KIADÁSOK KÖZÖTTI ELTÉRÉSEK
A Stronghold második, Valley Games kiadásában a
játék szerzője néhány szabálymódosítást eszközölt. Ezt
a segédletet azért hoztuk létre, hogy azok is használhassák
az új szabályokat, akik a játék első kiadásával rendelkeznek.

1 félelemlapka (aminek az első kiadásban
sem volt szerepe)

Ezek az új alkatrészek, melyek a játék régi kiadásában nem találhatóak meg, de bármilyen tetszés
szerinti jelölővel pótolhatóak (esetenként az első kiadás
bizonyos alkatrészeivel is):

2 trebuchet-t ábrázoló kártya (a hiányzó trebuchet lapkák helyett célszerű ezeket használni)

1 kapuerősség jelző
2 oltárt ábrázoló kártya
3 fa faljelölő (helyettesíthető a régi
kiadás 5 falkomponense közül 3db használatával)

2 Pontos találat lapka

1 Romos fallapka

1 Tűzlapka (ennek csak két támadó játékos
esetén van jelentősége)

Szabálymódosítások:
A kapu ellenállása 8-ról 6-ra
csökkent. Ezt egyszerűen áthidalhatjuk, ha figyelmen kívül
hagyjuk a kapu ellenállását
jelző sáv utolsó két mezőjét
és a jelzőt a játék elején a 6-os
mezőre helyezzük.

2 trebuchet lapka (az első kiadásban A Méreg másként működik (most már a közelharc elején
kártyák helyettesítik, azokat is használhatjuk)
fejti ki a hatását, lásd a szabályokat).
Amire nincs szükség a régi kiadásban lévő elemek közül:

A Hadbiztos másként működik (az extra egységeket sáncról
és nem sáncra mozgatjuk, lásd a szabályokat).

5 barna falkomponens (ezek közül 3-mat használ- A támadó bónuszpontjai, melyet az erődbe való betörésért
hatunk faljelölőnek)
kap:
1 győzelmi pont minden olyan betört falszakaszért, ahol 4
vagy több fölénypontot nem lehet védő egységhez rendelni.
1 kísértetlapka (2db van az első kiadásban, de
csak 1 kell)
Az 5-ös fázis kártyáin a Tűz rituálé 2
goblin helyett csak 1-be kerül.
1 birtokláslapka (2db van az első kiadásban, de
csak 1 kell)

Küllemi változások (szabálymódosítások nélkül):

A dicsőségtábla mezőit az új kiadásban ikonokkal látták el a
könnyebb használat érdekében.

Az erődön belül megváltozott a Kórház és a Barakkok ábrázolása.

Az erőd udvarára egy szélrózsa került.

A 2-es fázis kártyáinak hátoldalán egy Pontos találat lapka látható az ostromgépek találati kártyái helyett.
A Pontos találat lapka csak az ostromgép jelölésére szolgál, a kártya működése nem változott.

A 6. fázis kártyáin részletezve van a parancsok használata.

A támadó alapkártyái csillaggal vannak megjelölve. A második kiadásban a következő kártyákon is
vannak csillagok, melyeket szintén alapkártyáknak kell tekintenünk (az első kiadásban ezekről a kártyákról
hiányoznak a csillagok):
- Az összes táborkártya
- Az 1. fázis összes kártyája
- A 6. fázis összes kártyája
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