αρχή της σειράς 
του, έχοντας τρία αποτελέσματα   στη ζαριά του. Ο κυρίαρχος ρίχνει τα ζάρια 
άμυνας του goblin archer, φέρνοντας δύο αποτελέσματα   . Μιας και μόνο τα δύο 
αποτελέσματα    ακυρώνονται, ο goblin archer δέχεται μία ζημιά. Ο παίκτης του 
κυρίαρχου παίρνει έναν δείκτη ζημιάς από το απόθεμα και τον τοποθετεί δίπλα στη 
μινιατούρα του goblin archer.

Σημείωση: Τα αμυντικά ζάρια χρησιμοποιούνται για την ακύρωση ζημιάς κατά την 
επίθεση. Αν μία ικανότητα προκαλέσει ζημιά σε μία μινιατούρα για οποιονδήποτε 
άλλο λόγο, τότε η μινιατούρα δεν ρίχνει ζάρια άμυνας για να ακυρώσει τυχόν ζημιά.



ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΜΑΧΗΣ

1. Δήλωση όπλου και στόχου: Ο Tomble αποφα-
σίζει να επιτεθεί. Δηλώνει το όπλο που έχει 
εξοπλισμένο, το οποίο είναι ένα όπλο Μακρινής 
επίθεσης, όπως δείχνει και το σύμβολο της 
κάρτας. Μιας και η επίθεση θα είναι Μακρινή, ο 
Tomble μπορεί να θέσει ως στόχο, οτιδήποτε 
βρίσκεται στο οπτικό του πεδίο (δείτε «Οπτικό 
Πεδίο» στη σελίδα 12). Θέτει ως στόχο το μεγάλο 

2. Ρίξιμο Ζαριών: Μετά τη δήλωση όπλου και στόχου, ο Tomble 
δημιουργεί το σύνολο ζαριών επίθεσης. Τα ζάρια που χρησιμοποιεί 
αναγράφονται στην κάρτα του όπλου του. Ο κυρίαρχος δημιουργεί το 
σύνολο ζαριών άμυνας, για την επίθεση αυτή. Μιας και το ζόμπι είναι 
μεγάλο τέρας, βλέπει το τμήμα για τα μεγάλα τέρατα (κάτω) της 
κάρτας Τέρατος. Οι δύο παίκτες ρίχνουν ταυτόχρονα τα ζάρια τους.

3. Έλεγχος Εμβέλειας: Μιας και επίθεση είναι Μακρινή, ο Tomble πρέπει 
να ρίξει αρκετή εμβέλεια ώστε να μην αστοχήσει. Ξεκινώντας από τη 
γειτονική θέση της επιλογής του, υπολογίζει θέσεις μέχρι τον στόχο του. 
Ο στόχος βρίσκεται τρεις θέσεις μακριά. Προσθέτει έπειτα τις εμβέλειες 
που έριξε στη ζαριά του, η οποίες είναι τέσσερις. Ο Tomble έχει αρκετή 
εμβέλεια για να φτάσει το στόχο του.

4. Ξόδεμα Εντάσεων: Ο Tomble τώρα 
μπορεί να ξοδέψει τυχόν  που έριξε στη 
ζαριά του, για να ενεργοποιήσει ικανότη-
τές του. Η κάρτα όπλου του έχει δύο 
ικανότητες :   «  Εμβέλεια, +1   » και «  
 : Πάγωμα». Έριξε 1    στη ζαριά του και 
αποφασίζει να το ξοδέψει για να κάνει    
στην επίθεση.

5. Κατανομή Ζημιάς: Ο Tomble υπολογίζει όλα τα     που έριξε στην 
επίθεση, μαζί με τυχόν ικανότητες που προσθέτουν επιπλέον  . Ο Tomble 
έριξε 3    στη ζαριά του και ξόδεψε 1    για να ενεργοποιήσει μια 
ικανότητα η οποία πρόσθεσε    στην επίθεση, σε τελικό σύνολο 4  
  . Ο κυρίαρχος υπολογίζει όλα τα    που έριξε στην αμυντική του ζαριά. 
Έριξε 1   ακυρώνοντας έτσι 1   της επίθεσης. Το μεγάλο ζόμπι δέχεται 
3  . Έχει Ζωή 6, οπότε δεν ηττάται από την επίθεση. Ο κυρίαρχος 
τοποθετεί 3 δείκτες ζημιάς κοντά στη μινιατούρα του ζόμπι.

ΖΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΖΑΡΙΑ ΑΜΥΝΑΣ



ΗΤΤΑ

ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΟΥΒΑΛΗΜΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΗΡΩΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ

ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
 : Η Δύναμη ορίζει τη σωματική δύναμη, την ανθεκτικότητα και την 
ικανότητα ενός χαρακτήρα να ξεπερνάει φυσικά εμπόδια.

    : Η Γνώση ορίζει την εκπαίδευση, την εμπειρία και τη γενικότερη 
ευφυΐα ενός χαρακτήρα.

   : Η Θέληση ορίζει την πνευματική κατάσταση, την αφοσίωση και την πειθαρχία 
ενός χαρακτήρα.

     : Η Ετοιμότητα ορίζει την επιδεξιότητα, την επαγρύπνηση και την 

αντίληψη ενός χαρακτήρα.

Όταν ένας ήρωας ή τέρας δεχθεί ζημιά ίση ή μεγαλύτερη από τη Ζωή του, τότε 
ηττάται. Εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό από την αποστολή, όταν ένα τέρας 
ηττάται, απλά αφαιρείται από τον χάρτη και δεν βρίσκεται πλέον στο παιχνίδι. 
Όταν ένας ήρωας ηττάται, τότε κατατροπώνεται.

Όταν ένας ήρωας ηττάται, αμέσως δέχεται κόπωση ίση με την Αντοχή του και 
ζημιά ίση με τη Ζωή του (αν έχει ηττηθεί από άλλο αποτέλεσμα) και ο παίκτης που τον 
ελέγχει αφαιρεί τη μινιατούρα από τον χάρτη, αντικαθιστώντας τη με έναν από τους 
δείκτες ήρωα του. Ο παίκτης του ήρωα ξεσκαρτάρει τυχόν κάρτες Καταστάσεων που 
έχει και ο παίκτης του κυρίαρχου μπορεί αμέσως να πάρει μια κάρτα Κυρίαρχου. Ένας 
ήρωας δεν μπορεί να χρησιμοποιεί δεξιότητες ή ικανότητες όσο είναι κατατροπωμένος, 
εκτός κι αν συγκεκριμένο αποτέλεσμα του το επιτρέπει.

Οι ήρωες δεν μπορούν να δεχθούν κόπωση πέρα της τιμής Αντοχής τους, ούτε 
ζημιά πέρα της τιμής Ζωής τους, ακόμη κι αν έχουν κατατροπωθεί. Ένας κατατρο-
πωμένος ήρωας δεν μπορεί να δεχθεί κάρτες Κατάστασης και δεν επηρεάζονται 
από τις επιθέσεις και τις περισσότερες ικανότητες των ηρώων.

Μία θέση με κατατροπωμένο ήρωα (αναπαριστάνεται από τον δείκτη του) θεωρεί-
ται κενή για τις υπόλοιπες μινιατούρες, όσον αφορά την μετακίνηση. Με άλλα 
λόγια, οποιαδήποτε μινιατούρα μπορεί να περάσει ή να σταματήσει στη θέση αυτή. 
Επίσης, οι κατατροπωμένοι ήρωες δεν εμποδίζουν το οπτικό πεδίο.

Εκτός κι αν αναζωογονηθεί από άλλον ήρωα, ένας κατατροπωμένος ήρωας μπορεί 
να εκτελέσει μόνο μία ενέργεια στην επόμενη σειρά του, και αυτή θα είναι να 
σηκωθεί (δείτε «Σήκωμα» στη σελίδα 10).

Ένας κατατροπωμένος ήρωας μπορεί να ανακτήσει ζωή από άλλους ήρωες, μέσω 
δεξιοτήτων, φίλτρων ή της αναζωογόνησης (δείτε «Αναζωογόνηση ενός Ήρωα» 
στη σελίδα 10). Αν ένας κατατροπωμένος ήρωας ανακτήσει τουλάχιστον μία ζωή, 
τότε αμέσως αντικαθιστά τον δείκτη ήρωα με την μινιατούρα του και μπορεί να 
εκτελέσει κανονικά ενέργειες στην επόμενη σειρά του.

Κάποιες ικανότητες και αποτελέσματα μπορεί να προκαλέσουν διάφορες κατα- 
στάσεις, όπως Δηλητηρίαση σε ήρωες και τέρατα. Επιπλέον, κάποιες επιθέσεις 
έχουν μια ικανότητα    για κάποια συνθήκη (όπως Ασθένεια, Ακινητοποίηση, 
Δηλητήριο ή Πάγωμα). Αν η επίθεση καταφέρει τουλάχιστον 1  (μετά και το 
ρίξιμο των αμυντικών ζαριών), ο στόχος δέχεται την αναγραφόμενη κατάσταση.

Όταν ένας ήρωας επηρεαστεί από μια κατάσταση, ο παίκτης που τον ελέγχει 

παίρνει την αντίστοιχη κάρτα Κατάστασης και την τοποθετεί δίπλα στην καρτέλα 
του Ήρωα. Αν ένα τέρας επηρεαστεί από μια κατάσταση, ο κυρίαρχος τοποθετεί έναν 
δείκτη κατάστασης δίπλα στη μινιατούρα του τέρατος. Ανατρέξτε στους κανόνες της 
κάρτας Κατάστασης για τα αποτελέσματα της κατάστασης. Μία μινιατούρα δεν μπορεί 
να επηρεαστεί από την ίδια κατάσταση περισσότερες από μία φορές ταυτόχρονα.

Αν και οι επιθέσεις τεράτων δεν μπορούν να έχουν ως στόχο ή να επηρεά-
σουν κατατροπωμένους ήρωες, οι παίκτες μπορούν να στοχεύσουν έναν 
κατατροπωμένο ήρωα με μία ικανότητα που θα του επιτρέψει να ανακτήσει 
κάποιο ποσό ζωής. Για την εξαίρεση αυτή, ο δείκτης του κατατροπωμένου 
ήρωα θεωρείται σαν τον ίδιο τον ήρωα ακόμη κι αν μια άλλη μινιατούρα 
βρίσκεται στην ίδια θέση με τον δείκτη.

Οι ήρωες μπορούν να πάρουν ή να δώσουν κάρτες Αντικειμένων, Κειμηλίων και 
Αναζήτησης ο ένας στον άλλο κατά την ενέργεια μετακίνησης. Σε οποιοδήποτε σημείο 
της μετακίνησης, ένας ήρωας μπορεί να ανταλλάξει όσες κάρτες Αντικειμένων, Κειμηλί-
ων ή Αναζήτησης επιθυμεί με έναν γειτονικό ήρωα. Η ανταλλαγή δεν απαιτεί επιπλέον 
ενέργεια ή την απώλεια πόντων μετακίνησης.

Κάθε ήρωας πρέπει να περιμένει να εξοπλιστεί με τις κάρτες που έλαβε μέχρι την αρχή της 
επόμενης σειράς του. Οι ήρωες δεν μπορούν να ανταλλάζουν κάρτες Κλάσης 
(ακόμη και τον αρχικό τους εξοπλισμό) μεταξύ τους. Κάθε ήρωας μπορεί να δώσει σε 
έναν άλλο ήρωα μια κάρτα, χωρίς να λάβει μία σε αντάλλαγμα. Ομοίως, ένας ήρωας 
μπορεί να λάβει μια κάρτα χωρίς να δώσει μια άλλη.

