Правила към допълнението Леговището на дракона

В тази част е описано как да добавим новите правила и компоненти към основната игра.
Ако играчите играят с разширението Леговището на дракона, те са длъжни да активират всички нови компоненти, изброени в този раздел. Тази книга с правила е написана с идеята, че играчите ще използват разширението като част от кампания. Правилата са съвместими с кампанията „Руната на сенките” от базовата игра, и с кампаниите, които ще бъдат пуснати в следващите разширения.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В разширението са включени пет приключения, всяко от които се състои от една или две Части. Те се добавят към кампанията с помощта на картите слухове и картите допълнителни приключения.

ПАСИВНИ ЧУДОВИЩА
Някои приключения от това разширение, определят някои групи чудовища като пасивни. Ако група чудовища е пасивна, Повелителят поставя върху картата й маркер „Пасивни чудовища”. Повелителят не може да активира такава група или да й въздейства чрез картите си, освен ако в правилата на приключението не е указано друго.
Ако група чудовища е пасивна, всички фигури, които са в нея също са пасивни. Ако фигурите на пасивни чудовища се намират върху картата, те блокират ПВ (пряката видимост) и придвижването, и могат да бъдат цел за атака от други персонажи и за ефектите от нея – в такъв случай Повелителят прави защитно хвърляне, както обикновено. Освен ако в приключението не е указано друго, ако пасивно чудовище получи каквото и да е file_0.jpg
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 (поради каквато и да е причина), Повелителят незабавно премахва маркерът за пасивност от картата на тази група чудовища и тя се счита за вече активна – с други думи, Повелителят може да активира групата по време на хода си по обичайните правила.

НОВИ КЛАСОВЕ ГЕРОИ
Това разширение добавя 2 класа герои, които не присъстват в базовата игра: Шампион и Геомант. Тези класове се числят към архетипите Воин и Маг. 

МАРКЕРИ ДОБЛЕСТ
Шампионът притежава няколко умения, които са свързани с маркерите доблест. Тези маркери нямат някаква твърдо установена функция и се използват само с класа Шампион. Ако играч избере този клас, по време на подготовката на героя си, той поставя запаса от маркери доблест в своята игрална зона.
Всеки път, когато се укаже, че героят е получил маркер доблест, играчът поставя един такъв върху таблета му. Винаги, когато героят използва маркер доблест (обикновено за да активира някое от уменията си), играчът го премахва от таблета му и го връща в общия запас. Маркерите доблест на героя се запазват между двете Части на едно приключение, но се премахват в края му. Ако маркерите в общия запас свършат, те не може да бъдат заменяни с други – запасът е ограничен.

ПРИЗОВАВАНЕ НА КАМЪНИ – СПЪТНИЦИ
Геомантът има достъп до умения, които му позволяват да призовава и контролира в качеството им на спътници Призовани камъни. Те са подчинени на обичайните правила за спътници, с отчитане на разликите описани в картата им. Геомантът може да поддържа няколко призовани камъка върху игралното поле. Всеки Призован камък има параметри и способности каквито са описани на картата за този вид спътник и се активират поотделно.
Героят – геомант може по всяко време на хода си да премахне един или повече Призовани камъка (маркера). Ако геомантът използва умението си за призоваване на камъни, когато броят им върху игралното поле е достигнал своя възможен максимум (в началото само един), той е длъжен преди това да премахне един камък. Ако призован камък бъде победен, той се премахва от игралното поле.

КАРТИТЕ НА ПОВЕЛИТЕЛЯ
Към картите на Повелителя са добавени осем нови, които съответстват на клас Палач (Punisher), който действа подобно на класовете на Повелителя от базовата игра. Една от картите „Награда за слух” няма стойност в точки опит и не може да бъде придобита по обичайните правила. Повелителят може да я получи само като награда за спечелено приключение. Когато получи тази карта, Повелителят я размесва в колодата си и я използва по обичайния начин. 

СЪСТОЯНИЕ ПОДПАЛЕН
Това разширение добавя карти и маркери за състояние Подпален. Някои способности на чудовища, предмети или специални правила в приключения, могат да предизвикат това състояние, правилата за което са описани в картата му.

