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RamcsakO
Szövegdoboz
A Vértenger

RamcsakO
Szövegdoboz
Míg vad seregek járták Terrinoth földjét, hatalmas hajók szelték a hullámokat Torue Albes messzi szigetei között. A helyet, hol minden kikötő a képzeletet felülmúló titkokat és kincseket rejtett, Torue Albes-t is elérték a bonyodalmak. Erős hatalmak gyülekeznek a sötétség zászlaja alatt, egy gonosz feljebbvalót (mesélőt) követve.Azonban, mint mindig, mikor a növekvő sötétség a világot fenyegeti, a világosságnak szembe kell vele szállnia, s ősi erők élednek a szükség óráiban. Ez esetben, hősök egy csapata botlott bele az Ősök legendás hajójába – a Bosszúba. A hajó szükség szerint megidézhető vagy eltüntethető, és valamiképp kapcsolatban áll az Ősök által hátrahagyott teleport vésetekkel. A Bosszú ereje sorsdöntő lehet mikor a hősök szembekerülnek ezen új mesélő erőivel.Köszönjük, hogy megvásároltad az Odalent: Kalandok a Mélyben ezen haladó hadjárat kiegészítőjét. Miként a Descent: Road to Legend, a The Sea of Blood is tartalmaz új játékösszetevőket, új szabályokat, és tucatnyi új, felfedezésre váró térképet. Ez a kiegészítő szinte kizárólag a Haladó Hadjáratra összpontosít, ahol a hősök új területeket fedeznek fel, katakombákba ereszkednek alá, és a gonosz számtalan megtestesülésével veszik fel a harcot. Ebben a változatban, a játékosok megalkotják hőseiket és végigkísérik azokat teljes életútjuk során, megtartva képzettségeiket és felszerelésüket egyik kazamatáról a másikra.

RamcsakO
Szövegdoboz
 ÖsszetevőkAlább vannak felsorolva A Vértenger kiegészítő összetevői. A leírások könnyen felismerhetővé teszik az egyes összetevőket és általános magyarázatot adnak azok használatáról.

RamcsakO
Szövegdoboz
Ez a szabálykönyv (melynek 2. része a Küldetésfüzet) 10 Kocka (5 ezüst Hatalomk. és 5 arany Hatalomk.)4 Küldött lap6 doboz (4 hősdoboz, 1 mesélődoboz és 1 temetődoboz)1 tömb hadjárat lap1 Torue Albes térkép1 Óceán/Sziget térkép220 kártya     40 Kampány szörny tájékoztató kártya     30 Kazamata szint kártya     28 Küldött fejlesztés kártya     21 Terv kártya     20 Találkozás kártya     15 helyszín kártya     15 pletyka kártya     7 Hadnagy kártya     9 Hajófejlesztés kártya     24 Torue Albes Képzettség kártya     5 Elásott kincs kártya     4 Ágyú tájékoztató kártya     1 Tőrfogú Cápa tájékoztató kártya     1 Városi bolt kártya

RamcsakO
Szövegdoboz
3 Dupla oldalú Térkép darab     2 Útkereszteződés darab     1 Térkapu darab8 Dupla oldalú hajó darab     2 Elülső rész     4 Középső rész     2 Hátsó rész 32 Dupla oldalú ágyú jelölő     8 Rúnarobbanás ágyú     8 Sólyomszem ágyú     8 Ridegacél ágyú     8 Sárkánytűz ágyú38 Kellék jelölő     1 Örvény/Barlang bejárat jelölő     1 Nagy Sekély Víz/Homok Pad  jelölő     6 Sekély Víz/Homok Pad jelölő     4 Sekély Víz/Zátony jelölő     6 Fa/Bokor jelölő     1 Ketrec/Csőorgona(?) jelölő     4 Hordó/Szobor jelölő     5 Cápauszony jelölő     5 Csápjelölő10 Műanyag Cápauszony és Csáp talp24 Torue Albes térkép jelölő     1 Hős Csapat jelölő     1 Hazai kikötő jelöl     1 Mesélői vár jelölő     1 Pletyka jelölő     7 Kis hadnagy jelölő     14 Ostrom/Lerombolt jelölő     1 Világítótorony jelölő     3 Ősi kulcs jelölő     5 Kötés jelölő2 Nagy hadnagy jelölő8 Vérzés jelző4 Pénz jelző18 Seb jelző96 Gyakorlás jelző     12 Ezüst Mágikus gyakorlás jelző     12 Ezüst Közelharci gyakorlás jelző     12 Ezüst Távolsági gyakorlás jelző     12 Arany Mágikus gyakorlás jelző     12 Arany Közelharci gyakorlás jelző     12 Arany Távolsági gyakorlás jelző      4 Réz seb fejlesztés jelző      4 Réz erőnlét fejlesztés jelző      4 Ezüst seb fejlesztés jelző      4 Ezüst erőnlét fejlesztés jelző      4 Arany seb fejlesztés jelző      4 Arany erőnlét fejlesztés jelző15 Vegyes jelzők     1 Erősítés jelölő     2 Famulus jelölő     4 Kincses térkép darab jelző     2 Horgony jelölő     6 Vitorla jelölő
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RamcsakO
Szövegdoboz
Arany és Ezüst HatalomkockákA két új kockafajta a hősök és szörnyek erősítésére van. Ugyanazok vannak rajtuk, mint a fekete hatalomkockákon, 

RamcsakO
Szövegdoboz
csak erősebbek. Az ezüst kétszer, az arany pedig háromszor erősebb a fekete kockáknál.

RamcsakO
Szövegdoboz
Küldött karakterlapokA mesélő kap egy karakterlapot, mely a sötétség egy megtestesült Küldöttjét mutatja be. A Haladó Hadjáratban ez lesz a mesélő karaktere. A Küldött részletesebb adatairól a 7. oldalon olvashatsz.

RamcsakO
Szövegdoboz
Dobozok

RamcsakO
Szövegdoboz
Ez a hat doboz a játék fontos tartozékainak, a játékok közötti tárolására használatos. Minden egyes hős egy saját hős dobozban, míg a Küldött a mesélő dobozában tárolandó. Végül van egy temető doboz, melybe a hadjáratból végleg kikerült kártyák kerülnek.

RamcsakO
Szövegdoboz
Hadjárat lapokEzek a lapok szolgálnak a hadjárat más úton nehezen eltárolható információinak lejegyzésére. Részletesebb leírásért lapozz a 11. oldalra.

RamcsakO
Szövegdoboz
Torue Albes térképeEz a kartontérkép mutatja be Torue Albes földjét. A hősök ezen a térképen kereshetnek kincseket és kalandokat, mialatt a mesélő hadnagyai megpróbálják megostromolni és elpusztítani Torue Albes városait. Részletesebb információkért lapozz a 13. oldalra

RamcsakO
Szövegdoboz
 Óceán//Sziget poszter térképEz a nagy papírtérkép két oldalas. Egyik oldala a nyílt óceánt ábrázolja és általában a találkozásoknál használatos (lásd 15. oldal), míg a másik oldala egy nagy szigetet ábrázol és általában a szigetek felfedezésekor használatos (lásd 21. oldal).

RamcsakO
Szövegdoboz
Torue Albes térkép jelölőkEzek a jelölők a fontos személyek és tárgyak Torue Albes térképén való nyomon követésére használatosak, csakúgy, mint a városok aktuális állapotának figyelésére. Néhány jelölő Küldetés Tárgyakat mutat, fontos dolgokat, amiket mind a hősök, mind a mesélő meg akar szerezni.

RamcsakO
Szövegdoboz
Térkép darabokAz alapjátékhoz hasonlóan A Vértenger térkép darabjait összerakva, egy kazamata térképét kapjuk. Csakhogy ezeknek a térkép daraboknak a hátoldalán a szabadtéri

RamcsakO
Szövegdoboz
találkozásokhoz használatos szabadtéri területek vannak. A szabadtéri darabok nem kapcsolódhatnak kazamata darabokhoz.

RamcsakO
Szövegdoboz
HajókEzek a nagyméretű kártyatáblák jelölik a hajókat a találkozások alatt. Két hajóra elegendő darab van – a hősök hajója és az ellenség hajója. A hajók leírásához „Hajók és hajózás”, lapozz a 24. oldalra. 

RamcsakO
Szövegdoboz
Tartalomjegyzék

RamcsakO
Szövegdoboz
 Óceán oldal                            Sziget oldal

RamcsakO
Pecsét
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RamcsakO
Szövegdoboz
GyakorlásjelzőkÚj gyakorlásjelzőket adunk, hogy a hősök a fekete hatalomkockáikat ezüst, vagy akár arany hatalomkockákra fejleszthessék, valamint extra kifáradást és sérülést kaphassanak a Haladó Hadjárat során. Bővebb leírásért, ezek megszerzéséhez lapozz a 32. oldalra a „Hős Fejlesztések”-hez.

RamcsakO
Szövegdoboz
KellékekÚj és változatos kellékeket adunk a kazamata és szabadtéri találkozásokhoz. Bővebben az „Akadályok és Kellékek” fejezetben, a 35. oldalon.

RamcsakO
Szövegdoboz
Nagy Hadnagy jelzőkA legtöbb hadnagyot a Torue Albes térkép jelölőjével tüntetjük fel egy találkozás során. Csakhogy, négyen a hadnagyok közül túl nagyok lennének a Torue Albes térkép méretéhez arányítva, ezért számukra külön jelölők vannak a kazamaták és a találkozások esetére. Azonban csak két jelölő van, de különböző hadnagyok találhatóak az oldalain.

RamcsakO
Szövegdoboz
Sérülés és Pénz jelzőkTovábbi sérülés és pénz jelzők nagyobb értékekben kerültek a Haladó Hadjáratba.

RamcsakO
Szövegdoboz
HatásjelzőkEzen jelzőket akkor használd, amikor nyomon akarod követni az új vérzés hosszan tartó hatást, melyet a Tőrfogú cápa okoz és nem rendelkeztek a Descent: Well of Darkness kiegészítővel. Megnézheted a „Hosszan tartó hatások kivonatát”, ha a 42. oldalra lapozol.

RamcsakO
Szövegdoboz
Vegyes jelzőkAz erősítés jelzőt arra használjuk, hogy nyomon kövessük, hogy a mesélő milyen gyakran játszhat ki idézés kártyákat, míg a kincses térkép darab jelzőit a hősök gyűjtögethetik a sikeres kazamatákból vagy szigetekről. Ha a hősök összerakják a kincses térképet (négy darab), elutazhatnak a Kincs lelőhelyére (egy X jelöli a térképén) és kiáshatják az eltemetett kincset (lásd 22. oldal). Vitorla és horgony jelzők arra valók, hogy a találkozások alkalmával láthassuk hajónk állapotát, és végül két új famulus is található a játékban, mint ahogy csáp és cápauszony jelzők. A csápok és cápauszonyok a mellékelt műanyag talpakra helyezhetőek.

RamcsakO
Szövegdoboz
 Réz                   Ezüst              Arany              Gyémánt

RamcsakO
Szövegdoboz
Szörny Tájékoztató kártyákA Haladó Hadjárathoz új szörnykártyákat adtunk. Minden szörnynek négy nehézségi szintje létezik. A leggyengébbtől a legerősebbig ezek: 

RamcsakO
Szövegdoboz
A szörnyek a Réz szinten kezdik a Hadjáratot és idővel a mesélő fejlesztheti őket. A szörnyek fejlődéséről bővebben a 32. oldalon olvashatsz.

RamcsakO
Szövegdoboz
Küldött Fejlesztési kártyákKüldött fejlesztési kártyákkal a mesélő ereje növelhető a Haladó Hadjárat alatt. Néhány Küldött kártya bármely Küldött számára elérhető, ezek címe alatt az „Any Avatar” olvasható, de némelyik csak kimondottan egy bizonyos Küldötthöz tartozik, ez esetben a Küldött neve a cím alatt olvasható. Bővebben a „Mesélő fejlesztései” részben a 32. oldalon.

RamcsakO
Szövegdoboz
Hadnagy kártyákA hadnagy kártyákkal a mesélő erős segítőket szerezhet. A hadnagyok Torue Albes térképén mozognak, hogy megpróbálják megostromolni és elpusztítani Torue Albes városait. A Küldött Fejlesztési kártyákhoz hasonlóan néhány hadnagy bizonyos Küldöttekhez kapcsolódik. A hadnagy kártyák jellemzőiről a „Mesélő fejlesztései” részben olvashatsz, a 32. oldalon.

RamcsakO
Szövegdoboz
Terv kártyákA Haladó Hadjárat elején, a mesélő kiválaszt egyet a három gonosz terv közül, mellyel pusztítást hoz Torue Albesre. A Terv kártyák más részről a Küldött Fejlesztési kártyákkal megegyező módon szerezhetőek meg, azokat kivéve, amelyeknek speciális feltételeik vannak, amiknek a mesélő előbb meg kell, hogy feleljen.

RamcsakO
Szövegdoboz
Kazamata szintkártyákEzen kártyák a véletlenszerű kazamaták létrehozására használatosak, mikor a hősök Torue Albes mélységeit fedezik fel. További információk a 18. oldalon „Kazamaták” fejezet alatt.



Rulebook 5

RamcsakO
Szövegdoboz
Véletlen esemény és helyszín kártyák

RamcsakO
Szövegdoboz
  Esemény kártya                     Helyszín kártya

RamcsakO
Szövegdoboz
Véletlen esemény és helyszín kártyák segítenek a külső területek véletlenszerű találkozásainak létrehozásában, miközben a hősök felderítik Torue Albes térképét. A 15. oldalon, „Találkozások” fejezet alatt bővebben olvashatsz róla.

RamcsakO
Szövegdoboz
Pletyka kártyákAhogy a hősök városról városra utaznak, dönthetnek úgy, hogy megállnak a helyi Fogadóban és fizetnek mindenkinek egy kör sört, abban a reményben, hogy hallanak érdekes Pletykákat. Ezek nyomán a hősök értékes jutalomhoz juthatnak. Bővebben a 21. oldalon, a „Pletykák” fejezetben.

RamcsakO
Szövegdoboz
Hajó fejlesztés kártyákA hősök már a hadjárat elején felfedeztek egy mágikus hajót – a Bosszút. Bár a Bosszú egy erőteljes ereklye egy elmúlt korszakból, sok erős bűvölet meggyengült vagy elenyészett az idők folyamán, és a hősök ezeket megakarhatják újítani. A 31. oldalon olvashatsz erről „A Hajógyár” fejezetben.

RamcsakO
Szövegdoboz
Torue Albes képzettség kártyákTorus Albesen 24 új és érdekes képzettséget tanítanak, de némely Terrinothon is megtalálható. Amikor Torue Albesen játszotok, akkor cseréljétek ki a régi 24 képzettség kártyát ezekre (lásd 9. oldal).

RamcsakO
Szövegdoboz
Elásott kincs kártyákEz az öt kártya hatalmas kincseket jelöl, melyeket félreeső helyeken ástak el szerte Torue Albesen. Amikor a hősök sikeresen összeraknak egy kincses térképet (ld. 20. oldal) és elutaznak a Kincs lelőhelyére (ld. 22. oldal), véletlenszerűen hozzájutnak az egyik Elásott kincs kártyához, mint jutalom.

RamcsakO
Szövegdoboz
Egyéb kártyákA fent felsorolt kártyákon kívül, vannak még tájékoztató kártyák, melyek Torue Albes négy fajta ágyúit mutatják be, valamint a halálos tőrfogú cápát, mely a vizekben kísért. Végül van egy új kártya a városi bolt paklihoz („Remove Curse” - Átok Leszedése).

RamcsakO
Szövegdoboz
A játék tárolásaA Vértengert nem egy játékülésre tervezték. Szó sincs róla. De így, hogyan emlékezzenek a játékosok játékról játékra, hogy a csapat hol volt Torue Albes térképén, milyen tárgyakat birtokoltak, vagy bármire ami a hadjárattal és a játékhetekkel kapcsolatos?Ne ess pánikba! A Vértenger kialakítása olyan, hogy kényelmesen el tudunk minden apró információt tárolni, amire szükség van. De ezért, a játékosok csak akkor fejezzenek be egy játék alkalmat, ha éppen véget ér egy játékhét vagy végeztek egy kazamata szinttel. Máskülönben, néhány információ valószínűleg elvész.Kövesd az alábbi lépéseket, amikor A Vértengert hadjárat közben tárolod:1. Frissítsd a Hadjárat Lapot: Végy egy új hadjárat lapot a tömbről (vagy keresd meg a legutóbb használtat) és bizonyosodj meg róla, hogy az a hadjárat aktuális állását mutatja. Példa egy kitöltött hadjárat lapra a 11. oldalon. Ha elkészültél a lap frissítésével, akkor tedd azt és minden Torue Albes térképén lévő jelzőt a mesélői dobozba.2. A mesélő tárolása: Tedd a Küldött karakterlapját az összes Küldött Fejlesztéssel amit megvettél hozzá, és (ha a hősök egy kazamatában fejezték be a játékot) a mesélő kézben tartott lapjait a mesélői dobozba. Számold meg a mesélő eldobott kártyáit és jegyezd fel a hadjárat lapra ha a játékülés egy kazamata közben fejeződik be. Végül, a Bosszú aktuális életpontjait tedd a mesélői dobozba, ez azért kell, hogy ne keveredjen össze a játékosok életpontjaival.3. A Hősök tárolása: Minden hős játékosa elpakolja a saját dobozába a karakterlapját, felszerelését, képesség kártyáit, italokat, parancs jelzőket, fejlesztés jelzőket, és annyi jelzőt amennyi az életereje és erőnléte. Az egyik hős dobozába tegyétek el a megvásárolt hajó fejlesztés kártyákat.Ezek után biztonságosan tárolhatják a játékot a következő ülésig.Mikor a következő ülés elkezdődik, a játékosok előveszik a cuccokat a dobozaikból és a hadjárat lap szerint felhelyezik azokat. Ha a hősök kazamatában voltak, a mesélő először megragadhatja az alkalmat és fejlesztheti a pakliját az aktuális árulás pontjaiból. Ezután megkeveri a pakliját (megbizonyosodva, hogy nem keveri bele a kezében lévő lapokat) és eldob annyi lapot, amennyi a hadjárat lapra fel van írva. Ez egy viszonylag becsületes útja a mesélő paklijának nyomon követésére, anélkül, hogy az túl bonyolult lenne.
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RamcsakO
Szövegdoboz
Más Odalent kiegészítők Mielőtt ez a kiegészítő megjelent volna, már néhány másik forgalomban volt. Ezek a The Altar of Despair, The Well of Darkness, The Road to Legend és a Tomb of Ice. Mindegyikben vannak új szabályok, szörnyek, figurák, kártyák, jelzők, és más dolgok. Ez a szabálykönyv lehetőséget ad ezen kiegészítők felhasználására a Vértengerhez, de ezek nem szükségesek a Haladó Hadjárat lejátszásához.

RamcsakO
Szövegdoboz
A haladó hadjárat áttekintése A Haladó Hadjáratban, négy hős ellen indítja erőit egy rendkívül erős mesélő. Mialatt a mesélő hadnagyai pusztítanak Torue Albes-on, megpróbálva véghez vinni a gonosz Tervet vagy elpusztítani a városok közti szigeteket, a hősöknek be kell utazniuk a világot, és kellően megerősödniük ahhoz, hogy behatolhassanak a Mesélő Várába és megküzdjenek vele, elpusztítva a gonoszt egyszer és mindenkorra.A játékban a hősök egy csapatot alkotva játszanak kalandok sorozatában a játékülések alkalmával. A hősök megtartják képességeiket és felszerelésüket kazamatáról kazamatára, így haladva Torue Albes térképén, és harcba szállnak a mesélő haderőivel míg sikerül diadalmaskodni felette vagy míg el nem buknak.