Κάποιες αποστολές επιτρέπουν στους ήρωες ή τα τέρατα να πάρουν δείκτες 
στόχων. Οι μινιατούρες μπορούν να πάρουν τους δείκτες αυτούς εκτελώντας μια 
ειδική ενέργεια όταν βρίσκονται γειτονικά ή στην ίδια θέση με τον δείκτη στόχου. Ο 
δείκτης στόχου τοποθετείται είτε στην καρτέλα του Ήρωα (αν τον κουβαλάει 
ήρωας) είτε στην βάση της μινιατούρας του τέρατος (αν τον κουβαλάει ένα τέρας). 
Καθώς η μινιατούρα κουβαλάει έναν δείκτη στόχου, δεν μπορεί να τον πάρει άλλη 
μινιατούρα. Μια μινιατούρα μπορεί να αφήσει έναν δείκτη στόχου σε μια γειτονική θέση, 
εκτελώντας μια ενέργεια. Όταν μια μινιατούρα που έχει δείκτη στόχου ηττηθεί, τοποθετήστε 
τον δείκτη στη θέση της μινιατούρας. Μπορεί πια να τον πάρει μια άλλη μινιατούρα.

Κάθε παίκτης ήρωα έχει πρόσβαση σε μία ηρωική ενέργεια η οποία αναγράφεται στην καρτέλα 
του Ήρωα. Αυτές είναι ισχυρές, μιας χρήσης ανά συμπλοκή ικανότητες, οι οποίες επιτρέπουν 
στους ήρωες να εκτελέσουν μια τρομερή ενέργεια. Κάποιες ηρωικές ενέργειες απαιτούν να 
εκτελεστεί μια ενέργεια και έχουν το σύμβολο   . Ανεξάρτητα του πότε θα εκτελεστεί, κάθε 
ηρωική ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί μόνο μια φορά ανά συμπλοκή. Αφού ένας ήρωας εκτελέσει 
την ηρωική του ενέργεια, γυρίζει την καρτέλα Ήρωα στην πίσω πλευρά, σημειώνοντας ότι την έχει 
χρησιμοποιήσει για τη συμπλοκή. Στην αρχή της επόμενης συμπλοκής, ο ήρωας γυρίζει και πάλι 
κανονικά την καρτέλα του, ώστε η ηρωική του ενέργεια να είναι και πάλι διαθέσιμη.

Οι ήρωες συχνά χρειάζεται, σε διάφορα σημεία του παιχνιδιού, να δοκιμάσουν τα 
γνωρίσματά τους. Όλοι οι ήρωες έχουν τέσσερα γνωρίσματα στις καρτέλες τους 
(δείτε «Ανάλυση Καρτέλας Ήρωα» στη σελίδα 7). Για να δοκιμάσει ένας ήρωας 
ένα γνώρισμά του ρίχνει ένα γκρι αμυντικό και ένα μαύρο αμυντικό ζάρι 
μαζί. Πρέπει να ρίξει    ίσα ή λιγότερα από το γνώρισμα του ήρωα, ώστε να 
ΠΕΤΥΧΕΙ τη δοκιμασία. Αλλιώς, ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ. Η κάρτα ή ικανότητα που 
απαιτεί τη δοκιμασία του γνωρίσματος θα αναφέρει το αποτέλεσμα σε περίπτωση 
ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ή ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.

Οι αρχηγοί έχουν γνωρίσματα και κάνουν δοκιμασίες γνωρισμάτων, όπως και οι 
ήρωες. Ωστόσο τα μικρά και μεγάλα τέρατα δεν έχουν γνωρίσματα. Αν ένα μικρό ή 
μεγάλο τέρας απαιτείται να κάνει μια δοκιμασία γνωρίσματος, αυτομάτως αποτυγ-
χάνει. Μην ξεχνάτε ότι, οι κάρτες ή ικανότητες που αναφέρουν αμυντικά ζάρια δεν 
εφαρμόζονται στις δοκιμασίες γνωρισμάτων, εκτός κι αν σημειώνεται κάτι 
συγκεκριμένο.



ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ

ΤΕΡΑΤΑ
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ρι του, το οποίο είναι κρυφό από τους υπόλοιπους παίκτες. Δεν υπάρχει κόστος για 
το παίξιμο μιας κάρτας Κυρίαρχου, ούτε όριο στον αριθμό των καρτών που μπορεί 
να παίξει ο παίκτης κυρίαρχος στη σειρά του.

Κάθε κάρτα διευκρινίζει πότε μπορεί να παιχτεί. Δύο κάρτες Κυρίαρχου με την ίδια 
ονομασία δεν μπορούν να έχουν τον ίδιο στόχο, με την ίδια συνθήκη ενεργοποίη-
σης. Αφού επιλυθούν τα αποτελέσματα μιας κάρτας Κυρίαρχου, τοποθετήστε την 
ανοιχτή στην στοίβα ξεσκαρταρίσματος.

Παράδειγμα: Στη σειρά του, ο παίκτης κυρίαρχος αποφασίζει να ενεργοποιήσει την 
ομάδα τεράτων ζόμπι του. Αφού μετακινήσει μια μινιατούρα ζόμπι, παίζει «Frenzy» 
στη μινιατούρα αυτή, το οποίο γράφει «Παίξτε την κάρτα αυτή σε ένα τέρας στη 
σειρά σας.» Ο παίκτης κυρίαρχος δεν μπορεί να παίξει άλλο «Frenzy» στο ίδιο αυτό 
ζόμπι στη σειρά του. Ωστόσο, μπορεί να παίξει άλλη μια κάρτα «Frenzy» σε άλλο 
ζόμπι στη σειρά του, αν το επιθυμεί.

Σε συγκεκριμένες αποστολές, ο παίκτης κυρίαρχος μπορεί να ξεσκαρτάρει κάρτες 
Κυρίαρχου ώστε να ενεργοποιήσει ειδικές ικανότητες. Ανατρέξτε στο κείμενο του 
Οδηγού Αποστολών για τυχόν ικανότητες σχετικές με την αποστολή.

Ο παίκτης κυρίαρχος δεν έχει όριο αριθμού καρτών στο χέρι του. Όταν ο παίκτης 
κυρίαρχος τραβήξει και την τελευταία κάρτα της τράπουλάς του, απλά ανακατεύει 
τις ξεσκαρταρισμένες κάρτες του, δημιουργώντας μια νέα τράπουλα.

Τα τέρατα είναι το βασικό όπλο του κυρίαρχου κατά των ηρώων και τα εργαλεία 
που έχει για να ολοκληρώσει τον στόχο του. Κάθε είδος τέρατος έχει μία κάρτα 
Τέρατος, σχετική με το είδος αυτό. Τα τέρατα τοποθετούνται και ενεργοποιούνται 
σε ΟΜΑΔΕΣ. Το μέγεθος της ομάδας τεράτων καθορίζεται από τους ήρωες που 
βρίσκονται στο παιχνίδι. Κάθε κάρτα Τέρατος αναγράφει τον αριθμό των τεράτων 
σε μια ομάδα, ανάλογα με τον αριθμό των ηρώων. Όλα τα τέρατα ενός είδους 
θεωρούνται μέρος της ίδιας ομάδας τεράτων. Τυχόν αποτέλεσμα του παιχνιδιού 
που επηρεάζει μια ομάδα τεράτων, επηρεάζει κάθε τέρας της ομάδας.

Για κάθε είδος τέρατος στο παιχνίδι, υπάρχουν δύο διαφορετικές ποικιλίες: τα 
μικρά και τα μεγάλα. Τα μικρά τέρατα αναπαριστάνονται από μπεζ μινιατούρες και 
είναι τα βασικά τέρατα. Τα μεγάλα τέρατα αναπαριστάνονται από κόκκινες μινιατούρες 
και είναι πιο ισχυρά από τα μικρά. Οι κάρτες τεράτων αναγράφουν τις πληροφορίες που 
χρειάζεστε τόσο για τα μικρά όσο και για τα μεγάλα τέρατα κάθε είδους.

Εκτός κι αν παίζετε εκστρατεία ή Επικό Παιχνίδι, πάντοτε χρησιμοποιείτε τις 
κάρτες Τεράτων Πράξης Ι.

Κάποιες μινιατούρες τεράτων καταλαμβάνουν περισσότερες από μία θέσεις στον 
χάρτη, αυτά είναι γνωστά ως ΜΕΓΑΛΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ. Όταν καθορίζεται η 
μετακίνηση των μεγάλων τεράτων, ο παίκτης κυρίαρχος επιλέγει μία από τις θέσεις 
που καταλαμβάνει το τέρας και μετράει την μετακίνηση από την επιλεγμένη θέση, 
σαν η μινιατούρα να καταλάμβανε μια μόνο θέση. Όταν το τέρας ολοκληρώσει (ή 
διακόψει) την μετακίνησή του, ο παίκτης κυρίαρχος τοποθετεί τη μινιατούρα έτσι 
ώστε μία από τις θέσεις που καταλαμβάνει η βάση του, να είναι αυτή όπου το τέρας 
ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του. Το τέρας μπορεί να αλλάξει τον προσανατολισμό 
της βάση του, σε σχέση με την αρχική του θέση, αλλά αν δεν χωράει όλη του η βάση 
στον χάρτη, τότε δεν μπορεί να σταματήσει την μετακίνησή του στη θέση αυτή.

Το τέρας θεωρείται ότι έχει φτάσει σε μια μόνο θέση, εκεί όπου έχει ολοκληρώσει 
την μετακίνησή του. Τα μεγάλα σε μέγεθος τέρατα, δηλαδή, «μικραίνουν» για να 
μετακινηθούν σαν κανονικού μεγέθους τέρατα, και έπειτα «μεγαλώνουν» και πάλι 
όταν έχει ολοκληρωθεί η μετακίνησή τους.

Όταν μεγάλα σε μέγεθος τέρατα φτάσουν σε μια θέση με έδαφος, επηρεάζονται 
όπως και οποιαδήποτε μινιατούρα μιας θέσης. Όταν μεγάλα σε μέγεθος τέρατα 
ολοκληρώνουν την μετακίνησή τους και οι βάσεις τους τοποθετούνται σε έδαφος 
από το οποίο δεν περνάνε, ανατρέξτε στους κανόνες του συγκεκριμένου εδάφους, 
για τα αποτελέσματα που μπορεί να εφαρμόζονται στο τέρας.

Για παράδειγμα μετακίνησης μεγάλου σε μέγεθος τέρατος, δείτε «Μετακίνηση 

Μεγάλου σε Μέγεθος Τέρατος» στη σελίδα 17.

Χαρακτηριστικά: Στην κορυφή της κάρτας υπάρχουν τα χαρακτη-
ριστικά του μικρού τέρατος (Ταχύτητα, Ζωή και Άμυνα). Στο κάτω 
μέρος της κάρτας υπάρχουν οι ίδιες πληροφορίες για το μεγάλο 
τέρας.