ТАЙНА СТАЯ
Тайните стаи обогатяват приключенията, давайки възможност на героите да намерят скрит проход, водещ към тайни стаи с ценни награди в тях. Тези стаи присъстват във всяко приключение и се откриват с помощта на новата карта търсене „Таен проход”. Героите не са длъжни да изследват стаята за да завършат приключението.

НАМИРАНЕ НА ТАЙНА СТАЯ
Когато бъде изтеглена картата търсене „Таен проход” тя указва на играча да постави върху полето на което се е намирал маркерът търсене, маркерът Вход към тайна стая. Героят чиято фигура се намира върху това поле може да ИЗСЛЕДВА (влезе в) тайната стая срещу една точка придвижване или следвайки указанията върху картата търсене „Таен проход”.
ВАЖНО: Ако картата търсене „Таен проход” бъде изтеглена, когато героите не са върху игралното поле (например по време на пътуването до целта на приключението), те изтеглят още една карта търсене, а „Таен проход” се размесва отново в колодата.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАЙНА СТАЯ
Герой, чиято фигура се намира върху поле с маркера Вход към тайната стая, може да изразходва една точка придвижване за да я ИЗСЛЕДВА (да влезе в нея). После той изтегля една карта Тайна стая и изпълнява специалните й правила. Повечето карти Тайна стая предписват на играча да постави фрагмента Тайна стая от игралното поле в резултат на което той изпълнява следните стъпки:

1. Поставете тайната стая: Играчът поставя до игралното поле съответния фрагмент (без да го присъединява), като е длъжен да се увери, че кодът му, съответства на кода изписан върху картата на тайната стая.

2. Придвижване на герой: След това, играчът маха фигурата на героя си от игралното поле и я поставя върху поле от фрагмента на тайната стая, маркирано като вход file_2.jpg
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.

3. Разполагане на маркерите предизвикателство: Повелителят изтегля на случаен принцип толкова маркера предизвикателство, колкото са героите и без да ги разглежда, ги разполага в ъглите на тайната стая, както е показано на диаграмата от стр.6. Върху едно поле може да има само един маркер предизвикателство.

ВХОД КЪМ ТАЙНА СТАЯ
Маркерът Вход към тайна стая се използва за да обозначи полето от което героите могат да я изследват (влизат в нея). Символът file_4.jpg
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 върху този маркер, съответства на символа върху едно от полетата на фрагмента на тайната стая, което се счита за вход към нея.

(Бел. прев. Следващите указания може би се отнасят за някои от бъдещите разширения на играта, защото в LOTW, и върху двете страни на фрагмента S1A и S1B има само по един вход.)

Всички полета с този символ върху тях, са входове към нея.
Ако по време на хода на играча фигурата на героя му се намира върху поле с вход към тайната стая, той може да я премести върху друго такова поле срещу една точка придвижване. Тези полета не се приемат за съседни, но героите могат да се придвижват между тях така, сякаш са такива.

Чудовищата не могат да влизат в тайните стаи.
Ако играч придвижи героят си върху заето поле Вход, той поставя фигурата му върху най-близкото свободно поле (по свой избор, ако са повече от едно).

МАРКЕРИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Ако фигура на герой се намира до или върху поле с лежащ в него маркер предизвикателство, героят може да предприеме действие търсене за да го обърне (на този етап не се тегли карта търсене). На лицето на всеки такъв маркер има изобразено чудовище или атрибут.

Ако на маркера има чудовище, той се поставя върху полето на което е бил или на най-близкото свободно поле и се третира както фигура на чудовище боец от изобразения вид. Това чудовище не се засяга от лимита на групата, към която принадлежи. За определяне на характеристиките и способностите му се използва съответната карта от текущия Акт. Ако чудовището принадлежи към пасивна в момента група, маркерът за предизвикателство незабавно се изчиства.