RamcsakO
Szövegdoboz
Az alapokAz idő nagy részében - mialatt a hősök Torue Albes kazamatáit derítik fel – a Haladó Hadjárat menete az alapjátékhoz hasonló. A hősök továbbra is körönként választanak egyet a négy lehetséges akció közül, készenlét jelzőket raknak le, győzelmi pontokat kapnak a rúnák aktiválásáért, stb. A feltűnőbb különbség az alap Odalent és a Haladó Hadjárat között az, amikor nem a kazamaták felfedezésével telik a játék, hanem a hősök Torue Albes szerte utazgatnak és fejlesztik magukat. Bár az alapjáték szabályai nincsenek kimondottan felülírva a Haladó Hadjárat szabályaival, azok továbbra is élnek. A Hősök Csapata és a Csapat KincstáraA Haladó Hadjárat kimondottan négy hősből álló csapatra készült. Ha mégis kevesebben lennének, akkor valamelyik játékosnak vagy játékosoknak egynél több hőst kell irányítania. Időt spórolunk, ha ilyen esetben az extra hőst egy tapasztalt játékos irányítja. Összességében a négy hőst nevezzük a csapatnak. Ők minden esetben együtt utaznak, kivéve, ha épp szétválnak egy tag halála miatt. A Haladó Hadjáratban a hősök a vagyonukat egy csapat kincstárba gyűjtik, amiből bármely hős költhet. A hősök nem veszítenek pénzt ha meghalnak a Haladó Hadjáratban. A KüldöttA mesélő, habár még mindig egy erős másvilági lény, aki a seregét mentálisan irányítja, már fizikai testtel is rendelkezik – a Küldöttje – a Haladó Hadjáratban. A hősök felkutathatják és megölhetik ezt a lényt, és ha ez sikerül, akkor megnyerik a hadjáratot. A Küldött megjelenése többféle: lehet démon, sárkány vagy más egyéb. Minden lehetőség néhány alap képességet hoz magával, és hozzáférést más, erősebb képességekhez, melyek a Haladó Hadjárat során szerezhetőek meg. A mesélő játékosa a Küldöttjét a Haladó Hadjárat elején választja ki, és ez megváltoztathatatlan a hadjárat végéig. HadnagyokA hadnagyok rendkívül erős szörnyek, akiket Torue Albes térképén mozgatva a mesélő értékes tárgyakat gyűjthet be és városokat ostromolhat meg. A hadnagyok közvetlenül is támadhatják a hősöket, habár ez veszélyes, mert ha egy hadnagy elbukik, akkor azt a mesélő elveszíti örökre. Hős és Mesélő terjeszkedésEllentétben a normál játékkal, a Haladó Hadjáratban a hősök megtartják a tárgyaikat és egyéb fejlesztéseiket a kalandok között. A játékok között a hősök a Hősdobozokban tudják ezen információkat eltárolni. A mesélő szintén szerezhet új képességeket a Haladó Hadjárat alatt. Treachery-t (árulás), Küldött fejlesztést, és szörny fejlesztéseket vásárolhat és tarthat meg. Másfelől a mesélő ott megszerzett hatalom kártyáit el kell dobni, ha a hősök teljesítettek vagy visszavonultak egy kazamatából.
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Küldött karakterlap
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1. Küldött neve              2. Várának helyszíne                                         3. Küldött tulajdonságai
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 4. Árulás fejlesztések költségei
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5. Küldött különleges képessége
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6. Szörny fejlesztés költségek
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1. Küldött neve: Az az egyedi név, melyen a Küldött ismert. 2. Vár helyszíne: A Mesélő Várának helyszíne Torue Albes térképén a Küldött kiválasztásakor. 3. Küldött tulajdonságai: Ez a rész írja le a Küldött statisztikáit. A legtöbb Küldött értékei megegyeznek az adott fajta mester szörny gyémánt szintű értékeivel. Egyetlen kivétel, hogy a Captain Bones nem rendelkezik az Undying képességgel, amit az átlagos Mester Csontvázak megkapnak. 4. Árulás fejlesztési költségek: Minden színes hatszög ebben a részben az adott típusú egy darab árulás XP költségét mutatja. Továbbá, a hatszögek alatti üres rész mutatja az adott árulás típusból megvásárolható maximum 
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darabszámot. Például A Master of the Hunt vásárolhat egy „szörny” árulást 15 XP-ért, de ezt nem teheti meg háromnál több alkalommal. (Az Árulás a The Well of Darkness és a The Altar of Despair kiegészítőkben került bevezetésre. A csapatok, melyek nem rendelkeznek ezen kiegészítők egyikével sem, használhatják a „Simplified Treachery”-t mely a 34. oldalon található.) 5. Küldött különleges képessége: Minden Küldött rendelkezik egy egyedi képességgel, amely ebben a részben van leírva. 6. Szörny fejlesztési költség: Ez a rész mutatja, hogy a Küldöttnek mennyi XP költségbe kerül fejleszteni a szörny kategóriákat. Például Master of the Hunt-nak el kell költenie 25 XP-t, hogy a humanoid szörnyeit Rézről Ezüstre fejlessze, vagy Ezüstről Aranyra.
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A BosszúA hősök nemrég egy mágikus hajóra bukkantak, melynek a neve: Bosszú. Ezzel a hajóval utazhatnak szerte Torue Albes vizein és a hajó kapcsolatban áll a teleport vésetekkel. Ellátogatva egy városba, a hősök kiválaszthatják azt a Hazai Kikötőjüknek. Az események alatt, ha meghalnának, vagy a Bosszú elsüllyedne, akkor az erős mágiának köszönhetően a Hazai Kikötőben találják magukat sértetlenül. Ezenkívül a hajó „megidézhető”, ha a hősöknek szükségük van rá. Ezért, amikor a hősöknek a szárazföldön kell utazniuk, a hajó automatikusan eltűnik, míg újra szükségük nem lesz rá.  Ahogy a hősök Torue Albes-en utazgatnak, fejleszthetik a Bosszú fegyvereit és képességeit a bejárt városok hajógyáraiban. Utazás Torue Albes-en átA hősök és hadnagyok a kazamaták és városok között utakon mozognak. Vannak normál, óceáni és titkos utak. A csapat kezdetben csak normál és óceáni utakon haladhat, de megszerezve a „Halott ember iránytűje” kártyát a titkos utakat is használhatják. Amikor a csapat mozog az utakon, ezt különféle találkozások nehezíthetik (lásd a 15. oldalon). Hadnagyok viszont mindhárom utat használhatják és találkozások nem nehezítik utukat. Megjegyzés: A Királynő őrjáratai miatt a csapat soha nem kerülhet találkozásba, ha a szárazföldön utaznak. Csak ha a tengeren utaznak kell találkozásra dobniuk. A Nagy ÖrvényHa a hősök hozzájutottak a „Halott ember iránytűjéhez”, akkor utazhatnak A Nagy Örvény két vége között Torue Albes térképén. Ennek a leírása a 15. oldalon található. Tapasztalati pontokA hősök és a mesélő által megszerzett győzelmi pontokat tapasztalati pontokra váltva, gyakorlás és más fejlesztések szerezhetőek. Minden megszerzett győzelmi pontért a mesélő kap 1 TP-t. Bármely hős által szerzett győzelmi pontért, minden hős kap 1 TP-t. Minden a játékosok és a mesélő által elköltött és összegyűjtött tapasztalati pontot vezetni kell a hadjárat karakterlapon. Hadjárat szintA hadjárat bármely adott időben lévő teljes szintje a Hadjáratszint. Legtöbb hadjárat kezdéskor Réz szint nehézségű, ezt követi az Ezüst, majd az Arany szint. A Hadjárat szintje akkor növekszik, ha a hősök és a mesélő győzelmi pontjainak összesített száma elér egy bizonyos értéket. Isteni KegySűrűn hallani, hogy Torue Albes isteneinek szerencséje rámosolyog a rászorulókra, függetlenül azok jóságától vagy gonoszságától. A Vértengerben ezt az Isteni Kegy testesíti meg. Tehát, minden 25 győzelmi pont után amellyel a hősök összes győzelmi pontja a mesélő  összes győzelmi pontja alatt van, a hősök kapott győzelmi pontjainak száma 1-gyel nő. Így, például, ha a hősöknek 25 győzelmi pontjuk van, és a mesélőnek 57 (a különbség 32), amikor egy új helyszínre lépnek vagy egy ládában nem találnak tárgyat, 1 helyett 2 győzelmi pontot 
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kapnak. Ha megölnek egy vezért, 3 győzelmi pontot kapnak 2 helyett (5-öt 4 helyett egy hadnagyért vagy az utolsó szint vezéréért), és mikor aktiválnak egy vésetet, 4 győzelmi pontot 3 helyett. Másrészről, minden 25 győzelmi pont után, amellyel a hősök összes győzelmi pontja a mesélőé fölött van, a mesélői győzelmi pontok értéke nő 1-gyel. Így, a fenti példában (25 győzelmi pont 57-tel szemben), Mad Carthos, akinek a győzelmi pont értéke 2, ezentúl 3 győzelmi pontot ér. Az extra győzelmi pontokat rögtön a hősök győzelmi pont szerzésekor kell megnézni. Ha a hősök 3 győzelmi pontot kapnak, de egyszerre csak 1-et, akkor minden győzelmi pontnál külön kell az extra pontokat megnézni.A mesélő TerveMiközben a hősök kalandoznak, és egyre erősebbek lesznek, a mesélő sem tétlenkedik. A Haladó Hadjárat elején a mesélő kiválaszt egyet a három gonosz Terv közül és ezt követi, hogy elpusztítsa vagy meghódítsa a világot. Ha a mesélőnek sikerül teljesítenie a Tervet, azonnal megnyeri a játékot. Városok ostroma és pusztulásaA mesélő támadhatja Torue Albes városait, a hű hadnagyai által, akik megostromolják azokat. A városra mozogva és ott is maradva, egy hadnagy legyengítheti, és végül lerombolhatja azt. A hősök megpróbálhatják megakadályozni, hogy a hadnagy elpusztítsa az ostromlott várost úgy, hogy odamennek és megtámadják a hadnagyot. A városok elpusztítása segíti a mesélő győzelmi tervének végrehajtását és fájdalmasan érinti a hősöket. Ha a mesélő elpusztít legalább 5 várost Torue Albes városai közül, akkor azonnal megnyeri a játékot. Szörny osztályokA Haladó Hadjáratban a szörnyeket három osztályba soroljuk: humanoid, állat, és eldritch. A Humanoidok, mint az Embervad és az Óriások, külsőleg hasonlítanak az emberre. Az Állatok, mint a Sárkány és a Pokolkutyák, többféle 
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Humanoid                Beast                    Eldricht
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méretben és alakban is megtalálhatóak. Az Eldritch szörnyek, mint a Varázslók és a Démonok, erős mágikus hatalommal bírnak. Minden szörny osztálya jelölve van a szörny lapjának jobb felső sarkában lévő ikonnal.
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Torue Albes Földje Torue Albes földje városállamok laza szövetsége, melyek mind a Királynőhöz hűek, és mindnek megvan a saját kultúrája és vezető testülete. DallakA Királynő otthona, Dallak a Királynő Útjának középpontján helyezkedik el. Számtalan kereskedő és utazó lépi át kapuit, biztosítva a vagyon folyamatos áramlását a Királynői Őrség által szedett vám képében. GaffordLegismertebb a számtalan varázsital árusa és alkimistája miatt. Gafford a hely ahol minden ismert bájital és elixír megkapható. GarnottGarnott ad otthont Torue Albes legelőkelőbb Akadémiájának. Mikor a nemes családok gyermekeiket elküldik a háború művészetének tanulására, ide küldik őket. HardellHardell lőfegyverkovácsai Torue Albes szerte híresek. Ők az egyetlenek, akik ismerik a rúna ágyúk készítésének titkát, s bár lőfegyvereik feltűnnek más piacokon is, azok mind Hardellből származnak. OrrisA szomszédaik által gyanakodva figyelt Orrist visszavonult kalózok triumvirátusa vezeti, akik a hullámokon való terrorizálással csinálták meg szerencséjüket. Bűnbocsánatot nyertek a Királynőtől cserébe, hogy elárulták társaikat, és sokan úgy vélik nem gondolnák meg kétszer, hogy ismét árulóvá váljanak. ShellportTorue Albes szigeteinek szívében fekszik Shellport trópusi városa, mely a minden felől érkező tengerészek kedvelt kikötője. Az itt lévő kocsmák a pénzért kapható pletykák és kincses térképek (valódi és hamis egyaránt) paradicsoma. TarianorTarianor úszó városa az egyik Torue Albes nagy mérnöki csodáinak. Egy korall zátonyra épült, és hajógyárai a legjobbak között vannak a világon. TreltonTorue Albes egyik legkisebb városa, Trelton kizárólag a hihetetlen képességű fegyver- és páncélkovácsokról híres. Az itt készült tárgyak közül többet is megtalálni legendákban és mítoszokban.
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Küldetés típusokA hősök küldetések különböző változataival kerülhetnek szembe a Haladó Hadjáratban. Ezekről összegzés alább. TalálkozásokA találkozások kisebb, véletlen küldetések, melyek utazás közben érhetik a hősöket. Ellentétben a Road to Legend-del, ezen találkozások a tengeren történnek. KazamatákA kazamaták három szintből álló küldetések. Ezek a szintek véletlenszerűen épülnek fel a Kazamata szint pakli használatával, és térkapukkal kapcsolódnak egymáshoz. Egy adott kazamata szinten található szörnyeket általában egy nevesített főnök vezet. Mindhárom szintet sikeresen végrehajtva, a csapat megszerez egy részt a kincses térképből. SzigetekA szigetek a kazamatákhoz hasonlóak, három szintből állnak. Habár az első szint mindig egy speciális sziget szint. Ezen kívül a legtöbb tulajdonságban megegyeznek a kazamatákkal. PletykákEzek olyan küldetések, amikről a fogadóban lehet értesülni egy jó italozás során. Hasonlóan a kazamatákhoz, minden Pletyka három szintből áll. Amíg az első két szint véletlenszerű, a végső szint kimondottan a Pletykára vonatkozik. Végrehajtva a Pletyka küldetéseket, erős jutalomhoz juthatnak a hősök. Kincs lelőhelyekA kincs lelőhelyek olyan területek, ahol nagy értékű kincset ástak el. Ahhoz, hogy a hősök hozzájussanak a kincshez, először össze kell rakniuk egy négy részből álló kincses térképet, majd a lelőhelyre lépniük. Amint a hősök rálépnek a kincs lelőhelyére, abban a pillanatban meg is kapják azt anélkül, hogy harcba bocsátkoznának. A Mesélő VáraFeltételezve, hogy a hősök megvédik Torue Albes-t a mesélő erőitől, és azt sem hagyják hogy végrehajtsa sötét Tervét, a végső kihívás, hogy megrohanják a Mesélő Várát és szembe nézzenek a Küldöttjével. Képzettségek Torue Albes-banSok képzettség elérhető Terrinothon és ismeretlenek Torue Albes-en és vice versa. Ezért tedd a 24 Vértenger képzettség kártyát a megfelelő paklihoz, és az alább felsoroltakat vedd ki belőle: Közelharci pakli: Bear Tattoo, Brawny, Furr the Spirit Wolf, Knight, Leadership, Parry, Taunt, and Unmovable. Távolsági pakli: Acrobat, Alertness, Deflect Arrows, Ranger, Rapid Fire, Shadow Soul, Skilled, and Swift. Mágikus pakli: Bardic Lore, Divine Retribution, Earth Pact, Sharr the Brightwing, Spiritwalker, Telekinesis, Water Pact, and Willpower. Megjegyzés: A Torue Albes képzettség pakli tetszés szerint használható nem-hadjárat kalandok során is. Ehhez módosítsd a képzettség paklit a játék előtt a fent leírtak szerint.
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 Új Haladó Hadjárat kezdése Kövesd sorban a következő lépéseket, hogy egy új Haladó Hadjáratot kezdjetek. 1. Minden hőst alakító játékos véletlenszerűen húz 3 hős karakterlapot és ezekből kiválaszt egyet, mellyel a Haladó Hadjárat során játszani fog. A játékosok megbeszélhetik egymással a választásukat. Ha kevesebben vannak négynél, akkor valakinek extra hőst kell irányítania, hogy a hősök száma elérje a négyet. Ezek a játékosok külön húznak 3 karakterlapot, és kiválasztják azt az (extra) egyet, amit irányítani fognak. Néhány hős képességei megváltoznak a Haladó Hadjárat során. A játékosok, akik Sir Valadir-t, Nanok of the Blade-et, Ronan of the Wild-ot, Runewitch Astarra-t, Ispher-t vagy Red Scorpion-t választották, többet tudhatnak meg az „Advanced Campaign Hero Changes” részben. 2. A képzettség paklikat a 9. oldalon lévő „Képzettségek Torue Albes-ban” szerint módosítsd a játék előtt, hogy tükrözzék az új földön tanulható különböző képzettségeket. Ha kész vagytok ezekkel, akkor minden játékos kihúzza a karakterlapján feltüntetett képzettség kártyáit, és azon felül még egyet egy tetszőleges képzettség pakliból. A hősök a hadjáratot csak egyetlen képzettséggel kezdik, így tehát minden játékos kiválaszt egyet ezen képzettség kártyák közül, amit megtart, a többit pedig visszateszi a megfelelő pakliba. A többi dolog a karakterlapon változatlan marad. 3. Ha használjátok a Tomb of Ice Feat kártyáit, akkor minden hős húzzon feat kártyát a szokásos szerint (mint a karakterlapon lévő képzettségei). 4. A játékosok választanak maguk közül valakit, aki kezeli a csapat vagyonát. Ez a játékos felelős a csapat vagyon változásának nyomon követéséért, és ő mondja ki a végső szót a csapat pénzének elköltéséről, ha a játékosok között nézeteltérés adódik. A csapat vagyon a játék kezdetén 1200 érme, ebből kell a hősöknek megvásárolniuk a kezdő felszerelésüket. A Haladó Hadjárat kezdetén a hősök csak a városi boltban megtalálható tárgyakat vehetnek és italokat. Ugyanakkor, a Sebezhetetlenség italok (amik a The Altar of Despair-ban kerültek bevezetésre) nem használhatók a Haladó Hadjáratban. Azok félre rakhatók a hadjárat idejére.  A nem elköltött pénz a csapat vagyonban marad. A csapat megkapja a „Sloop” hajó fejlesztés kártyát és hozzá egy Coldsteel ágyút (lásd 24. oldal), melyekért nem kell fizetni, ezek jelentik a Bosszú kezdő tulajdonságait. 5.  Helyezd egy alkalmas helyre Torue Albes térképét. Tedd a Csapat jelzőt Gafford-ra, ahol a hősök a Haladó Hadjáratot kezdik. Tedd a Hazai Kikötő jelzőjét szintén Gafford-ra. Amíg a hősök másik városba nem teszik aHazai Kikötő jelzőt, Gafford lesz az a város, ahová egy vésetet használva visszatérhetnek.
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6. A mesélő játékosa vagy kiválaszt egy Küldöttet, vagy összekeveri a Küldött karakterlapokat és véletlenszerűen húz egyet. Bármely esetben a maradékot tegyétek félre a Haladó Hadjárat idejére. Elhelyezi a térképen a Mesélő Vára jelzőt oda ahova az a Küldött lapján jelezve van. Megjegyzés: A Road to Legend-től eltérően a Mesélő itt nem kezdi a Haladó hadjáratot egy ingyenes hadnaggyal. 7. A mesélő játékosa 15 XP-vel kezdi a Haladó Hadjáratot, melyet Küldött Fejlesztésre költhet (de hadnagyra, tervre, treachery-re és szörny fejlesztésre nem). Bővebben a 32. oldalon a „Mesélő Fejlesztések” fejezetben. Ne feledd, hogy ez az XP nem számít bele a mesélő összes győzelmi jelzőjébe. Ez az XP-t nem raktározható el későbbre, és az el nem költöttek elvesznek. 8. A mesélő választ egyet a három Terv kártya közül (Leviathan, The Fury of the Sun vagy Shadow Queen) amit követve próbálja meghódítani Torue Albes-t. A Leviathan és a Fury of the Sun extra győzelmi feltételeket is adnak a mesélőnek. A kettő közül, a Leviathan kevesebb XP-t igényel. A Shadow Quenn nem ad új győzelmi feltételt, de ehelyett megengedi, hogy a mesélő hatásosabban zaklassa a hősöket.
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Haladó Hadjárat Hős változások Az alábbi hősök a leírtak szerint változnak a Haladó Hadjárat során. Nanok of the BladeNanok páncélja megegyezik a harci kockáinak számával, ahelyett, hogy kockák száma +2. Sir ValadirSir Valadir használhatja a képességét arra is, hogy egy hatalomkockáját fejlesszen kifáradással. Kap 2 extra kockát, 2 fejlesztést vagy 1 extra kockát és 1 fejlesztést minden elköltött kifáradás után. Ronan of the WildPico fekete hatalomkockát ad a hadjárat Réz szintjén. Ez ezüst hatalomkockára változik Ezüst hadjárat szinten és arany hatalomkockára Arany hadjárat szinten. Runewitch AstarraMivel a kazamata szintek általában jóval kisebbek a Haladó Hadjáratban, Runewitch Astarra képessége csak a tőle 3 mezőn belül lévő véseteket aktiválja. Ispher és Red ScorpionMivel alap esetben a sérülések megmaradnak mikor a csapat visszatér Torue Albes térképére egy találkozás, kazamata vagy hasonló után, Ispher és Red Scorpion azonnal felgyógyulnak sérüléseikből, amint a csapat visszatér Torue Albes térképére. 
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Hős csapat jelölő
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Mesélő vára jelölő
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A csapat Hazai kikötőjének jelölője
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Példa: Hogyan használd a Hadjárat lapot
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Hősök teljes győzelmi pontja
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Mesélő el nem költött / Teljes győzelmi pontja
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 Összesített teljes győzelmi pont
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Jelenlegi hadjárat szint
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Jelenlegi szörny szintek
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Jelenlegi Treachery
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Mesélő állapotának információi (Ezt csak akkor használ, ha a hősök a játékülést egy kazamatában fejezik be.)
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Felderítés feljegyzések
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Hadnagy helyzete
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Hős és Pletyka helyzete
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Város állapot
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Hősök nevei és nem elköltött TP-k
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This example demonstrates what a campaign sheet mightlook like partway through an Advanced Campaign. Here, thecampaign has been going on for some time and has advanced to Silver level (A). The heroes have earned 110 conquesttokens so far (B), while the overlord has earned 105 (and spent 100 of them) (C). The total conquest is thus 215 (D).Notably, Hardell has been razed (noted by the “X” in the“Siege” column of the city status box) (E), and Sweetheart iscurrently besieging Tarianor (F), which has one siege token (G).Additionally, the heroes have chosen Shellport as their HomePort (H), and have assigned the current Rumor to MountArrik (I).
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So far, the overlord has upgraded his humanoids to Silver level (J), and has bought one trap treachery (K). At the end of the most recent game session, before the players packed up the game, the heroes completed the first level of the dungeon at Weeping Reach, and are now ready to begin the second (L). The overlord had the “DOOM!” Power card in play (M), with 18 unspent threat (N). He also had 22 cards in his discard pile (O). His hand of cards didn’t need to be recorded, as it was placed in his overlord box. (For further details on recording campaign information between sessions, see “Storing the Game” on page 5.)
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Amint a mesélő játékosa Tervet választott, elolvassa a Tervhez tartozó nulla költségű kártya szövegét, és játékba hozza azt (képpel felfelé az asztalon). A másik két, nem választott Tervhez tartozó kártyák a temető dobozba, s így a hadjáraton kívülre kerülnek. 9. Nézd át a kincs paklit és az alábbi kártyákat távolítsd el a játékból, mert ezeket a Haladó Hadjáratban nem használhatod. - Réz pakli: „Minor Healing” és az összes „Treasure Cache” ami sebezhetetlenség  italokat tartalmaz (a The Altar of Despair-ban található).  - Ezüst pakli: „Greater Healing” és az összes „Treasure Cache” ami  sebezhetetlenség italokat tartalmaz (a The Altar of Despair-ban található).  - Arany pakli: „Superior Healing” és az összes „Treasure Cache” ami  sebezhetetlenség italokat tartalmaz (a The Altar of Despair-ban található). Továbbá, ha neked nincs meg a The Well of Darkness kiegészítő, akkor távolítsd el azokat az Incidens és Kazamataszint kártyákat, melyeken a kiegészítő ikonja (kút ikon) szerepel.                   Hasonlóan cselekedj a The Altar of Despair (kő oltár     ) kártyákkal is, és ugyanígy a Tomb of Ice lapokkal (koponya     ) is.Ezzel készen is vagyunk! A hősök elkezdik a hadjáratot az első játékhéttel („Játékhetek” lásd a 14. oldalon).
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A Haladó Hadjárat Fokozatai A Hadjárat elején a hősök és a szörnyek gyengék, és csak szerény kincs érhető el. Azután fokozatosan nő a hősök és a szörnyek ereje, és a kincsek is egyre hatalmasabbak lesznek.Réz Hadjárat szintLegtöbb hadjárat ezen a szinten kezdődik. A Réz hadjárat szinten:-Minden talált vagy vásárolt kincs Réz kincs.-A hősök legfeljebb három hatalom kockájukat fejleszthetik ezüstre.-A mesélő legfeljebb egy szörny osztályt fejleszthet Ezüstre.-A mesélő hadnagyai, hajói és cápái a Réz statisztikáikat használják.-A mesélőnek egyszerre legfeljebb két Hatalom kártyája lehet játékban egy adott kazamatában.Ezüst Hadjárat szintA Réz hadjárat Ezüstre változik annak a játékhétnek az elején, amikor a hősök és a mesélő összesített győzelmi pontjai elérik vagy meghaladják a 200 pontot (pl. ha a hősöknek van 85 pontjuk, a mesélőnek pedig 115, együtt az 200 győzelmi pont). A hősök ezt a szintet körülbelül 4-5 kazamata teljesítésével érik el.

RamcsakO
Szövegdoboz
Ezüst hadjárat szinten...-Minden talált vagy vásárolt kincs Ezüst kincs.-A hősök minden hatalom kockájukat ezüstre fejleszthetik, és legfeljebb hármat aranyra.-A mesélő minden szörny osztályát Ezüstre fejlesztheti, és közülük egyet Aranyra. -A mesélő hadnagyai, hajói és cápái a Ezüst statisztikáikat használják.-A mesélőnek egyszerre legfeljebb három Hatalom kártyája lehet játékban egy adott kazamatában.Arany Hadjárat szintAz Ezüst hadjárat Aranyra változik annak a játékhétnek az elején, amikor a hősök és a mesélő összesített győzelmi pontjai elérik vagy meghaladják a 400-at. A hősök ezt a szintet körülbelül újabb 4-5 kazamata teljesítésével érik el. Arany hadjárat szinten...-Minden talált vagy vásárolt kincs Arany kincs.-A hősök minden hatalom kockájukat aranyra fejleszthetik.-A mesélő minden szörny osztályát Aranyra fejlesztheti, és közülük egyet Gyémántra.-A mesélő hadnagyai, hajói és cápái a Arany statisztikáikat használják.-A mesélőnek egyszerre legfeljebb négy Hatalom kártyája lehet játékban egy adott kazamatában.A Végső KüzdelemAnnak a játékhétnek az elején, amikor a hősök és a mesélő összesített győzelmi pontjai elérik vagy meghaladják a 600-at, a hősök csapata megleli az utat a Mesélő Várába és megkezdődik a Végső Küzdelem. Fontos megjegyezni, hogy a hősök nem léphetnek a Mesélő Várába, és a csapat jelölőt sem tehetik a helyszínére a Torue Albes térképen. További információért lapozz a 23. oldalra, „A Mesélő Vára” fejezethez.Kezdés magasabb hadjárat szintenHa a játékosok szeretnék a Haladó Hadjáratot a réznél magasabb szinten kezdeni (rövidebb hadjárat miatt), azt is megtehetik.Kezdés Ezüst szintenA Haladó Hadjárat Ezüst szinten való kezdéséhez először készítsétek el a hadjáratot normál módon. Majd a mesélő és a hősök is kapnak 100-100 győzelmi jelzőt, és 10,000 érme kerül a csapat kincstárba. Ezután, a hősök átnézhetik a Réz kincspaklit és bármit megvehetnek belőle (kivéve a „treasure caches”-t) 250 érméért darabját. Majd, a hősök megszerezhetnek bármely gyakorlást, ami elérhető Gaffordban. Végül, a hős játékosok, mint egy csapat, választanak két várost és/vagy titkos mestert, és megszerezhetnek bármely gyakorlást, ami azokon a helyeken elérhető. A hadjárat ezután normál módon elkezdődik.
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Torue Albes térképének részletezése
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1. Torue Albes térképének felszíne
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2. Játékhét összefoglaló
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3. Torue Albes térképének jelmagyarázata
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4. Város épületek

RamcsakO
Szövegdoboz
1. Torue Albes térképének felszíneEz a terület a táblán, Torue Albes földjét ábrázolja. A hősök csapata és a mesélő hadnagyai, körbeutazzák ezt a területet, városról városra járva.2. Játékhét összefoglalóEz a rész bemutatja, hogyan zajlik le minden egyes játékhét.

