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Descent: Journeys in the Dark Second Edition


Q16 The Twin Idols

***

 Идолите близнаци

Приключение XVI (в две части)

Идолите близнаци (The Twin Idols) – Част 1
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Библиотекарката на барон Грейгъри започва смутено да се извинява на героите, че ги е повикала по това това време, но после продължава:
– Не бих ви безпокоила, ако не бях открила някои много притеснителни факти в документите на Тео, ъъъ... лорд Теодир. Барон Грейгъри замина на инспекция по границата, а не мисля, че би било разумно да чакам чак до завръщането му.
Все още леко смутена, жената прочиства гърлото си и запрелиства пожълтелите страници:
– Тук се споменават Идолите близнаци – тя започва да изговаря думите по-отчетливо – и това, по какъв начин са свързани със Сянката. Мисля, че Сянката всъщност е лорд дракона Грайворн и аз не бих се безпокоила, ако във фамилната гробница на лорд Тео не бяха съхранявани точни копия на тези записи – същата гробница, която лейди Елиза успя да ограби...
Библиотекарката изрича малко по-тихо и все още смутено последните думи, но после поставя очилата си с формата на полумесец и става по самоуверена:
– Идолът на Слънцето и Идолът на Черепите се намират в една от пещерите на Карфмаунтс и от цяла вечност стоят един срещу друг. Идолът на Слънцето удържа „Сянката”, а Идолът на Черепите руши печатите, които я възпират. Тези печати са отслабени и вие ще трябва да отидете до идолите за да потърсите начин да възстановите равновесието.
Разбира се, слугите на Повелителя със сигурност, също са се насочили натам.  

Чудовища (Monsters)
Еттини. 1 група по избор.

Разполагане (Setup)
Разположете еттиинте в Леговището на еттините (4B). Повелителят избира един от тях. Името му е Зак’и’Жак и той съхранява ключа (виж „Заключената врата”).
Разположете групата по избор на стълбите, колкото е възможно по-близо да Изхода. Едно от тези чудовища (по избор на Повелителя) съхранява Идола на Черепите – поставете червения маркер – мисия под базата на избраното чудовище.
Разположете маркерите – търсене според броя на героите.
Уникалният маркер е ключ, идентичен на този, който се намира в Зак’и’Жак и заключената врата, може да бъде отворена с всеки един от тях.
Разположете синия маркер – мисия така, както е показано. Това е Идолът на Слънцето.

Специални правила (Special Rules)
Идолите
Идолът на Черепите е много тежък. По време на хода си, чудовището, което го носи може или да извърши 1 действие придвижване, или да го остави на съседно свободно поле. То не може да предприема никакви други действия. Срещу едно действие, чудовище може да вдигне идола от съседно поле. Ако го направи, това ще е първото му действие. Като второ действие, то може или да се придвижи, или да пусне идола. Ако чудовище, което носи идола бъде победено, идолът се поставя на полето, на което е било чудовището (при голямо чудовище Повелителят избира полето).
Идолът на Слънцето не може да бъде местен. Срещу 1 действие, герой стоящ до него може да призове духът му. Ако това се случи се консултирайте със секцията „Победа”.

Заключената врата
Заключената врата към Леговището на еттините (4B) може да бъде отворена само след като героите намерят ключ за нея: или като победят Зак’и’Жак, или като открият уникалния маркер. След като, което и да е от двете събития да се осъществи, всеки един от героите може да отвори вратата, както обикновена.
Подкрепления (Reinforcements)
В началото на всеки свой ход, Повелителят може да разположи 1 чудовище от групата по избор на Изхода или на Входа, съблюдавайки лимита на групата.

Победа (Victory)

Ако героите призоват духа на Идола на Слънцето, прочетете на глас следния текст:

Сияен лъч светлина си пробива път през каменния свод на пещерата и сякаш възпламенява златния идол, от който се разнася магически глас:
– Намерете Тотемът на Слънцето и светлината ми не ще помръкне никога повече!
Внезапно, мислите на героите се изпълват с образа на някакъв тотем. Вече знаят какво търсят, остава само да го намерят...

Победа за героите!

Ако чудовищата разположат Идола на Черепите върху едно от двете полета намиращи се отвъд Каналите (21B) и маркирани с „Х”, прочетете на глас следния текст:

Страховит смях отеква в коридорите на пещерата и се преплита с думите на стържещ глас:
– Силата ни се възвърна, нищожни смъртни! Скоро гласът на Грайворн пак ще тътне над земята! Донесете ни Тотемът на Черепите!
Героите чуват тропота на слугите на Повелителя, които бързат да се подчинят на заповедта му; трябва да ги последват, ако искат да ги възпрат.

