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РАЗПОЛАГАНЕ (Setup)

Изберете приключение от Пътеводителя на приключенията, сглобете картата на първата Част, и поставете вратите (ако има такива). Изберете играчът, който ще бъде Повелителя.

Сортирайте и поставете в игралната зона всички маркери за Нараняване (щета) file_0.jpg

file_1.wmf

, Умора file_2.jpg

file_3.wmf

 и Състояние.

Разбъркайте добре картите за Търсене и поставете колодата с лицето надолу. Сортирайте картите за Състояние в колоди по видове.

Зарове: Атакуващ зар (син), Енергийни зарове (червени и жълти) и Защитни зарове (кафяв, сиви и черен).

Хвърлянията не са ограничени от броя на заровете в играта и играчите не са ограничени от броя на маркерите в играта.

Когато повече от един от играчите иска да използва някаква Способност или Умение въз основа на едно и също Условие за активиране, играчът, който е на ход в момента решава в каква последователност да стане това. Когато изтощите карта, я завъртате (тапвате) на 90° за да покажете, че сте използвали нейната способност. Изтощена карта не може да бъде използвана докато не се презареди.

1. Разполагане на герой. Всеки играч (герой) избира 1 Активираща карта и взима маркерите на героя си, които съответстват на цвета й. Играчите решават кои герои ще управляват, след което всеки взима таблета и фигурата на този, с когото ще играе.

Всеки играч избира за своя герой Клас, който съответства на Архетипа му и взима съответната колода карти. В нея се съдържат началната екипировка и Началните умения, асоциирани с избрания Клас. Не може двама герои да бъдат от един и същ Клас. Всяка колода на клас, който не е избран, се връща в кутията на играта.

Всеки герой започва играта с някакво базово умение (карта, без определена цена в точки опит) и екипировка от колодата на своя Клас. По време на базова игра, всички останали карти от колодата се връщат в кутията, защото те се използват само при игра в Кампания и при Епична игра.

Всеки от играчите разполага фигурата на героя си върху картата, в зоната указана в Пътеводителя на приключенията (обикновено, това е Входа).

2. Разполагане на слугите на Повелителя. В избраното приключение е описан видът и броя на групите чудовища. Вземете картите за Акт 1 (Act I) на указаните и / или избрани групи чудовища. Ако е определен конкретен лейтенант, вземете маркерът и картата му за Акт 1 (Act I).

Изпълнете инструкциите за разполагане за съответното приключение.

Разбъркайте 15-те базови карти от колодата на Повелителя. При базова игра, върнете останалите карти на Повелителя в кутията (те се използват само при игра в Кампания и при Епична игра).

Изтеглете толкова карти на Повелителя, колкото са героите в игра, и с тях формирайте началната си ръка.


ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИГРА (Order of play)

Един рунд се състои от ходовете на всички играчи в произволен, съвместно определен ред. Ако играчите не могат да постигнат съгласие за поредността на ходовете си, те ги изиграват последователно по часовниковата стрелка, започвайки от играчът, който седи вляво от Повелителя. Всеки играч приключва напълно хода си преди да започне ходът на следващия.

След, като героите приключат ходовете си, идва ред на Повелителя. След като и Повелителят приключи своя ход, рундът приключва и започва нов.

ХОД НА ГЕРОЙ

Ходът на всеки активен герой се състои от следните стъпки, изпълнени подред:

1. Начало на хода: Всички ефекти от вида „до началото на следващия ви ход”, засегнали героя в миналия рунд приключват.

1.1. Можете да използвате всякакви способности с условие за активиране „в началото на хода ви”.

1.2. Длъжни сте, да изпълните изискванията на всички карти за Състояние, които имате, и които се активират „в началото на хода ви” (както например “DISEASED” и “POISONED”)
 
1.3. Презареждате всички изтощени карти, като ги завъртате на 90°, обратно в нормалното им положение.

2. Екипиране на предмети: Ако желаете да екипирате героя си с различни предмети, трябва да го направите в тази стъпка. Картите на всички не екипирани предмети се обръщат с лицето надолу и не могат да бъдат използвани в този рунд.