RamcsakO
Szövegdoboz
3. Torue Albes térképének jelmagyarázataEgy magyarázat Torue Albes térképén feltünő különböző jelekhez.4. Város épületekAzon épületek, amelyeken azt jelölöd, hogy a hősök hol tartózkodnak.
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Kezdés Arany szintenA Haladó Hadjárat Arany szinten való kezdéséhez először készítsétek el a hadjáratot normál módon. Majd a mesélő és a hősök is kapnak 200-200 győzelmi jelzőt, és 20,000 érme kerül a csapat kincstárba. Ezután, a hősök átnézhetik a Réz és az Ezüst kincspaklit és bármit megvehetnek belőle (kivéve a „treasure caches”-t) 250 (Réz) vagy 500 (Ezüst) érméért darabját. Majd, a hősök megszerezhetnek bármely gyakorlást, ami elérhető Gaffordban. Végül, a hős játékosok, mint egy csapat, választanak három várost és/vagy titkos mestert, és megszerezhetnek bármely gyakorlást, ami azokon a helyeken elérhető. A hadjárat ezután normál módon elkezdődik.
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A játékhét A Haladó Hadjárat játékhetekre van felosztva. Mindegyik négy lépésből áll: események összesítése, ostrom kiértékelése, a mesélő elvégzi akcióit, és a csapat csinál egy csapat akciót. Ezen lépések leírása olvasható lejjebb. 1.  Események összesítéseElőször, a játékosok kiszámolják a hősök és a mesélő összesített győzelmi pontjait, hogy lássák elértek -e Rézről az Ezüst (összesen 200 ponttól), Ezüstről az Arany (400), vagy Aranyról a Végső Küzdelem (600) szintre. Ha ez megtörténik, akkor azonnal életbe lépnek az új értékek. Ezután, a mesélő kap egy győzelmi jelzőt, és egy extra győzelmi jelzőt minden elpusztított város után. Ez mutatja lassan növekvő hatalmát. Így, akkor is, ha a hősök nem tesznek semmit, kénytelenek lesznek szembe nézni vele – és jelentős hátránnyal, mivel nem tudtak képességeket és felszerelést szerezni! 2. Ostromok kiértékeléseElőször, távolítsd el az összes ostrom jelzőt azokról a városokról, ahol nincs legalább egy a mesélő hadnagyaiból jelen.  Majd, azoknál a városoknál, ahol az ostrom jelzők száma eléri a város védelmi értékét, dobj egy fekete hatalomkockával. Tárgyszimbólumnál a város elpusztul. Egyéb esetben hagyd ott az ostrom jelzőket. Elpusztult városokHa egy város elpusztult, akkor az örökre elvész. Fordítsd át az egyik ostrom jelzőt a lerombolt oldalára, és szedd le a többit. A hősök továbbra is áthaladhatnak a lerombolt városon a térképen, de a város többé már nem nyújt semmiféle szolgáltatást számukra, úgy mint a Piac, Alkimista, stb. Megjegyzés: Ha öt vagy több város elpusztul, akkor a Mesélő azonnal megnyeri a játékot. 3. A mesélő akcióiAmikor a mesélő cselekszik a játékhét alatt, két különböző akciót tehet: parancsot adni a hadnagyoknak, és fejlesztést vásárolni. Ezeket bármilyen sorrendben megteheti, akár a 
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különböző hadnagyok parancsnoklása között is vásárolhat fejlesztést. Hadnagy parancsokA mesélő hetente egy-egy parancsot adhat ki minden hadnagyának. A parancs lehet mozgás vagy ostrom. - Mozgás: Mozgáskor a hadnagy átrakja a jelzőjét jelenlegi helyéről, egy út mentén (bármely út típuson) egy új helyszínre. Nála nem kell figyelni a találkozásokra. Azonban a hadnagyok nem mehetnek Titkos Mester Területre vagy Legendás Területre. Ha a hadnagy a csapat helyszínére lép, akkor megtámadhatja (nem kötelező) a csapatot (lásd „Találkozás hadnaggyal” fejezetet a 16. oldalon). - Ostrom: Ha a hadnagy a körét egy városban kezdi, akkor ostromolhatja azt. Ha így tesz, a mesélő rak egy ostrom jelzőt a városra, mindaddig, amíg kevesebb ostrom jelző van a városon, mint annak Védelmi értéke. (Ha az ostromjelzők száma egyenlő a város Védelmi értékével, akkor a mesélő nem tesz rá többet.)  FejlesztésekJátékhetenként egyszer a mesélő egy fejlesztést vásárolhat az XP-iből. Például ide tartozik a Küldött Fejlesztés, Terv kártyák, Árulás fejlesztés és szörnyek fejlesztése. A teljes listát lásd a 24. oldalon a „Mesélő fejlesztései” fejezetben. 4. Csapat akciókAmikor a csapat köre következik a játékhéten, akkor a hősök csapata együttesen választ a Mozgás akció vagy a Gyógyulás/Gyakorlás akciók között. Mozgás akcióMozgáskor, a csapat átrakja a csapat jelzőt a jelenlegi helyéről a Torue Albes térképen, egy út mentén, a következő helyszínre. A hősök nem válhatnak szét és nem mehetnek különböző irányokba. Továbbá nem léphetnek a Mesélő Várának helyszínére, mielőtt a Végső Küzdelem elkezdődne (lásd az „Mesélő Vára” a 23. oldalon). A normál és vízi utakon bármikor utazhatnak, de a titkos utakon csak akkor, ha megszerzik a „Halott Ember Iránytűjét”. Bármely úton is haladjanak, szükség van egy találkozás ellenőrzésre a 15. oldalon található „Találkozások Ellenőrzése” alapján.  Ha a hősök a mozgásukat kazamata vagy sziget területen fejezik be, akkor kapnak egy győzelmi pontot, ha előtte még nem jártak ott. Ekkor bemehetnek a kazamatába vagy szigetre, a 18. oldalon található „Kazamaták” vagy 21. oldalon található „Szigetek” szabályai szerint.Kivétel: Ha a csapat a mozgását a Mesélő várán fejezi be, addig nem léphetnek be, míg nem teljesítik ennek követelményét. Ha városban fejezik be a mozgásukat, akkor egyenként elmehetnek a városban lévő épületekbe és követniük kell az épület „látogatási” körülményeinek instrukcióit. (Ugyanakkor ne feledjük, hogy a hősök nem látogathatják meg a Gyakorló Teret a mozgás akció végeként.) A hősök külön-külön mehetnek különböző épületekbe is. 
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Továbbá, ha a hősök a mozgásukat egy városban fejezik be, dönthetnek úgy, hogy a Hazai Kikötő jelölőt átteszik az adott városba. Innentől ez a város lesz a csapat „hazai kikötője”. Ide térnek vissza a hősök, ha meghalnak, vagy ha egy véseten visszamennek „feltölteni”.Kivétel: Ha a hősök egy kazamata vagy sziget felfedezése után térnek vissza, azon a héten már nem használhatják a „látogatást”. Ehelyett, a játékhét azonnal véget ér.Ha a hősök ugyanazon a mezőn fejezik be mozgásukat, mint egy hadnagy, akkor megtámadhatják (nem kötelező) azt a hadnagyot (Találkozás Hadnaggyal lásd 16. oldal).A Nagy ÖrvényHa a hősök megszerzik a „Halott Ember Iránytűje” Hajó Fejlesztést, akkor utazhatnak A Nagy Örvényen keresztül. Ennek a hatalmas örvénynek a két vége dél Torue Albesen (Torrents of Dreadpeace közelében), és közép Torue Albesen (Midnight Cove közelében) található. A Nagy Örvényen való átkeléshez a csapatnak az egyik végére kell lépnie a Mozgás cselekedetük részeként. Ekkor a hajójukat lehúzza az Örvény, és az óceán alatt utazva, felbukkannak a másik végén.Amikor a hajójuk kiemelkedik, azonnal a szomszédos helyre mozognak (Torrents of Dreadpeace vagy Midnight Cove, értelem szerint). Mozgás szempontjából ez egy útnak felel meg. Bár, a Nagy Örvényen való átutazás nem veszélytelen. A rettentő nyomás mely a Bosszúra nehezedik, bármikor darabjaira törheti a hajót. Dobj 1 piros, 1 fehér és 2 zöld kockával. A csapat hajója elszenvedi a kidobott sebzést, a páncél nem számít. X dobást hagyd figyelmen kívül. Hadnagyok nem használhatják a Nagy Örvényt, kivéve, ha a Hadnagy kártyája mást nem ír. Ők nem sérülnek miközben átutaznak a Nagy Örvényen.Gyakorlás akcióA csapat csak akkor választhat Gyakorlás akciót, ha egy városban vagy Titkos Mester Területen vannak.Ha egy hős gyakorol miközben a csapat egy városban van, akkor ő elmegy a városban elérhető egyik épületbe, és követi az adott épület „gyakorlási” körülményeinek instrukcióit.  Ha egy hős gyakorol, miközben a csapat egy Titkos Mester Területen van, akkor fordulj a „Titkos Gyakorlás” 32. oldalon található utasításaihoz. Máskülönben, egy hős elkölthet 50 aranyat ha gyakorol egy Titkos Mester Területen és ekkor felgyógyul teljes életerőre és kifáradásra (hasonlóan ha Templomban „gyakorol” egy városban).A hét befejezéseHa a játékosok túljutottak a játékhét összes felmerülő találkozásán és/vagy kazamatáján, akkor új játékhét kezdődik.
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Küldetés Típusok A hősök küldetések különböző változataival kerülhetnek szembe a Haladó Hadjáratban. Ezekről összegzés alább. TalálkozásokA Találkozások olyan események, melyek a hősökkel a Torue Albes térképen való utazás közben történnek. Mivel a Királynő őrjáratai a szárazföldön minden bűntényt csírájában elfojtanak, találkozások csak a tengeren történhetnek. Tehát, a találkozások a Vértengerben hajó – hajó elleni csatákat jelentenek. Találkozások ellenőrzéseA játékhét mozgás akciójaként történő csapat utazása közbeni találkozás helyének  meghatározásához, a mesélő megnézi a megtett utat. Minden út el van látva színes pajzsokkal és számokkal. A pajzs színe jelzi az út veszélyességi szintjét, míg a szám az azon lévő forgalom mértékét. A mesélő dob annyi fekete hatalomkockával, ahányas szám szerepel a pajzson. Ha a pajzs zöld (biztonságos út) akkor bármely üres kocka egy találkozást jelez. Ha a pajzs sárga (nem biztonságos út), akkor bármely tárgyszimbólum eredményez egy találkozást. Ha a pajzs piros (veszélyes út), akkor bármely jutalomoldal egy találkozást jelent. A találkozás meghatározásaAmikor egy találkozás bekövetkezik, a mesélő megkeveri a Véletlen találkozás paklit és húz mindaddig, amíg az alsó sarokban látható pajzs színe megfelel az úton lévőnek, melyen a hősök állnak. Például, ha a hősök egy piros pajzsos úton vannak, a mesélő addig húz, amíg ki nem húzza a „The Water Horse” lapot, melynek a jobb alsó sarkában piros színű pajzs található. Harc nélküli találkozásokNéhány Véletlen találkozás kártya nem harcról szól, és feltűnő szöveggel jelzi is ezt. Ha ilyen kártyákat húzott, a mesélő fennhangon felolvassa az egészet és elvégzi a leírtakat, ezután a csapat folytatja az útját a célja felé. Harci találkozásokA „harc nélküli” Véletlen találkozás kártyákon kívüli lapok harcot eredményeznek. Ha ilyen lapokat húzott, a mesélő megkeveri a Helyszín kártyákat és húz egyet. A Helyszín kártya megmutatja, hogy a csata hol fog zajlani és leír egy speciális szabályt amit a csatatéren kell alkalmazni. Ezután a mesélő összeállítja a Helyszín kártyán lévő térképet, és azt utána lent hagyja a könnyebb tájékozódás végett. Megjegyzés: Minden találkozás a Vértengerben a mellékelt óceán térképen zajlik. Szárazföldek, hajók, és bábuk mind az óceán térképre kerülnek.Egy Véletlen esemény kártya taglalásaMinden Véletlen esemény kártya (ami nem harc nélküli) leírja egy vezető nevét, alattvalói erősségét, és néhány képességet. Továbbá, néhány Találkozás kártya NPC hajóval való találkozást jelöl.
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Példa: Egy Csapat Mozgás Akció egy Találkozás Ellenőrzéssel
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A csapat Orrisból a Narrows of Gracorba tart. Ez egy vízi út (mutatja annak kék színe), így a hősöknek nincs szükségük különleges tárgyakra a rajta való utazáshoz.Az út egy zöld pajzzsal van jelölve, melyben „2”-es szám található. Ez azt jelenti, hogy a csapatnak ellenőrző dobást kell tennie találkozásra. A zöld pajzs „biztonságos” utat jelöl, ezért csak a kocka üres oldalánál történik találkozás, a „2”-es pedig azt mutatja, hány fekete hatalomkockával kell dobni. Így, ez esetben két fekete hatalomkockával történik a dobás, és ha bármelyik üres oldalon áll meg, a hősök csapatát egy találkozás éri.Feltételezve, hogy legalább egy üres oldalt dobott, a mesélő kártyát húz a Véletlen találkozás pakliból addig, amíg nem húz egy olyat, melynek a jobb alsó sarkában zöld pajzs található, mivel a zöld pajzs egyezik meg a hősök aktuális útjának veszélyességi szintjével.Amint a találkozás véget ért (vagy nem történt találkozás) a csapat folytatja útját a Narrows of Gracorba, s megérkeznek további incidens nélkül.Megérkezésükkor, ha a csapat nem járt ezen a helyszínen korábban, a hősök kapnak 1 győzelmi jelzőt a felderítés jutalmaként.Végül, a csapat rögtön nekifoghat a Narrows of Gracorban található kazamata felderítésének, amennyiben még nem derítették fel azt korábban.
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A vezető mindig egy egy adott típus nevesített szörnye. A kártya feltünteti a különleges képességeket, amiket a vezető birtokolhat.  A vezető alattvalói névtelen szörnyek, melyek támogatják őt. Az alapszabályok érvényesek ezekre a szörnyekre. Továbbá, mivel a találkozások Torue Albesen a tengeren történnek, egy hajó is fel lehet tüntetve dőlt betűkkel a kártya neve alatt. Erről további információ az “NPC Hajók” részben a 30. oldalon. A képességek azon különleges erők listája, amiket a mesélő a találkozás során kapott fenyegetéseiből aktiválhat. Mesélői kártyák és Fenyegetés jelzők a találkozások alattA mesélő fenyegetés és mesélői kártya nélkül kezdi a találkozások csatáit. Tehát, a mesélő a pakliját nem a megszokott módon használja a szabadtéri találkozások alkalmával, a hadnagyokkal való találkozásnál is. A mesélő hősönként egy fenyegetés jelzőt kap minden körben, emellett kapja a szokásos, a harcokban kidobott két tárgyszimbólum miattiakat is. Ezeket a pontokat csak a Véletlen találkozás kártyán szereplő képességek alkalmazására költheti. Ezek legtöbbje le van írva közvetlenül a lapokon, de ezeken kívül van még két képesség,  melyeket minden találkozáskor használhat a mesélő: Képesség                                           Fenyegetés költség Egy szörny mozgatása plusz egy mezővel arrébb (mint a hősöknél                         2  a kifáradás elköltése mozgásra) Adj egy fekete hatalomkockát a támadáshoz,vagy hatalomkocka fejlesztése egy szinttel                                                           2 (mint a hősöknél a kifáradás elköltése támadásnál)    Az Erősítés Képesség a TalálkozásokbanAz Erősítés képesség (egy általános képesség több Találkozás kártyán) lehetővé teszi a mesélőnek új szörny (vagy szörnyek) térkép mellé rakását a feltüntetett listából. Az erősítések nem számítanak idézésnek, így a hősök rálátása és idézéssel kapcsolatos képességei nem hatnak rá.Az erősítések a mesélő körének végén kerülnek megvételre és felhelyezésre, és nem aktiválhatók abban a körben. Azonban, mivel még nincsenek a térképen, a hősök sem támadhatják őket. A mesélő a következő körében a térképre mozgathatja az erősítéseket úgy, mintha azok egy mezőre lettek volna az NPC hajó rakodóterétől (27. oldal). A szörnyek nem fejezhetik be mozgásukat másik bábun, amikor a játéktérre lépnek. Kivétel: A Soar (lebegés) vagy Úszás képességekkel rendelkező szörnyek ehelyett a térkép egyik oldala mellé kerülnek, és az adott oldaltól egy mezőre lévőnek számítanak. Amikor a térképre lépnek, az adott oldal bármely mezőjére léphetnek (mesélő határozza meg), de teljesen a játéktérre kell lépniük és nem fejezhetik be mozgásukat másik bábun. Ha a vezető egy találkozásban meghal, akkor a találkozás Erősítés képessége nem használható többet.
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Hajók Felrakása és RajtaütésekMiután a találkozás helyszíne összerakásra került, a mesélőnek meg kell néznie, hogy a hősökön rajtuk ütöttek -e, mert ez határozza meg az NPC hajó helyét az óceán térképen. Minden Találkozásnál fel van tüntetve egy vagy több kocka a bal alsó sarokban (egy tárgyszimbólum, egy jutalom oldal, és/vagy egy üres oldal). Rajtaütés meghatározásához dobj egy fekete hatalom kockával. Ha a dobás megegyezik bármelyik feltüntetett kockával, a találkozás egy rajtaütés. Példa: “The Plague Ship” egy tárgyszimbólumot mutat a bal alsó sarkában, így a mesélő dob egy fekete hatalom kockával. Ha az eredmény egy tárgyszimbólum, akkor a találkozás egy rajtaütés. Ha az eredmény üres oldal vagy jutalom oldal, akkor a találkozás nem rajtaütés. Miután egy rajtaütést meghatároztunk, a hajók összerakásra kerülnek a 24. oldalon leírtak szerint.  Ezután a hajók a térképre kerülnek, kezdve a legnagyobbal és haladva a kisebbek felé (brigantin először, aztán gályák, utána naszádok (sloop)). Ha a mesélő és a csapat hajója egyforma méretű, a hősök teszik fel előbb a hajójukat. Ne feledd, hogy ha elsőnek teszed fel a hajódat, még nem tudhatod, hogy melyik oldalról éri a támadás, a Helyszín kártyától függően. Ha ez a helyzet, érdemes úgy felépítened a hajódat a találkozásra, hogy az ágyúid egyenlően legyenek elosztva a hajó két oldalán. Amikor egy hajó felkerül a térképre, a hátsó oldalának érintenie kell az óceán térkép egyik oldalát. A hősök hajójának hátulját pontosan a Helyszín kártyán feltüntetett zöld területek egyikére kell rakni. Ha a találkozás nem egy rajtaütés, az NPC hajó (ha van) hátulját pontosan a Helyszín kártyán feltüntetett sárga területek egyikére kell rakni. Ha a találkozás egy rajtaütés, az NPC hajó (ha van) hátulját pontosan a Helyszín kártyán feltüntetett piros vagy sárga területek (mesélő választ) egyikére kell rakni. Minden hajó a találkozásokat felhúzott vitorlákkal és horgonnyal kezdi. Tedd a felhúzott vitorla és horgony jelzőket a megfelelő hajóállásokra ezek jelölésére (lásd “A Hajó Irányítása” a 24. oldalon). Kivétel: A “Shipwreck” helyszínen az NPC hajó a találkozásban kicserélendő hajóroncsra, ami az NPC hajó alap ágyúival rendelkezik (legfeljebb hattal), de nem tud mozogni. Ha a “Shipwreck” helyszín hadnagynál lett kihúzva, dobd el és húzz újat. Hősök FelrakásaHa minden hajó felkerült a térképre, a hősök feltehetik a bábujukat a hajójuk bármely mezőjére, ahova alap esetben léphetnek. A félig víz és félig hajó mezők mindig hajó mezőnek számítanak. Szörnyek FelrakásaMiután a hősök felkerültek a térképre, a mesélő felteszi a vezért és a követőit a térképre. A Soar (lebegés) vagy Úszás képességekkel nem rendelkező bábuk az NPC hajóra kerülnek. A Soar vagy Swim képességekkel rendelkező bábuk az óceán térkép bármely oldala mellett elhelyezhetők, de legalább öt mező távolságra kell lenniük a hősök hajójától. Nagy szörnyeknek teljesen a térképen kell lenniük.
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CápákTorue Albes óceánjait ellepték a halálos tőrfogú cápák. Minden Helyszín kártya rendelkezik 0 és 5 közötti cápa uszonnyal. Ez a szám mutatja a térképen lévő cápák kezdeti számát. A cápák felrakása a fent leírt Úszás képességgel rendelkező szörnyekkel megegyezően történik. Egy szörny tájékoztató kártya tartozik a tőrfogú cápákhoz, de a cápák nem fejlődnek úgy, mint ahogy a többi szörny. Ehelyett,  a hadnagyokhoz hasonlóan mindig az aktuális hadjárat szinthez tartozó jellemzőiket használják (gy.k. réz szinten a réz jellemzőiket, ezüst szinten az ezüst jellemzőket, és az arany jellemzőiket arany szinten.) Továbbá, minden alkalommal, amikor egy cápa elpusztul, rögtön egy új cápa jelenik meg (mint erősítés az Úszás képességgel) ingyen. KezdeményezésHa a találkozás nem egy rajtaütés, a hősök kezdik előbb a körüket a találkozás folyamán. Ha a találkozás egy rajtaütés, a mesélő köre jön először. Hős és Mesélő KörökHa a kezdeményezés meg lett határozva, a mesélő felolvassa a hősök játékosainak a Találkozás kártya teljes szövegét, beleértve minden képességet és különleges szabályt. Ezután, a hősök és a mesélő felváltva cselekszenek (kezdve a kezdeményezővel) az alap Odalent szabályok szerint, addig amíg a találkozás véget nem ér valamiképp az alább leírt „Lehetséges Találkozás Kimenetelek” közül. A hajók találkozás alatti viselkedésének részletei a “Hajók és Hajózás” részben a 24. oldalon olvashatók. Az óceán vizében való úszást lásd a “Úszás” részben a 30. oldalon. Vezér HalálaHa egy találkozás vezére meghal, a hősök kapnak 100 pénzt és 2 győzelem jelzőt, attól függetlenül, hogy ők vitték be a halálos csapást vagy sem. Továbbá a mesélő nem használhatja az Erősítés képességet a találkozás hátralévő részében. Hős HalálaMivel nincsenek transzport vésetek a találkozás térképeken, egy hős halála nem a szokványos módon megy végbe (lásd „Hős Halála a 34. oldalon). Ha egy hős meghal egy találkozás során, a mesélő megkapja a hős győzelmi pont értékét és a hős lekerül a játéktérről a találkozás végéig (lásd “Csapat Gyógyulása” alább). MenekülésEgy hajó elmenekül egy találkozásból, amint egy része lekerül az óceán térképről (ld. errata!). Ha a mesélő hajója menekül el, a találkozás véget ér „Csapat Győzelem”-mel, lásd lejjebb. Ha a csapat hajója menekül el, a találkozás véget ér “Csapat Menekülés”-sel, lásd lejjebb.  Egy nem egy hajón lévő bábu elmenekülhet ha a térkép bármely oldalán kívülre mozog, amikor is lekerül a játéktérről. Egy hős vagy szörny, aki elmenekül egy találkozásból, nem térhet oda vissza később (habár pótlás szörnyeket továbbra is hívhat a mesélő erősítésként).
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Monster 
Type

 Threat Cost 
for one 

Reinforcement

Bane Spider 3
Beastman 4
Blood Ape 5
Chaos Beast 7
Dark Priest 4
Demon 7
Deep Elf 4
Dragon 7
Ferrox 4
Giant 7
Golem 5
Hell Hound 3
Ice Wyrm 7