Ικανότητες: Στην περιοχή αυτή αναγράφονται τυχόν ικανότητες 
του τέρατος. Οι ικανότητες των μικρών τεράτων βρίσκονται σε 
κίτρινο πλαίσιο στο πάνω μέρος της κάρτας, ενώ των μεγάλων σε 
κόκκινο πλαίσιο στο κάτω μέρος της κάρτας.

Ζάρια: Εδώ σημειώνονται τα είδη ζαριών που χρησιμοποιεί το 
τέρας για τις επιθέσεις του. Τα ζάρια για τα μικρά τέρατα βρίσκο-
νται πάνω από την εικονογράφηση, ενώ τα ζάρια για τα μεγάλα 
τέρατα κάτω από την ονομασία του τέρατος.

Σύμβολο Είδους Επίθεσης: Το σύμβολο αυτό δείχνει το είδος της 
επίθεσης (Κοντινή ή Μακρινή) που έχει το τέρας.

Ονομασία Τέρατος: Εδώ αναγράφεται το όνομα του τέρατος.

Σύμβολο Πράξης: Το σύμβολο αυτό δείχνει την Πράξη (Ι ή ΙΙ0 
στην οποία χρησιμοποιείται η κάρτα Τέρατος.

Σύμβολα Γνωρισμάτων: Στην περιοχή αυτή βρίσκονται τα 
σύμβολα χαρακτηριστικών των τεράτων.

Κανόνες Ικανοτήτων: Εδώ εξηγούνται με λεπτομέρεια οι ικανότη-
τες του τέρατος.

Ομάδα Τεράτων: Η περιοχή αυτή αναγράφει το όριο τεράτων στην 
ομάδα, ανάλογα με τον αριθμό των ηρώων που συμμετέχουν (δείτε 
Οδηγό Αποστολών). Ο αριθμός των ηρώων αναπαριστάνεται με τις 
γκρι σιλουέτες. Το κίτρινο πλαίσιο δείχνει τον αριθμό των μικρών 
τεράτων στην ομάδα και το πορτοκαλί πλαίσιο τον αριθμό των 
μεγάλων τεράτων. 

Οι κάρτες Κυρίαρχου αναπαριστάνουν διαφορετικές 
δυνάμεις του κυρίαρχου και παρέχουν το στοιχείο του 
αιφνιδιασμού προς τους ήρωες. Η τράπουλα του Κυρίαρ-
χου αποτελείται από 15 βασικές κάρτες. Στο Επικό Παιχνίδι 
ή στην εκστρατεία, ο παίκτης κυρίαρχος μπορεί να μετατρέ-
ψει την τράπουλά του με αναβαθμισμένες κάρτες (δείτε 
«Ξοδεύοντας Πόντους Εμπειρίας: Κυρίαρχος», στη σελίδα 
20).

Στην αρχή της σειράς του, ο παίκτης κυρίαρχος τραβάει 
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΡΑΤΟΣ
Ο παίκτης κυρίαρχος μόλις επιτέθηκε στην Widow Tarha με το 
μεγάλο του ettin. Έπειτα αποφασίζει να το μετακινήσει.

Το ettin έχει Ταχύτητα «3», οπότε ο κυρίαρχος επιλέγει μια θέση την 
οποία καταλαμβάνει το ettin, για να ξεκινήσει το μέτρημα θέσεων 
για τη μετακίνηση, μέχρι τρεις θέσεις. Με το ettin εκτός θέσης πια, ο 
κυρίαρχος μπορεί να μετακινήσει τον shadow dragon γειτονικά 
στην Tarha.

Ο shadow dragon έχει επίσης Ταχύτητα «3», οπότε ο κυρίαρχος υπο- 
λογίζει τρεις θέσεις, ξεκινώντας από μια από τις θέσεις που καταλαμ-
βάνει ο shadow dragon (της επιλογής του) και, με το ettin πια στην 
άλλη πλευρά του πλακιδίου, υπάρχουν αρκετές κενές θέσεις για να 
ολοκληρώσει ο shadow dragon την μετακίνησή του γειτονικά στην 
Widow Tarha.

Ονομασία : Εδώ αναγράφεται το όνομα του αρχηγού.

Γνωρίσματα: Εδώ αναγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά του 
αρχηγού (Δύναμη, Γνώση, Θέληση και Ετοιμότητα)

Ικανότητες: Εδώ αναγράφονται όλες οι ικανότητες του αρχη- 
γού.

Χαρακτηριστικά: Εδώ σημειώνονται τα χαρακτηριστικά του 
αρχηγού (Ταχύτητα, Ζωή και Άμυνα). Τα χαρακτηριστικά του 
αρχηγού διαφέρουν ανάλογα με τον αριθμό των ηρώων 
(αναπαριστάνονται με γκρι σιλουέτες).

Σύμβολο Είδους Επίθεσης: Το σύμβολο αυτό δείχνει το είδος 
της επίθεσης (Κοντινή ή Μακρινή) που έχει ο αρχηγός.

Ζάρια: Εδώ σημειώνονται τα είδη ζαριών που χρησιμοποιεί ο 
αρχηγός για τις επιθέσεις του.

Σύμβολο Πράξης: Το σύμβολο αυτό δείχνει την Πράξη (Ι ή ΙΙ0 
στην οποία χρησιμοποιείται ο Αρχηγός.

Κανόνες Ικανοτήτων: Εδώ εξηγούνται με λεπτομέρεια οι ικα- 
νότητες του τέρατος.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΤΕΡΑΤΟΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΡΤΑΣ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΡΤΑΣ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΑΡΧΗΓΟΙ

ΣΥΜΜΑΧΟΙ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥ

Οι αρχηγοί είναι πανίσχυροι χαρακτήρες που ελέγχει ο παίκτης κυρίαρχος. Ο 
Οδηγός Αποστολών καθορίζει ποιοί Αρχηγοί, μπορεί να χρησιμοποιούνται και τους 
ειδικούς κανόνες που τους αφορούν στη συγκεκριμένη αποστολή. Οι αρχηγοί 
αναπαριστάνονται στον χάρτη από δείκτες αρχηγών, αλλά θεωρούνται σαν 
μινιατούρες τεράτων για κάθε περίπτωση, ακόμη και για τις ενεργοποιήσεις 
μινιατούρων, εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Οι αρχηγοί έχουν χαρακτηρι-
στικά και εκτελούν δοκιμασίες χαρακτηριστικών, όπως και οι ήρωες. Όπως και οι 
κάρτες Τεράτων, έτσι και των αρχηγών, αναγράφουν τα ζάρια που χρησιμοποιούν 
για επίθεση και άμυνα. Κάθε αρχηγός θεωρείται σαν μια ξεχωριστή ομάδα τεράτων.

Ένας παίκτης ήρωα μπορεί να ενεργοποιήσει κάθε σύμμαχο που ελέγχει ο ήρωας 
του από μια φορά στη σειρά του (είτε πριν είτε μετά την επίλυση όλων των ενεργει-
ών του ήρωά του). Η ενεργοποίηση ενός συμμάχου δεν απαιτεί ενέργεια, αλλά δεν 
μπορεί να παρεμβληθεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Έτσι, ο παίκτης ήρωα πρέπει 
να ενεργοποιήσει πρώτα τον ήρωα ή πρώτα τον σύμμαχό του. Ανεξάρτητα της 
σειράς, μπορούν να ενεργοποιηθούν και οι δύο στη σειρά του παίκτη.

Όταν ενεργοποιηθεί, ένας σύμμαχος μπορεί να εκτελέσει μια ενέργεια μετακίνησης 
ακολουθώντας τους ίδιους με τους ήρωες κανόνες. Οι σύμμαχοι υπολογίζουν τυχόν 
ειδικό έδαφος (εκτός εμποδίων) σαν νερό κατά τη μετακίνησή τους. Ο σύμμαχος μπορεί 
να εκτελέσει επιπλέον είδη ενεργειών κατά την ενεργοποίησή του, όπως αναγράφεται στην 
κάρτα Συμμάχου. Οι επιπλέον αυτές ενέργειες, εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό, γίνονται 
επιπλέον της ενέργειας μετακίνησης, και μπορούν να παρεμβληθούν αυτής, με τρόπο 
παρόμοιο με τις ενέργειες των ηρώων. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες ενέργειες, τότε το μόνο που 
μπορεί να κάνει ο σύμμαχος είναι να μετακινηθεί μέχρι το όριο Ταχύτητάς του.

Κανονικά, μια θέση με σύμμαχο δεν εμποδίζει το οπτικό πεδίο ή την μετακίνηση, 
εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην κάρτα Συμμάχου. Οποιαδήποτε 
μινιατούρα μπορεί να ολοκληρώσει την μετακίνησή της σε θέση με σύμμαχο. 
Ομοίως, ένας σύμμαχος μπορεί να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του σε θέση με 
μινιατούρα.

Παράδειγμα: Στη σειρά της, η Widow Tarha αποφασίζει να ενεργοποιήσει το 
Reanimate της, πριν τη δική της ενεργοποίηση. Μετακινεί το Reanimate μέχρι «3» 
θέσεις και επιτίθεται σε ένα barghest. Έπειτα εκτελεί τη δική της ενεργοποίηση.

Κάποιες ικανότητες και δεξιότητες κλάσης των ηρώων, 
τους δίνουν έλεγχο σε πλάσματα γνωστά ως ΣΥΜΜΑ-
ΧΟΙ. Οι σύμμαχοι αυτοί αναπαριστάνονται από έναν 
δείκτη στον χάρτη και δεν μπορούν να γίνουν στόχος 
επίθεσης (εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό, δείτε 
«Σύμμαχοι σαν Μινιατούρες» στη σελίδα 18).
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Κάποιοι σύμμαχοι, όπως το Reanimate, λογίζονται ως μινιατούρες (όπψς σημειώνε-
ται και στην κάρτα Συμμάχου). Οι σύμμαχοι αυτοί εμποδίζουν το οπτικό πεδίο και 
τη μετακίνηση, αλλά θεωρούνται φιλικές μινιατούρες για την μετακίνηση των 
ηρώων. Μπορεί να γίνουν στόχος επιθέσεων τεράτων, ικανοτήτων ηρώων και 
καρτών Κυρίαρχου που στοχεύουν ήρωες. Ομοίως με τα τέρατα, αν απαιτείται 
δοκιμασία γνωρίσματος, αυτομάτως αποτυγχάνουν. Αντίθετα με τους κανονικούς 
συμμάχους, τα είδη αυτά υπόκεινται στα αποτελέσματα του εδάφους, κατά τη 
μετακίνησή τους και επηρεάζονται από καταστάσεις. Όταν ένας σύμμαχος ηττηθεί, 
αφαιρείται από τον χάρτη.

Κάποιες θέσεις του χάρτη έχουν είδος εδάφους, το οποίο καθορίζεται από τη χρωματιστή 
γραμμή γύρω από τη θέση. Οι θέσεις αυτές έχουν αποτελέσματα στο παιχνίδι που καταγράφο-
νται παρακάτω. Πολλές φορές μια χρωματιστή γραμμή μπορεί να περιβάλλει πολλές θέσεις. 
Όλες οι θέσεις που περικλείει η γραμμή ακολουθούν τους κανόνες του συγκεκριμένου είδους 
εδάφους. Παραδείγματα της εικονογράφησης φαίνονται παρακάτω. Πολλά πλακίδια χάρτη 
επίσης έχουν εικονογράφηση που δεν επηρεάζει άμεσα το παιχνίδι. Όλες οι θέσεις των πλακιδί-
ων χάρτη που δεν περικλείονται από γραμμή των χρωμάτων που αναφέρονται εδώ, λειτουργούν 
σαν κανονικές θέσεις, ανεξάρτητα της εικονογράφησής τους.