3. Предприемане на действия: По време на хода си, героите разполагат с две действия, които могат да извършат в произволен ред. Не е задължително да се използват и двете. Обикновено едно действие трябва да бъде завършено напълно, преди да се предприеме следващото. Можете да предприемете следните действия, като всяко от тях (с изключение на Изправяне) може да бъде извършено два пъти:

Атака
Придвижване (Move)
Почивка (Rest)
Използване на други действия file_4.jpg

file_5.wmf

 и способности
Отваряне / затваряне на врата
Свестяване (Revive) на паднал герой
Търсене
Специално действие
Изправяне (ходът ви приключва)

4. Край на хода

Обръщате активиращата си карта с лицето надолу за да маркирате, че ходът ви е приключил. Започва ходът на следващия герой. След като активиращите карти на всички герои бъдат обърнати с лицето надолу, започва ходът на Повелителя.


ХОД НА ПОВЕЛИТЕЛЯ

По време на хода си, Повелителят изпълнява подред следните стъпки:

1. Начало на хода: Всички ефекти от вида „до началото на следващия ви ход”, засегнали Повелителя в миналия рунд приключват.

1.1. Изтеглете 1 карта на Повелителя.

1.2. Изиграйте произволен брой карти с условие за активиране „в началото на хода ви”.

1.3. Презареждате всичките си изтощени карти като ги завъртате на 90° обратно в нормалното им положение.

2. Активиране на чудовища: Активирате всяка група чудовища поотделно и последователно* в произволен ред. Трябва да активирате всички групи по време на хода си дори, чудовищата в тях да не предприемат никакви действия.

* Последователно означава, че трябва да активирате всички чудовища от една група, преди да преминете към активирането на друга група и на чудовищата в нея.

Всяко чудовище, което активирате, може да предприеме до две действия:

Придвижване
Също както при герой, с изключение на това, че НЕ можете да изразходвате точки file_6.jpg
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 за да получите допълнителни точки file_8.jpg
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, защото чудовищата (и лейтенантите) нямат показател Издръжливост file_10.jpg

file_11.wmf

.

Атака
Само по 1 атака за активация.
	Всичко е както при героите.
	Видът на атаката (близък бой / от разстояние) е отбелязан върху картата на чудовището.

Действие: някои слуги, притежават маркирани с file_12.jpg
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 уникални действия върху картите си. Ако такова действие, може да се тълкува* като атака, то изчерпва позволената при тази активация 1 атака.

*Тълкуване: не всяко действие, от което един или повече герои получават щети се тълкува като атака.

Пример 1: Ако изберете действието file_14.jpg
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 Fire, с което елементалът ви става огнен, то се тълкува като атака и не можете да атакувате повече с това чудовище.

Пример 2: След като атакувате герой с еттин – главатар, можете срещу едно действие да използвате и способността му file_16.jpg
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 Throw, защото тя не се тълкува като атака (въпреки че след неуспех при теста героят получава щета).

Отваряне /затваряне на врата.
Чудовище, което предприеме действие Отваряне или Затваряне на врата, може да отвори или затвори врата в съседство на полето, върху което се намира. Някои врати са заключени или запечатани: направете справка за инструкции в Пътеводителя на приключението.

Специално действие (различни карти и / или приключения, позволяват на чудовищата да извършват различни специални действия file_18.jpg
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. Те, или са ясно упоменати в текста като „действие”, или са маркирани с file_20.jpg

file_21.wmf

).

Карти на Повелителя
Изиграването на картите на Повелителя е безплатно и няма ограничение за количеството, което Повелителя може да изиграе по време на хода си. Във всяка карта е отбелязано, кога може да бъде изиграна. Две карти с едно и също име, не могат да бъдат изиграни срещу една и съща цел, в отговор на едно условие за активация или върху едно и също чудовище.

След изпълнението на карта на Повелителя, тя се поставя с лицето си нагоре върху колодата с изчистени карти. Когато бъде изтеглена и последната карта от Колодата на Повелителя, колодата с изчистени карти се разбърква и от нея се формира нова Колода на Повелителя.


КРАЙ НА РУНДА

Всеки герой обръща активиращата си карта с лицето нагоре. Започва следващият рунд.


ДЕЙСТВИЯ ПО ВРЕМЕ НА ХОДА НА ГЕРОЙ

1. Атака

Герой, който предприеме действие Атака може да използва едно от екипираните си оръжия за да атакува поле с чудовище на него. 
С оръжие за близък бой (икона – брадва) може да бъде атакувано само съседно на фигурата на героя поле. С оръжие за атака от разстояние (икона – лък), може да бъде атакувана цел върху всяко поле, към което атакуващия има ПВ (пряка видимост).