Monster 
Type

 Threat Cost 
for one 

Reinforcement

Kobold 2
Lava Beetle 4
Manticore 5
Medusa 4
Naga 4
Ogre 6
Razorwing 4
Shade 4
Skeleton 3
Sorcerer 4
Troll 6
Wendigo 4
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Találkozás Zsákmánya
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Dobás eredménye Jutalomoldal Tárgyszim. Üres oldal
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Találkozás lehetséges kimeneteleiA találkozásoknak három lehetséges vége lehet, és ezeket láthatod alább. Nyer a partiHa a hősök elpusztítottak minden szörnyet a területen és elsüllyesztették a NPC hajót, megnyerik az összecsapást és átkutathatják a roncsot. Ehhez a parti dob 4 fekete kockával és megnézik egyesével, az alábbi táblázaton, hogy mennyi pénzt találtak:
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Adjátok össze a megszerzett zsákmányt és tegyétek be a csapat kincstárába. Az egyedüli győzelmi pont szerzési lehetőség a vezér megöléséért járó két győzelmi pont. Ezután folytatják a játékhetük mozgás akcióját. Teljes partihalálHa az összes hős meghal a találkozás alatt vagy elsüllyed a Bosszú, a találkozás véget ér és a hősök csapat jelölője abba a városba kerül, ahol a csapat Hazai kikötő jelölője találhatól (ld. 15. oldal). A parti játékhét akciója véget ér, és a mesélő örülhet egy nagyot! Csapat MenekülésHa a találkozás során bármikor a Bosszú egy része elhagyja a térképet, akkor a csapat elmenekül.  A hősök nem kapnak zsákmányt, de folytatják a játékheti akciójukat. Ha a hősök hajója hátrahagy egy hőst a térképen menekülés közben, a hős visszakapaszkodik a Bosszúra a találkozás után. Csapat gyógyulásMinden találkozás végén, a kimeneteltől függetlenül, az alábbiak történnek: 1. Minden hős aki elmenekült vagy meghalt a találkozás alatt, újra a partihoz csatlakozik.2. Azok a hősök akik meghaltak, teljes élettel térnek vissza. Azok a hősök akik nem haltak meg, nem gyógyulnak fel automatikusan.3. Minden hős erőnléte visszaáll a maximumra.4. Minden hős annyi italt ihat, és annyi gyógyító felszerelést használhat amennyit csak szeretne. Ne felejtsük, hogy, amint az a „Haladó Hadjárat Hős változások” részben leírásra került (10. oldal), Ispher és Red Scorpion azonnal teljes életre kerül egy találkozás után. Találkozás hadnagyokkalAmikor a hősök megtámadnak egy hadnagyot vagy fordítva, egy a normálhoz hasonló – de mégsem azzal megegyező – találkozás jön létre. Először, ahelyett, hogy húzna egy Véletlen találkozás kártyát, a mesélő a hadnagy kártyáját használja, mint Véletlen találkozás kártya. Ám, ha a "Shipwreck" találkozás kártya kerül kihúzásra, azt el kell dobni és újat húzni helyette.
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Másodszor, a mesélő automatikusan játékba hozza a hadnagy kártyáján szereplő Hatalom kártyát ingyen. Harmadszor, egy hadnagy a találkozás során „Harcolhat" (két támadás), “Futhat" (sebességének kétszeresét mozogja támadás nélkül), vagy “Készenlétbe mehet" (mozog vagy támad egyszer, és letesz egy parancsjelzőt) úgy, mint a hősök. Hadnagyok csak Célzás, Kitérés, vagy Őrködés parancsjelzőt tehetnek le „Készenlét” során. Negyedszer, a hadnagy hívhat Erősítést néhány átlagos szörny képében a kártyán látható listából. Például Darkwind Erősítései Pengeszárnyúak. A fenyegetés költsége egy adott típusú szörnynek az alábbi.
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 Ötödször, egy hadnagy elmenekülhet a tábláról, ha elhagyja azt, ugyanúgy ahogy a hősök. Ha így tesz, akkor a találkozás véget ér a csapat győzelmével, és a mesélő rögvest egy úttal arrébb teszi a hadnagyot, mintha mozgott volna vele. A hadnagy a nála lévő Küldetés Tárgyat hátrahagyja, és azt a hősök magukhoz vehetik. Hatodszor, ha egy hős megöli a hadnagyot, a hősök kapnak 250 érmét és 4 győzelmi jelzőt (ahelyett, ami egy találkozásnál a vezér megölésért járna 100 érme és 2 győzelmi jelző). Ez továbbá rögtön véget vet a találkozásnak a parti győzelmével, és a megmaradt szörnyek rettegve menekülnek. A hadnagy kártyát a Temető dobozba kell helyezni, és többet nem használhatja azt a mesélő.
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KazamatákAmikor a csapat a játékhetet egy olyan kazamata helyszínén fejezi be, melyet még nem derítettek fel, akkor bemehetnek és felkutathatják azt.                                                                                       KazamataMinden kazamata három szintből áll, melyeket                 jeletérkapuk kötnek össze. Minden szintet külön kell összeállítani, amikor a hősök bemennek, és mindegyik kazamata szintet egyenként fedezik fel, egyszerre egyet.Kazamata Szint BeállításaMikor a hősök belépnek egy új kazamata szintre, a mesélő húz egy Kazamata Szint kártyát. A kártya leírja a szint vezetőjét és a szinthez kapcsolódó különleges szabályokat. A szám a kártyán, és a címe, mutatja a mesélőnek a kapcsolódó térképet és az 
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alattvalók listáját a „Kazamata Szintek” részben, mely a könyv végén a Küldetés ismertetőben található (lásd a 46 – 97. oldalt).Miután a mesélő a térkép alapján összeállította a kazamata szintet, a hősök játékosai elhelyezik a bábuikat az aktivált véseten vagy azzal szomszédos mezőkön, mint alap esetben.Ezután, a mesélő elhelyezi a szint vezérének bábuját ahogy a térképen jelezve van és kiválasztja a csatlósait. Ellentétben a találkozásokkal, a kazamaták szintjeiben a csatlósok többfélék is lehetnek. Ahol a lehetőség adott, ott a mesélő választhat közöttük, de megjegyezzük, hogy a C általában a The Well of Darkness kiegészítőt használja, míg a D a The Altar of Despair kiegészítőt, az E pedig a Tomb of Ice kiegészítőt. Miután a mesélő kiválasztotta a csatlósait, felrakja őket a táblára. Bárhová felhelyezheti a csatlósokat, kivéve a vörös-árnyékos részbe, melyet a Küldetés Ismertető mutat. Ugyanúgy, mint amikor feltárul egy új terület, a mesélő figyelmen kívül hagyhatja a hősök rálátását, és az olyan képességeket, melyek a felhelyezéssel kapcsolatosak.A mesélő megkeveri a Mesélői pakliját és húz három kártyát a kezébe. Azonban, ha vett Árulást, akkor előbb változtassa meg a Mesélői pakliját.Végül, a mesélő hangosan felolvassa a kazamata szint leírását (megtalálhatod a Küldetés Ismertetőben, a térkép mellett), valamint a Kazamata Szint kártyán található összes „speciális” és „vezetői” írást.Hadnagyokkal Megerősített KazamatákHa a Torue Albes térképen egy vagy több hadnagy épp az aktuális kazamata helyszínén tartózkodik, vagy csak egy útszakasznyira az aktuális kazamatától, egyikük vagy mindannyian megerősíthetik az aktuális kazamatát. Azonban ettől nem mozognak a hadnagyok vagy az alattvalóik az aktuális kazamatához, ez egy másmilyen – és erőteljes – előnyt ad a mesélőnek: Mielőtt a játék elkezdődne a kazamatában, a mesélő átnézi a Mesélői pakliját és ingyen játékba hozza a megerősítő hadnagyok lapján lévő portréjuk alatti kártyákat. Továbbá, ezek a kártyák nem számítanak bele a játékban lévő Hatalom kártyák számába (lásd „Haladó Hadjárat Fokozatai” 12. oldal). A Kazamata Szint folyamataAmint az előkészületek megvannak, a játék normál módon elkezdődik, a hősök kezdésével. A mesélő a kazamatákban megszokott módon használja a Mesélői pakliját, körönként két lapot húzva, és így tovább. Fenyegetést is a szokásos módon kap. A mesélő kézben tartott lapjai, fenyegetése, és játékban lévő Hatalom kártyái megmaradnak a kazamata mindhárom szintjén, de elvesznek amint a kazamata véget ér. Jutalmak a Vezérek LegyőzéséértHacsak másként nem említjük, akkor minden kazamata szint vezetőjénél található egy vörös rúnakulcs. Miután megölték a vezetőt, a hősök azonnal megszerzik és kinyithatják a hozzá tartozó
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Ha fejlesztésként került megszerzésre, egy hadnagy a játékot Torue Albes térképén a Mesélő Várában kezdi, hacsak a kártya máshogy nem írja. Ha egy hadnagy a játékhetét egy városban kezdi, megostromolhatja azt. Ehhez, a mesélő elhelyez egy ostromjelzőt a városon, mindaddig míg a jelzők száma el nem éri a város Védelmi értékét. Ha az ostromjelzők elérik a város Védelmi értékét, akkor a mesélő dob egy hatalomkockával. Ha tárgyszimbólumot gurít, akkor a város elpusztul. Más esetben az ostromjelzők egyszerűen rajta maradnak. Egy hadnagy bármely típusú úton haladhat a játékhetekben, a Mesélő akciói lépésben. Viszont nem mehet Legendás területre és Titkos mester területre sem.  Ha egy hadnagy a mozgását a csapat jelenlegi helyén fejezi be, akkor megtámadhatja őket. Egy hadnagy értékei változnak a hadjárat szintjével; minden hadnagy kártyán ez fel van tüntetve. Hadnagyok, ellentétben a szörnyekkel, használhatnak „Harc”, „Futás” és "Készenlét" cselekedetet, mint a hősök (csak Célzás, Kitérés és Őrködés parancsjelzőt tehetnek le). A hadnagyok el is menekülhetnek a csatából ugyanazon a módon, mint a hősök. Ha egy hadnagy a Torue Albes térképen egy olyan kazamatánál áll, vagy egy útnyira egy olyan kazamatától, amit a hősök csapata éppen felfedez, az a hadnagy megerősítheti azt a kazamatát, ami lehetővé teszi a mesélőnek a hadnagy képe alatti Hatalom kártya ingyenes játékba hozatalát.  Amikor egy hadnagyot megölnek harc közben, a kártyáját tedd a temető dobozba, ez azt jelenti, hogy ő véglegesen meghal és nem térhet vissza a hadjáratba.
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 Összegzés: Hadnagyok
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Die Result Copper
Campaign

Silver
Campaign

Gold
Campaign

Enhancement 100 coins 200 coins 300 coins
Surge 50 coins and 

any 1 potion
100 coins and 
any 1 potion

150 coins and 
any 1 potion

Blank 1 Copper 
Treasure

1 Silver 
Treasure

1 Gold 
Treasure
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vörös-rúna ajtót. Továbbá, a hősök kapnak 100 érmét és 2 győzelmi pontot.Legyőzve a harmadik (és utolsó) szint vezérét (vagy vezéreit), a hősök 250 érmét és 4 győzelmi pontot kapnak érte (a 100 és 2 helyett).Végül, a harmadik szint befejezéséért a hősök jutalmul egy kincses térképrész jelzőt kapnak (lásd „Kincses Térképek” alább).
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Az Erősítés jelölőA Haladó Hadjáratban, a mesélő játékosnak meg van határozva, hogy milyen gyakran játszhat ki erősítés kártyákat. Minden kazamata szint kezdetén, a mesélő maga elé helyezi az Erősítés jelölőt képpel felfelé (a szemes oldal). Amikor kijátszik egy idézés kártyát, meg kell fordítania az utánpótlás jelölőt képpel lefelé. Míg ez képpel lefelé van, addig nem játszhat ki újabb idézés kártyát. A mesélő játékosa a saját körében elkölthet 15 fenyegetést ahhoz, hogy visszafordítsa a jelölőt képpel felfelé. Máskülönben, az utánpótlás jelölő a játék végéig képpel lefelé marad vagy egy új terület felfedezéséig, amikor is újra képpel felfelé fordul.Megjegyzés: Az erősítés jelölő használható nem-hadjárat játékok során is, ha a csapat korlátozottabb szörny idézést szeretne. Területek a KazamatákbanAlap esetben, az egész kazamata szint feltárul amint a hősök belépnek, még ha zárt ajtók vagy akadályok vannak is. Csak különleges szinteknél, mint a Pletyka szintjei és a Mesélő Várának szintjei, található több terület. Ha nincsenek területek jelölve az adott kazamata szint térképén, akkor az egész csak egy terület. Ládák a KazamatákbanAmikor egy hős felnyit egy ládát a kazamatában, a csapat dob négy fekete hatalomkockával és megnézik az alábbi táblázatot, hogy minden egyes kocka után, mit találtak.
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Láda tartalma
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Tárgyszim.
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Üres oldal
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Az érmék a csapat kincstárba kerülnek. Az italokat kiválasztják a játékosok együttműködve; például, ha a csapat két italt talál, eldönthetik, hogy az egyik gyógyital, a másik pedig erőnlét ital legyen. Kincsnél pedig a megszokott módon húznak a megfelelő kincspakliból.A ládában talált italokat és tárgyakat a játékosok elosztják hőseik között, ahogyan szeretnék. A hősök azonnal előkészíthetik az újonnan talált tárgyakat, ahogy az a szokásos módon is történik.Ha egy ládát kinyitnak, és nem találnak kincset, akkor a hősök egy extra győzelmi ponthoz jutnak.
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Utazás a Vésetekkel a KazamatákbanA Haladó Hadjáratban az utazás vésetek másként működnek, mint az alap játékban. Amikor egy hős aktivál egy vésetet, a hősök 3 győzelmi ponthoz jutnak, mint egyébként. Azonban ahhoz, hogy egy hős használjon egy aktivált vésetet, a körét azon vagy egy szomszédos mezőn kell kezdenie. Ezután ahelyett, hogy a város jelölőre kerülne (ami nincs használatban a Haladó Hadjáratban), a hős visszakerül a Hazai Kikötő jelölőre. Egy hős ezen az úton visszatérve, az általa választott épületbe kerül, és azonnal igénybe veheti az ottani készlet feltöltés előnyeit. További információ 30. oldalon a „Városok és Épületek” és „Épületek használata” fejezetben. A hős a következő körében, egy mozgáspont elköltésével visszatérhet bármely aktivált vésetre, vagy további készlet feltöltést használhat a Hazai Kikötőben, egy másik épületben vagy ugyanabban.A TérkapuA vörös-rúnával zárt ajtó mögött minden szinten a következő szintre vezető térkapu található. Amikor egy hős rálép a térkapu térképelemre, akkor ő lekerül a tábláról és sebezhetetlenné válik bármilyen ártalom ellen. A hősök mindaddig az átjáróban maradnak, míg mindenki nem használta a térkaput vagy vissza nem ment a városba, amikor is minden hős a következő                 Térkapuszintre kerül.                                                térképdarab
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A Harmadik SzintMinden kazamata vezére a harmadik szintjének mestere. A kazamata vezére ugyanolyan értékekkel rendelkezik, mint egy átlagos vezető, de ha megölik a hősök, akkor 250 érme és 4 győzelmi pont jár érte (a 100 és 2 helyett). Ezen kívül, amikor a hősök átlépnek a harmadik szint térkapuján, már nem egy mélyebb kazamata szintre kerülnek, hanem visszajutnak a felszínre. Amikor ezt teszik, a hadjárat lapon jelölni kell, hogy a kazamata felderített lett, és a csapat jelzőt átrakhatják a Hazai kikötőbe vagy az éppen kitakarított kazamata helyén hagyhatják. Ha a csapat visszatér a Hazai kikötőbe, akkor már nem "Látogathatják" meg a várost - itt a fordulójuk véget ér. A csapat a hadjárat során nem tud újra bemenni egy kazamatába, ha az már felderítetté vált. Kincses TérképekTovábbi jutalomként egy kazamata teljesítéséért, amikor a hősök átlépnek a kazamata harmadik szintjén lévő térkapun, kapnak egy kincses térkép rész jelzőt. Négy ilyen jelző összegyűjtése után a hősök elmehetnek a Kincs Lelőhelyre és ott kiáshatják a kincset  (lásd „Kincs Lelőhelyek” a 22. oldalon). A csapatnál nem lehet egyszerre négy kincses térkép rész jelzőnél több – az efelettiek elvesznek. Menekülés a KazamatábólHa a hősök úgy döntenek, hogy a dolgok túl borzalmasak számukra ahhoz, hogy folytassák a kazamatát, akkor dönthetnek úgy, hogy elhagyják a kazamatát és nem is 
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térnek vissza. Ehhez egyszerűen csak mindannyiuknak vissza kell térnie a Hazai kikötőbe egy időben (a véseten át – lásd „Épületek használata” a 31.oldalon) és bejelentik, hogy elmenekültek a kazamatából. Ekkor a kazamatának vége, és jelölni kell a hadjárat lapon, hogy felderítetté vált (ez azt jelenti, hogy nem térhetnek vissza a hadjárat alatt), és a csapat jelölő a Hazai kikötő városába kerül. Megjegyzés: A kazamata során a körültekintő megfontolása a tovább haladásnak vagy a menekülésnek döntő lehet a csapat sikeressége szempontjából. Ha egy kazamata reménytelennek tűnik, ne tömjétek tele a mesélőt győzelmi pontokkal, fussatok és válasszatok másik napot a harcra! Kifutás az időbőlHa a hősöknek túl sokáig tart egy kazamata felfedezése, kifuthatnak az időből és menekülniük kell. Ha a mesélő Mesélői Paklija kétszer elfogy ugyanazon a szinten (minden alkalommal három győzelmi jelzőt kapva), a hősök rögtön kikerülnek a kazamatából, mintha elmenekültek volna. SzigetekHa a csapat a játékhetét egy fel nem derített sziget helyszínen fejezi be, beléphetnek és felderíthetik azt. A szigetek minden szempontból hasonlóak a kazamatákhoz, kivéve az első szintjüket, ami egy különleges sziget szint a               Sziget könyv végén lévő Küldetés Ismertetőből                    térképjel(46–97. oldalak). Minden sziget helyszínnek Torue Albesen saját sziget szintje van, és ezek abc sorrendben vannak felsorolva.  A második és harmadik sziget szintek ugyanúgy kezelendők, mint egy kazamata második és harmadik szintjei, beleértve a vezérek megöléséért vagy a harmadik szint teljesítéséért járó jutalmakat. Sziget FelrakásaAz óceán térkép sziget oldalát használva, rakjuk fel a szintet a Küldetés Ismertető alapján. A hősök ott kezdenek a hajójukon, ahol akarnak, a szörnyek pedig a szigeten bárhol, ahol a mesélő szeretné. Akár egy kazamata szinten, a hősök kezdik az első kört. Barlang BejáratMinden szigeten van barlang bejárat. A barlang bejárat „száj” jelző úgy működik, mint egy kazamata szint térkapuja. Ugyanakkor, a barlang bejárata eleinte  zárva van a hősök előtt és ki kell nyitniuk a további kazamata szintekre jutáshoz (alapvetően a szint vezérének megölésével). Horgonyzó HajókA csapat hajója a sziget közelébe kerül háttal a sziget térképen látható módon, orral a térkép északi része (a teteje) felé. A hajó horgonya és vitorlái leeresztettnek számítanak (lásd a 25. oldalon), de a hősök használhatják a hajó ágyúit mielőtt partra szállnának. Menekülés egy SzigetrőlEgy szigetről való meneküléshez, a hősöknek hajóra kell szállniuk és azzal kell elmenekülniük, úgy mint egy találkozásnál. A menekülés után hátrahagyott Úszás vagy Soar (lebegés) képességgel nem rendelkező hősök azonnal meghalnak vérttől vagy élettől függetlenül.
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PletykákA fogadókba betért hősök Pletykákról értesülhetnek, melyek különleges küldetések, amiket megoldva különleges jutalmakat szerezhetnek. Amikor egy hős betér vagy gyakorol egy fogadóban (lásd „Épületek használata”  és „A Fogadó” a       31. oldalon) és fizet egy kör italt, a mesélő          Pletyka jelölőmegkeveri a Pletyka paklit és felhúzza a legfelső lapot.A mesélő hangosan felolvassa a dőlt betűs pletyka szöveget és a jutalmat, amik együttesen írják le a hősök által hallott pletykát, az elvégzendő küldetést, és az azért járó díjat.Ezután, ha jelenleg nincs aktív Pletyka a hadjáratban, a húzott kártya válik az aktív Pletykává. Azonban, ha van aktív Pletyka, a játékosoknak együtt el kell dönteniük, hogy megtartják a régi aktív pletykát és eldobják az újat, vagy fordítva, mivelhogy sosem lehet egynél több aktív Pletyka. Az így eldobott Pletyka lap, visszakerül a Pletyka pakli aljára.Ha az új Pletyka kártya válik aktív Pletykává, a hősök játékosainak el kell dönteniük, hogy melyik kazamata helyszínén legyen a Pletyka, ahol – ha sikeresen megoldják azt – begyűjthetik az érte járó jutalmat. A helyszín amit választanak nem lehet közelebb (a lehető legrövidebb úton) a csapat jelölőhöz, mint az út-távolság, melyet a Pletyka kártya jobb felső sarkában láthatunk. Másrészről, a hősök játékosai választhatnak egy még fel nem derített kazamatát vagy szigetet Torue Albes (kivéve a Mesélő Várát) térképén, melyet a térképen megjelölnek a Pletyka jelölővel, és feljegyzik a hadjárat lapra is.
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Távolság
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A Pletyka dőlt betűs szövege
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Jutalom
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Példa: A csapat jelző Garnottban van és a hősök húznak egy új Pletyka kártyát, aminek kettes a távolsága, eldöntik, hogy ez lesz az új aktív Pletyka. Ki kell választaniuk a Pletyka helyét néhány fel nem derített kazamata vagy sziget közül, kivéve a következőket: Azure Peaks, Burning Bay, Solace Mountain, and Torrentsof Dreadpeace. Ez a négy helyszín csak egy úthosszra van a csapat helyzetétől, tehát ezek nem megfelelőek, de az összes többi helyszín megfelel a minimális távolság követelményének. Eldöntik, hogy az új Pletyka helyszíne Narrows of Gracor lesz, és ezt feljegyzik a hadjárat lapra.A Pletyka helyszínének kiválasztása után, a hadjárat folytatódik. Az aktív Pletyka képpel felfelé marad a megfelelő helyen, és két játékülés között el kell tenni a hősök kártyáival együtt.Ha le akarják gyűrni az aktív Pletykát és megkísérlik megszerezni a jutalmat, a csapatnak először el kell utaznia a Pletyka helyszínére. Ezután, elindulnak felfedezni ugyanúgy, mint egy szokásos kazamatát („Kazamaták” 18. oldal). Az első és második szintet átlagos kazamata szintként kell játszani (Kazamata Szint kártyát húzni, stb.). A harmadik szint azonban az aktív Pletykához kapcsolódik. A harmadik szint elkezdésekor, a Kazamata Szint kártya húzása helyett, a mesélő a megfelelő helyre lapozik a Küldetés Ismertetőben (46 – 98. oldalak) és az ott megadottak alapján rakja össze a szintet.A Pletyka szint a Küldetés Ismertető szerinti leírásnak és szabályoknak megfelelően játszódik, ami megadja azokat a feltételeket is, amiknek a hősök meg kell feleljenek, hogy hozzájussanak a Pletyka jutalmához. A jutalomhoz azonnal hozzájutnak, ha a feltétel teljesül. A Pletyka kártya ezután kikerül a hadjáratból (bele kell tenni a Temető dobozba), hacsak a kártya utasítása nem írja, hogy a hősöknél marad. Akár kikerül a játékból, akár a hősöknél marad, a Pletyka kártya már nem számít az aktív Pletykának.A Pletyka szint (és így az egész kazamata) ugyanúgy ér véget, mint egy kazamata, ha minden hős átlép a térkapun vagy ha elmenekülnek úgy, hogy mindannyian visszatérnek a Hazai kikötőbe és bejelentik, hogy elmenekültek. Mindkét esetben az adott kazamata helyszíne felderítetté válik a hadjárat lapon és a hősök nem kutathatják át többé.Példa: Az egyik hős Garnotban betér a Fogadóba és értesül a „The White Drake” Pletykáról. A csapatnak nincs aktív Pletykája, így „The White Drake” válik aktívvá. A távolsága 2, így a hősök eldöntik, hogy Narrows of Gracor lesz a helyszíne.Később, a hős csapat elmegy Narrows of Gracor-ba és felderíti azt. Az első két szint felderítése a normál szabályok szerint megy (a mesélő húz a Kazamata Szint kártyákból, és így tovább), de a harmadik szint egyedi, a „The White Drake” Pletyka. Amikor a csapat leereszkedik arra a szintre, a mesélő a Küldetés Ismertetőre hagyatkozik (ebben az esetben 71. oldal). Amikor teljesül a jutalom feltétele (ami szintén ebben az esetben a White Drake megölését jelenti) megkapják a „The White Drake” Pletyka kártyán feltüntetett jutalmat (2500 arany), a Narrows of Gracor kazamata helyszíne felderítetté válik a hadjárat lapon, és a csapat jelzőt vagy a Narrows of Gracor helyszínén hagyják vagy a Hazai kikötőbe teszik.
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Kincs LelőhelyekÖt Kincs Lelőhely van jelölve a Torue Albes térképen. Alapesetben ezek a helyszínek hozzáférhetetlenek mind a csapat, mind a mesélő hadnagyai számára. Ugyanakkor, ha a csapat a Kincs Lelőhellyel szomszédos mezőn áll, egy Mozgás cselekedet keretében négy kincses térkép rész jelzőt elköltve beléphetnek a Kincs Lelőhelyre. Kincs Lelőhelyeket nem lehet felderíteni, tehát a hősök nem kapnak győzelmi pontot     Kincs lelőhelyaz első alkalommal, mikor odalépnek, nem         térkép ikonmehetnek kazamatába vagy hasonlóba. Ehelyett, a hősök véletlenszerűen húznak egyet az öt Elásott Kincs kártya közül és ezzel befejezik körüket. Az Elásott Kincs kártya adhat a csapatnak egy ereklyét, nagy adag pénzt, vagy más különleges jutalmat. Egy Elásott Kincs kiásása után a hősöknek négy újabb kincses térkép rész jelzőt kell       Kincsestérképösszegyűjteniük, mielőtt újra egy Kincs                 darabjaLelőhelyre léphetnének. Ugyanakkor, a csapat többször is meglátogathatja ugyanazt a Kincs Lelőhelyet, amennyiben van egész kincses térképük – ezek a lelőhelyek dugig vannak elásott kincsekkel. Pletykák nem rakhatóak Kincs Lelőhelyekre és hadnagyok sem erősíthetik meg azokat.

RamcsakO
Szövegdoboz
Titkos Mester TerületekA Titkos Mester Területek, Dagger’s Isle ésGray’s Valeaz elmúlt korszak két nagy legendájának otthona, és a hősök meglátogatva őket felbecsülhetetlen              Titkos Mesterképességeket tanulhatnak tőlük.                     térkép ikonjaHa a hős csapat a játékhetének mozgását Titkos Mester Területen fejezi be, azonnal nem történik semmi. Azonban, ha a hősök választanak egy „Gyógyulás/Tanulás” akciót míg ott tartózkodnak, megnövelhetik a maximum életüket vagy a maximum erőnlétüket. Részletekért lásd „Titkos Tréning” a 32. oldalon. A hősök továbbá választhatják, hogy képességet tanulnak vagy növelik jellemzőiket a Titkos Mester Területen, hasonlóan a városi Gyakorló Térhez. Lásd „Hős fejlesztések” a 32. oldalon.Pletykák helyszíne nem lehet Titkos Mester Területen, és a hadnagyok nem léphetnek oda és meg sem erősíthetik.
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A Mesélő VáraHa a hősök és a mesélő összesített győzelmi pontjai elérik a 600-at, elkezdődik a Végső Csata ha készen állnak rá a hősök, ha nem. Ne feledjük, hogy a hősök nem léphetnek a Mesélő Várába  – vagy annak helyszínére a Torue Albes térképen – mielőtt a Végső          Mesélő VáraCsata el nem kezdődik.                                            jelölő Mikor a játékhét elején kiderül, hogy kezdetét veszi a Végső Csata (lásd a 14. oldalt), a játékosok már nem a normál játékhét lépéseit követik, hanem kövesd az alábbi lépéseket sorrendben: 1. A csapat jelölőt tedd Hazai kikötőbe, és minden hős gyakorolhat egyszer az egyik épületben.  2. A Mesélő fejleszthet még egy mesélői fejlesztést.  3. A csapat jelölőt tedd a Mesélő Várára. 4. A hősök és a mesélő elköltetlen győzelmi és tapasztalat pontjai nullára csökkennek. De ez nincs hatással a teljes győzelmi pontok számára, mivel azokra később szükség lesz.  5. A hősök felderíthetik a Mesélő Várát. A Mesélő Várának FelfedezéseA Mesélő Várának felfedezése hasonlóan történik, mint egy normál kazamatáé vagy szigeté (lásd „Kazamaták” a 18. oldalon és „Szigetek” a 21. oldalon), kivéve, hogy ennek öt szintje van három helyett. Az első szint egy normál kazamata szint, ha a Vár egy kazamata, vagy egy normál sziget szint egy a második szintre vezető barlang bejárattal, ha a Vár egy szigeten van. A másodiktól a negyedik szintek normál kazamata szintek, mindegyik térkapuja a következő szintre vezet.Fontos Megjegyzés: A hősök nem futhatnak ki az időből a Mesélő Várában úgy, mint egy normál kazamatában vagy szigeten.  A hősök és a mesélő új győzelmi pontjait számon kell tartani a Mesélő Várának felfedezése közben. Emellett, míg a hősök a Mesélő Várában vannak, a Hazai kikötő összes épülete bezár (nem lehetséges feltöltés akció). A kivétel, hogy a megölt hősök továbbra is a Templomban élednek újra, ahonnan a szokott módon, véseten keresztül juthatnak vissza a kazamatába. A kazamata ötödik szintje különleges. A természete, elrendezése, és különleges szabályai a játék elején kiválasztott Küldöttől függenek. Amikor eljön az ideje, akkor a Küldetés Ismertetőben (46 – 97. oldalak) található, a megfelelő Mesélő Vára szerint kell felállítani a szintet, ahelyett, hogy szint kártyát húznál. Mikor a hősök felfedezik a Mesélő Várának ötödik szintjét, a Küldött egy adott pillanatban jelenik meg, ami a szint leírásában szerepel. Mikor ez megtörténik, a játékosok a következőket teszik, ebben a sorrendben: 1. A mesélő a Küldött kivételével minden szörnyet eltávolít a játéktérről, eldobja minden Mesélői kártyáját, és félreteszi a Mesélői paklit. Ha hőstett (feat) kártyákkal játszotok, a hősök most eldobják minden hőstett (feat) kártyájukat.
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2. Add hozzá a hősök Mesélő Várába belépésük óta megszerzett győzelmi pontjait az azelőtti összes győzelmi pontjaikhoz. Minden hős maximum élete 1-gyel nő minden a hadjárat kezdete óta megszerzett 4 pontért. Ezután minden hős teljes életre és kifáradásra kerül, és a hajójuk is teljes életre töltődik (ha részt vett a csatában).3. Add hozzá a mesélő azóta szerzett győzelmi pontjait, amióta a hősök a Mesélő Várába léptek, az azt megelőző összes győzelmi pontjaihoz. A Küldött maximum élete 2-vel nő minden a hadjárat kezdete óta megszerzett győzelmi pontonként.Ezután kezdetét veszi egy végső, mindent eldöntő halálos viadal a hősök és a Küldött között. A Mesélő Várának leírása határozza meg ki kezdi az első kört.A Küldött, egy hadnagyhoz hasonlóan, „Harcolhat" (két támadás mozgás nélkül), “Futhat" (sebességének kétszeresét mozogja de nem támad), vagy „Készenlétbe mehet" (letesz egy parancsjelzőt és vagy mozog annyit, mint a sebessége, vagy támad egyszer) az alap „Haladás” használata helyett. Küldöttek csak „Őrkődés”, „Kitérés”, vagy „Célzás” parancsjelzőt tehetnek le.A Küldött által megölt hősök meghalnak és kiszakadnak a lélekvándorlásból (gy.k., nem élednek újra a Templomban).A harc addig folytatódik, míg a Küldött meg nem öli az összes hőst, vagy a hősök meg nem ölik a Küldöttet. Amint a harc véget ér, a mesélő hangosan felolvassa vagy a „Victory is Mine” Terv kártyát (ha a Küldött győzött) vagy a “Curses, Foiled Again!” Terv kártyát (ha a hősök győzedelmeskedtek).A Végső Csata jelenti a Haladó Hadjárat végét. De négy különböző Küldöttel, és három különböző Tervvel a hadjárat többször újrajátszható, mindig új körülményeket teremtve.
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Hajók Tulajdonságai A Vértengerben három különböző méretű hajó található. A legkisebbtől a legnagyobbig, ezek – sloop (naszád), galley (gálya), és brigantine. Sloop (Naszád)Kis hajó, melynek legfőbb erénye a sekély vízben való hajózási képessége. Egy sloop legfeljebb négy ágyút bír el. A sloop összeszereléséhez simán csak illesszük a hajó első részét a hátsó részéhez, mint az alább látható.
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Galley (Gálya)Közepes hajó, mely középutat jelent a manőverezési képesség és a tartósság között. Egy galley legfeljebb hat ágyút bír el. Összeszereléséhez, rakjuk a hajó középső árboc nélküli részét a sloop-hoz, mint az alább látható.
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Brigantine (Két árbócos)Nagy méretű hajó, mely úszó erődként funkcionál. Egy brigantine legfeljebb nyolc ágyút bír el. Összeszereléséhez, rakjuk a hajó középső árbocos részét a galley-hoz, mint az alább látható.
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 ÁgyúkAz ágyúk a fegyverállványokra kerülnek, kifelé nézve. A hajó tulajdonosa dönti el, hogy mely ágyú mely állványra kerül a hajó megépítésekor. A fegyverállványok két mező hosszúak és ládák és dobozok jelölik őket, mint az alább látható.
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 Üres fegyverállvány
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Fegyverállvány Coldsteel ágyúval

