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Разкриването на Повелителя

Интерлюдия II


Разкриването на Повелителя (The Overlord Revealed)
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– Благодарение на усилията ви, успяхме да забавим подлите атаки на Повелителя – казва барон Грейгъри.
– И най-сетне разбрахме какво е това, което той търси– добавя барон Захарет. Нарича се Руната на Сенките. С барон Грейгъри обединихме ресурсите си и заедно определихме местоположението на хранилището, в което е скрита руната. Вече изпратих войниците си да подсигурят района, а докато аз го защитавам, ще разчитам Вие да намерите и унищожите Повелителя, Грейгъри.
Мъжът кимва небрежно към присъстващите и енергично напуска стаята.
След като барон Захарет излиза, Грейгъри се обръща към героите:
– Думите на Захарет са мъдри. Без помощта му или тази на Безликите, не бих могъл да определя местоположението на руната. Но! Въпреки това, бих се чувствал много по-спокоен, ако помогнете в защитата на Хранилището от Повелителя. А когато открием мерзкото чудовище, ще разчитаме на помощта ви и в битката ни срещу него.
Безпокойството на Грейгъри се оказва напълно основателно. Когато героите пристигат на мястото, вместо войниците на Захарет ги посреща тълпа от слугите на Повелителя.
След като си пробиват път през първата вълна чудовища, героите се озовават в предната камера на Хранилището. Ако успеят отново да затворят трите портала водещи към него, може би ще задържат чудовищата докато Захарет или Грейгъри им си притекат на помощ. 

Чудовища (Monsters)
Барон Захарет. 3 групи по избор.

Разполагане (Setup)
Разположете 1 група в Леговището на дракона (2B)
Разположете 1 група в Каналите (21B)
Разположете 1 група в Пещерата с лавата (12B)
Разположете картите на съответните чудовища до най-близките портали към зоните им.
Барон Захарет не се разполага на този етап.
Героите разполагат фигурите си в Пещерата (9B) върху полетата маркирани с „Х”.
Разположете маркерите - търсене според броя на героите.
Разположете белия маркер - мисия с лицето нагоре така, както е показано. Това е Ключът на Сенките.

Вземете 1 червен, 1 син и 1 зелен маркер – мисия, обърнете ги с лицето надолу, разбъркайте ги и ги разположете на случаен принцип така, както е показано. Това са рунните печати на Силата, Познанието и на Властта. Никой от играчите не трябва да знае, кой от маркерите е син, червен или зелен.
Печатът на Властта се намира в Леговището на дракона (2B)
Печатът на Силата се намира в Пещерата с лавата (12B)
Печатът на Познанието се намира в Каналите (21B)

Специални правила (Special Rules)
Заключените врати могат да бъдат отворени само от фигура, която носи Ключът на сенките със себе си. Веднъж отворена, вратата се премахва завинаги от картата и не може да бъде затворена отново.

Ключът на Сенките
Срещу едно действие, чудовище – главатар или барон Захарет могат да вземат Ключът на Сенките ако се намират в съседно поле.
Срещу едно действие, фигура може да остави ключа в съседно свободно поле.

Портали и рунни печати
Има 3 портала: червен, син и зелен. Подкрепленията на Повелителя идват през тях, а героите са длъжни да ги запечатат. Всеки от порталите заема по 4 полета в края на картата така, както е показано.
Порталите могат да бъдат запечатани с рунните печати, но героите не знаят кой печат кой портал затваря, докато не го разкрият и използват.
За да запечата портал, героят е длъжен да премине проверка на съответния показател докато се намира в съседно на рунния печат поле. Той тества своята file_2.jpg
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 (за рунния печат на Властта) и по избор на играча file_6.jpg
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 (за рунния печат на Познанието). Ако тестът бъде преминат успешно – обърнете рунния печат с лицето нагоре и го разположете върху центъра на 4-те полета на портала със съответния цвят. Оттук насетне, този портал се счита за запечатан и 4-те му полета не участват повече в играта – преместете всички фигури и маркери, които се намират върху тях на които и да са най-близки свободни полета.
В случай, че тестът бъде неуспешен не се случва нищо.

Захарет

Когато героите запечатат първия портал, прочетете на глас следния текст:

Докато героите се борят с всички сили да запечатат портала, в каменните стени на Хранилището отеква пронизителният звук на боен рог. Може би войниците на Захарет са се появили най-сетне?
И наистина. С характерната му енергична походка, на входа се появява самият Захарет, а наметалото му се развява зад него. Но после... баронът вдига ръце и около дланите му с пропукване затанцуват синкавите отблясъци на някаква магия:
– Проклетите псета на Грейгъри – изръмжава той. Независимо от всичко, време е да се разкрия! Руната на Сенките ще бъде моя герой и вие няма да ме спрете!

Разположете Захарет колкото е възможно по-близо до затворения портал. Повелителят може веднага да го активира. След активирането му, ходът на героите продължава.

Ако Захарет бъде победен, прочетете на глас следния текст:

– Това е само временна пречка! – изсмива се черният барон и тялото му изчезва във вихър от тъмни пламъци. Не мърдайте! След малко се връщам!

Подкрепления (Reinforcements)
Чудовищата могат да идват в подкрепа през свързаните с тях портали. В началото на всеки свой ход, Повелителят разполага по 1 чудовище от всяка съответстваща група на всеки един от порталите, като съблюдава лимита на групите.
Ако порталът свързан с определена група чудовища бъде запечатан, чудовища от тази група не могат повече да се призовават като подкрепление.
Ако Захарет бъде победен, той може да се появи като подкрепление от всеки портал. Това е в допълнение към останалите подкрепления.

Победа (Victory)

Ако героите запечатат и трите портала, прочетете на глас следния текст:

Откъснати от подкрепленията си, слугите на барона бързо падат под обединените усилия на героите, а самият Захарет изчезва в облак черен дим:
– Глупаци! Руната на Сенките не ми е нужна за да ви унищожа! Аз ще бъда Кралят! И всички вие ще се прекланяте пред мен!

Победа за героите!

Ако чудовище – главатар или барон Захарет напусне картата през Изхода заедно с Ключа на Сенките, прочетете на глас следния текст:

– Ха, ха, ха, ха, глупаци! Сега силата ми ще се удвои! Ще върна господаря си в този свят и баронствата на Даяан ще бъдат ОПОЖАРЕНИ!

Победа за Повелителя!

Награди

1. Независимо дали е победил или изгубил, всеки играч получава по 1 точка опит.
2. Ако победят героите, те получават реликвата "Руната на Сенките".
3. Ако победи Повелителят, той получава реликвата "Руната на Сенките".