Ако на маркера има изобразен атрибут (file_6.jpg
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), героят е длъжен веднага да премине тест за него. Ако тестът бъде преминат успешно, героят веднага тегли карта търсене, а маркерът се изчиства. Ако тестът не бъде преминат, маркерът се изчиства без героят да тегли карта търсене.

Ако в тайната стая има герой, в началото на хода си Повелителя може да премахне от нея един маркер предизвикателство или чудовище. Повелителят е длъжен да направи избора си (дали или какво) преди да изтегли карта от колодата си. Премахнатите маркери не се обръщат (разкриват). Това може да доведе до затваряне на тайната стая (виж по-долу) и позволява на Повелителя да контролира колко време ще изразходват героите за нейното изследване и колко карти търсене ще имат възможност да получат.

НАГРАДИ В ТАЙНИТЕ СТАИ
След като в тайна стая не останат нито маркери изпитание, нито чудовища, ходът на героя, който е активен в момента се прекъсва и се разиграват действията описани в частта „Награда” от картата на стаята. Ако в нея има няколко героя, се избира един, който ще изпълни описаните действия.

След това играчите премахват от тайната стая всички фигури на герои и ги разполагат в най-близките свободни полета върху и около маркера Вход (ако има няколко еднакво отдалечени полета, играчът избира върху кое да постави фигурата на героя си). После Тайната стая и маркерът Вход се изчистват (стаята се затваря).

Накрая, играчът чиито ход е бил прекъснат го продължава,

ПОВАЛЯНЕ НА ГЕРОЙ В ТАЙНА СТАЯ
Ако герой бъде повален, докато се намира в тайна стая, той следва обичайните за това състояние правила с едно изключение: играчът поставя маркера на героя си върху вход в тайната стая, дори ако полето е заето.

ОБНОВЯВАНЕ НА КОЛОДАТА С ТАЙНИ СТАИ
В края на всяка Част, всички карти Тайна стая, които са в игра и не са били получени като награда, се изчистват. В края на всяко приключение, всички изчистени карти Тайна стая се връщат обратно в колодата с тайни стаи и тя се разбърква.

СТРУКТУРА НА КАРТА ТАЙНА СТАЯ

1. Име на стаята

Например: The Dragon Shrine

2. Специални правила: В тази секция са описани всички специални правила свързани с конкретната стая.
Първо се изпълнява действието с удебелен шрифт, описано най-отгоре.

Например: Place secret room tile S1B.

В отделения с курсив текст са описани предисторията и особеностите на стаята.

Например: You follow the sounds of rhythmic chanting into a small chamber adorned with dragon statues. You feel eyes upon you as you investigate the room…

Останалият текст, описва всички специални ефекти

Например: Special Rules: Each attack performed by a monster in this secret room gains +1file_14.jpg
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3. Награда: в тази секция е описано каква награда получават героите, когато не останат повече чудовища и маркери предизвикателство в тайната стая.

Например: Each hero immediately recovers all file_16.jpg
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. The heroes keep this card in their play area. Each time a hero suffer any amount of file_18.jpg

file_19.wmf

, for any reason, he may place the suffered file_20.jpg
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 on this card instead on his hero sheet.
If there is ever an amount of file_22.jpg
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 on this card equal to twice the number of heroes, this card is immediately discarded.
Discard this card at the end of this quest. 

ПОДГОТОВКА НА ТАЙНА СТАЯ
Вземете толкова маркера предизвикателство, колкото са героите (изборът на маркерите трябва да бъде случаен) и ги разположете в тайната стая както е показано с бели цифри на схемата (стр.6).
Например, ако героите са двама, разположете два маркера предизвикателство – точно както е показано (по един във всеки противоположен ъгъл).

ПРИМЕР ЗА РАЗИГРАВАНЕ НА ТАЙНА СТАЯ
При изпълнение на действие Търсене, Тъмбъл изтегля картата „Таен проход”. Следвайки указанията й, той поставя маркера Вход върху полето на което се намира фигурата му. Според написаното върху картата, Тъмбъл има възможност веднага да изследва тайната стая, но той не желае да го направи и продължава играта по обичайните правила.