RamcsakO
Szövegdoboz
Hajók és Hajózás Az újdonság ami bevezetésre kerül a Sea of Blood-ban az a hajók és a hajózás.  Egy hajó egy vagy több nagy kártyából épül fel és nem számít bábunak. A hajón lévő bábuk a hajó fedélzetén lévőnek számítanak, és azzal együtt mozognak (kivéve repülésnél). Az olyan mező mely részben hajó, részben víz, a hajó mezőjének számít, nem víznek. A Hajó irányításaA hajó irányításához, a fedélzeten lévő hősöknek (vagy szörnyeknek) a hajó részeit kell használniuk. Egy hősnek 3 mozgáspontjába kerül a hajó részén állva, hogy használja azt. A hajó részének használatából fakadó hatás a használt résztől függ, mint az alább kiderül.  Miután egy rész használva lett a kör folyamán (ha történt valami, ha nem) rakj rá egy kifáradás jelzőt. Az a rész már nem használható újra abban a körben. A következő kör kezdetekor távolíts el minden kifáradás jelzőt a hajó részeiről. 
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Horgony

RamcsakO
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A horgony a hajó mozgásának megakadályozására szolgál. Ha egy bábu használja a horgonyt, a hatás függ a horgony felhúzásától vagy leengedésétől. Ha a horgonyt felhúzzák, az automatikusan felhúzott állapotba 
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kerül. Ha a horgonyt leengedik, a hős megpróbálja a horgonyt a tenger alján beakasztani. Dobj egy fekete hatalom kockával. Tárgyszimbólumnál a horgony beakad, és csak ekkor kerül a horgony leengedett állapotba. Más eredmény esetén a horgony nem akad be, és felhúzva marad (de a horgony ettől függetlenül kifáradás jelzőt kap). Ha a horgony mezője sekély víz mezőben van, könnyebb a horgony leengedése, így a horgony tárgyszimbólum kivételével minden esetben beakad. Ha a horgony le van engedve, a hajó nem tud mozogni.
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Felhúzott horgony
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Szövegdoboz
Leengedett horgony
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Hajókormány (Captain’s Wheel)

RamcsakO
Szövegdoboz
A hajókormány a hajó balra és jobbra irányítására való. Ha egy bábu a hajókormányt használja, dob a Közelharci jellemzőjével megegyező számú kockával  
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(és elkölthet kifáradást kocka hozzáadására vagy fejlesztésére, mint normál esetben). Ezután a hős a hajót balra vagy jobbra mozgathatja legfeljebb annyi mezővel, amennyi a kidobott távolság, de ez nem haladhatja meg a hajó felhúzott vitorlái számának a kétszeresét. Lásd még „Példa: A Hajókormány használata a 25. oldalon.Megjegyzendő, hogy a szörnyek a Közelharci, Távolsági, és Mágikus jellemzőiket a hősökétől eltérő módon határozzák meg. Lásd „Szörnyek jellemzői” a 27. oldalon.
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 Árboc
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Az árbocok a hajó vitorláinak felhúzására és leengedésére használatosak. A hajó felhúzott vitorláinak száma határozza meg annak sebességét. Amikor egy bábu
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az árbocot használja, akkor ha az adott árboc vitorlája le van engedve, az automatikusan a felhúzott oldalára fordul. Ha a vitorla fel van húzva, akkor az automatikusan a leengedett oldalára fordul.
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Felhúzott vitorla
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Leengedett vitorla

Kifutcs
Szövegdoboz
Kötél

Kifutcs
Szövegdoboz
A kötél egy másik hajóra való víz feletti átlengésre szolgál. Amikor egy bábu használja a kötelet, dob egy piros és egy sárga kockával. Ekkor a hajó oldalán kívülre 
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mozog (mint a „Példa: Lengés egy Kötélen” alább) a kidobott távolsággal megegyező mezőnyit. A lengő bábu áthaladhat bábukon és figyelmen kívül hagyhatja a terepviszonyokból adódó hatásokat. 

Kifutcs
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Azonban, a lengés befejező mezőjére ható terepviszonyok hatnak a bábura. Ha egy bábu vagy mozgást blokkoló tárgy van a lengés befejező mezőjén, csökkentsd a kidobott távolságot üres mezőig.
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Példa: A Hajókormány használata

Kifutcs
Szövegdoboz
One-Fist úgy dönt, hogy használja a hajókormányt a hajó balra mozgatására. Elkölt 3 mozgáspontot miközben a hajókormány két mezőjének egyikén áll. A játék folyamán a Közelharci jellemzőjét három fekete kockára és egy ezüst kockára növelte. Dob, az eredmény: 
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A kidobott távolság öt. Azonban, a hajónak csak két felhúzott vitorlája van, így négy mező a legnagyobb távolság, amennyit One-Fist ebben a körben mozoghat. Így is tesz, mint az alább látható.
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Példa: Lengés egy Kötélen

Kifutcs
Szövegdoboz
A jobb oldali példában, Vörös Skorpió megpróbál átlengeni egy kötélen a szellem hajó fedélzetére. Egy piros és egy sárga kockával dobva 3 távolságot kap, így három mezőt mozog kifelé. Megcsinálta!

Kifutcs
Szövegdoboz
Ebben a példában azonban, Vörös Skorpió csak 2 távolságot dob, így két mezőt mozog kifelé és a vízbe pottyan, az ott éhesen várakozó tőrfogú cápa legnagyobb örömére.
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Hajók SérüléseHajók nem sebezhetők sima fegyverekkel vagy szörnyek támadásával. Csak az ágyúk támadása és olyan támadások, melyeknél külön meg van említve, hogy hajókat is sebezhetnek, okozhatnak sérülést egy hajónak.  Ezeken kívül, egy hajó megsérülhet egy tárgynak nekimenve (29. oldal) vagy másik hajóval való ütközéskor (rárontáskor). Hajók elsüllyedéseHa egy hajó 0 életerőre csökken, elsüllyed. Ha ez egy NPC hajó, a találkozás rögtön véget ér, mintha a hősök minden szörnyet megöltek volna. Ha a Bosszú süllyed el, a még élő hősök azonnal meghalnak (győzelmi pontot adva a mesélőnek) és visszakerülnek a Hazai Kikötőbe. Azonban, mivel a Bosszú egy mágikus ereklye, újra használható lesz, teljesen felgyógyulva a következő héten a csapat Hazai Kikötőjében a hősök mellett. Lövés az ÁgyúkkalEgy bábu mely szomszédos egy ágyúval elköltheti az egyik támadását, hogy lőjön az ágyúval. A bábu megcéloz egy mezőt az ágyú lőtávolságán belül (mint az lejjebb látható), majd támadást dob az ágyút használva fegyverként. Távolság és rálátás az ágyú első felétől számít. Ha a támadás talál, sérülést okoz a cél mezőben lévő hajónak. Ha egy bábu van a mezőben, esély van rá, hogy az is sérülést szenvedjen (lásd „Ágyúk Pontatlansága” ezen az oldalon). Ha a támadás sikertelen, az teljesen sikertelen. Ágyú okozta sérülés nem csökkenthető Páncéllal vagy Pajzzsal. Ironskin sem hatékony ágyú sebzés ellen.  Az ágyú támadásának találatától függetlenül, rakj egy kifáradás jelzőt az ágyúra, mint a hajó részének használatánál. Távolítsd el a kifáradás jelzőket az ágyúkról is akkor, amikor leveszed a hajó részeiről. Megjegyzés: Az ágyúval lövő szörnyek az ágyú támadás kockáit használják plusz a saját tulajdonság kockáikat, melyek a „Szörnyek Tulajdonságai” részben, a 27. oldalon láthatók. Lő-távEgy ágyúval nem célozhatók a lő-távján kívüli mezők. Ez a táv szélesedik az ágyú elejétől átlósan balra és jobbra, mint az az alábbi képen látható. Az ágyú rálátása az ágyú elejétől számít.

Kifutcs
Szövegdoboz
 Ágyúk PontatlanságaAz ágyúk, bár pusztító fegyverek, nagy célpontok ellen lettek kitalálva, mint amilyenek a hajók. A kisebb célpontok, mint amilyenek a hősök vagy a szörnyek, nehezebben eltalálhatók egy ágyúval. Ennek megfelelően, ha egy ágyú támadása egy vagy több bábut céloz, dobj egy piros kockával az ágyú alap kockáin felül. Ha ez a piros kocka X, a célzott bábuk (de hajók nem) elleni támadás sikertelen. Minden más eredményt a piros kockán hagyj figyelmen kívül.Kivétel: Hawkeye ágyúkra nem vonatkozik a pontatlanság és nem kell piros kockával dobniuk bábuk célzásakor. Például, egy runeblast ágyú a négy mezőre, az ellenséges hajón lévő bábura lő. A következő eredmények lehetségesek, a dobás alapján.

Kifutcs
Szövegdoboz
Teljes BalsikerHa az ágyú X-et dob az alap kockáival vagy túl kevés távolságot dob, a támadás teljesen sikertelen a célzott mezőn lévő hajó és bábu ellen is.

Kifutcs
Szövegdoboz
Hajó TalálatHa az ágyú alap kockáinak dobása sikeres de a piros kocka X, a támadás eltalálja a hajót, de elvét minden célzott bábut.
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Hajó és Bábu TalálatHa az ágyú alap kockáinak dobása sikeres és a piros kocka nem X, a támadás sebzi a hajót és a célzott bábukat is.

Kifutcs
Szövegdoboz
 Ágyúk TúlmelegedéseTüzeléskor a legtöbb ágyú gyorsan veszélyesen felmelegszik és le kell hűteni, az újabb tüzelés előtt. Az ágyúval való tüzelés után, ha nem a „forró oldal” van felfelé, fordítsd meg.

Kifutcs
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Tüzelés után, ez a Dragonfire ágyú átfordul a forró oldalára.

Kifutcs
Szövegdoboz
Kivétel: Coldsteel ágyúk nem melegednek túl, ezért mindkét oldalukon ugyanaz a kép.A kör kezdetén azon forró ágyúk, melyeken nincs kifáradás jelző (és így abban a körben nem lőttek) visszafordulnak a hideg oldalukra.
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Túlmelegedett ágyúkkal is lehet lőni, de esély van a felrobbanásukra. Amikor egy forró ágyúval lőnek, ha az alap kockáinak dobása X, az ágyú felrobban és megsemmisül! Továbbá, dobj egy piros és egy zöld kockával. A felrobbanó ágyú a kidobott sebzést okozza a saját hajójának és a hajón lévő szomszédos bábuknak (lejjebb látható).

Kifutcs
Szövegdoboz
 Dragonfire ÁgyúkA Dragonfire ágyúk különleges rúnaköveket lőnek ki, melyek becsapódáskor felrobbanva nagyobb területet borítanak mágikus tűzbe. A Dragonfire ágyúk normál módon lőnek, de ha a támadás sikeres az ágyú alap kockáival, a lehelet sablon használandó a végével a célzott mezőről kiindulva a lövő hajó felől haladva, mint az alább látható.  Minden mező melyet a sablon lefed, célpontja a támadásnak.

Kifutcs
Szövegdoboz
Ha X vagy kevés távolság az eredmény az ágyú alap kockáival, a támadás teljesen sikertelen és a lehelet sablon nem kerül használatra. Ha bábukat céloz, a dragonfire ágyúkra ugyanúgy érvényesül a pontatlanság, mint más ágyúkra. A piros kockán X dobás következtében minden célzott bábut elkerül a dragonfire ágyú támadása.Szörnyek TulajdonságaiHa a hajó részeit használják vagy ágyúval lőnek, néha a mesélőnek ki kell számolnia egy szörny Közelharci, Távolsági, vagy Mágikus tulajdonságát.

Kifutcs
Szövegdoboz
Minden szörnynek van egy elsődleges és két másodlagos tulajdonsága. A szörny elsődleges tulajdonsága megegyezik a támadása típusával, míg a másik két tulajdonsága a másodlagos tulajdonságai. Például, egy Embervad elsődleges tulajdonsága a Közelharci(ugyanaz, mint a támadása típusa), míg a másodlagos képességei a Távolsági és a Mágikus.  A lenti képen látni minden szörny elsődleges és másodlagos tulajdonságait a szörny osztályának szintje szerint. Például, egy réz szintű Embervad Közelharci tulajdonsága 4 fekete hatalom kocka és a Távolsági és Mágikus tulajdonságai egyenként 2 fekete hatalom kockával egyenlőek.

Kifutcs
Szövegdoboz
Szörnyek Tulajdonságai

Kifutcs
Szövegdoboz
   Réz           Ezüst          Arany         Gyémánt                           Szint
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Elsődleges tul

Kifutcs
Szövegdoboz
Másodlagos tul

Kifutcs
Szövegdoboz
4 fekete     2 ezüst      4 ezüst         2 arany                  2 fekete                         2 ezüst

Kifutcs
Szövegdoboz
2 fekete     4 fekete      2 ezüst        4 ezüst                                     2 fekete

Kifutcs
Szövegdoboz
Megjegyzés: Nem minden szörny használhat hajó részeket és lőhet ágyúval. Amelyek igen, azok alább vannak felsorolva szörny osztály szerint. Humanoid: MindEldritch: Dark Priest, Shade, Skeleton, SorcererBeast: Naga

Kifutcs
Szövegdoboz
Egyéb Hajó JellemzőkEgyéb fontos jellemzők, melyek a hajókon találhatók alább kerülnek felsorolásra. Hajók Raktere (csak NPC hajók)

Kifutcs
Szövegdoboz
A találkozás során erősítésként érkező szörnyek ezen mezők egyikén léphetnek a táblára. Lásd „Erősítés Képesség Találkozások során” a 16. oldalon.VédőkorlátEgy hajó védőkorlátja részleges védelmet nyújt a legénységének, és megnehezíti az átmászást. Egy bábu mely áthalad a védőkorláton, hogy a fedélzetre másszon el kell költsön 1 extra mozgás pontot, kivéve ha repül.Továbbá, ha egy a védőkorlát mögött lévő bábut célzó nem-ágyú támadás keresztül megy a védőkorláton, az adott bábu kap +1 páncélt a támadás ellen. Azon bábuk, melyeket a védőkorlát résein keresztül céloznak meg, nem kapják meg a páncél bónuszt.
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Kifutcs
Szövegdoboz
A lenti kép három támadást mutat Vörös Skorpió ellen. Az „A” támadás nem keresztezi a védőkorlátot és ezért Vörös Skorpió nem kap extra páncélt. A „B” támadás a védőkorlát egyik résén keresztül történik, így ez ellen sem jár az extra páncél. A „C” támadás ellen, mivel keresztezi a védőkorlátot, Vörös Skorpió páncélja 1-gyel nagyobbnak számít.

Kifutcs
Szövegdoboz
Azon bábuk, melyek a hajó fedélzetén vannak és szomszédosak a védőkorláttal, büntetés nélkül támadhatnak a védőkorláton keresztül, úgy mintha ténylegesen fedezékből lőnének.  Fegyver Állványok

Kifutcs
Szövegdoboz
A fegyver állványok azon helyek, ahova az ágyúk rakhatók a hajó fedélzetén. A fegyver állványok nem blokkolják a rálátást. Ha egy fegyver

Kifutcs
Szövegdoboz
állvány üres, 1 extra mozgás pontba kerül belépni oda. Ha egy fegyver állványon ágyú van, az blokkolja a mozgást.

Kifutcs
Szövegdoboz
HajózásA hajó mozgását három dolog határozza meg – szél, kormány, és áramlatok. Ezek alább kerülnek leírásra. Szél MozgásMinden kör végén minden hajó annyi mezőt halad előre, amennyi a felhúzott vitorláik száma. Így, ha egy hajónak két felhúzott vitorlája van, az két mezőt halad előre minden kör végén. KormányzásOldalirányú mozgás akkor történik, amikor egy bábu a fedélzeten használja a hajókormányt, ahogy az a 24. oldalon le van írva. Óceáni ÁramlatokVégül, egy találkozás minden körének végén az óceáni áramlatok mozgatják a hajót. Minden Helyszín kártyán található egy kocka és vagy egy nyíl vagy egy kérdőjel a bal felső sarkában. Minden kör végén, a feltüntetett kockával kell dobni, és minden hajó és nem-úszó bábu ami a vízben van a meghatározott irányba mozog a kidobott távolsággal megegyező számú mezőt.

Kifutcs
Szövegdoboz
Például, a Wild Vortex Helyszín kártya bal felső sarkában egy piros kocka és egy balra mutató nyíl szerepel. Ezért, minden kör végén dobni kell a piros kockával, hogy lássuk, hogy az áramlat következtében hány mezőt mozognak balra a hajók és a vízben lévő nem-úszó bábuk. Ebben a körben a kidobott távolság 2. Ezért, az áramlat 2 mezőnyi balra mozgást okoz.

Kifutcs
Szövegdoboz
Mint az a lenti képen látható, csak a hajókra és a vízben lévő nem-úszó bábukra hat az áramlat. Akadályokra és úszó vagy repülő bábukra nem. A hajón lévő bábuk a hajóval együtt mozognak.

Kifutcs
Szövegdoboz
 ÜtközésekMinden alkalommal, amikor egy hajó olyan mezőbe mozog melyben egy bábu, akadály, vagy másik hajó tartózkodik, ütközés történik. Az ütközés következménye attól függ, hogy mi ütközött mivel. Ütközés BábukkalA bábukat melyekkel egy hajó ütközik a hajó maga előtt tolja (ha a bábu repül akkor is, különben több bábu kerülne egy mezőre). Sérülés nem történik sem a bábuban sem a hajóban. Ha egy bábu letolódik a térkép szélén, az a bábu úgy számít, mintha elmenekült volna a találkozásból. Ütközés HajókkalEgy másik hajóba való belemenést öklelésnek hívunk, és ez olyankor történik, amikor egy hajó eleje egy másik hajó oldalába fúródik (lásd „Öklelés Példák” a 29. oldalon).  Oldal – oldal és orr – tat ütközések nem számítanak öklelésnek és nem okoznak sérülést. A mozgó hajót megállítja az a hajó, amelyikbe belemegy. Szemtől szembe ütközések lehetetlenek a találkozások felrakásának jellemzői miatt.  Ha öklelés történik, az öklelő hajó rögtön megáll, és mindkét hajó sérül.  Az öklelő hajó a felhúzott vitorlái számával megegyező fekete hatalom kockával dob. 



Rulebook 29

Kifutcs
Szövegdoboz
Ha az öklelt hajó sloop, az öklelő hajó kettőt sérül minden kidobott üres oldal után. Ha az öklelt hajó galley, az öklelő hajó kettőt sérül minden tárgyszimbólum után. Végül, ha az öklelt hajó brigantine, az öklelő hajó kettőt sérül jutalom oldalanként.  Az öklelt hajó sérülése hasonló módon kerül meghatározásra, kivéve, hogy a felhúzott vitorlái számával plusz az öklelő hajó felhúzott vitorlái számával megegyező fekete hatalom kockával dob, és az öklelő hajó típusától függően sérül.  Ha az öklelés megtörtént, az öklelő hajó nem tud ismét öklelni, amíg a két hajó szomszédos egymással. Nem tud előre haladni, mivel az öklelt hajó blokkolja az útját, így a két hajó addig összekapcsolódva marad, amíg az öklelt hajó el nem megy az útból.  Ütközés AkadályokkalHa egy hajó akadállyal ütközik, a kimenetel általában gyászos, bár függ attól, hogy a hajó milyen akadállyal ütközött, mint az lejjebb felsorolásra kerül. Sziklák, Homokpadok, és egyéb Szárazföldek

Kifutcs
Szövegdoboz
A hajó elsüllyed, a meglévő életétől függetlenül.Zátony

Kifutcs
Szövegdoboz
A hajó sérül egyet a zátony által elfoglalt minden mező után, és a zátony megsemmisül. Így, egy 3 mezőt foglaló zátony három sérülést okoz a hajónak mielőtt megsemmisülne. Örvény

Kifutcs
Szövegdoboz
A hajó egyet sérül minden körben, amikor mozgását az örvényt érintve fejezi be.Sekély víz

Kifutcs
Szövegdoboz
A sloop figyelmen kívül hagyja a sekély vizet. A galley sérül egyet minden alkalommal, amikor legalább egy sekély víz mezőre lép. A brigantine sérül kettőt minden alkalommal, amikor legalább egy sekély víz mezőre lép.

Kifutcs
Szövegdoboz
 Öklelés Példák

Kifutcs
Szövegdoboz
 Öklelés az esetben történik, ha egy hajó az orrával egy másik hajó oldalába úszik, mint azt alább láthatjuk.

Kifutcs
Szövegdoboz
Ebben a példában a Bosszú (egy galley két felhúzott vitorlával) ökleli a Ghost Ship-et (egy brigantine három felhúzott vitorlával). Két fekete hatalom kockával dob a Bosszú (egy minden felhúzott vitorláért a Bosszún) és kettőt sérül minden kidobott jutalom oldalért, mivel a ghost ship egy brigantine. Öt fekete hatalom kockával dob a ghost ship (egy minden felhúzott vitorláért a ghost ship-en plusz egy minden felhúzott vitorláért a Bosszún) és kettőt sérül minden kidobott tárgy szimbólumért, mivel a Bosszú egy galley. Megjegyzendő, hogy nincs öklelés ha egy hajó oldala ütközik egy másik hajó oldalának, sem pedig ha az eleje ütközik egy másik hajó hátuljának, mint az a lenti két képen látható.
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Anaconda 15 30 60
Sloop w/ 2 Coldsteel, 2 Runeblast Cannons

Barnacle 12 24 48
Sloop w/ 1 Coldsteel, 1 Dragonfire, 1 Hawkeye, and 1 
Runeblast Cannon

Black Galley 16 32 64
Galley w/ 3 Dragonfire, 3 Runeblast Cannons

Danse Macabre — — 113*
Brigantine w/ overlord’s choice (max. 4 of each 
cannon)

Despair 14 28 56
Galley w/ 3 Dragonfire, 3 Runeblast Cannons 

Ghost Ship** — — 80
Brigantine w/ 4 Hawkeye, 4 Dragonfire Cannons

Inferno 16 32 64
Brigantine w/ 4 Dragonfire, 4 Runeblast Cannons

Misty Morn 18 36 72
Brigantine w/ 4 Hawkeye, 4 Coldsteel Cannons

Obsidian Ship 15 30 60
Galley w/ 3 Runeblast, 3 Hawkeye Cannons

Red Death 13 26 52
Sloop w/ 4 Hawkeye Cannons

Relentless 15 30 60
Galley w/ 3 Hawkeye, 3 Runeblast Cannons

Twilight 14 28 56
Sloop w/ 4 Coldsteel Cannons
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Kifutcs
Szövegdoboz
Horgonyzó HajókLeengedett horgonyú hajók nem mozognak. Figyelmen kívül hagyják a szelet és az óceáni áramlatok mozgását, és nem lehet irányítani őket a hajókormány használatával. Ha egy horgonyzó hajót öklelnek, az úgy számít, mintha egy felhúzott vitorlája lenne.NPC HajókMinden NPC Hajó felsorolásra kerül az alábbi listában. A listából kiderül melyik hajó sloop, galley, vagy brigantine, mennyi életük van (hadjárat szintenként), és milyen ágyúkkal (ha vannak) vannak felszerelve.