πεδίο προς αυτή που βρίσκεται στο λάκκο. Όσο βρίσκεται σε έναν λάκκο, η μόνη ενέργεια που 
μπορεί να εκτελέσει μια μινιατούρα είναι η ειδική ενέργεια σκαρφαλώματος, για να βγει από το 
λάκκο. Μετά την εκτέλεση ενέργειας σκαρφαλώματος, τοποθετήστε τη μινιατούρα στην 
κοντινότερη διαθέσιμη κενή γειτονική θέση της επιλογής του παίκτη. Οι μινιατούρες δεν 
μπορούν να πηδήξουν πέρα από μια θέση λάκκου. Τα μεγάλα σε μέγεθος τέρατα, επηρεάζο-
νται από τους λάκκους μόνο αν όλες οι θέσεις της βάσης τους βρίσκονται σε θέσεις λάκκου.

Τα εμπόδια σημειώνονται με μια κόκκινη γραμμή, η οποία 
περικλείει τις θέσεις αυτές. Οι θέσεις είναι μπλοκαρισμένες, 
εμποδίζοντας τόσο την μετακίνηση όσο και το οπτικό πεδίο.

Οι θέσεις νερού σημειώνονται με μια μπλε γραμμή, η 
οποία τις περικλείει. Μια θέση με νερό κοστίζει δύο 
πόντους μετακίνησης για είσοδο σε αυτή (αντί για το 
κανονικό κόστος ενός πόντου). Οποιαδήποτε μινιατού-
ρα μπει σε μια θέση νερού πρέπει να ξοδέψει δύο 
πόντους μετακίνησης, αλλιώς δεν μπορεί να μπει. Όταν 
ένα μεγάλο σε μέγεθος τέρας ολοκληρώσει τη μετακίνησή 
του γειτονικά μιας θέσης νερού, μπορεί να τοποθετήσει τη 
βάση του σε θέσεις νερού, χωρίς να έχει ποινή μετακίνησης.

Οι θέσεις λάκκων σημειώνονται με μια πράσινη γραμμή, η 
οποία τις περικλείει. Αν μια μινιατούρα μπει σε θέση με 
λάκκο, τότε πέφτει μέσα στο λάκκο, δέχεται δύο ζημιές και 
ολοκληρώνει την ενέργεια μετακίνησής της. Μια μινιατού-
ρα σε λάκκο έχει οπτικό πεδίο μόνο προς τις γειτονικές 
μινιατούρες, και μόνο οι γειτονικές μινιατούρες έχουν 

Οι θέσεις λάβας σημειώνονται με μια κίτρινη γραμμή, η 
οποία τις περικλείει. Μια μινιατούρα που εισέρχεται σε 
θέση λάβας, αμέσως δέχεται μια ζημιά. Τυχόν 
μινιατούρα που ολοκληρώνει την κίνησή της σε θέση 
λάβας, ηττάται αμέσως. Οι ήρωες που ηττώνται με τον 
τρόπο αυτό, τοποθετούν τον δείκτη ήρωα τους στην 
κοντινότερη κενή θέση (από αυτή στην οποία ηττήθη-
καν) η οποία δεν περιέχει λάβα. Ένα μεγάλο σε μέγεθος 
τέρας ηττάται αμέσως μόνο αν όλες οι θέσεις που 
καταλαμβάνει είναι θέσεις λάβας.

Ο Οδηγός Αποστολών περιλαμβάνει 20 ξεχωριστές αποστολές. Οι δεκαέξι από 
αυτές μπορούν να παιχτούν ξεχωριστά. Οι ειδικές αποστολές Εισαγωγής 
(Interlude) και Τέλους (Finale) του Οδηγού Αποστολών παίζονται μόνο σαν μέρος 
της εκστρατείας (δείτε «Κανόνες Εκστρατείας) στη σελίδα 19) και δεν έχουν 
δημιουργηθεί για να παίζονται σαν ξεχωριστές αποστολές.

Κάθε αποστολή έχει δική της προετοιμασία χάρτη, καθώς και συγκεκριμένους κανόνες 
για αυτή. Οι περισσότερες αποστολές περιλαμβάνουν πολλά μέρη, γνωστά και σαν 
ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ. Κάθε συμπλοκή μιας αποστολής έχει το δικό της χάρτη, κανόνες 
και στόχους. Ο Οδηγός Αποστολών αναγράφει τους στόχους τόσο των ηρώων όσο 
και του κυρίαρχου. Όταν μια πλευρά ολοκληρώσει τους στόχους της, η αποστολή 
αμέσως προχωράει στην επόμενη συμπλοκή, ή τελειώνει αν οι παίκτες βρίσκονται 
ήδη στην τελευταία συμπλοκή.

Όταν οι παίκτες περνάνε από τη μια συμπλοκή της αποστολής στην επόμενη, εκτελούν 
τα παρακάτω βήματα:

 Οι ήρωες κρατούν όλη τη ζημιά που δέχτηκαν στη Συμπλοκή 1.

 Οι ήρωες ανακτούν όλη την αντοχή που τυχόν έχασαν στη Συμπλοκή 1.

 Οι ήρωες κρατούν όλες τις καταστάσεις που είχαν στο τέλος της Συμπλοκής 1.

 Κάθε ήρωας γυρίζει ανοιχτή την καρτέλα Ήρωα του.

 Οι ήρωες κρατούν τυχόν κάρτες αναζήτησης. Οι γυρισμένες κάρτες παραμένουν έτσι.

 Τυχόν κατατροπωμένοι ήρωες σηκώνονται δωρεάν.

 Ο κυρίαρχος κρατάει τις κάρτες Κυρίαρχου που έχει στο χέρι του.

 Οι παίκτες διαλύουν τον χάρτη της Συμπλοκής 1 και ακολουθώντας τις οδηγίες
 του Οδηγού Αποστολών δημιουργούν τον χάρτη της Συμπλοκής 2.

Η τελευταία συμπλοκή μιας αποστολής ολοκληρώνεται όταν η μια πλευρά καλύψει 
τις συνθήκες νίκης.

Σε παιχνίδι δύο παικτών, ο παίκτης των ηρώων ελέγχει δύο ήρωες. Κάθε ήρωας 
παίζει χωριστά τη σειρά του και λειτουργεί σαν ξεχωριστός ήρωας ενός άλλου 
παίκτη. Η μόνη διαφορά είναι ότι τις αποφάσεις τις παίρνει ο ίδιος παίκτης και για 
τους δύο ήρωες.

Υπάρχουν μερικοί πολύ σημαντικοί κανόνες, που οι παίκτες πάντοτε 
πρέπει να θυμούνται παίζοντας Descent: Journeys in the Dark 
Second Edition. Οι κανόνες αυτοί είναι οι εξής:

Αρκετοί κανόνες των αποστολών του Οδηγού Αποστολών, 
έρχονται σε σύγκρουση με τους κανόνες του εγχειριδίου 
οδηγιών. Οι κανόνες αποστολών του Οδηγού Αποστολών 
υπερισχύουν έναντι αυτών του εγχειριδίου οδηγιών. Επιπλέον, 
κάποιες κάρτες και ικανότητες έρχονται επίσης σε σύγκρουση με 
κανόνες του εγχειριδίου οδηγιών και του Οδηγού Αποστολών. 
Οι κάρτες και οι ικανότητες υπερισχύουν των κανόνων τόσο του 
Οδηγού Αποστολών όσο και του εγχειριδίου.

Προβλήματα σειράς παιξίματος μπορεί να προκύψουν όταν 
δύο ή περισσότεροι παίκτες θέλουν να χρησιμοποιήσουν μια 
ικανότητα με την ίδια συνθήκη ενεργοποίησης. Στις περιπτώ-
σεις αυτές, ο τρέχον παίκτης (αυτός που είναι η σειρά του) 
αποφασίζει τη σειρά με την οποία επιλύονται οι ικανότητες.

Οι παίκτες δεν περιορίζονται από τον αριθμό των δεικτών 
ζημιάς, κόπωσης ή καταστάσεων που υπάρχουν στο παιχνίδι. 
Αν εξαντληθούν οι δείκτες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
νομίσματα, κουμπιά ή οποιοδήποτε άλλο υποκατάστατο.
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Οι παίκτες έχουν πλέον μια βασική ιδέα του πως παίζεται το Descent: Journeys in 
the Dark Second Edition και μπορούν να ξεκινήσουν το παιχνίδι. Οι παρακάτω 
παράγραφοι περιέχουν προχωρημένους κανόνες όπως το Επικό Παιχνίδι και 
κανόνες εκστρατείας για να εμπλουτίσετε το παιχνίδι.

Ο προαιρετικός αυτός κανόνας υπάρχει για τους παίκτες που θέλουν να φτάσουν σε 
μεγαλύτερου επιπέδου κάρτες Κλάσης, Αντικειμένων και Κυρίαρχου, χωρίς να παίξουν 
μια εκστρατεία. Με την επιλογή αυτοί, όλοι οι παίκτες συμφωνούν για το ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΔΥΝΑΜΗΣ (δείτε παρακάτω) αφού επιλέξουν αποστολή. Για τους κανόνες ξοδέματος 
πόντων εμπειρίας, δείτε «Ξοδεύοντας Πόντους Εμπειρίας» στη σελίδα 20.

Βασικό Επίπεδο: Ακολουθήστε τη βασική προετοιμασία.

Προχωρημένο Επίπεδο: Κάθε ήρωας λαμβάνει κάρτες Κλάσης αξίας 3 πόντων 
εμπειρίας κάρτες Αγοράς Αντικειμένων Πράξης Ι αξίας 150 νομισμάτων (της 
επιλογής του. Οι παίκτες μοιράζονται αν θέλουν τα χρήματα). Ο κυρίαρχος λαμβά-
νει κάρτες Κυρίαρχου αξίας 4 πόντων εμπειρίας.

Μέγιστο Επίπεδο: Κάθε ήρωας λαμβάνει κάρτες Κλάσης αξίας 6 πόντων εμπειρίας 
κάρτες Αγοράς Αντικειμένων Πράξης Ι και Πράξης ΙΙ, αξίας 250 νομισμάτων (της 
επιλογής του. Οι παίκτες μοιράζονται αν θέλουν τα χρήματα). Ο κυρίαρχος λαμβά-
νει κάρτες Κυρίαρχου αξίας 4 πόντων εμπειρίας. Ο κυρίαρχος χρησιμοποιεί τα 
Τέρατα και τους Αρχηγούς Πράξης ΙΙ.

Το τμήμα αυτό περιγράφει τους κανόνες παιξίματος αποστολών σε μια σειρά, σαν 
μέρος μιας μεγαλύτερης εκστρατείας.