В следващия си ход, Тъмбъл решава да изследва тайната стая. Когато фигурата му застане върху маркера Вход, той изразходва една точка придвижване за Изследване, ходът му се прекъсва и той тегли случайна карта Тайна стая от колодата (в този случай „Мрачния съвет”). Тази карта инструктира играча да постави фрагмента тайна стая с код S1B.

Играчът намира този фрагмент, поставя го до игралното поле и разполага фигурата на Томбъл върху полето маркирано с file_24.jpg
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. В играта участват трима герои, затова Повелителят избира на случаен принцип три маркера предизвикателство и ги разполага с лицето надолу, по един върху всяко от съответните ъглови полета.

След това, ходът на Томбъл продължава. Той изпълнява действие Търсене и обръща съседен на фигурата му маркер предизвикателство. Върху маркерът е изобразен символа file_26.jpg
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. Томбъл незабавно тества своята file_28.jpg

file_29.wmf

 и преминава теста. Това му позволява да изчисти маркера и да изтегли една карта търсене. Накрая Томбъл използва едната точка придвижване, която му е останала, за да се придвижи до друг от маркерите предизвикателство.

В следващия си ход Томбъл предприема действие търсене и обръща съседния на фигурата му маркер  предизвикателство. Върху маркерът е изобразен символа file_30.jpg
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. Томбъл незабавно тества своята file_32.jpg
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, но тестът е неуспешен и той изчиства маркера без да тегли карта търсене. След това, получава (използва) 2file_34.jpg
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 за да се придвижи до единствения останал маркер и изпълнява второ действие търсене, в резултат на което, се изправя лице в лице с не много добре изглеждащо и миришещо зомби...

Грисбън (порядъчно подпит) решава да влезе в тайната стая и да помогне на Тъмбъл да се разправи със зомбито. По време на хода си, Грисбън влиза в тайната стая, изпълнява действие Атака и превръща зомбито в купчина кокалаци. В стаята вече няма нито един маркер или чудовище и поради това ходът на Грисбън се прекъсва, докато герой не изиграе наградата от картата на стаята „Мрачния съвет”.

След изиграването на наградата, Грисбън и Томбъл се връщат върху игралното поле, фрагментът с тайната стая и маркерът Вход се премахват, а Грисбън, деликатно прикривайки с ръка едно изпълнено с алкохолни пари оригване, продължава прекъснатият си ход.

СЛУХОВЕ
Картите слухове предоставят на Повелителя начин за взаимодействие с героите по време на кампанията във всяка кампания. Тези карти имат различни ефекти и в повечето случаи добавят приключение от Леговището на Дракона към основната кампания.
ВАЖНО: Преди началото на кампанията, Повелителят размесва колодата със слухове и взима три карти от нея в ръката си. Обикновено, след това Повелителят не може повече да вземе нови карти слухове и поради това трябва добре да помисли преди да реши, в кой точно момент да изиграе тези, с които разполага.

РАЗИГРАВАНЕ НА СЛУХ
Повелителят може да изиграе ката слух от ръката си в различни моменти от фаза на кампанията. Върху всяка карта е отбелязано кога може да бъде изиграна. При изиграване на карта слух, героите са длъжни незабавно да изпълнят действията предписани върху нея преди да продължат със следващата стъпка от фазата на кампанията. Повелителят може да изиграе само един слух по време на една фаза от кампанията.

(Бел. прев. Според терминологията на играта и правилата в базовата книга, след приключването на всяко приключение от дадена кампания има „Фаза на кампанията”, която се състои от 8 Стъпки:

1. Получаване на пари от картите търсене
2. Изчистване и подреждане (обновяване)
3. Получаване на награди
4. Изразходване на точки опит
5. Пазаруване
6. Избор на следващото приключение от кампанията
7. Разполагане на следващото приключение
8. Пътуване)

Някои слухове могат да бъдат изиграни само по време на Акт 1. В началото на Акт 2, Повелителят е длъжен да изчисти слуховете, които може да бъдат изиграни само по време на Акт 1. Той не тегли други карти в замяна на изчистените.