Kifutcs
Szövegdoboz
NPC Hajók

Kifutcs
Szövegdoboz
                             Élete              Élete                Élete     Neve            Réz szint       Ezüst szint        Arany szint

Kifutcs
Szövegdoboz
* Captain Bones’ Old Salt képessége már bele van számolva a Danse Macabre’s életébe.** A Ghost Ship részei és ágyúi önmagukat használják. Úgy számítanak, mintha az adott hadjárat szinttel lennének egyenlő szintűek (réz, ezüst, vagy arany) és mindig a szintjük elsődleges tulajdonságának szintjét használják.

Kifutcs
Szövegdoboz
  ÚszásA kazamatáktól eltérően a bábuk áthaladhatnak a vízen a találkozások során és a szigetek első szintjén. Kétféle víz típus van – sekély és mély.Két mozgás pontba kerül vizes mezőre lépni, függetlenül annak mélységétől. Továbbá, a hősöknek egy fáradságba kerül mély vizes mezőre lépni. Ez a költség egy fáradsággal nő a hős minden két páncél értéke után (természetes vagy másféle lefelé kerekítve). Ha egy hős nem tudja vagy nem akarja kifizetni a teljes fáradság költséget vagy egy részét, a hős veszít egy életet (páncél nem számít) ki nem fizetett fáradságonként. Szörnyek nem fizetnek fáradsággal vagy élettel ha mély vizes mezőre lépnek. Végül, a vizes mezőn lévő bábu nem ugorhat.Ha egy bábut egy óceáni áramlat mozgat, a mozgás ingyenes – nem kerül bábunak mozgás pontba, fáradságba, vagy életbe.Az Úszás képességgel rendelkező bábu (lásd 42. oldal) csak egy mozgás pontot fizet a vizes mezőre lépésért, figyelmen kívül hagyja a fáradság vagy élet költségeket, és az óceáni áramlatok által okozott mozgást.

RamcsakO
Szövegdoboz
 Városok és Épületek A városok azok a központok, ahol a hősök felszerelkezhetnek, felgyógyulhatnak sebeikből, növelhetik képességeiket, stb. Minden Torue Albes-i városban találhatunk különböző épületeket, ezeket meglátogatva, különféle lehetőségeket találnak a hősök. Hat különböző típusú épület van: Alkimista, Piac, Hajójavító, Kocsma, Templom, és Gyakorló Tér. Viszont, nem minden épület található minden városban. Például, Trelton-ban nincs Alkimista. Az Alkimista, Piac és Templom minden helyen szint értékkel rendelkezik, mely látható a térképen. Például, Shellport Templomának szintje 2. Amikor a csapat a térképen egy város helyszínére Mozog, minden hősnek ki kell választania egy épületet, amit meglátogat. Ezt úgy jelezzük, hogy a hős bábuját a térkép alján látható épületre helyezzük. Különböző hősök, különböző épületekbe is betérhetnek, ha akarnak. Ha a már a városban tartózkodó csapat a Gyakorlás-t választja, választanak egyet a rendelkezésre álló épületek közül és odarakják a bábujukat. A hősök egy véset használata után is egy épületbe kerülnek – a Hazai kikötőben – ahogy alap esetben a város jelölőre lépnének. A Hazai kikötőbe véseten keresztül érkező hős választ egy épületet és az annak megfelelő helyre rakja a bábuját a térképen. Ekkor feltölthet, lásd az „Épületek használatát” lejjebb. Egy hős aki a fordulóját Hazai kikötőben kezdi, elköltve egy mozgáspontot visszatérhet egy aktív vésetre a kazamatába, vagy a városban maradhat újra feltölteni bármely rendelkezésre álló épületben, beleértve azt is amelyben az előző fordulóban volt.
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RamcsakO
Szövegdoboz
Város Különleges JellemzőjeMinden városnak van egy egyedi jellemzője, mely látható a térképen. Ezen jellemzők legtöbbje a város egy adott épületének működésére vonatkozik.Épületek Használata Amikor egy bábu rákerül egy épületre, az a hős azonnal igénybe veheti az előnyeit. A különleges előny az épület fajtájától és a választott cselekvéstől függ – látogatás, gyakorlás vagy feltöltés. - Egy hős meglátogathat egy épületet, ha a csapat a heti mozgás akcióját egy városon fejezi be. A csapat nem látogathatja meg a várost, ha éppen az adott héten felderítettek egy kazamatát vagy szigetet. - Egy hős gyakorolhat egy épületben, ha a csapat a heti akciójában a Gyakorlást választja. - Egy hős feltölthet egy épületben, ha egy aktív véset használatával kerül a városba.Az épületek előnyei lejjebb vannak felsorolva a cselekvések függvényében. Néhány esetben az is számít, hogy a hősök milyen sorrendben mennek az adott épületbe. Például, a megvásárolható tárgyak száma egy adott Piacon csökken, ahogy a hősök vásárolnak. Ha a játékosok nem tudnak megegyezni a sorrendben, használjatok véletlenszerű módszert a döntéshez.Az AlkimistaAz alkimista vesz és elad italokat.Látogatás, Gyakorlás vagy FeltöltésEgy hős vásárolhat italokat 50 aranyért, vagy eladhat 25-ért. Egy város alkimistájának szintje mutatja, hogy egy héten, összesen a hősök mennyi italt vásárolhatnak tőle. Ne feledd, hogy a sebezhetetlenség italát (The Altar of Despair-ban lett bevezetve) nem lehet használni a Haladó Hadjáratban, ezért nem is vehető az Alkimistánál.A PiacKincs és bolt felszerelés vásárlása és eladása történik a Piacon.Látogatás, Gyakorlás, vagy FeltöltésAmikor az első hős meglátogatja az adott Piacot az adott játékhéten, akkor annyi kártyát kell húzni a megfelelő színű kincspakliból, mint amennyi a Piac szintje. „Treasure Cache” kártyákat el kell dobni (és nem cserélhetőek, ezért az adott hétre hiányos lesz a piac). Minden hős az adott héten csak a kihúzott kártyák közül vásárolhat. Természetesen amint valamelyik kártyát megvásárolják, az már nem lesz elérhető a héten a későbbiekben odalátogató hősök számára. A Réz felszerelés ára 250 arany, az Ezüsté 500 arany, és az Arany felszerelés ára 750 arany. A bolt kártyák is megvásárolhatóak a Piacon a feltüntetett árukért.; ezekből nem kell húzni, mindig elérhetőek. A hősnek kell legyen elegendő helye, hogy megvásárolhassa az adott tárgyat.

RamcsakO
Szövegdoboz
A tárgyakat el is lehet adni a Piacon, az értékük feléért (lefelé kerekítve). Az eladott tárgyakat vissza kell keverni a megfelelő pakliba.Az adott hét végén, a meg nem vásárolt kincs kártyákat vissza kell keverni a megfelelő pakliba.A HajógyárA hősök a Hajógyár meglátogatásával tudnak fejlesztéseket és fegyvereket szerezni a Bosszúhoz.Látogatás vagy FeltöltésA hősök ilyen körülmények között nem látogathatják a Hajógyárat. GyakorlásA hős aki meglátogatja a Hajógyárat miközben a csapata gyakorol egy városban vásárolhat egy Hajó Fejlesztést vagy ágyút. Ezen felül, a Bosszút meg lehet javíttatni 10 életenként 100 pénzért (vagy ebben az arányban). Egy héten bármekkora javítás elvégezhető, a Bosszú maximum életéig. A Bosszú egyazon héten fejleszthető és javítható is. Minden város Hajógyárában megvásárolhatók az összes Hajó Fejlesztés és ágyúk. Minden város hajógyára képes javításra. Kivétel: Dallak nem rendelkezik hajógyárral, így a hősök nem fejleszthetik és nem is javíttathatják ott a hajójukat.A TemplomA Templom azon hely, ahol a hősök gyorsan és teljesen meggyógyulhatnak. Látogatás vagy FeltöltésEgy hős egy Templomot meglátogatva minden elköltött 25 aranyért, annyit gyógyulhat, amennyi a Templom szint értéke. GyakorlásEgy hős egy templomban 50 aranyat elköltve, visszaszerezheti összes életpontját és erőnlétét. A KocsmaA Kocsmába betérő hősök ígéretes pletykákat hallhatnak és elvállalhatják a hozzájuk tartozó küldetéseket. Látogatás vagy GyakorlásEgy hős betérve a Kocsmába, fizethet egy kör italt. Ennek az ára Réz hadjárat szinten 50 arany, Ezüst szinten 100 arany, Arany szinten pedig 150 arany. Miután kifizette az árát, a mesélő megkeveri a Pletyka paklit és húz egy Pletyka kártyát. Lásd „Pletykák” 18. oldal.FeltöltésFeltöltésként a hősök nem használhatják a Kocsmát.A Gyakorló TérA hősök a Gyakorló Teret harci jellemzőik fejlesztésére és új képességek tanulására használhatják. Látogatás vagy FeltöltésIlyen akcióként a hősök nem látogathatják meg a Gyakorló Teret.
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Skills Previously 
Known

New Skill’s 
Coin Cost

New Skill’s 
XP Cost

1 1,000 20
2 1,500 30
3 2,000 40
4 2,500 50
5 No further skills may be learned.

Gold Ranged, Melee, and 
Magic Upgrade Tokens

Silver Ranged, Melee, and 
Magic Upgrade Tokens
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RamcsakO
Szövegdoboz
GyakorlásAz a hős aki meglátogatja a Gyakorló Teret, vásárolhat egy új képességet vagy fejlesztheti legfeljebb két jellemzőjét, XP-t és pénzt áldozva rá, ahogy az a „Hősök Fejlesztése” részben szerepel. Az egyes városok Gyakorló Tere csak adott jellemző és képesség fejlesztésében segíthet.  A város neve alatti ikonok a térképen mutatják azt, hogy az adott városban mely jellemzőt lehet fejleszteni. A városban elsajátítható képességek listáját pedig a „Képességek Elérhetősége Helyszínek szerint” részben találni. Hős Fejlesztések A hősök a tulajdonságaikat többféle módon is fejleszthetik a Haladó Hadjárat során. A következő rész ezeket a fejlesztési módokat részletezi. Jellemző FejlesztésekA hősök a jellemzőiket a Gyakorló Téren gyakorolva („A Gyakorló Tér” 31. oldal) fejleszthetik, vagy ha a csapat egy játékhéten a Gyakorlás akciót választja egy Titkos Mester Területen („Titkos Gyakorlás” ezen oldalon).Ezekben az esetekben a hős egy extra fekete hatalom kockát adhat egyik jellemzőjéhez, egyik fekete hatalom kockáját fejlesztheti ezüstre, vagy egyik ezüst hatalom kockáját aranyra. Mint mindig, egyik hősnek sem lehet öt hatalom kockánál több bármely jellemzőjén. Amikor egy játékos fejleszt egy jellemzőt, megkapja a megfelelő fejlesztés jelzőt és a hős lapján tartja. Ezek a jelzők a hős dobozába kerülnek a játék ülés végén, hogy nyomon lehessen követni az aktuális jellemzőit.Egy új fekete hatalom kocka hozzáadása 500 aranyba és 15 XP-be kerül, 750 arany és 20 XP egy fekete hatalom kocka fejlesztése ezüstre, vagy 1000 arany és 25 XP egy ezüst kocka fejlesztése aranyra.
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Két kitétele van a jellemzők fejlesztésének: Először, új kocka hozzáadásához vagy meglévő fejlesztéséhez a hős aktuális tartózkodási helyén elérhető kell legyen az adott jellemző (Közelharci, Távolsági, vagy Mágikus) fejlesztése. A térképen fel van tüntetve, hogy mely városban mely jellemzők fejleszthetők, a Titkos Mester Területeken pedig minden jellemző fejleszthető.  Másodszor, a jellemzők fejlesztésének mértéke meg van határozva az egyes hadjárat szinteken. Réz hadjáratban, egy hős legfeljebb három fekete hatalom kockáját fejlesztheti ezüstre, és nem fejleszthet ezüstöt aranyra. Ezüst hadjáratban, egy hős minden fekete hatalom kockáját ezüstre fejlesztheti, de csak három ezüst kockát fejleszthet aranyra. Arany hadjáratban, egy hős minden fekete és ezüst kockáját tovább fejlesztheti.
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Képesség FejlesztésekA hősök új képességeket a Gyakorló Téren gyakorolva („A Gyakorló Tér” 31. oldal) sajátíthatnak el, vagy ha a csapat egy játékhéten a Gyakorlás akciót választja egy Titkos Mester Területen („Titkos Gyakorlás” 23. oldal). Az új képesség XP és pénz költsége a már meglévő képességek számától függ, az alábbi táblázat szerint. Amint a megfelelő összeget kifizette, a hős játékosa magához veszi a megfelelő képesség kártyát, mint alap esetben.
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Egy hős sem sajátíthat el ötnél több képességet. Ne feledjük, a hősök csak olyan képességeket tanulhatnak, amelyek elérhetőek az aktuális tartózkodási helyükön - „Képességek Elérhetősége Helyszínek szerint” rész. Titkos GyakorlásHa a csapat a játékhéten Gyakorlás akciót választ egy Titkos Mester Területen, a hősök növelhetik maximum életerejüket néggyel vagy maximum erőnlétüket eggyel. Ezt minden hadjárat szinten egyszer tehetik meg, és minden egyes hős növelheti az életerejét vagy az erőnlétét – de nem mindkettőt – minden hadjárat szinten. Réz szinten az életerő vagy erőnlét növelése 500 aranyba és 20 XP-be kerül. Ezüst szinten ez 750 arany és 25 XP. Végül, Arany szinten 1000 aranyba és 30 XP-be kerül. Amint a megfelelő költség kifizetésre került, a hős játékosa megkapja az aktuális hadjárat szinthez tartozó életerő vagy erőnlét fejlesztés jelzőt.  Mesélő fejlesztések A mesélő az XP-iből egyetlen (és csak egyetlen) fejlesztést vehet hetente az alább felsoroltak közül. Ez a játékhét a Mesélő Akciói lépésében történik, a hadnagyok akciói után. Ne feledd, hogy az elköltött XP csak a mesélő aktuális XP-jére vonatkozik, az összesített győzelmi pontokra nem. Küldött fejlesztésekA Küldött Fejlesztéseket Küldött Fejlesztés kártyák jelölik. 15 általános Küldött Fejlesztés kártya van, amit bármely Küldött felhasználhat. (Ezeken a Any Avatar található.) Ezek kívül van még 5 Küldött Fejlesztés külön minden Küldötthöz, amelyek csak akkor vásárolhatók meg, ha a mesélő az adott Küldöttet választotta az aktuális hadjáratban.A Küldött Fejlesztések fejleszthetik magát a Küldöttet, egy adott szörny osztályt, vagy játékba hozhatnak egy hadnagyot a mesélő irányítása alatt.
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Az egyes Küldött Fejlesztés kártyák XP költsége magán a kártyán található, a bal felső sarokban. Amint az ár kifizetésre került, a mesélő magához veszi a kártyát és az asztalon tartja képpel felfelé. Treachery (Árulás) FejlesztésekA mesélő felhasználhat XP-t az árulásának növelésére. Egy adott típusú árulás pont XP költsége, ugyanúgy, mint az adott típusú árulás pont maximuma a választott Küldöttől függ. Mindkét érték a Küldött lapján található.Az árulás a The Well of Darkness és a The Altar of Despair kiegészítők szabályaival működik jól. Ezek bármelyike nélkül az „Egyszerűsített Árulás” (Simplificied Treachery) szabályai a mérvadóak.Szörny FejlesztésekMinden szörny rendelkezik Réz, Ezüst, Arany, és Gyémánt típussal. A hadjárat elején minden szörny a Réz típusával kezd. A mesélő fejleszthet az ugyanabba az osztályba tartozó minden szörnyet (humanoid, állat, vagy eldritch), ha elkölti a Küldöttjének lapján található XP költséget, szem előtt tartva az alábbi szabályokat. -Réz hadjárat szinten a mesélő csak egy szörny osztályt fejleszthet Ezüstre. (Nem lehet Arany vagy Gyémánt típusú osztálya) -Ezüst hadjárat szinten a mesélőnek bármennyi Ezüst típusú szörny osztálya lehet, de csak egy Arany típusú szörny osztály. (Nem lehet Gyémánt típusú osztálya) -Arany hadjárat szinten a mesélőnek bármennyi Ezüst és Arany típusú szörny osztálya lehet, de csak egy Gyémánt típusú szörny osztály. A szörnyek besorolása a lapjuk jobb felső sarkában található. Az osztályok a következő szörnyeket tartalmazzák:
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Humanoid: Embervad, Mélységi Elf, Ferrox, Óriás, Medúza, Kobold, Ogre, és Troll Állat: Romláspók, Vérmajom, Sárkány, Pokolkutya, Láva bogár, Mantikór, Naga, Wendigo és Pengeszárnyú Eldritch: Káoszbestia, Sötét Pap, Démon, Gólem, Jégféreg, Árny, Csontváz, és Varázsló
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Hatalom Kocka Fejlesztése Erőnlétből Játék Közben Egy találkozás vagy kazamata játszása közben – vagy hasonló körülmények között a Haladó Hadjáratban – a támadáshoz 1 kifáradásért vásárolható fekete hatalom kocka mellett, a hős elkölthet 1 kifáradást, hogy egy fekete hatalom kockát ezüstre, vagy ezüstöt aranyra fejlesszen. A hős ezt olyan gyakran teheti meg, ahányszor akarja, amíg az adott hatalom kockát még a dobás előtt fejleszti fel. Például, a támadó dobás után a hős elkölthet 3 kifáradást, hogy még egy arany hatalom kockával dobhasson, de nem költhet el 1 kifáradást egy extra fekete kockáért, és az ezzel való dobás után még 2 kifáradást, hogy azt aranyra fejlessze.
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Képességek Elérhetősége Helyszínek SzerintDagger’s IsleMágikus: Quick CastingTolvaj: TricksterHarcos: Able Warrior, RiposteDallakMágikus: Brin’s Mark, Koll’s Mark, Ran’s Mark, Saj’s MarkTolvaj: Ambidextrous, Cautious, EvasionHarcos: Die Hard, Enduring, RunnerGaffordMágikus: AlchemistTolvaj: Born to the Bow, Crack Shot, Eagle Eye, PrecisionHarcos: Battle Cry, Defender, RelentlessGarnottMágikus: Inner Fire, ProdigyTolvaj: Marksman, Master ArcherHarcos: Mighty, Weapon MasteryGray’s ValeMágikus: Hand of DeathTolvaj: Piercing ShotHarcos: Cleaving, SwashbucklerHardellMágikus: Fire Pact, Wild Talent, Wind PactTolvaj: GunnerHarcos: CaptainOrrisMágikus: Necromancy, Vampiric BloodTolvaj: Appraiser, Burglar, PickpocketHarcos: Berserker, ToughShellportMágikus: Alex the WiseTolvaj: Dead Eye, LuckyHarcos: Brawler, Nimble, SpryTarianorMágikus: Blessing, Holy Aura, Mage CloakTolvaj: Keen SightHarcos: Shark TattooTreltonMágikus: Boggs the Rat, Mata and KataTolvaj: LightfingerHarcos: Ox Tattoo, Tiger Tattoo
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Hős Halála Egy hős halála a Haladó Hadjáratban némileg eltér az alap játékban lévőtől. Ha egy hős meghal a Haladó Hadjáratban, a bábuja a Templomba kerül a Hazai kikötőben, és a mesélő a hős győzelmi értékével megegyező számú győzelmi pontot kap. Sem a hős sem a csapat nem veszítenek győzelmi pontot, se pénzt. A hős a Templomból simán visszatérhet a játéktérre egy véseten keresztül a következő köre elején, vagy egy vagy több kör Hazai kikötő épületeiben való feltöltés után.Egyszerűsített Árulás A The Well of Darkness és a The Altal of Despair bevezették az árulás lehetőségét, és további kártyákat adtak a mesélőnek, melyekkel egyedibbé teheti a pakliját. Akik nem birtokolják egyik kiegészítőt sem ezek közül, az alábbi szabályokat használhatják az árulásra. Ne feledd, hogy az árulásnak három különböző fajtája létezik (esemény, csapda, és szörnyek), de mindhárom típus ugyanúgy működik az egyszerűsített árulás szabályait használva. Minden kazamata kezdetén a mesélő elkölthet árulást, hogy extra fenyegetéshez jusson az adott kazamatában. Minden elköltött árulás pontért rakj négy fenyegetést a Küldött lapjának megfelelő árulás részére (szörny, csapda, vagy esemény). Ezek a fenyegetések csak az adott típusú kártyákra költhetőek (idézés, csapda, vagy esemény). Hatalom kártyáért nem költhető ilyen fenyegetés. Minden el nem költött árulás pontért a mesélő húzhat egy -egy extra kártyát a kazamata kezdetén.Hőstettek (Feats) a Haladó Hadjáratban A Tomb of Ice bevezette a hőstett kártyák fogalmát. A hőstett kártyák a megszokott módon működnek a Haladó Hadjáratban, a következő kivételekkel.-A hősök kihúzzák az alap induló hőstett kártyáikat a hadjárat kezdetén. Ezeket megtartják a hadjárat során, a kijátszottat eldobják és csak vésetek aktiválásánál húznak újat. -Mikor a Végső Csata a mesélő küldöttével megkezdődik, a hősök eldobják a megmaradt hőstett kártyáikat és ezután már nem húznak újakat.Tervek A mesélő Terve az ő leggonoszabb eszköze, amit a hősök megpróbálnak meghiúsítani. Megpróbálhat feléleszteni egy ősi hatalmas szörnyet, aktiválni egy ősi fegyvert vagy átcsábítani a Királynőt saját oldalára. Minden Terv hét kártyából áll. Minden Terv egy kártyája 0 XP költségű, és a hadjárat bevezetésére szolgál. A hadjárat elején játékba kerül, rögtön a kezdettől. A Tervek öt kártyája különböző dolgokról szól, amikkel a mesélő
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gonosz tervének előrehaladását segítheti, vagy a hősökkel kapcsolatosak. Ezekkel mozgathat tárgyakat Torue Albes szerte, városokat rombolhat, stb. A hetedik lap a végső kártya. Ezt a hadjárat végén kell felolvasni, és némi végszót ad a hősöknek, lezárva a történetet.A mesélő a Haladó Hadjárat elején választja ki a Tervét és a többi tervhez kapcsolódó kártyát a temető dobozba teszi. Ez a Terv nem változtatható meg a hadjárat során – egész idő alatt ahhoz az egyetlen tervhez van kötve.Küldetés TárgyakNéhány Terv kártya Küldetés Tárgyakat eredményez a Torue Albes térképre. A Küldetés Tárggyal egy mezőn tartózkodó hadnagy felveheti azt, és magával viheti a térképen való mozgása közben. (A városok kivételek. Egy városban lévő Küldetés Tárgy annak Városi Kincstárában található, és a hadnagy nem veheti magához, csak ha lerombolta a várost. Lásd „Városi Kincstárak” lejjebb.) Egy hadnagy egyszerre csak egy Küldetés Tárgyat tarthat magánál; egy Küldetés Tárggyal rendelkező hadnagy előbb el kell, hogy dobja azt (ott hagyva az aktuális helyén), ha másikat akar felvenni.A csapat, együttesen, ugyanígy vehet fel és tarthat magánál Küldetés Tárgyat, egy további megszorítással: Ha a hősök olyan helyről akarnak Küldetés Tárgyat magukhoz venni, ami felderítetlen kazamatát jelöl, előbb fel kell deríteniük az egész kazamatát – és ott maradni azután, ahelyett, hogy visszatérnének a Hazai kikötőbe – ahhoz, hogy azt felvehessék.A hősök és a hadnagy összetűzésbe kerülhetnek Küldetés Tárgyakkal kapcsolatban is.Egy hadnaggyal való találkozásban, ha a hadnagyot legyőzik vagy elmenekül a találkozásból, a csapat magához veheti a hadnagynál lévő Küldetés Tárgyat. Ha a csapatnál már van Küldetés Tárgy, az egyiket ott kell hagyniuk az aktuális helyszínen, ahol az ott is marad, amíg valaki fel nem veszi.Ha a csapat vereséget szenved vagy elmenekül egy hadnaggyal való találkozás során, elveszítik a náluk lévő Küldetés Tárgyat, és a hadnagy magához veheti. Ha a hadnagynál már van Küldetés Tárgy, ez egyiket ott kell hagynia az aktuális helyszínen, ahol az ott is marad, amíg valaki fel nem veszi.Városi KincstárakMinden torue albesi városnak van Kincstára, ahol egy Küldetés Tárgy őrizhető. Amikor egy városban vannak, a hősök a Városi Kincstárban hagyhatnak egy Küldetés Tárgyat megőrzésre. Ez lehetőséget ad nekik annak tárolására, és védelmére a mesélő erőitől. Azonban, ha a város elpusztul, a Kincstárában lévő Küldetés Tárgy szabadon megszerezhető. A Küldetés Tárgyak jelzőit simán csak a megfelelő város helyszínére kell rakni a térképen, és feljegyezni a hadjárat lapra.
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Die Roll Result
Enhancement Empty! Nothing inside.
Power Surge Treasure! Treat the bone heap as a chest.

Blank Surprise! A Master Skeleton is placed on 
the board adjacent to the bone heap and 
immediately activates.