Победа за Повелителя!
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Пътуването към долината, скътана в дебрите на Карфмаунтс се превръща в луда надпревара между героите и слугите на Повелителя, но героите знаят, че някъде там са скрити двата тотема: Тотемът на Слънцето и Тотемът на Черепите. Сляпата съдба им помогна да открият първо Тотемът на Черепите, но не той е главната им цел. Далеч навътре в долината се намира Тотемът на Слънцето, пазен от лейди Елиза Фароу. Лекият бриз донася до слуха им нежния й смях:
– Какво ще кажете да потъргуваме, герои? Аз ще ви дам Тотемът на Слънцето, а в замяна, ще получа безполезните ви животи? Ха, ха, ха...
Всеки от тях пази това, от което се нуждае другия. Първият, който успее да изнесе от долината правилния тотем и да го отнесе при своя идол, ще да удържи победа. Без да обръщат внимание на странните звуци, които издава провиращият се между камъните вятър, героите се подготвят за битка. 
 
Чудовища (Monsters) 
Лейди Елиза Фароу, зомбита, 1 група по избор

Разполагане (Setup)
Разположете лейди Елиза Фароу на Речния бряг (3A) така, както е показано.
Разположете зомбитата на Засадата (5A).
Разположете групата по избор в Гробището (14A).
Героите могат да разположат фигурите си в Езерцето (12A).
Разположете маркерите – търсене според броя на героите.
Разположете червения маркер – мисия в Гробището (14A) така, както е показано. Това е Тотемът на Слънцето.
Разположете синия маркер – мисия в Езерцето (12A) така, както е показано. Това е Тотемът на Черепите.
Ако Повелителят е победил в Част 1, всеки от героите пропуска първия си ход.

Специални правила (Special Rules)
Срещу едно действие, фигура може да вдигне и понесе незает тотем. Срещу едно действие, фигура може да пусне тотема, който носи върху съседно поле.
Героите могат да взимат и носят само Тотема на Слънцето. Чудовищата могат да взимат и носят само Тотема на Черепите.

Шепнещите духове
Странната долина е обитавана от добри духове, които съживяват мъртвите. Всяка победена фигура се премахва незабавно от картата и възстановява напълно своите file_4.jpg
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. Фигурата се връща на картата съобразно следните правила:

По време на това приключение, не поставяйте маркери на местата на победените герои.
След като бъдат победени, в началото на следващия си ход, героите разполагат съживените си фигури на някое от незаетите полета на Калния път (28А) (или на най-близкото свободно поле).

Повелителят разполага победените чудовища, съобразно правилата в „Подкрепления” по-долу.

Подкрепления (Reinforcements)
В началото на хода си, Повелителя може да разположи 1 чудовище от всяка своя група (вкл. лейди Елиза Фароу) на картата съобразно лимита на групите.
Лейди Елиза Фароу и чудовищата от групата по избор, трябва да бъдат разположени на свободно поле от Каменистия проход (15А).
Зомбитата може да бъдат разполагани върху което и да е свободно поле от Гробището (14A).

Победа (Victory)

Ако герой напусне картата през Входа докато носи Тотема на Слънцето, прочетете на глас следния текст:

След като се изкатерва отвъд пределите на долината, най-сетне успява да огледа тотема. Лъч от залязващото слънце се прокрадва до тях и прекрасната вещ заблестява в ръцете му, обгърната от меко сияние.
Героят обаче няма време да му се възхищава, защото въпреки усилията на останалите от групата, ръмжащите чудовища го следват по петите. Той прибира тотема и бързо се отправя назад към Идола на Слънцето.

Когато най-накрая успяват да се доберат до идола, героите внимателно поставят тотема пред масивната статуя. Ярка, топла светлина изпълва стаята и донася със себе си усещане за мир и покой. Този път няма никакви думи, но героите усещат как сякаш изпълненият с древна мощ дух на Светлината им шепти, че на света все още има надежда и доброта.
Обратното пътуване към Арин преминава гладко, без никакви премеждия.

Победа за героите! 

Ако чудовище напусне картата през Изхода докато носи Тотема на Черепите, прочетете на глас следния текст:

Остър писък прозвучава над долината. Поглеждайки нагоре към притъмнялото небе, героите виждат на фона му изправения върху ръба на склона силует на лейди Елиза, държаща пред себе си Тотемът на Черепите. Ужасяващ глас изпълва мрака и думите му отекват между скалите:
– ВРЕМЕТО НА ВЪЗРАЖДАНЕТО МИ НАБЛИЖАВА И НИКОЙ НЯМА ДА МЕ СПРЕ. СВЕТЛИНАТА ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ И ВСИЧКО ЩЕ ПОТЪНЕ В МРАК И ПЛАМЪЦИ!

След като гласът затихва, героите осъзнават, че неволно са паднали на колене, а от ушите и носовете им тече кръв. Лейди Елиза изчезва.

Победа за Повелителя

Награди (Rewards)

1. Независимо дали е победил или изгубил, всеки играч получава по 1 точка опит.
2. Ако победят героите, те получават по 1 допълнителна точка опит.
3. Ако победи Повелителят, той получава 2 допълнителни точки опит.