Οι δίδυμες βαρονίες των Rhynn και Carthridge βρίσκονται έξω από την 
Terrinoth, μακριά από τις Ελεύθερες Πόλεις. Ο Βαρόνος Greigory συχνάο 
φιλοξενεί τον φίλο και σύμαχό του, Βαρόνο Zachareth, στην κατοικία του, 
στην πρωτεύουσα Arhyn και μέσα στα χρόνια οι δύο βαρόνοι έχουν βοηθήσει 
ο ένας τον άλλο σε καιρό πολέμου αλλά και ειρίηνης. Τώρα όμως, οι δύο 
βαρόνοι κινδυνεύουν ταυτόχρονα. Τέρατα έχουν κατακλύσει τα δάση και τα 
βουνά τους, κινούμενα πιο αποφασισμένα και συντονισμένα από ποτέ. Ένας 
νέος Κυρίαρχος έχει εμφανιστεί, ένας πανούργος και επικίνδυνος εχθρός, 
κρυμμένος στις σκιές, κατευθείνει τα γεγονότα σύμφωνα με το μεγάλο του 
σχέδιο. Αν ο Κυρίαρχος δεν εμποδιστεί, οι Rhynn και Carthridge θα πέσουν 
στο σκοτάδι, και δεν θα αργήσει να πέσει και η υπόλοιπη Terrinoth. Ευτυχώς, 
μια μικρή ομάδα ηρώων, βρίσκεται στο δρόμο για την Arhynn...

Το Descent: Journeys in the Dark Second Edition έχει σχεδιαστεί για να παίζεται 
σαν εκστρατεία, σε πολλές παρτίδες. Η εκστρατεία ακολουθεί τις περιπέτειες μιας 
αφοσιωμένης ομάδας ηρώων, καθώς αντιτίθενται στον πανούργο κυρίαρχο, σε μια 
σειρά αποστολών. Μετά από κάθε αποστολή, οι ήρωες και ο κυρίαρχος κερδίζουν 
επιβραβεύσεις (όπως δεξιότητες, αντικείμενα, κάρτες Κυρίαρχου ή κειμήλια) 
ανάλογα με την απόδοσή τους στην αποστολή, τα οποία θα τους βοηθήσουν σε 
επόμενες αποστολές. Όλη η εκστρατεία παίζεται σ δύο Πράξεις και δημιουργεί ένα 
δραματικό και συναρπαστικό φινάλε, όπου καθορίζεται ο τελικός νικητής!

Το βασικό σετ του Descent: Journeys in the Dark Second Edition περιέχει την 
εκστρατεία «�e Shadow Rune» η οποία περιγράφεται λεπτομερέστερα στον 
Οδηγό Αποστολών. Μία ολοκληρωμένη εκστρατεία του «�e Shadow Rune» 
παίζεται σε εννέα ξεχωριστές αποστολές και διαρκεί περίπου 20 ώρες παιχνιδιού.

Για να ξεκινήσετε μια νέα εκστρατεία, οι παίκτες αναλαμβάνουν ρόλους. Ο ένας 
παίκτης γίνεται ο κυρίαρχος, ενώ οι υπόλοιποι παίρνουν τους ρόλους των ηρώων. Η 
διαδικασία αυτή είναι ίδια με αυτή που περιγράφεται στην «Προετοιμασία» της 
σελίδας 4, με τις εξαιρέσεις που σημειώνονται εδώ. Είναι σημαντικό να προσέξετε ότι 
οι επιλογές που θα κάνουν οι παίκτες εδώ, θα ισχύουν για όλη την εκστρατεία. 
Προσέξτε ώστε κάθε παίκτης να είναι ευχαριστημένος με την επιλογή του, πριν 
προχωρήσετε, μιας και η επιλογή ηρώων και κλάσεων γίνεται μόνο στην αρχή της 
εκστρατείας. Αν οι παίκτες δεν μπορούν να συμφωνήσουν στην επιλογή των ρόλων, 
καθορίστε τους ρόλους με τυχαίο τρόπο.

Οι νέες εκστρατείες ξεκινούν από το Βασικό Επίπεδο. Οι ήρωες έχουν μόνο τη 
βασική τους δεξιότητα και τον αρχικό εξοπλισμό της κλάσης τους, ενώ ο κυρίαρχος 
μόνο την βασική τράπουλα Κυρίαρχου. Κατά το βήμα Επιλογής Δεξιοτήτων της 
προετοιμασίας, οι ήρωες δεν επσιτρέφουν την τράπουλα Κλάσης τους, στο κουτί. 
Κάθε ήρωας κρατάει την τράπουλα Κλάσης του κλειστή στην περιοχή του. Καθώς η 
εκστρατεία προχωράει, θα επιλέγει νέες δεξιότητες από την τράπουλα.

Στην αρχή μιας νέας εκστρατείας, χωρίστε την τράπουλα Αγοράς Αντικειμένων σε 
δύο στοίβες, Πράξης Ι και Πράξης ΙΙ. Επιστρέψτε τις κάρτες Πράξης ΙΙ πίσω στου 
κουτί. Δεν θα χρειαστούν μέχρι η εκστρατεία να φτάσει στην Πράξη ΙΙ (δείτε 
«Πράξη ΙΙ» στη σελίδα 22).

Στην αρχή μιας νέας εκστρατείας, χωρίστε τις κάρτες Τεράτων και Αρχηγών σε δύο 
στοίβες, Πράξης Ι και Πράξης ΙΙ. Επιστρέψτε τις κάρτες Πράξης ΙΙ πίσω στου κουτί. 
Δεν θα χρειαστούν μέχρι η εκστρατεία να φτάσει στην Πράξη ΙΙ (δείτε «Πράξη ΙΙ» 
στη σελίδα 22).

Στην τελευταία σελίδα του Οδηγού Αποστολών υπάρχει ένας χάρτης της περιοχής 
όπου λαμβάνει χώρα η εκστρατεία. Κάθε τοποθεσία αποστολής σημειώνεται στον 
χάρτη και συνδέεται με τις υπόλοιπες με διαδρομές στις οποίες ταξιδεύουν οι 
παίκτες. Κάθε διαδρομή έχει ένα σύμβολο για το τι μπορεί να συναντήσουν οι ήρωες 
κατά το ταξίδι τους (δείτε «Ταξίδι» στη σελίδα 22).

Αφού επιλεγούν ρόλοι, ήρωες και κλάσεις, οι παίκτες προετοιμάζουν την πρώτη 
αποστολή, την «First Blood», όπως ορίζει ο Οδηγός Αποστολών. Η εισαγωγή της 
αποστολής είναι μικρή, σχετικά εύκολη και ιδανική για να μάθουν οι παίκτες το 
παιχνίδι. Η πρώτη αποστολή, αλλά και κάθε επόμενη, παίζεται κανονικά με μερικές 
μόνο εξαιρέσεις. Ωστόσο, μετά από κάθε αποστολή, οι παίκτες κερδίζουν επιβρα-
βεύσεις, τις οποίες χρησιμοποιούν για να βελτιώσουν ή να αλλάξουν τον ήρωα ή την 
τράπουλά τους.

Μιας και η εκστρατεία μπορεί να πάρει μέχρι και 20 ώρες για να ολοκλη-
ρωθεί, οι παίκτες την ολοκληρώνουν σε αρκετές παρτίδες. Όταν φτάσει 
το τέλος της τρέχουσας παρτίδας, οι παίκτες πρέπει να καταγράψουν 
όλες τις σημαντικές πληροφορίες στο φύλλο Εκστρατείας (δείτε «Κατα-
γραφή Στοιχείων και Αποθήκευση» στη σελίδα 21). Ένα καλό σημείο να 
ολοκληρωθεί μια παρτίδα είναι μετά το βήμα Αγοράς της φάσης Εκστρα-
τείας (δείτε «Η Φάση Εκστρατείας» στη σελίδα 20).

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Η ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΤΕΡΑΤΑ & ΑΡΧΗΓΟΙ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ



Απόκτηση Χρυσού από τις Κάρτες Αναζήτησης: Υπολογίστε στο φύλλο 
Εκστρατείας, τη συνολική αξία χρυσού κάθε κάρτας Αναζήτησης που πήραν οι 
παίκτες στην αποστολή αυτή (ακόμη κι αν η κάρτα Αναζήτησης χρησιμοποιήθη-
κε στην αποστολή). Έπειτα, επιστρέψτε όλες τις κάρτες Αναζήτησης στην 
τράπουλα (ακόμη κι αν οι ήρωες δεν χρησιμοποίησαν τις ικανότητές τους). Οι 
ήρωες υποτίθεται πούλησαν τους θησαυρούς τους στην Arhynn.

Εκκαθάριση: Όλοι οι ήρωες ανακτούν τη ζωή και την αντοχή τους. Ο κυρίαρχος ανακα- 
τεύει την στοίβα τραβήγματος και ξεσκαρταρίσματός του σε μια κοινή τράπουλα. Όλες 
οι κάρτες Καταστάσεων ξεσκαρτάρονται, όλα τα αποτελέσματα σταματούν, ο χάρτης 
διαλύεται και γενικότερα γίνεται εκκαθάριση της προηγούμενης αποστολής.

Απόκτηση Επιβραβεύσεων: Ο κυρίαρχος και οι ήρωες κερδίζουν από έναν πόντο 
εμπειρίας, ανεξάρτητα του ποιός κέρδισε την αποστολή (όπως ορίζει και ο Οδηγός 
Αποστολών). Σημειώστε τους πόντους στο φύλλο Εκστρατείας. Ο νικητής της 
αποστολής κερδίζει επιπλέον επιβραβεύσεις, όπως ορίζει ο Οδηγός Αποστολών.

Ξόδεμα Πόντων Εμπειρίας: Οι παίκτες μπορούν τώρα να ξοδέψουν τους πό- 
ντους εμπειρίας που κέρδισαν. Οι πόντοι εμπειρίας ξοδεύονται σε νέες δεξιότη-
τες για τους ήρωες και σε νέες κάρτες Κυρίαρχου για τον κυρίαρχο.

Αγορά: Οι ήρωες μπορούν να ξοδέψουν τον χρυσό που κέρδισαν, αγοράζοντας 
νέες κάρτες Αντικειμένων (δείτε «Αγορά» στη σελίδα 20).

Επιλογή της Επόμενης Αποστολής: Ο νικητής της αποστολής επιλέγει ποιά 
αποστολή, μεταξύ των διαθέσιμων, θα παιχτεί επόμενη (δείτε «Επιλογή 
Επόμενης Αποστολής» στη σελίδα 21).

Προετοιμασία Αποστολής: Οι παίκτες ξεκινούν την προετοιμασία της επόμενης απο- 
στολής, ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες προετοιμασίας της. Ο κυρίαρχος πρέπει 
να θυμηθεί να ανακατέψει την τράπουλα Κυρίαρχου, μαζί με τυχόν νέες κάρτες που μόλις 
αγόρασε, δημιουργώντας μια νέα τράπουλα πριν τραβήξει το αρχικό του χέρι.

Ταξίδι: Οι ήρωες ταξιδεύουν στην τοποθεσία της επόμενης αποστολής και 
έπειτα η νέα αποστολή ξεκινάε (δείτε «Ταξίδι» στη σελίδα 22).

Καθώς οι ήρωες ολοκληρώνουν αποστολές, κερδίζουν πόντους εμπειρίας (XP), οι 
οποίοι είναι ένας τρόπος να σημειώνεται η γνώση που έχουν αποκτήσει στα ταξίδια 
τους. Καθώς αυξάνεται η εμπειρία τους, οι ήρωες γίνονται ισχυρότεροι και αποκτούν 
πρόσβαση σε νέες (και πιο δυνατές) δεξιότητες. Ο κυρίαρχος, επίσης, αυξάνει την 
σκοτεινή του δύναμη καθώς μαθαίνει από τις δικές του εμπειρίες, αποκαλύπτοντας 
θανατηφόρα νέα ξόρκια και αναπτύσσοντας νέες επικίνδυνες παγίδες και κόλπα.