Boulder
Block Movement? Yes 
Block Line of Sight? Yes

Boulder Ramp
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Cage
Block Movement? Yes 
Block Line of Sight? No

Captain’s Wheel
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Cavern Entrance
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Altar
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Anchor
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Barrel
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Die Roll Result
Enhancement Empty! Nothing inside.
Power Surge Coins! The party gains 200 coins.

Blank Treasure! Treat the barrel as a chest.

Bed and Table
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Bone Heap
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No
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Szövegdoboz
Akadályok és Kellékek Gyűjteménye Ez a fejezet az összes akadályt és kelléket foglalja egybe, mely eddig feltűnt az Odalent-ben és a kiegészítőiben ez idáig, beleértve ezt a kiegészítőt is.
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Kétféle oltár létezik: jó és rossz. A különböző küldetésekhez kapcsolódó hatások aktiválhatók ezekkel, de az aktiválás módja különbözik. A jó oltár aktiválásához egy hősnek rá kell állnia az oltárra, elköltenie két mozgás pontot, és feláldozni 250 aranyat. A rossz aktiválásához a mesélő egy szörnyét rámozgatja, a szörnynek el kell költenie két mozgáspontot és fel kell áldozni a szörnyet.
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Két mozgáspont a hordó mezőjére lépni. Továbbá két mozgáspontba kerül egy hős számára egy hordó átkutatása. Ekkor dobni kell egy haalomkockával és megnézni az alábbi táblázatot, majd eltávolítani a hordót. Az átkutatáskor a mesélő kijátszhat csapda kártyát (láda), ha ki tudja fizetni a költségét.
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Két mozgás pontba kerül rálépni egy ágy vagy asztal mezőjére. Ezen mezőkön álló bábuk magasabban vannak. A magasabban lévő bábu, ha rátámad egy nem magasabban lévőre, akkor kap +1 távolságot és +1 sebzést. Egy nem magasabban lévő bábu, ha rátámad egy magasabban lévőre, akkor kap -1 távolságot és -1 sebzést. Ne feledd, a közelharci támadáskor nem számít a távolság.
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Két mozgás pontba kerül rálépni egy csonthalom mezőjére. További két mozgás pontért, egy hős átkutathat egy csonthalmot. Ami azt jelenti, hogy dob egy fekete 
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hatalomkockával, megnézi az alábbi táblázatot, és eltávolítja a csonthalmot. A csonthalom átkutatásakor a mesélő játszhat ki csapda (mező) kártyát, ha ki tudja fizetni.
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A kőgolyók falnak számítanak a rálátás, támadás, és mozgás szempontjából. A mesélő a körének kezdetén dob egy piros és egy sárga kockával minden játékban lévő kőgolyónál, és előre mozgatja a kőgolyót annyi mezővel, amennyi a kidobott távolság. Bármely bábu akin áthalad, azonnal meghal. A kőgolyó elpusztítja a kőtörmeléket, de elpusztul egy faltól, zárt ajtótól vagy másik kőgolyótól. A kőgolyó átgurul a verem fölött, sértetlenül hagyva azt. Azonban, ha a kőgolyó a mozgását egy vermen fejezi be, akkor beleesik, ott elpusztítva mindent, mielőtt tönkremegy.
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Ha egy kőgolyó rágurul egy rámpa mezőjére, akkor az a rámpa által beállított irányba fordítja.
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Egy bábu nem képes be- illetve kilépni egy kalitkából, bár támadni lehet a ketrecen keresztül. A küldetések leírásában szerepel, hogy hogyan lehet a ketrecet elhagyni.
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A horgony mezőjén álló bábu felhúzhatja vagy leeresztheti a hajó horgonyát a horgonyállás használatával, a 24. oldalon leírtak szerint. Leeresztett horgonyú hajó nem tud mozogni.
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A hajókormány mezőjén álló bábu balra vagy jobbra mozgathatja a hajót a kormányállás használatával, a 34. oldalon leírtak szerint. Leeresztett horgonyú hajót nem lehet kormányozni.
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A hős aki a barlang bejárat szájába mozog lekerül a játéktérről úgy, mintha a következő kazamata szintre vezető térkapuba lépett volna, a 21. oldalon leírtak szerint. Megjegyzendő, hogy alkalmanként konkrét cselekvéshez (mint pl. a sziget vezérének megölése) kötött a barlang bejárat „kinyitása”.
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Fountain
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Frozen Sarcophagus
Block Movement? No
Block Line of Sight? No

Giant Mushrooms
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Hold
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Ice 
Block Movement? No
Block Line of Sight? No

Lava
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Corrupted Space
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Crushing Wall
Block Movement? Yes 
Block Line of Sight? Yes

Dart Field
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Fog
Block Movement? No 
Block Line of Sight? Yes

Forecastle
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No
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Mindig, amikor egy hős átkozott mezőre lép, akkor el kell költeni egy erőnlétet, a mesélő pedig kap egy fenyegetést. Mindig, amikor egy hős 1 sérülést kap egy átkozott mezőn, a mesélő kap két fenyegetést.
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A zúzófal falnak minősül a mozgás, rálátás és támadás szempontjából. A mesélő körének kezdetén minden zúzófal mozog egy mezőt a küldetésben jelzet irányba. Minden bábu, aki a zúzófal és egy zárt ajtó, fal, vagy egy másik zúzófal közé szorul, azonnal meghal. A zúzófal elpusztítja a kőtörmeléket, de elpusztul egy faltól vagy zárt ajtótól.  Át tud haladni a vermek felett, sértetlenül hagyva azokat. Az a bábu, amely egyik verem mezőről a másikra mozog, áthaladhat a zúzófalon, mintha az ott sem lenne.

Kifutcs
Szövegdoboz
Amikor egy bábu belép egy dárda mezőre, dob egy fekete hatalomkockával. Tárgyszimbólumnál nem történik semmi. Bármely más eredménynél a bábu sérül 1-et (páncél nem csökkenti) és kap egy zavarodottság (daze) jelzőt. A dárda mezőt nem lehet átugrani.

Kifutcs
Szövegdoboz
A köd szomszédságában álló bábuk csak addig a mezőig látnak. A köd mezején álló bábu a szomszédos mezőkig lát, de nem tovább.

Kifutcs
Szövegdoboz
Két mozgás pontért lehet belépni egy kút mezejébe. Egy bábu aki a mozgását kúton fejezi be, gyógyulhat 2 élet pontot.

Kifutcs
Szövegdoboz
Egy bábu egy óriásgomba mezején megkapja a Shadowcloak képességet. Nagy szörnyeknek elég egy óriásgomba mezőt elfoglalniuk, hogy megkapják a képesség előnyeit. Bár, ha egy bábu, aki óriásgombán áll megsérül, az megmérgeződik.

Kifutcs
Szövegdoboz
Ha egy bábu rálép egy láva mezőre, sebződik 2-őt (páncél nem csökkenti) és kap két égés jelzőt.

RamcsakO
Szövegdoboz
A Fagyott Szarkofágnak további hatásai lehetnek az adott küldetéstől függően.

RamcsakO
Szövegdoboz
A szörnyek erősítésként a raktéren keresztül érkezhetnek.

RamcsakO
Szövegdoboz
Az előfedélzet mezőjén álló bábuk magasabban lévőnek számítanak. Lásd Ágy és Asztal (+1 távolság +1 sebzés alacsonybban lévőre). És fordítva.

RamcsakO
Szövegdoboz
Any figure (hero or monster) entering an ice space as part of its movement must roll a power die. If the result of the power die is a surge, that figure’s turn ends immediately. All other die results have no effect. The power die roll must be made even when entering an ice space from another ice space.When a figure enters an ice space occupied by a friendly figure and a surge result is rolled, the moving figure is placed on the last space it occupied before entering the ice space, and its turnends.Large figures are affected by ice, but only if they make a move that results in the entire figure occupying ice spaces. Familiars are not affected by ice. Figures with the Fly ability are not affected by ice. Figures that are moved onto an ice space using the Telekinesis skill are not affected by ice.Heroes and monsters may jump across ice using the same rules for jumping across pits (i.e., by spending three movement points for each ice space crossed.)
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Rubble
Block Movement? Yes 
Block Line of Sight? Yes

Sandbar
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Sarcophagus
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Die Roll Result
Enhancement
Power Surge

Blank

Scrub
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Scything Blade
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Mast
Block Movement? No 
Block Line of Sight? Yes

Monster Egg
Block Movement? Yes
Block Line of Sight? No

Mud
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Pipe Organ
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Pit
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Railing
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Reef
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Rope
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No
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Kifutcs
Szövegdoboz
Két mozgáspontba kerül belépni egy sár mezejébe.

Kifutcs
Szövegdoboz
Amikor egy bábu belép a verem mezejére, sebződik 1-et (páncél nem csökkenti). Egy veremben lévő bábu csak a verem mezőire és a veremmel szomszédos mezőkre lát rá. Két mozgás pontért lehet elhagyni a vermet.

Kifutcs
Szövegdoboz
Különleges szabály nem vonatkozik a kőhalmokra.

Kifutcs
Szövegdoboz
Két mozgáspontba kerül belépni egy szarkofág mezejébe. Ezen a mezőn lévő bábuk magasabban vannak (ua. mint az asztal és ágy). További két mozgás pontért egy hős átkutathatja a szarkofágot, ekkor dobni kell egy fekete hatalomkockával, majd megnézni az alábbi táblázatot és eltávolítani a szarkofágot. A szarkofág átkutatásakor a mesélő játszhat ki csapda (láda) kártyát, ha ki tudja fizetni.

Kifutcs
Szövegdoboz
Amikor egy bábu belép egy kaszáló penge mezejére, dob egy fekete hatalomkockával. Tárgyszimbólumnál nem történik semmi. Bármely más eredménynél a bábu sebződik 2-őt (páncél nem csökkenti) és kap egy véreztetés jelzőt. A kaszáló pengéket nem lehet átugrani.

Kifutcs
Szövegdoboz
Üres! Semmi nincs benne. Kincs! Használd úgy, mintha láda lenne. Meglepetés! Egy Mester Varázslót tegyél a táblára, a szarkofággal szomszédos mezőre és azonnal aktiváld.

Kifutcs
Szövegdoboz
Gecinagy tojások. Lehet őket támadni, a vértezetük a küldetésben olvasható.

RamcsakO
Szövegdoboz
Két mozgáspontba kerül árboc mezőre lépni. Árboc mezőn álló bábu felhúzhatja vagy leeresztheti az árbocot az árbocállás használatával, a 25. oldalon leírtak szerint.

RamcsakO
Szövegdoboz
Két mozgáspontba kerül cső orgona mezőre lépni. Cső orgona mezők magasabbnak számítanak. Lásd „Ágy és Asztal”.

RamcsakO
Szövegdoboz
Egy extra mozgáspontba kerül átmozogni a korláton. A korláton keresztül megtámadott bábuk egy extra vértet kapnak.

RamcsakO
Szövegdoboz
Bábuk számára a zátony normál mezőnek számít, de a zátonynak ütköző hajók megsemmisítik azt, a 29. oldalon leírtak szerint.

RamcsakO
Szövegdoboz
Kötél mezőn álló bábu átlendülhet a kötélen más hajókra a kötélállás használatával, a 25. oldalon leírtak szerint.

RamcsakO
Szövegdoboz
Bábuk számára a homokpad normál mezőnek számít, de a homokpaddal ütköző hajók elsüllyedhetnek a 26. oldalon leírtak szerint.

RamcsakO
Szövegdoboz
Bozót mezőre vagy azon keresztül végzett távolsági támadásnál minden a rálátás vonalába eső bozót mező kettő távolságot ad a teljes távolsághoz egy helyett. Közelharci támadásokra nem hat a bozót.
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Staircases
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Statue
Block Movement? Yes 
Block Line of Sight? Yes

Summoning Circle
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Throne
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Tree
Block Movement? No 
Block Line of Sight? Yes

Villager
Block Movement? Yes 
Block Line of Sight? Yes

Water (In Dungeon)
Block Movement? Yes 
Block Line of Sight? No

Water (Shallow)
Block Movement? Yes 
Block Line of Sight? No

Water (Deep)
Block Movement? Yes 
Block Line of Sight? No

Weapon Mount (Empty)
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No

Weapon Mount (w/ Cannon)
Block Movement? Yes 
Block Line of Sight? No

Whirlpool
Block Movement? No 
Block Line of Sight? No
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Kifutcs
Szövegdoboz
Egy mozgás pontért a lépcsőn álló bábu átléphet a hozzá tartozó másik lépcső mezőjére, mintha az szomszédos lenne. Lépcsőn keresztül támadni is lehet, a két lépcsős mező szomszédosnak számít. A lépcsőn tartózkodó bábu rálát a másik lépcsős mezőre, illetve az azzal szomszédos mezőkre, és a lépcső szomszédságában álló bábu is rálát a másik lépcsős mezőre.

Kifutcs
Szövegdoboz
Egy idéző körre semmi különleges szabály nem vonatkozik, bár a küldetések leírásában kaphat különleges szabályokat.

Kifutcs
Szövegdoboz
Két mozgáspontba kerül a belépés a trón mezejébe. Egy trónon álló bábu magasabbnak számít. Lásd „Ágy és asztal”.

Kifutcs
Szövegdoboz
Két mozgás pontba kerül belépni a fa mezejére. Egy bábu a fa mezején megkapja az Shadowcloak képességet. Nagy szörnyeknek elég egy fa mezőt elfoglalniuk, hogy megkapják a képesség előnyeit.

Kifutcs
Szövegdoboz
A falusiak azon emberek, akiket a hősöknek meg kell védeniük és/vagy ki kell szabadítaniuk. A falusiaknak van 6 életpontjuk, 1 védelmük és immúnisak a csapdákra, de a szörnyek által támadhatóak. Nem tudnak támadni, nem végezhetnek a véseten áthaladáson kívül más mozgás akciót, és nem vihetnek tárgyakat. A falusiak négy mezőt mozoghatnak körönként, a hősök után tehetik ezt meg, és a hősök irányítják őket.

Kifutcs
Szövegdoboz
A vizet nem lehet átugrani.

RamcsakO
Szövegdoboz
A szobrok abba az irányba néznek, amerre a kezük mutat. Egy bábu elforgathatja a szobrot órajárással megegyezően vagy ellentétesen kilencven fokkal három mozgáspontért a szoborral szomszédos mezőről. Gyakran a szobor iránya meghatározó az adott küldetés szempontjából. Ez a küldetésben kerül leírásra.

RamcsakO
Szövegdoboz
Két mozgáspontba kerül sekély víz mezőre lépni. Sekély vízben lévő bábuk nem tudnak ugrani.

RamcsakO
Szövegdoboz
Két mozgáspontba kerül mély víz mezőre lépni. Továbbá, mély víz mezőre lépő hősöknek el kell költeniük egy kifáradást, plusz további egy kifáradást minden két pontnyi vértjükért (beleértve mind a természetes, mind a viselt vértet, lefelé kerekítve). Minden kifáradás pontért, amit a hős nem tud vagy nem akar kifizetni, veszít egy életet (vért nem számít). Mély vízben lévő bábuk nem tudnak ugrani.

RamcsakO
Szövegdoboz
Két mozgáspontba kerül egy üres fegyver állásba lépni.

RamcsakO
Szövegdoboz
Az ágyúval rendelkező fegyver állással szomszédos bábu lőhet az ágyúval, a 26. oldalon leírtak szerint.

RamcsakO
Szövegdoboz
Minden kör végén dobni kell egy sárga kockával. Minden nem-úszó bábu a vízben az örvénytől négy mezőn belül az örvény közepe felé sodródik a kidobott távolsággal egyenlő mezőnyit. Az örvény közepébe kerülő bábuk rögtön meghalnak, vérttől és élettől függetlenül.
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Aura

Bash

Berserk

Black Curse

Blast

Bleed

Bolt

Breath

Burn

Command

Constrict

Dark Prayer
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RamcsakO
Szövegdoboz
Haladó Hadjárat Különleges KépességeiEz a fejezet az összes különleges képességet foglalja egybe, mely eddig feltűnt az Odalent-ben és a kiegészítőiben. Van néhány új képesség az alábbi listában, de vannak régiek, melyeket változás érintett, ezért mindenképp olvasd el.

RamcsakO
Szövegdoboz
Ha egy ellenséges bábu belép egy Aura képességgel rendelkező bábuval szomszédos mezőre, azonnal sebződik Aura szintenként 1-et, mely sebzést a páncél nem csökkenti. Az aura nem sebez akkor, ha a képességgel rendelkező bábu mozog ellenséges bábuval szomszédos mezőre.

RamcsakO
Szövegdoboz
Amikor egy Bash képességet használsz, a játékos dobhat legfeljebb 5 fekete hatalomkockával a támadáshoz. Ha bármely kockán az eredmény üres, akkor úgy kell venni, mintha az eredmény sikertelen lenne. Máskülönben, a támadás sikeres és használd ezt a képességet: 2 tászim.: +5 sebzés és +2 átütés.” A játékos nem kötelezhető hatalom kockával való támadó dobásra a Bash képesség használatakor, egyéb hatásoktól függetlenül.

RamcsakO
Szövegdoboz
Ha egy bábu, kinek Berserk képessége van, megsérül (legalább 1-et sebződik), kap egy extra fekete hatalomkockát vagy felfejleszthet egy hatalomkockát annyi szinttel, amennyi az Őrjöngés szintje. De még mindig nem lehet ötnél több hatalomkockát használni.

RamcsakO
Szövegdoboz
Minden ellensége bábu három mezőn belül a Sötét átokkal rendelkező bábuhoz, elszenved -1 távolságot és -1 sebzést minden támadásukra.Ezenkívül, amelyik bábu megöl egy Sötét átok képességgel rendelkező bábut, az kap egy Átok jelzőt, amennyiben a Sötét átokkal rendelkező bábu meghal (nem éled újra a Halhatatlanság vagy egyéb hasonló képességgel).

RamcsakO
Szövegdoboz
A Blast nem csupán a támadásra kijelölt mezőre hatnak, hanem az attól X mező távolságban lévő mezőkre is, ahol X a Blast képesség szintje. Egy mezőre csak akkor hathat a Blast, ha a támadásra kijelölt mezőről rálátni erre a mezőre (de ilyenkor a bábuk nem akadályozzák a rálátást). A Blast nem hatol át falakon, zárt kapukon, vagy akadályokon. A Blast teljes sebzést okoz minden olyan (baráti vagy ellenséges) bábunak, amely a hatóterületen tartózkodik. Az ilyen támadást akkor is csak egyszer lehet újradobatni, ha többen is kitéréssel próbálkoznak (a támadó játékostól bal felé számolva az első kitérő játékos dönti el, mely kockákat kell a támadónak újradobnia).

RamcsakO
Szövegdoboz
Ha egy szörny vagy fegyver rendelkezik Bleed (Vérzés) képességgel, és legalább 1 sebzést okoz a célpontján (még mielőtt a sebzést csökkenteni kellene a védelem értékével)

RamcsakO
Szövegdoboz
a célpont több kisebb sebből kezd vérezni. A támadásból fakadó sérülés után az érintett bábu kap egy vérzés jelzőt. Egy bábun egyszerre lehet több vérzés jelző is.

RamcsakO
Szövegdoboz
A Bolt képesség használatakor a Bolt sablont kell használni az érintett mezők meghatározásához. A sablont a támadó bábu egyik oldalához téve, a sablon alá eső bábukra (baráti és ellenséges) hat a támadás. A Bolt támadás csak sikertelen dobás esetén nem talál, nem függ a kidobott távolságtól. Bolt támadás nem hat falakon vagy zárt ajtókon keresztül. Ha nem sikertelen a támadás, akkor minden érintett bábura kifejti teljes sebzését (baráti és ellenséges). Az ilyen támadást akkor is csak egyszer lehet újradobatni, ha többen is kitéréssel próbálkoznak (a támadó játékostól bal felé számolva az első kitérő játékos dönti el, mely kockákat kell a támadónak újradobnia).

RamcsakO
Szövegdoboz
Leheletnél a leheletsablont kell használni annak megállapítására, hogy mely mezőket érinti a támadás. A sablont a bábuhoz kell illeszteni (lásd a képet): minden olyan – baráti vagy ellenséges – bábura, amely a sablon alatt van, hat a támadás. Leheletnél nem számítanak a kidobott távolságok, sikertelen dobás (X) esetében azonban senki sem sebződik. Lehelet támadás nem tud áthatolni falakon vagy zárt ajtókon. Ha a támadás talált, minden bábu elszenvedi a teljes sebzést (baráti és ellenséges). Az ilyen támadást akkor is csak egyszer lehet újradobatni, ha többen is kitéréssel próbálkoznak (a támadó játékostól balra eső első kitérő játékos dönti el, mely kockákat kell a támadónak újradobnia).

RamcsakO
Szövegdoboz
Ha egy megégetés képességgel rendelkező szörny, vagy ilyen fegyverrel harcoló hős legalább 1-et sebez (még mielőtt a sebzést csökkenteni kellene a védelem értékével), a célpont lángba borul. Hozzá a sebzések kiosztása után egy égésjelzőt kell tenni. Egy bábu mellett egy időben több égésjelző is lehet.

RamcsakO
Szövegdoboz
A Command képességgel rendelkező bábu minden olyan baráti bábunak Command szintenként 1-gyel megnöveli a sebzését és támadásának távolságát, amely tőle legfeljebb három mezőre áll (nem kell, hogy rálásson az adott bábura; a képesség saját magára is hat). Ha hatótávon belül több ilyen képességgel rendelkező bábu is van, akkor a hatások összeadódnak.

RamcsakO
Szövegdoboz
Egy Sötét Imádsággal rendelkező szörny minden támadáskor kidobott tárgyszimbólumért termel egy fenyegetést, az alap két tárgyszimbólumért egyet helyett. Ezenkívül, a bábu kap +1 távolságot és +1 sebzést minden kidobott tárgyszimbólumért.

RamcsakO
Szövegdoboz
Támadás helyett, egy Szorítással rendelkező bábu választhatja, hogy egy általa Megragadott ellenséges bábut megszorongat. A szorongató bábu szimplán csak elkölti minden maradék mozgáspontját és dob elköltött mozgáspontonként egy hatalom kockával. Minden kidobott üres vagy jutalom oldalért az ellenséges bábu veszít 1 életet (vért nem számít)

RamcsakO
Szövegdoboz
Tárgyszimbólumoknak nincs hatása.
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Flying
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Ghost

Grapple

Ironskin

Knockback

Leap

Leech

Morph

Necromancy
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RamcsakO
Szövegdoboz
Ha egy szörny vagy fegyver rendelkezik Daze okozás képességgel, és legalább 1 sebzést okoz a célpontján (még mielőtt a sebzést csökkenteni kellene a védelem értékével) a célpont ideiglenesen legyengül. A sebek kiosztása után egy Daze jelzőt kell tenni a célpontra. Egy bábun egyszerre, több Daze jelző is lehet.

RamcsakO
Szövegdoboz
Ha egy támadás olyan mezőre hat, amely mezőn Fear képességgel rendelkező bábu áll, a támadónak annyi tárgyszimbólumot kell a képesség semlegesítésére fordítania, ahányadik szintű a Fear. Ha nem tud elég tárgyszimbólumot elkölteni, úrrá lesz rajta a rettegés, és támadása sikertelen. A Fear legyűrésére fordított tárgyszimbólumok elvesznek, azokat már nem lehet más képességre használni.

RamcsakO
Szövegdoboz
Az ezzel a képességgel rendelkező bábu átmozoghat más bábuk és akadályok fölött, mintha azok ott sem lennének. Azonban mozgását nem fejezheti be olyan mezőn, ahol másik bábu vagy pedig mozgást gátló akadály van. Ha a repülő bábu olyan mezőn fejezi be a mozgását, ahol sérülést okozó akadály van, az nem hat rá.Minden Repüléssel rendelkező szörny automatikusan megkapja a Soar képességet. Hősöknek nem kapják meg a Soar-t.

RamcsakO
Szövegdoboz
Ha egy szörny vagy fegyver rendelkezik Frost képességgel, és legalább 1 sebzést okoz egy hősön (még mielőtt a sebzést csökkenteni kellene a védelem értékével), akkor ő ideiglenesen vékony jégtakaró alá kerül, mely legyengíti a felszerelését. A sebek kiosztása után egy fagyasztás jelzőt kell tenni a célpontra. Egy bábun egyszerre, több fagyasztás jelző is lehet. Szörnyekre nem hat a Fagyasztás.

RamcsakO
Szövegdoboz
Az ilyen képességgel rendelkező bábuval szomszédos mezőkön tartózkodó ellenséges bábuk addig nem költhetnek el egyetlen mozgáspontot sem, amíg a megragadás képességgel rendelkező bábu életben van.

RamcsakO
Szövegdoboz
A Ghost képességgel rendelkező bábukat nem támadhatják közelharci támadással a velük szomszédos bábuk.A Reach képességgel rendelkező bábu támadhatja közelharci támadással a Ghost képességgel rendelkező bábut, ha a bábuk nem szomszédosak és a Ghost bábu a Reach bábu hatótávján belül áll.Ez a képesség nem hat az avatárokra.

RamcsakO
Szövegdoboz
Akinek van Vasbőrű képessége, az immúnis a következőkre: Aura, Véreztetés, Égetés, Átütés, Méreg és Bájolás. Ezenkívül, a több mezőre ható támadások sebzését lecsökkenti 0-ra (mint a Robbanás, Villám, és Lehelet).

RamcsakO
Szövegdoboz
Ha egy visszalökés képességgel rendelkező bábu legalább 1-et sebez (még mielőtt a sebzést csökkenteni kellene a védelem értékével), a támadó azonnal legfeljebb három mezővel arrébb mozgathat minden olyan bábut, amelyre a 

RamcsakO
Szövegdoboz
támadása hat. Ezt csökkenteni kell annyival, ahánnyal több mezőt foglal el egynél a visszalökött bábu. Az elmozgatottak csak olyan mezőkre kerülhetnek, amelyeken sem bábuk, sem gátló akadályok nincsenek. Az elmozgatottak ténylegesen nem „haladnak át” a közbülső mezőkön, hanem átrepülnek felettük. Így ezt a fajta mozgást a közbülső bábuk és akadályok nem gátolják (ám falon és zárt kapun ilyenkor sem mozgathatók keresztül).