Изчистените слухове не се размесват обратно в колодата. Ако картите в колодата със слухове свършат, тя НЕ се размесва (формира) наново. Ако има предписание Повелителят да изтегли слух но в колодата вече няма достъпни карти, той просто не тегли карта.

ОПИСАНИЕ НА КАРТА СЛУХ

1. Наименование: Тук е указано за какво се отнася слухът, а ако картата може да бъде играна само по време на определен акт, в ролята на напомняне е изобразена и иконата на акта (горе вляво).

Например: „Неизвестни съкровища” може да бъде играна и в двата акта.

2. Правила: тук са описани правилата за ефектите от слуха, включително, кога може да бъде пуснат (изигран).

Например: Изиграйте тази карта в началото на стъпката „Посещение на магазина”, в която и да е фаза от кампанията.

3. Икони за пътуване: Тук са изобразени икони пътуване, които се използват по време на стъпката „Пътуване” от фаза на кампанията.

4. Предистория: Тук се описва откъде и как се е появил слухът.

КАРТИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Има два вида карти приключение: единият вид, са някои от картите слух (описани по-горе), които дават възможността за изиграване на Странично (допълнително) приключение, а другият – картите Странично приключение, които дават същата възможност.

(Бел. прев. Защо трябва да е просто, когато може да се направи сложно..?)

И двата вида карти дават достъп до странични (допълнителни) приключения, които героите могат да изберат в стъпката „Избор на следващо приключение” по време на фаза от кампанията (виж по-нататък). Единствената разлика (да бе) между картите приключения - слухове и допълнителните приключения се състои в това, по какъв начин приключението става достъпно за изиграване:

	Картите приключения – слухове се играят от Повелителя така, както изисква текстът върху самите карти. След изиграване на такава карта, тя се поставя в центъра на масата и приключението става достъпно (виж по-нататък).

Картите допълнително приключение влизат в игра само като следствие на някакъв игрови ефект. Обикновено за това става дума в раздела „Награда” от Пътеводителя на приключението. След влизането на такава карта в игра, тя се поставя в центъра на масата и приключението става достъпно (виж по-нататък)

Всеки път когато играч (Повелителя или герой) пожелае да избере приключение по време на стъпката „Избор на следващо приключение” от фаза на кампанията, той може да избере всяко ДОСТЪПНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ: или от списъка на приключенията в кампанията или от картите приключение. Ако играчът избере втория вариант, той веднага започва подготовката на приключението по обичайните правила и според указанията в Пътеводителя.

(Бел. прев. Не забравяйте, че следващото приключение се избира от победителя в предходното.)

Преди изиграването на тези приключения, според обичайните правила се изпълнява стъпката Пътуване от фазата на кампанията. Само че, вместо иконите от картата на гърба на Пътеводителя, под внимание се вземат иконите, изобразени в горната част на съответната карта приключение (има ги и на двата модела карти). Тези икони се изиграват отляво надясно, както при път от картата, водещ до мястото на приключението.

Картите приключения остават в игра докато приключението описано в тях не бъде завършено или картата не бъде изчистена в следствие на игрови ефект. Те не се изчистват автоматично в началото на фаза от кампанията и може да съхраняват от сесия в сесия докато бъдат изпълнени.

Между приключенията, играчите са длъжни да съхраняват всички достъпни карти приключения в неутрална зона като напомняне, че тези приключения още не са започнати.

След победа на героите или Повелителя в Странично (допълнително) приключение, победителят може да съхрани съответната карта заедно с останалите си компоненти като напомняне за победата си.

КАРТИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ОТДЕЛНИТЕ АКТОВЕ
В горният ляв ъгъл на някои карти приключение е изобразен символът за Акт 1 или Акт 2. Тези приключения могат да бъдат изиграни само по време на съответния акт. Ако една или повече карти от Акт 1 се намират в игра, веднага преди Интерлюдията, героите са длъжни да изберат една от тях за изиграване (преди да се премине към Интерлюдията). След изиграването на това приключение всички други достъпни карти от Акт 1 се изчистват без никакви ефекти.
КРАЙ НА РАЗИГРАВАНЕТО НА КАРТИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В пътеводителя са изброени всички награди, които играчите получават за победа във всяко отделно приключение. След изиграването на карта приключение кампанията продължава нормално.
Никакви приключения, изиграни в резултат на карта приключение, не се отчитат при определяне на броя приключения, нужни за преминаването на определен Акт. Освен това, за играчите не е задължително изиграването на тези приключения за да приключат кампанията. Играчите игнорират всички изиграни карти приключение, когато определят в колко приключения е победил Повелителя и в колко героите по време на даден Акт.

Пример: Героите са спечелили приключението „Дебелият гоблин” по време на Акт 1 от кампанията „Руната на сенките”. В началото на следващата фаза от кампанията Повелителят изиграва картата слух „Златотърсач”. По време на стъпката „Избор на следващо приключение”, героите решават да изиграят това приключение и веднага започват подготовката за него.
В крайна сметка, победител в приключението се оказва Повелителят и той получава наградата, която му е отредена в Пътеводителя. За нея е казано, че играчите са длъжни да вкарат в игра допълнителното приключение „Въоръжени до зъби”. Повелителят намира тази карта и я поставя с лицето нагоре в игралната зона и това приключение е вече достъпно за избор по време на стъпката „Избор на следващо приключение” във фаза от кампанията по време на Акт 2.
Тъй като играчите са изиграли само едно от приключенията в списъка за Акт 1 от кампанията, те трябва да изиграят още две, преди Интерлюдията. 

КАРТИ СТРАНИЧНО (ДОПЪЛНИТЕЛНО) ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Картите Странично (допълнително) приключение са приключения, които се добавят към играта само в следствие на някои ефекти (такива, както награди в определени приключения).
На гърба на тези карти са описани особените награди, които героите или Повелителя може да получат ако победят в това приключение. Наградата се получава според инструкциите в раздела „Награда” от Пътеводителя на приключението. На картата е написано кога и как се използва нейната награда.
Картите допълнително приключение са двустранни, като и двете страни са достъпни за изучаване. Всеки играч, по всяко време, може да разгледа всяка страна от картата.

СХЕМА НА КАРТА СТРАНИЧНО (ДОПЪЛНИТЕЛНО) ПРИКЛЮЧЕНИЕ

1. Наименование: Тук е изписано името на приключението, а ако картата може да бъде играна само по време на определен акт, в ролята на напомняне е изобразена и иконата на акта.

2. Икони за пътуване: Тук са изобразени икони пътуване, които се използват по време на стъпката „Пътуване” от фаза на кампанията.

3. Предистория: Тук е описан историята на приключението.

4. Награда за Повелителя: Тук е описана специалната награда за Повелителя ако победи в приключението.

5. Награда за героите: Тук е описана специалната награда за героите ако победят в приключението.

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ПРИКЛЮЧЕНИЯТА
В това разширение са включени пет нови приключения за Descent: Journeys in the Dark Second Edition. Играчите могат да ги добавят към кампанията от основната игра с помощта на картите слухове.
Този Пътеводител на приключенията е написан по същата схема както пътеводителя на базовата игра. Играчите трябва да следват обичайните правила за подготовка, като разбира се отчитат и разликите указани в новите (допълнителни) правила.

ОБИКНОВЕНА И ЕПИЧНА ИГРА
Всяко от петте приключения в Пътеводителя може да се играе отделно, както самостоятелно приключение, следвайки обичайните правила за обикновена и епична игра, описани в базовата книга с правила на играта.
Когато играете приключение слух извън кампанията, просто следвайте правилата описани в базовата книга с правила. Ако не играете кампания, разделът „Награда” се пренебрегва.
Ако използвате разширението, когато играете обикновена или епична игра се използват правилата описани в тази книга с изключение на правилата за картите слухове. Новите герои, чудовища, тайни стаи, класове, предмети и състояния се използват съгласно правилата в тази книга. 