Κάθε παίκτης κερδίζει έναν πόντο εμπειρίας στο τέλος κάθε αποστολής, όπως περι- 
γράφεται κάτω από το βήμα «Απόκτησης Επιβραβεύσεων». Κατά τη φάση Εκστρα-
τείας, κάθε παίκτης μπορεί να ξοδέψει πόντους εμπειρίας για να αγοράσει αναβαθμί-
σεις. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής διαφέρουν ανάλογα με το αν ο παίκτης 
είναι ένας ήρωας ή ο κυρίαρχος. Οι πόντοι εμπειρίας δεν μεταφέρονται μεταξύ των 
παικτών και δεν μπορούν να γίνουν σύνολο, ώστε να αγοραστεί μία ακριβή δεξιότητα 
για έναν από αυτούς.

Ένας ήρωας μπορεί να ξοδέψει πόντους εμπειρίας για να αγοράσει νέες δεξιότητες 
από την τράπουλα Κλάσης του. Η πρώτη δεξιότητα, η βασική δεξιότητα της κλάσης, 
είναι πάντοτε δωρεάν. Οι υπόλοιπες απαιτούν πόντους εμπειρίας, όπως αναγράφει η 
κάθε μία στο σύμβολο πόντων εμπειρίας στην πάνω δεξιά γωνία. Όταν ένας χαρακτή-
ρας αποκτήσει μια νέα δεξιότητα, αφαιρεί το κατάλληλο ποσό πόντων εμπειρίας (όσους 
δείχνει η κάρτα) από το σύνολό του, το οποίο καταγράφεται στο φύλλο Εκστρατείας και 
τοποθετεί την κάρτα δίπλα στην καρτέλα του Ήρωα. Μπορεί αργότερα να χρησιμοποι-
ήσει τη δεξιότητα αυτή, σε επόμενες αποστολές της εκστρατείας.

Οι παίκτες δεν χρειάζεται να ξοδέψουν όλους (ή και κανέναν) από τους πόντους 
εμπειρίας τους στη φάση Εκστρατείας. Μπορούν να τους κρατήσουν, ώστε αργότερα 
να αποκτήσουν πιο ακριβές δεξιότητες, σε επόμενη φάση Εκστρατείας. Κάθε ήρωας 
μπορεί να αγοράσει όσες δεξιότητες επιθυμεί στη φάση αυτή, αρκεί να έχει αρκετούς 
πόντους εμπειρίας για να πληρώσει.

Όπως και οι ήρωες, ο κυρίαρχος μπορεί να ξοδέψει πόντους εμπειρίας για να 
αγοράσει νέες ικανότητες. Στην περίπτωση του κυρίαρχου, μπορεί να αγοράσει νέες 
κάρτες για την τράπουλα Κυρίαρχου. Όταν αγοράζει μια νέα κάρτα, αυτή προστίθε-
ται στην τράπουλά του και ο κυρίαρχος σημειώνει τους πόντους εμπειρίας που 
ξόδεψε στο φύλλο Εκστρατείας. Οι κάρτες που δεν αγοράστηκαν επιστρέφουν στο 
κουτί, ώστε να μη γίνει κάποιο μπέρδεμα μεταξύ των διαθέσιμων καρτών Κυρίαρχου, 
και αυτών που δεν έχουν ακόμη αγοραστεί.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κλάσεις αναβαθμίσεων των καρτών Κυρίαρχου: Πολέ- 
μαρχος, Σαμποτέρ και Μάγιστρος. Μέσα σε κάθε κλάση υπάρχουν τρία επίπεδα 
καρτών διαθέσιμα για τον κυρίαρχο (όπως «Πολέμαρχος 1» ή «Μάγιστρος 3»). Οι 
κάρτες του Επιπέδου 1 κοστίζουν 1 πόντο εμπειρίας, αυτές του επιπέδου 2 κοστίζουν 
δύο πόντους εμπειρίας και αυτές του επιπέδου 3 κοστίζουν τρεις πόντους εμπειρίας. 
Οι κάρτες του επιπέδου 1 είναι πάντοτε διαθέσιμες για αγορά. Για να αγοράσει ο 
κυρίαρχος μια κάρτα επιπέδου 2, πρέπει πρώτα να έχει τουλάχιστον δύο κάρτες 
Επιπέδου 1 της κλάσης αυτής, στην τράπουλά του. Πρέπει να έχει τρεις κάρτες μιας 
κλάσης στην τράπουλά του (οποιονδήποτε συνδυασμό καρτών Επιπέδου 1 και 2) 
πριν μπορέσει να αγοράσει μια κάρτα επιπέδου 3 της τάξης αυτής. Αντίθετα με τους 
ήρωες, ο κυρίαρχος μπορεί να αγοράζει κάρτες από διάφορες κλάσεις. Οι γενικές 
κάρτες είναι πάντοτε διαθέσιμες για αγορά.

Ο κυρίαρχος δεν χρειάζεται να ξοδέψει όλους (ή και κανέναν) από τους πόντους 
εμπειρίας του κατά τη φάση Εκστρατείας. Μπορεί να τους κρατήσει και να τους 
χρησιμοποιήσει σε επόμενη φάση Εκστρατείας. Ο κυρίαρχος μπορεί να αγοράσει 
όσες κάρτες Κυρίαρχου επιθυμεί κατά τη φάση αυτή, αρκεί να έχει αρκετούς πόντους 
εμπειρίας για να τις πληρώσει.

Πριν από κάθε αποστολή (όχι όμως συμπλοκή), ο κυρίαρχος μπορεί να αφαιρέσει 
προσωρινά όσες κάρτες επιθυμεί από την τράπουλά του, ώστε να οργανώσει καλύτε-
ρα τη στρατηγική του για την αποστολή αυτή. Αυτό γίνεται κρυφά από τους ήρωες, 
χωρίς αυτοί να γνωρίζουν τις κάρτες που ο κυρίαρχος αφαίρεσε. Πρέπει να κρατήσει 
μια τράπουλα τουλάχιστον 15 καρτών Κυρίαρχου σε κάθε αποστολή. Τυχόν κάρτες 
που αφαιρέθηκαν μένουν στην άκρη για τη διάρκεια της αποστολής. Μετά την 
ολοκλήρωση της αποστολής, οι αφαιρεμένες κάρτες επιστρέφουν στην τράπουλα 
των καρτών του Κυρίαρχου.

Επιπλέον των πόντων εμπειρίας, ο χρυσός είναι ο άλλος τρόπος με τον οποίο οι ήρωες 
βελτιώνουν τις δυνατότητές τους. Οι ήρωες κερδίζουν χρυσό από τις κάρτες Αναζήτη-
σης που κερδίζουν στις αποστολές, και επίσης σαν επιβράβευση σε κάποιες αποστολές.

Οι ήρωες μοιράζονται τον χρυσό τους, που σημαίνει ότι έχουν ένα συνολικό κοινό 
απόθεμα χρυσού, με το οποίο αγοράζουν νέο εξοπλισμό για τους ήρωες τους. Οι 
παίκτες μπορούν να μοιράσουν τον εξοπλισμό αυτό με όποιον τρόπο επιθυμούν. Οι 
ήρωες δεν χρειάζεται να ξοδέψουν όλο το χρυσό τους κατά τη φάση Εκστρατείας. 
Μπορούν να κρατήσουν ότι ποσό θέλουν και να το ξοδέψουν σε επόμενη φάση 
Εκστρατείας.

Η ΦΑΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

ΞΟ∆ΕΜΑ ΠΟΝΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΞΟ∆ΕΜΑ ΠΟΝΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: ΗΡΩΕΣ

ΞΟ∆ΕΜΑ ΠΟΝΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ

Μετά από κάθε αποστολή μιας εκστρατείας, ακολουθεί η φάση Εκστρατείας, κατά 
την οποία οι παίκτες παίρνουν αποφάσεις σχετικά με την αναβάθμιση των ηρώων 
τους και την προετοιμασία της επόμενης αποστολής. Είναι σημαντικό να προσέξετε ότι οι 
περισσότερες αποστολές έχουν δύο συμπλοκές και η φάση Εκστρατείας δεν εκτελείται μέχρι να 
ολοκληρωθεί εντελώς η αποστολή. Κατά τη φάση Εκστρατείας, όλοι οι παίκτες ξοδεύουν 
πόντους εμπειρίας για να βελτιώσουν τις ικανότητές τους. Επίσης, οι ήρωες μπορούν να 
επισκευτούν το κατάστημα στην Arhynn για να αγοράσουν νέο εξοπλισμό. Τα παρακάτω 
βήματα εκτελούνται σε κάθε φάση Εκστρατείας:

ΑΓΟΡΑ



ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Μετά από κάθε αποστολή οι ήρωες επισκέπτονται το κατάστημα της Αrhynn, για να 
δουν το εμπόρευμά του. Ανακατέψτε τις κάρτες Αγοράς Αντικειμένων και ανοίξτε 
μια κάρτα ανά ήρωα, συν μια επιπλέον κάρτα (δείτε την «Ανάλυση Κάρτας Αγοράς 
Αντικειμένου» στη σελίδα 11). Η τράπουλα Αγοράς καθορίζεται από την τρέχουσα 
πράξη. Οι κάρτες Πράξης Ι χρησιμοποιούνται μέχρι οι παίκτες να έχουν ολοκληρώ-
σει το Ιντερλούδιο (Interlude), οπότε και επιλέγουν πλέον από τις κάρτες Πράξης ΙΙ 
(δείτε «Πράξη ΙΙ» στη σελίδα 22).

Οι ήρωες μπορούν να αγοράσουν όσα από τα αντικείμενα επιθυμούν και έχουν το 
χρυσό για να πληρώσουν (ή και κανένα, αν δεν έχουν αρκετά χρήματα ή δεν θέλουν 
κάποια από τις κάρτες που άνοιξαν).

Οι κάρτες Αγοράς Αντικειμένων που οι ήρωες αγοράζουν αφαιρούνται από την 
κοινή περιοχή του παιχνιδιού και προστίθενται σε αυτές που κουβαλάνε οι ήρωες. Οι 
ήρωες πρέπει να αφαιρέσουν τον χρυσό που ξόδεψαν από το φύλλο Εκστρατείας. 
Αφού οι ήρωες ολοκληρώσουν τις αγορές τους, ανακατέψτε τα μη αγορασμένα 
Αντικείμενα πίσω στην τράπουλα Αγοράς Αντικειμένων.

Παράδειγμα: Ο Αντρέας, η Βίκυ, ο Κώστας και η Δάφνη είναι ήρωες. Στη φάση Εκστρατεί-
ας, πάνε για ψώνια. Ανακατεύουν την τράπουλα Καρτών Αγοράς Αντικειμένων Πράξης Ι 
και ανοίγουν τα εξής πέντε αντικείμενα: Δερμάτινη Πανοπλία, Σφεντόνα, Σιδερένιο 
Τσεκούρι, Σιδερένιο Δόρυ και Τυχερό Γούρι. Αποφασίζουν όλοι μαζί να αγοράσουν το 
Σιδερένιο Τσεκούρι (για 100 χρυσό), τη Δερμάτινη Πανοπλία (για 75 χρυσό) και το Τυχερό 
Γούρι (για 100 χρυσό). Αφαιρούν 275 χρυσό από το απόθεμά τους στο φύλλο Εκστρατείας, 
παίρνουν τις αντίστοιχες κάρτες και τις μοιράζονται μεταξύ τους.