RamcsakO
Szövegdoboz
Az a bábu, aki rendelkezik az Ugrás képességgel, megteheti, hogy ugrásból támad. Ehhez a bábu egyenes vonalban (átlósan nem) mozoghat kétszer annyit, mint a maradék mozgása, figyelmen kívül hagyva az akadályokat és ellenséges bábukat. Ezzel nem tud áthatolni falakon, zárt ajtókon és üres mezőre kell érkeznie. A bábu támadhat egyet az összes ellenség ellen, akin átugrott. Az ugrásnál nem számít a távolság, csak sikertelenség kockával lehet véteni. Ha a támadás sikeres, akkor az teljes sebzést elszenvedi minden ellenséges bábu a mozgás vonalában. Az ilyen támadást akkor is csak egyszer lehet újradobatni, ha többen is kitéréssel próbálkoznak (a támadó játékostól balra eső első kitérő játékos dönti el, mely kockákat kell a támadónak újradobnia). Körönként csak egyszer használható az Ugrás támadás és a bábu már nem mozoghat, miután elvégezte a támadását.

RamcsakO
Szövegdoboz
Minden elszenvedett sérülésért a célpont elveszít 1 erőnlétet (vagy sérül egyet, ha már nincs erőnléte, a páncél nem csökkenti), és a támadó gyógyul 1 életpontot.

RamcsakO
Szövegdoboz
Egy szörny, kinek van Átalakulás képessége, megválaszthatja, mely kockákkal szeretne támadni. Minden átváltozás kockánál (kérdőjellel jelölt kocka) melyet a szörny tájékoztató kártyája jelöl, választhat a játékos, hogy pirossal, fehérrel, kékkel, sárgával vagy zölddel dob, de csak a játékban szereplő kockák közül. A támadásnak tartalmaznia kell legalább egy piros, fehér, vagy kék kockát, de ezekből többet is tartalmazhat. A mesélő továbbá kiválasztja a támadás típusát (közelharci, távolsági, vagy mágikus), figyelve arra, hogy közelharcinál piros, távolságinál kék, vagy mágikusnál fehér kockát kell tartalmaznia a támadó dobásnak.A monster with the Morph ability considers all three of its traits (Melee, Ranged, and Magic) to be its primary trait when manning stations or firing cannons.

RamcsakO
Szövegdoboz
Amikor egy hős, akinek Nekromancia képessége van, megöl egy kicsi (egy mezőnél nem nagyobb), normál, név nélküli szörnyet (és halott is marad, Halhatatlanság vagy hasonló képesség nem fejti ki hatását), felélesztheti azt. A szörny a táblán marad és visszakerül teljes életerőre, de a hős irányítása alatt lesz. Egyszerre egynél több szörnyet nem irányíthat egy hős, de választhatja, hogy lecseréli az épp irányítottat egy másikra, a lecserélt pedig meghal.Egy felélesztett szörny csak az irányító hős köre után mozoghat. A szörny úgy aktiválódik, mint a mesélő esetében, 
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RamcsakO
Szövegdoboz
figyelembe véve, hogy ezúttal a hős irányítja. Habár, miután a szörny aktiválása véget ér, az irányító hős dob egy hatalomkockával. Ha bármi mást dob, mint jutalomoldal, akkor az irányított szörny szétesik és elpusztul.

RamcsakO
Szövegdoboz
Az átütő támadásnál annyival kevesebb védelemmel kell számolni, ahányadik szintű az átütés. Így egy 3. szintű átütő támadás esetén 3 védelmi értéket figyelmen kívül kell hagyni. A pajzsokra nem hat az átütés.

RamcsakO
Szövegdoboz
Ahány egészségjelzőt veszít egy hős méregtámadás eredményeképpen, annyi méregjelzőt kap.

RamcsakO
Szövegdoboz
Az ezzel a képességgel rendelkező szörny aktiválásakor kétszer támadhat. If a lieutenant or avatar with Quick Shot takes the Battle action, it gets twice as many attacks as it would normally get.

RamcsakO
Szövegdoboz
Az ezzel a képességgel rendelkezők nem csupán a velük szomszédos, hanem a tőlük Elérés szintenként plusz 1 mező távolságra lévő mezők ellen is közelharci támadást intézhetnek. A támadónak rálátással kell rendelkeznie a megtámadott mezőre.

RamcsakO
Szövegdoboz
Az a bábu, aki rendelkezik Regeneráció képességgel, 1 életpontot gyógyul a köre kezdetén, minden regeneráció szintjéért. Így, az a bábu, akinek 5-ös regenerációja van, gyógyul öt életpontot a köre kezdetén.

RamcsakO
Szövegdoboz
Az Erősítés képesség lehetőséget ad a vezetőknek és hadnagyoknak, hogy új szörnyeket hozzanak egy találkozás alatt a táblára. Lásd „Erősítés képesség a találkozások alatt” a 14. oldalon és „Találkozás hadnagyokkal” a 16. oldalon.

RamcsakO
Szövegdoboz
Egy bábu, akinek Árnyköpeny képessége van, csak szomszédos mezőn álló bábu támadása által sebezhető. A bábu semmilyen sérülést vagy hatást nem szenved el olyan támadástól, mely egy mezőnél messzebbről származik.

RamcsakO
Szövegdoboz
Ez a képesség csak szabadtéri találkozásokkor használható. A Lebegéssel rendelkező bábuk a felszín fölött szállónak számítanak, a távolságuk négy mezővel nő.Egy Lebegő szörny alap esetben nem támadható közelharci támadással. Bár, Lebegő szörnyek lecsaphatnak támadás előtt. Ha ezt teszik, a távolság eltűnik a támadás utánig, amikor is vissza szállnak a magasba. A hősök használhatnak megszakító támadást (akár közelharcit is, ha távon belül vannak), a szörny lecsapás közbeni megtámadására.Megjegyezzük, hogy minden Repülő szörny rendelkezik Lebegés képességgel. Hősöknek nem lehet Lebegés képessége.

RamcsakO
Szövegdoboz
Támadódobása után a Sorcery rendelkező bábu képességének minden szintje után eggyel növelheti a támadás távolságát vagy sebzését. Második vagy magasabb szinten a bábu megoszthatja a képesség bónuszát a távolság és a sebzés között.

RamcsakO
Szövegdoboz
Ha egy bénítás képességgel rendelkező bábu legalább 1-et sebez (még mielőtt a sebzést csökkenteni kellene a védelem értékével), akkor a célbábuhoz le kell rakni egy bénultságjelzőt. Egy bábu mellett egy időben több bénultságjelző is lehet. Nevesített szörnyek nem béníthatók meg; a mester szörnyekre kevésbé hat a bénítás, mint gyengébb fajtársaikra.

RamcsakO
Szövegdoboz
Ha egy Stelth képességgel rendelkező bábut megtámadnak, a támadónak dobnia kell az átlátszó stealth kockával is a szokásos kockák mellett. Ha bármelyik kocka eredménye „X”, a támadás sikertelen.Ha egy támadás több célpontra is hat (például Blast, Breath, vagy Sweep), és valamelyik célpont rendelkezik Stealth-szel, csak egyetlen stealth kocka adódik a támadáshoz, és annak az eredménye csak a Stelth-szel rendelkezőket érinti.Több forrásból adódó Stealth nem adódik össze. Egy támadás során maximum egy stealth kockával lehet dobni.

RamcsakO
Szövegdoboz
Egy Swallow képességgel rendelkező szörny, ami sikeres támadást tesz (gy. k., olyan támadás ami legalább egyet sebez a vért levonása előtt) egy három mezőn belül álló hősre, választhatja a hős elnyelését (swallow). Ha a szörny a Swallow képesség használatát választja a sikeres támadás után, a hős elszenvedi a támadás sebzését és kikerül a kazamatából, bele a gyomor részbe. Amikor egy hős a gyomor részbe kerül, a következő körülmények hatnak rá:– Az adott hős minden köre elején, a játékosa dob annyi fekete hatalom kockával, amennyi a hős aktuális élete (gy. k., annak a sebzésnek a nagysága ami megölné). Üres oldalnak nincs hatása. Minden kocka, ami nem üres oldal, egyet sebez a hősön (vért nem számít).– A hős nem használhat olyan képességet vagy tulajdonságot amelyhez haladás, futás, harc, vagy készenlét szükséges (kivéve készenlét jelző lerakása).– A hős körönként csak egyet támadhat, és csak az őt elnyelő szörnyre. Ez a támadás figyelmen kívül hagyja a szörny védelmét.– A hős csak egykezes fegyvereket használhat. Másrészről, a hős támadhat fegyvertelenül is, ahogy az az Odalent alap szabálykönyvének 19. oldalán le van írva.– A hős nem használhat tárgyszimbólumokat vagy kifáradást.
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RamcsakO
Szövegdoboz
Amikor egy Rajzás képességgel rendelkező bábú támadást intéz, dobhat egy extra hatalom kockával vagy felfejleszthet egy hatalomkockát egy szinttel, minden egyes szövetséges bábu után, mely a célpontjával szomszédos mezőn áll (maximum 5 hatalom kockával lehet dobni).

RamcsakO
Szövegdoboz
Ez a képesség az összes olyan ellenséges bábura hat, amely közelharci távolságban van a támadótól. A képesség használatakor minden ellenfél elszenvedi a teljes sebzést. Az ilyen támadást akkor is csak egyszer lehet újradobatni, ha többen is kitéréssel próbálkoznak (a támadó játékostól bal felé számolva az első kitérő játékos dönti el, mely kockákat kell a támadónak újradobnia).

RamcsakO
Szövegdoboz
A mesélő csapdáinak kijátszási költsége eggyel csökken minden egyes Csaló szint után, mindaddig, amíg a képességgel rendelkező lény játékban van. Ha több ilyen lény is játékban van, akkor a hatás összeadódik.

RamcsakO
Szövegdoboz
Ha egy ilyen képességgel rendelkező bábu meghal, dobj egy hatalomkockával. Tárgyszimbólumnál a bábu életre kel teljes életerővel, a hosszan tartó hatások megszűnésével. Ha egy hatásnak az a feltétele, hogy valaki „meghaljon”, akkor ez a feltétel e képességgel rendelkező bábunál csak akkor teljesül, ha nem sikerült tárgyszimbólumot dobva feltámadnia.

RamcsakO
Szövegdoboz
Megállíthatatlansággal rendelkező bábu immúnis a következőkre: Daze, Grapple, Knockback, Stun, Web.

RamcsakO
Szövegdoboz
Ha egy hálóvetés képességgel rendelkező bábu legalább 1-et sebez (még mielőtt a sebzést csökkenteni kellene a védelem értékével), akkor a célbábuhoz le kell rakni egy hálójelzőt. Egy bábu mellett egy időben több hálójelző is lehet.

RamcsakO
Szövegdoboz
Hosszan tartó Hatások Gyűjteménye Ez a fejezet az összes hosszan tartó hatást foglalja egybe, mely eddig feltűnt az Odalent-ben és a kiegészítőiben ez idáig. Van néhány új hatás az alábbi listában, de vannak régiek, melyeket változás érintett, ezért mindenképp olvasd el.

RamcsakO
Szövegdoboz
Az a figura aki véreztetés áldozata lesz, kap egy vérzés jelzőt. A bábu következő körének elején, az irányítója dob egy fehér kockával, annyiszor ahány vérzés jelző van rajta, és annyit sérül, ahány sebet a kocka jelez. Ezeket a sebeket nem csökkenti a védelem. A sebzések után, az összes vérzés jelző lekerül a báburól.

RamcsakO
Szövegdoboz
A lángba borult bábuhoz égésjelzőt kell tenni. Körének legelején tulajdonosának annyi fekete hatalomkockával kell dobnia, ahány ilyen jelző van a bábunál. Minden kidobott tárgyszimbólum után egy jelzőt el kell távolítani. Ezután a bábu annyit sérül, amennyi jelző maradt rajta. E sérüléseket a páncél nem csökkenti.

RamcsakO
Szövegdoboz
Az a hős akin Átok jelző van, 1-el több győzelmi pontot ér minden egyes átokjelző után. Az átok jelzőket általában csak akkor lehet eldobni, miután a hős meghal.

RamcsakO
Szövegdoboz
A zavarodottság jelző egy bábun, ideiglenes gyengeséget vagy zavart jelez, egy sebesülés által. A bábu körének kezdetén, az irányítója dob minden egyes zavarodottság jelző után egy hatalom kockával. Minden kidobott tárgyszimbólum után eldobhat egy zavarodottság jelzőt. Más eredménynél a jelző marad.

RamcsakO
Szövegdoboz
 Egy Úszás képességgel rendelkező bábu immúnis a víz hatásaira amíg a vízfelszínen van. A vízfelszín alatti világ pedig túl veszélyes.

RamcsakO
Szövegdoboz
Egy Csáp képességgel rendelkező bábu (értendő ezalatt az „irányító bábu”) annyi csáp jelölőt tehet önnön szomszédságába a játéktérre kerülésekor, mint amennyi a Csáp szintje. Minden csápnak az alábbi táblázatban szereplő tulajdonságai vannak és az irányító bábutól függetlenül mozognak és támadnak. A csápok az irányító 

RamcsakO
Szövegdoboz
bábu után aktiválódnak minden körben.A csápok nem mozoghatnak 3 mezőnél messzebbre az irányító bábutól, de áthaladhatnak és befejezhetik mozgásukat olyan mezőn, ahol ellenséges bábu áll. Egy mezőn csak egy csáp lehet. A csáppal azonos mezőn lévő ellenséges bábu Megragadottnak számít (mint a képesség). Az a csáp, amelyik aktiválásakor már Megragadott egy ellenséges bábut, alkalmazhatja a Szorítást (mint a képesség) vagy mozgathatja az ellenséges bábut (és önmagát) egy mezővel (általában, hogy közelebb húzza az ellenséget az irányító bábu szájához).

RamcsakO
Szövegdoboz
Csáp Tulajdonságok

RamcsakO
Szövegdoboz
Sebesség             Páncél             Sebpont

RamcsakO
Szövegdoboz
– Az elnyelt hős a gyomorban marad, amíg ő vagy a szörny meg nem hal. Ha a szörny meghal mielőtt az elnyelt hős halálát lelné, a hős kikerül a gyomor részről és a megölt szörny által elfoglalt mezők valamelyikére kerül, a hős játékosának választása szerint. Ha a gyomorban lévő hős meghal mielőtt az elnyelő szörnyet megölnék, a hős bábuja a városba kerül és a hősök halálakor szokásosan alkalmazandó szabályok érvényesek.Egy szörny egyszerre csak egy hőst nyelhet el. Ha egy hőst már elnyeltek, egy második hős nem nyelhető el, amíg az előző meg nem halt.

RamcsakO
Szövegdoboz
A Tread Ice képességgel rendelkező bábuk immúnisak a jég hatására.
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RamcsakO
Szövegdoboz
Egy bábu, akin egy vagy több zavarodottság jelző van, támadásai során elveszít annyi kockát (sárgát, feketét vagy zöldet), ahány jelző van rajta. Az elveszített kockát a bábu irányítója választja ki. Ha több zavarodottság jelző van egy bábun, mint amennyi sárga, zöld vagy fekete kockát használ, akkor elveszíti az összes ilyen kockát.

RamcsakO
Szövegdoboz
A „Brother Against B” Terv kártya az egyetlen, hogy egy hős Rabságba kerüljön. Amikor egy hős Rabságba esik, a hatás végleges. Onnantól kezdve, a hős körének kezdetén a hősnek dobnia kell egy fekete hatalom kockával. Ha bármi más az eredmény, mint tárgyszimbólum, akkor a köre normál módon zajlik le. Ha tárgyszimbólum, akkor a Küldött szellemi energiákkal átveszi a hatalmat felette és a mesélő irányítja ebben a körben. A hatás hasonlóan működik, mint a „Sötét báj” kártya, kivéve, hogy a mesélő nem támadtathatja meg a hőssel önmagát.

RamcsakO
Szövegdoboz
A frost jelző ideiglenesen vékony jégtakaró alá von egy hőst, ezáltal legyengítve a felszereléseit. Minden körének kezdetén a hősnek dobnia kell egy fekete kockával, minden frost jelző után. Minden kidobott tárgyszimbólum után eldobhatunk egy frost jelzőt. Máskülönben a jelző marad. Ha egy hős olyan fegyverrel támadott, melyen egy vagy több frost jelző van, azután dobnia kell egy fekete kockával minden jelző után, mely rajta van. Ha bármely kockán üres oldal az eredmény, a fegyver eltörik és el kell dobni azt.Mindezt szintén el kell végezni, ha egy hős a pajzsával semlegesít egy sebzést, vagy amikor egy páncélnál 5 vagy több sebzést kap be (még mielőtt levonnánk a sebzésből a páncélt).

RamcsakO
Szövegdoboz
Ha egy hős méregtámadás következtében megsebesül, a játékosnak először a sebzésnek megfelelő mennyiségű egészségjelzőt vissza kell raknia a készletbe. Ezután annyi méregjelzőt rak hőslapjára, amennyi sebzés érte a támadásból. Utóbb, ha a hős gyógyul, először a méregjelzőket kell eltávolítani, minden 1 pontnyi gyógyulás után egy jelzőt. Csak akkor kezdenek a hős sebei begyógyulni, ha már nincsenek lapján méregjelzők.

RamcsakO
Szövegdoboz
Alvó bábu nem támadhat és nem költhet el mozgáspontot. Ezenkívül, amikor támadás éri, az alvó bábu páncélja nem számít (0-nak számít). Ha egy bábut legalább 1 sebesülés ér, akkor el kell dobni az összes alvás jelzőt. A bábu körének kezdetén, az irányítója dob annyi fekete hatalomkockával, amennyi alvás jelző rajta van. Minden tárgyszimbólum után eldobhat egy alvás jelzőt.

RamcsakO
Szövegdoboz
A bénultság jelző azt jelképezi, hogy a bábu valamiért megzavarodott vagy lebénult. A bábu következő körében (szörny esetében akkor, amikor a mesélő legközelebb aktiválja) el kell távolítani egy bénultság jelzőt. Ha a bábu egy sima, nem nevesített szörny, ezzel cselekedete be is fejeződött - a mesélő következő köréig ez a szörny már nem tehet semmit. Ha mester szörny, akkor támadhat vagy legfeljebb annyit mozoghat, mint a sebessége. Nevesített szörnyekre nem hat a Bénultság, Végül, ha a bábu hős, nincs lehetősége teljes cselekedetre. Ehelyett, vagy legfeljebb annyi mezőt mozog, mint amennyi a sebessége, vagy egyszer támad, vagy lerak egy parancsjelzőt. Bénult hős nem használhat

RamcsakO
Szövegdoboz
 olyan képességet, amely haladást, futást, harcot vagy készenlétet igényelne (a parancsjelző lerakását leszámítva). Egy bábun több bénultságjelző is lehet; mivel körönként csak egy ilyen jelző távolítható el, egy bábu több fordulón át is bénult maradhat.

RamcsakO
Szövegdoboz
A hálóba került hőshöz egy háló jelzőt kell rakni. Körének legelején játékosának annyi hatalomkockával kell dobnia, ahány ilyen jelző van a bábunál, plusz még annyi hatalomkockával, amennyi a hős közelharci képzettsége (amennyi hatalomkockát kap a közelharci támadásokra). Minden kidobott tárgyszimbólum után egy jelzőt el kell távolítani. Amíg a bábun legalább egy hálójelző van, addig nem költhet el mozgáspontot.Hálóba került szörnyek ugyanígy távolíthatják el a jelzőket, kivéve, hogy ők annyi fekete hatalom kockával dobnak, mint a jelzők száma, plusz egy fekete hatalom kocka minden egy feletti elfoglalt mezőért.

RamcsakO
Szövegdoboz
 Új és Átdolgozott Famulusok és Társak  Alex the WiseAlex the Wise egy állati társ, amit egy Varázslói képesség kártya biztosít. Alex nem famulus és nem vonatkoznak rá a famulusok szabályai. Az Alex the Wise képesség kártyával rendelkező játékos megkapja az Alex the Wise jelzőt a játék kezdetén.  Alex nem tud önállóan mozogni, de hősök vihetik. Alex nem számít bele a hős által viselhető vagy zsákban vihető tárgyak számába. Egy hős átadhatja Alexet egy szomszédos hősnek két mozgáspont elköltésével.  Az Alexet cipelő hős egy extra fekete hatalom kockával (vagy egy kocka fejlesztéssel) dob hajóállások kezelésénél vagy ágyúval tüzeléskor.  Továbbá, a mesélő kézben tartható lapjainak száma eggyel csökken a játék idejére.LightfingerLightfinger egy állati társ, amit egy Szélhámos képesség kártya biztosít. Lightfinger nem famulus és nem vonatkoznak rá a famulusok szabályai. A Lightfinger képesség kártyával rendelkező játékos megkapja a Lightfinger jelzőt a játék kezdetén.  Lightfinger nem tud önállóan mozogni, de hősök vihetik. Lightfinger nem számít bele a hős által viselhető vagy zsákban vihető tárgyak számába. Egy hős átadhatja Lightfingert egy szomszédos hősnek két mozgáspont elköltésével.  Ha egy csapda (láda, ajtó, vagy mező) kártya kerül kijátszásra a Lightfingert cipelő hőstől három mezőn belülre, a mesélőnek három extra fenyegetést kell kifizetnie a csapda kijátszásáért.
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RamcsakO
Szövegdoboz
Területek FelosztásaNéhány a Küldetés Ismertetőben található térkép nem áll több részből. Néhány azonban igen. Ahelyett, hogy az egyes területek határait a szürke különböző árnyalataival jelölnénk (mint a régebbi Küldetés Ismertetőkben), itt a területek határai háromszög végű alapokkal  - derékszög végű alapok helyett – rendelkező ajtókkal vannak jelölve.Ezen kívül nincs más különbség a terület elválasztó és nem elválasztó ajtók között. Mindkettő a játéktéren lévő ajtót jelöl és a játékban ugyanúgy működnek. Az új háromszög végű alapú ajtók egyszerűen csak a területek végét és elejét jelölik.

RamcsakO
Szövegdoboz
Kimaradt Irány JelzőkHelytakarékosság céljából, az irány jelzők kimaradtak a Küldetés Ismertető térképeiről, ezeknél a lap teteje jelöli északot. Így, ha az adott térképen nem található irány jelző, a lap teteje az északi irány.

RamcsakO
Szövegdoboz
Mata and KataEzeket a famulusokat egy Varázslói képesség kártya biztosítja, és a famulusokra érvényes szabályok vonatkoznak rájuk. Mata és Kata sebessége 6. Matát és Katát is jelölők mutatják és egymástól függetlenül mozoghatnak. Mindkét famulusnak adható vagy általuk felvehető és vihető egy tárgy (beleértve italok). Odaadhatják a cipelt tárgyat egy szomszédos hősnek (vagy egymásnak, ha szomszédosak ha nem) egy mozgás pont elköltésével.  Ha Mata és Kata ugyanazon a mezőn kezdik körüket, mozoghatnak együtt. Mikor együtt mozognak, felvehetnek és vihetnek egy ládát, kincs rakást, vagy rúnakulcsot. Ha akarják, ehelyett továbbra is vihetnek egy normál tárgyat. Mata és Kata nem léphetnek másik bábuval azonos mezőre ha ládát, kincs rakást, vagy rúnakulcsot visznek. Mata és Kata külön válhatnak bármely körük elején, de ha így tesznek, az általuk cipelt ládát, kincs rakást vagy rúnakulcsot rögtön le kell dobniuk és ott hagyniuk ahol van.

RamcsakO
Szövegdoboz
A Road to Legend és a Sea of Blood kombinálása A két hadjárat közötti eltérések miatt, csak korlátozott számú kompatibilitás van köztük.Konkrétan, minden Kazamata Szint és Pletyka kártya használható mindkét kiegészítőben. A többi hozzávaló nem használható közösen a két kiegészítőben.Térkép Megjegyzések A könyv további részében található a Küldetés Ismertető, ami leírja teljesen vagy kártyák segítségével a The Sea of Blood kazamata és egyéb szintjeit. A térképek amik a Küldetés Ismertetőben találhatók az alap Odalentben és a már megjelent kiegészítőiben található általános formátumot követik, néhány itt felsorolt kivétellel.

RamcsakO
Szövegdoboz

RamcsakO
Szövegdoboz
Vörös, zárt rúnaajtó, mely terület határt jelöl

RamcsakO
Szövegdoboz
Vörös, zárt rúnaajtó, mely nem terület határt jelöl
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Copper Campaign Level
Heroes

All treasures found or bought are Copper treasures•	
Each hero may upgrade up to three trait dice to Silver •	
power dice
Rumors cost 50 coins each•	

Overlord
One monster category may be upgraded to Silver•	
Up to two Power cards may be in play during a •	
dungeon
Lieutenants use their Copper statistics •	

Silver Campaign Level
200 total conquest tokens

Heroes
All treasures found or bought are Silver treasures•	
All trait dice may be upgraded to Silver power dice•	
Each hero may upgrade up to three trait dice to Gold •	
power dice
Rumors cost 100 coins each•	

Overlord
All monster categories may be upgraded to Silver•	
One monster category may be upgraded to Gold•	
Up to three Power cards may be in play during a •	
dungeon
Lieutenants use their Silver statistics •	

Gold Campaign Level
400 total conquest tokens

Heroes
All treasure found or bought are Gold treasures•	
All trait dice may be upgraded to Gold power dice•	
Rumors cost 150 coins each•	

Overlord
All monster categories may be upgraded to Gold•	
One monster category may be upgraded to Diamond•	
Up to four Power cards may be in play at once during •	
a dungeon
Lieutenants use their Gold statistics •	

The Final Battle
600 total conquest tokens

Heroes have one last week to shop and/or train in their •	
Home Port before they are moved directly to the 
Overlord’s Keep

The overlord may purchase one final upgrade before •	
the heroes move to the Overlord’s Keep.
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