Καθώς οι ήρωες κάνουν αγορές, μπορούν να πουλήσουν κάρτες πίσω στο κατάστη-
μα. Οι ήρωες παίρνουν τη μισή αξία της κάρτας Αγοράς Αντικειμένου που πουλάνε 
στο κατάστημα, σε χρυσό, με στρογγυλοποίηση στο κοντινότερο πολλαπλάσιο του 
25 χρυσού. Ο αρχικός εξοπλισμός μπορεί επίσης να πωληθεί για 25 χρυσό.

Μία κάρτα Αγοράς Αντικειμένου που πωλείται στο κατάστημα ανακατεύεται στην 
αντίστοιχη τράπουλα Αγοράς Αντικειμένων. Επιστρέψτε τον πουλημένο Αρχικό 
εξοπλισμό πίσω στο κουτί, μιας και δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά στην εκστρατεία. Οι 
ήρωες δεν μπορούν να πουλήσουν κειμήλια στο κατάστημα.

Κατά τη φάση Εκστρατείας, οι ήρωες μπορούν να ανταλλάξουν ελεύθερα τα Αντι- 
κείμενά τους, μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέχρι να 
ξεκινήσει η επόμενη αποστολή, εκτός από τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σημείωση: Οι ήρωες δεν μπορούν να ανταλλάξουν αρχικό εξοπλισμό. Ωστόσο, μπο- 
ρούν να πουλήσουν τις κάρτες αυτές, όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Μετά το ξόδεμα των πόντων εμπειρίας και των αγορών, οι παίκτες επιλέγουν την 
επόμενη αποστολή. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο νικητής της προηγούμενης 
αποστολής επιλέγει τη νέα, μεταξύ των διαθέσιμων αποστολών (δείτε «Καταγραφή 
Στοιχείων και Αποθήκευση» στη σελίδα 21). Οι αποστολές χωρίζονται σε Πράξης 1 
και Πράξης 2, με τους παίκτες να πρέπει να επιλέξουν μία από την τρέχουσα Πράξη. 
Κάθε εκστρατεία αποτελείται από εννέα αποστολές ως εξής:

 Η Εισαγωγή

 Τρεις αποστολές Πράξης Ι

 Το Ιντερλούδιο

 Τρεις αποστολές Πράξης ΙΙ

 Το Τέλος

Μετά την επιλογή της αποστολής, προετοιμάστε την και παίξτε όπως ορίζεται στον 
Οδηγό Αποστολών. Έπειτα, ακολουθεί μια νέα φάση Εκστρατείας, κατά την οποία 
οι παίκτες επιλέγουν την επόμενη αποστολή.

Στην εκστρατεία «�e Shadow Rune», υπάρχουν διπλάσιες αποστολές στην Πράξη 
ΙΙ από ότι στην Πράξη Ι. Ο νικητής κάθε αποστολής της Πράξης Ι καθορίζει ποιά 
από τις δύο αντίστοιχες αποστολές Πράξης ΙΙ είναι διαθέσιμες (δείτε «Καταγραφή 
Στοιχείων και Αποθήκευση» στη σελίδα 21). Είναι σημαντικό να σημειώνετε τα 
στοιχεία αυτά, ώστε να θυμάστε ποιές αποστολές Πράξης ΙΙ είναι διαθέσιμες. Τυχόν 
αποστολές Πράξης Ι που οι ήρωες δεν εκτέλεσαν, θεωρείται ότι κερδήθηκαν από 
τον κυρίαρχο.

Στο παιχνίδι συμπεριλαμβάνεται ένα μπλοκ φύλλων Εκστρατείας, όπου μπορείτε 
να σημειώνετε τα αποτελέσματα της εκστρατείας «�e Shadow Rune».
Καθώς οι παίκτες ολοκληρώνουν αποστολές, σημειώνουν ποιός κέρδισε 
κάθε αποστολή, στην πλευρά καταγραφής του φύλλου Εκστρατείας. Όλες οι 
αποστολές Πράξης Ι, αντιστοιχούν σε αποστολές Πράξης ΙΙ, και ο νικητής 
της αποστολής Πράξης Ι καθορίζει ποιές από τις αποστολές Πράξης ΙΙ είναι 
διαθέσιμες για επιλογή από τους παίκτες κατά την Πράξη ΙΙ της εκστρατείας.. 
Οι αποστολές Πράξης ΙΙ που αναγράφονται στην αριστερή πλευρά της 
Καταγραφής Αποστολών, είναι διαθέσιμες αν οι ήρωες κέρδισαν τις 
αντίστοιχες αποστολές της Πράξης Ι. Οι αποστολές Πράξης ΙΙ που αναγρά-
φονται στη δεξιά πλευρά είναι διαθέσιμες αν ο κυρίαρχος κέρδισε τις 
αντίστοιχες αποστολές Πράξης Ι. Αν μια αποστολή Πράξης Ι δεν παίχτηκε 
κατά την εκστρατεία, θεωρείται κερδισμένη από τον κυρίαρχο για το σκοπό 
επιλογής της αντίστοιχης αποστολής Πράξης ΙΙ.

Παράδειγμα: Η παραπάνω Καταγραφή Αποστολής δείχνει μια εκστρατεία, η 
οποία βρίσκεται πλέον στην Πράξη ΙΙ. Ο κυρίαρχος επιλέγει αποστολή στη 
φάση Εκστρατείας. Μιας και οι ήρωες κέρδισαν την «A Fat Goblin» κατά την 
Πράξη Ι, η αποστολή «�e Monster›s Hoard» είναι διαθέσιμη κατά την Πράξη 
ΙΙ. Η αποστολή «�e Frozen Spire» δεν είναι διαθέσιμη στην Πράξη ΙΙ.

Οι αποστολές του Ιντερλούδιου και του Τέλους καθορίζονται από τον 
αριθμό των αποστολών που κέρδισαν οι ήρωες και ο κυρίαρχος κατά τις 
Πράξεις Ι και ΙΙ (δείτε «Ιντερλούδιο» στη σελίδα 22 και «Τέλος» στη σελίδα 
22).

Ανάμεσα στις παρτίδες, οι παίκτες χρησιμοποιούν σακουλάκια για να 
κρατούν τα κομμάτια τους οργανωμένα και χωρισμένα. Αποθηκεύοντάς τα 
με τον τρόπο αυτό, θα θυμούνται ποιές κάρτες βρίσκονται στο παιχνίδι ή 
έχουν αγοραστεί από κάθε ήρωα και από τον κυρίαρχο.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ THE SHADOW RUNE



ΤΑΞΙ∆Ι

ΚΕΙΜΗΛΙΑ

Οι ήρωες πρέπει να ταξιδέψουν σε νέες τοποθεσίες για να εκτελέσουν τις αποστο-
λές. Όλο το ταξίδι γίνεται με βάση τον χάρτη εκστρατείας στην πίσω σελίδα του 
Οδηγού Αποστολών. Μετά την επιλογή και προετοιμασία της επόμενης αποστολής, 
οι παίκτες εκτελούν το βήμα ταξιδιού. Οι ήρωες πάντα ξεκινούν το βήμα ταξιδιού 
από την Arhynn και πρέπει να ακολουθήσουν μια συνεχή διαδρομή μέχρι την 
τοποθεσία της επιλεγμένης αποστολής στον χάρτη εκστρατείας. Μετά την ολοκλή-
ρωση μιας αποστολής, οι ήρωες θεωρείται ότι επιστρέφουν πιο προσεκτικά και χωρίς 
βιασύνη στην Arhynn, οπότε δεν χρειάζεται το βήμα ταξιδιού.

Πριν ξεκινήσει το ταξίδι, ο κυρίαρχος μπορεί να ρυθμίσει την τράπουλά του. Έπειτα 
τραβάει το αρχικό χέρι καρτών Κυρίαρχου, μία κάρτα ανά ήρωα. Οι κάρτες αυτές 
δεν παίζονται κατά το βήμα ταξιδιού, αλλά μπορεί να επηρεαστούν από κάποια 
γεγονότα. Αυτές οι κάρτες Κυρίαρχου είναι το αρχικό χέρι του κυρίαρχου για την 
επόμενη αποστολή, οπότε δεν θα τραβήξει νέες κάρτες πριν ξεκινήσει η αποστολή.

Κάθε τοποθεσία αποστολής έχει ετικέτα με το όνομά της στον χάρτη εκστρατείας 
και συνδέεται με μονοπάτια τα οποία έχουν σύμβολα ταξιδιού. Όταν οι παίκτες 
ταξιδεύουν σε ένα μονοπάτι, πρέπει να σταματούν σε κάθε σύμβολο ταξιδιού. Για 
κάθε τέτοιο σύμβολο, οι ήρωες σταματούν την πορεία τους προς την τοποθεσία, και 
ο κυρίαρχος τραβάει μια κάρτα Γεγονότος Ταξιδιού. Ελέγχει για το αντίστοιχο 
σύμβολο γεγονότος και επιλύει το γεγονός. Αν το σύμβολο γεγονότος που 
αντιστοιχεί σε αυτό του χάρτη, δεν έχει κάποιο γεγονός, τότε η κάρτα ξεσκαρτάρε-
ται και οι ήρωες συνεχίζουν το ταξίδι τους. Αν το αντίστοιχο σύμβολο έχει ένα 
γεγονός, τότε οι ήρωες πριν συνεχίσουν, πρέπει να επιλύσουν το γεγονός. Κάποια 
γεγονότα περιλαμβάνουν διαφορετικές επιλογές για τους ήρωες. Όλοι οι ήρωες 
πρέπει να συμφωνήσουν για να παρθεί κάποια απόφαση σχετικά με την κάρτα. 
Τυχόν ζημιά, κόπωση ή κατάσταση που δέχονται οι ήρωες από τα γεγονότα αυτά, 
μένουν και για την αποστολή.

Παράδειγμα: Οι ήρωες ταξιδεύουν στην αποστολή Castle Daerion. Το πρώτο σύμβολο 
στο μονοπάτι είναι το σύμβολο δρόμου. Ο κυρίαρχος τραβάει μία κάρτα Γεγονότος 
Ταξιδιού και διαβάζει το γεγονός που αντιστοιχεί στο σύμβολο δρόμου. Μετά την 
επίλυση του γεγονότος, η κάρτα ξεσκαρτάρεται και ανοίγει μια νέα κάρτα Γεγονότος. 
Κοιτάζοντας τον χάρτη, οι ήρωες βλέπουν ότι το επόμενο σύμβολο που συναντούν 
είναι άλλος ένας δρόμος. Ο κυρίαρχος διαβάζει και επιλύει το αντίστοιχο γεγονός της 
νέας κάρτας Γεγονότος Ταξιδιού. Μετά και την επίλυση της δεύτερης κάρτας, οι 
ήρωες φτάνουν στην τοποθεσία της αποστολής, και το βήμα ταξιδιού έχει ολοκληρω-
θεί.

Τα κειμήλια είναι ειδικά αντικείμενα, ξεχωριστά για την εκστρατεία. Εκτός από κάτι 
που μπορεί να σημειώνεται εδώ, τα κειμήλια ακολουθούν τους κανόνες όλων των 
αντικειμένων. Τα Κειμήλια δεν είναι Αντικείμενα Αγοράς και δεν αγοράζονται ούτε 
πωλούνται, αλλά αποκτώνται μόνο ως επιβράβευση σε διάφορες αποστολές.

Οι κάρτες Κειμηλίων είναι διπλής όψεως με διαφορετικό τύπο κειμηλίου σε κάθε 
πλευρά. Υπάρχει ένας τύπος για χρήση από τους ήρωες και ένας για χρήση από τον 
κυρίαρχο. Αν οι ήρωες έχουν ένα κειμήλιο, αυτό τοποθετείται με την πλευρά του 
ήρωα ανοιχτή και λειτουργεί σαν μια κάρτα Αγοράς Αντικειμένου. Αν ο κυρίαρχος 
έχει το κειμήλιο, τοποθετείται με την πλευρά κυρίαρχου ανοιχτή.

Ο τύπος κυρίαρχου του κειμηλίου μπορεί να κρατηθεί από έναν αρχηγό και αυτός 
είναι ο μόνος τρόπος που ο κυρίαρχος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του. 
Αν ο κυρίαρχος δεν έχει αρχηγό σε κάποια αποστολή, ή αν θέλει να αφήσει ένα 
κειμήλιο εκτός (δείτε παρακάτω), δεν λαμβάνει κάποιο πλεονέκτημα από τις 
ικανότητες του κειμηλίου. Κάθε αρχηγός μπορεί να έχει από ένα μόνο κειμήλιο.

Κατά το βήμα προετοιμασίας κάθε αποστολής, ο κυρίαρχος επιλέγει ποιό κειμήλιο 
(αν έχει) θα κουβαλάει κάθε αρχηγός του στην αποστολή. Τοποθετήστε την 
αντίστοιχη κάρτα Κειμηλίου δίπλα στην κάρτα Αρχηγού. Αν το κειμήλιο δεν το 
πάρει κάποιος αρχηγός, το κρατάει ο κυρίαρχος δίπλα στην τράπουλα Κυρίαρχου 
και οι ικανότητές του παραλείπονται για την αποστολή. Αν ένας αρχηγός που 
κουβαλάει ένα κειμήλιο ηττηθεί σε μια αποστολή, οι ικανότητες του κειμηλίου 
παραλείπονται για την υπόλοιπη αποστολή, αλλά ο κυρίαρχος κρατάει το κειμήλιο.

Το Ιντερλούδιο είναι μία ειδική αποστολή η οποία βρίσκεται στην αλλαγή από την 
Πράξη Ι στην Πράξη ΙΙ της εκστρατείας. Θεωρείται αποστολή Πράξης Ι. Μετά την 
ολοκλήρωση τριών αποστολών Πράξης Ι, το Ιντερλούδιο πρέπει να επιλεγεί σαν η 
επόμενη αποστολή.

Υπάρχουν δύο διαφορετικές αποστολές Ιντερλούδιου. Αν οι ήρωες έχουν κερδίσει 
τουλάχιστον δύο από τις αποστολές Πράξης Ι (χωρίς την Εισαγωγή), τότε οι 
παίκτες επιλέγουν το «�e Shadow Vault» σαν αποστολή Ιντερλούδιου. Αν ο 
κυρίαρχος έχει κερδίσει τουλάχιστον δύο από τις αποστολές Πράξης Ι, τότε οι 
παίκτες επιλέγουν την «�e Overlord Revealed» σαν αποστολή Ιντερλούδιου. 
Ανατρέξτε στον Οδηγό Αποστολών για λεπτομερείς οδηγίες.

Εκτός των διαφορών που σημειώνονται εδώ και στον Οδηγό Αποστολών, το Ιντερλού-
διο είναι μια κανονική αποστολή, η οποία παίζεται όπως οποιαδήποτε άλλη αποστολή. 
Κάποια Ιντερλούδια έχουν μία μόνο συμπλοκή, αντί για τις τυπικές δύο συμπλοκές.

Μετά την ολοκλήρωση του Ιντερλούδιου, η εκστρατεία προχωράει στην Πράξη ΙΙ. Από 
εδώ και στο εξής, οι παίκτες επιλέγουν αποστολές μεταξύ των επιλογών της Πράξης ΙΙ 
και προετοιμάζονται για το Τέλος.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ιντερλούδιου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Μετά την ολοκλήρωση των αποστολών της Πράξης ΙΙ, φτάνει η ώρα του Τέλους. Οι 
παίκτες επιλύουν μια φάση Εκστρατείας κανονικά και έπειτα οι ήρωες ταξιδεύουν στην 
τελική αποστολή, η οποία θα καθορίσει τον τελικό νικητή της εκστρατείας!

Η εκστρατεία ολοκληρώνεται με μια συναρπαστική αποστολή, γνωστή και ως το Τέλος. 
Το Τέλος παίζεται με την ολοκλήρωση τριών αποστολών Πράξης ΙΙ. Ομοίως με το 
Ιντερλούδιο, υπάρχουν δύο διαφορετικές πιθανές αποστολές. Αν οι ήρωες έχουν 
κερδίσει τουλάχιστον δύο από τις αποστολές της Πράξης ΙΙ, τότε οι παίκτες επιλέγουν 
την «Gryvorn Unleasehd» σαν τελική αποστολή. Αν ο κυρίαρχος έχει κερδίσει τουλάχι-
στον δύο από τις αποστολές της Πράξης ΙΙ, τότε οι παίκτες επιλέγουν την «�e Man 
Who Would Be King»  σαν τελική αποστολή.

Προσέξτε καλά τις οδηγίες προετοιμασίας της τελικής αποστολής, μιας και συχνά ανα- 
φέρεται σε κάθε ολοκληρωμένη αποστολή Πράξης ΙΙ αλλά και σε διάφορες 
καταστάσεις που έχουν σχέση με τη συνολική εκστρατεία, όπως το ποιά πλευρά 
έχει στην κατοχή της ένα κειμήλιο, παρά το αποτέλεσμα μιας μόνο αποστολής. 
Οποιαδήποτε αποστολή Πράξης ΙΙ την οποία προσπέρασαν οι ήρωες, θεωρείται 
ολοκληρωμένη με νίκη του κυρίαρχου όσον αφορά την προετοιμασία της τελικής 
αποστολής.

Οι ήρωες και ο κυρίαρχος καλό θα είναι να ξοδέψουν όσο περισσότερο χρυσό και 
πόντους εμπειρίας μπορούν, κατά τη φάση Εκστρατείας που προηγείται της 
τελικής αποστολής, μιας και δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία να το κάνουν!

Όποιος κερδίσει την Τελική αποστολή κερδίζει την εκστρατεία!

Επιστρέψτε όλες τις κάρτες Τεράτων και Αρχηγών Πράξης Ι στο κουτί και πάρτε τις 
κάρτες Τεράτων και Αρχηγών Πράξης ΙΙ. Από εδώ και στο εξής, όλα τα τέρατα και 
οι αρχηγοί χρησιμοποιούν τα χαρακτηριστικά Πράξης ΙΙ.

Οι ήδωες μπορούν να επισκευτούν το κατάστημα και να αγοράσουν κάρτες Αγοράς 
Αντικειμένων Πράξης Ι. Ανοίξτε όλες τις εναπομείναντες κάρτες Αγοράς Αντικει-
μένων Πράξης Ι. Οι ήρωες αγοράζουν όσες κάρτες επιθυμούν και μπορούν να 
πληρώσουν.

Επιστρέψτε όλες τις μη αγορασμένες κάρτες Πράξης Ι στο κουτί και πάρτε τις 
κάρτες Αγοράς Αντικειμένων Πράξης ΙΙ. Από εδώ και στο εξής, χρησιμοποιείστε τις 
κάρτες αυτές. Οι κάρτες Αγοράς Αντικειμένων Πράξης Ι που έχουν οι ήρωες στην 
κατοχή τους δεν επηρεάζονται. Τυχόν κάρτες Πράξης Ι που πωλούν οι ήρωες κατά 
την Πράξη ΙΙ, επιστρέφουν αμέσως στου κουτί.

ΙΝΤΕΡΛΟΥ∆ΙΟ

ΠΡΑΞΗ ΙΙ

ΤΕΛΟΣ
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Μετά από κάθε αποστολή της εκστρατεί-
ας, οι παίκτες εκτελούν τα εξής βήματα:

Απόκτηση Χρυσού από Κάρτες Αναζή-
τησης

Εκκαθάριση

Απόκτηση Επιβραβεύσεων

Ξόδεμα Πόντων Εμπειρίας

Αγορές

Επιλογή Επόμενης Αποστολής

Προετοιμασία Αποστολής

Ταξίδι

Η Εισαγωγή

Τρεις αποστολές Πράξης Ι

Το Ιντερλούδιο

Τρεις αποστολές Πράξης ΙΙ

Το Τέλος

Κάθε εκστρατεία αποτελείται από τα εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΗΡΩΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ

ΜΑΧΗ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έκρηξη: Σε μια επίθεση Έκρηξης, όλες οι 
θέσεις γειτονικά του στόχου επηρεάζονται 
επίσης από την επίθεση. Μόνο 1 ζαριά γίνεται 
για την επίθεση, αλλά κάθε μινιατούρα που 
επηρεάζεται ρίχνει ξεχωριστή ζαριά άμυνας.

Διαπέραση: Σε μια διαπεραστική επίθεση, πα- 
ραλείπεται ο αριθμός των     που έχει ρίξει ο 
αμυνόμενος παίκτης (είτε από ζάρια άμυνας 
είτε από άλλες ικανότητες) σε ποσό ίσο με την 
αξία της Διαπέρασης.

Έκταση: Επιτρέπει στον παίκτη να επιτεθεί σε 
στόχους μέχρι και 2 θέσεις μακριά, αντί μόνο 
σε γειτονικούς στόχους. Ο επιτιθέμενος 
πρέπει να έχει οπτικό πεδίο προς τον στόχο.

Οποιαδήποτε επίθεση με ικανότητα   κ α ι 
Ασθένεια, Ακινητοποίηση, Δηλητήριο ή 
Πάγωμα ακολουθεί τους κανόνες αυτούς.

Αν η επίθεση κάνει τουλάχιστον 1   (μετά 
τα αμυντικά ζάρια), ο στόχος δέχεται και την 
αναγραφόμενη κατάσταση.

Η ΦΑΣΗ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

Επιλογή Αποστολής

Συναρμολόγηση Χάρτη

Επιλογή Ρόλων Παικτών

Προετοιμασία Δεικτών

Δημιουργία Τράπουλας Αναζήτησης 
και Καρτών Καταστάσεων

Κάρτες Ενεργοποίησης και Δείκτες 
Ηρώων

Επιλογή Ηρώων

Επιλογή Κλάσεων

Επιλογή Δεξιοτήτων

Τοποθέτηση Ηρώων

Επιλογή Τεράτων

Εκτέλεση Προετοιμασίας Αποστολής

Δημιουργία Τράπουλας Κυρίαρχου

Τράβηγμα Καρτών Κυρίαρχου

Δήλωση Όπλου και Στόχου

Ρίξιμο Ζαριών

Έλεγχος Εμβέλειας

Ξόδεμα Εντάσεων

Κατανομή Ζημιάς