Една атака се състои от следните няколко стъпки:

3.1.1 Деклариране на оръжието, което ще бъде използвано.
3.1.2 Хвърляне на атакуващия набор зарове.
3.1.3 Проверка на обсега (Range).
3.1.4 Използване на file_22.jpg
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.
3.1.5 Изчисляване на потенциалните щети.

2. Придвижване (Move)

Дистанция (в брой полета) = скоростта file_24.jpg
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 на героя.
2 действия придвижване = удвоена дистанция.
Можете да прекратите движението си, за да извършите друго действие и после да довършите Придвижването.
Не можете да преминавате през полета с препятствия или неприятелски фигури (блокирани полета).
Можете да се придвижвате диагонално (вкл. покрай ъгли и между препятствия).
Не може да приключвате придвижването си върху поле с друга фигура (блокирано поле).
По време на хода си – преди, по време, или след като извършите действие – можете да изразходвате точки file_26.jpg
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 за да получите допълнителни точки file_28.jpg
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 в съотношение 1:1. Не можете да направите това, ако вече имате точки умора file_30.jpg
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 равни на Издръжливостта ви.
Не можете да преминавате през стените по продължение ръба на картата, но в някои приключения е позволено движение извън нея, като застанете на гранично поле и изразходвате 1 точка file_32.jpg

file_33.wmf

.

2.1. Размяна на предмети
По време на своето придвижване, герой може да даде неограничен брой предмети, реликви и карти за търсене на герой в съседно поле, но не може да приема нищо в замяна. Екипировка получена по този начин, може да бъде екипирана в началото на следващия ход на получателя.
Карти – клас  (вкл. началната екипировка) не може да бъдат разменяни.

Забележка: Предметите от картите търсене не се приемат за екипировка и може да се използват без специално да се екипират.

3. Почивка (Rest)

Герой, който предприеме почивка (Rest), в края на хода си изчиства напълно цялото количество умора file_34.jpg

file_35.wmf

, което е натрупал. Като напомняне, поставете маркер върху Активиращата си карта. След края на хода си, когато я обърнете, приберете маркера на героя и изчистете всички маркери – умора file_36.jpg
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 от таблета му.

4. Използване на други действия file_38.jpg
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 и способности

Герой може да използва умение изискващо действие file_40.jpg

file_41.wmf

, описано в някоя от картите на неговия клас. Ако умението позволява извършването на атака, се прилагат нормалните правила за атака.
Ако върху картата е отбелязано, че действието file_42.jpg
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 изисква определено количество file_44.jpg
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, героят трябва да изразходва нужните точки file_46.jpg
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 от Издръжливостта си за да го използва или за да активира способност с условие „изтощете тази карта” или „използвайте тази карта”.
Герой не може да използва точки file_48.jpg
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 надвишаващи издръжливостта му file_50.jpg
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. Ако действието file_52.jpg
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 изисква да го направи или умората му е равна на Издръжливостта му, той не може да го изпълни докато не се възстанови напълно или частично.

5. Отваряне / затваряне на врата

Герой или чудовище, което предприеме действие Отваряне или Затваряне на врата, може да отвори или затвори врата в съседство на фигурата му. Някои врати са заключени или запечатани: направете справка за инструкции в Пътеводителя на приключението.
Когато врата бъде отворена, премахнете я от картата и я поставете в съседство. Ако по-късно бъде затворена я върнете на оригиналната й позиция. Фигура не може да преминава или да трасира ПВ през затворена врата.
Полетата между които има врата не се приемат за съседни.

6. Свестяване (Revive) на паднал герой

Герой, който предприеме действие Свестяване, може да свести герой, чиито маркер се намира върху съседно на фигурата му поле. Играчът на поваления герой хвърля два червени зара и възстановява точки Живот съответни на file_54.jpg
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 от хвърлянето и точки file_56.jpg

file_57.wmf

 съответни на file_58.jpg

file_59.wmf

. Маркерът на свестения се заменя с фигурата му.
Ако в полето с маркера на героя има друга фигура, фигурата на свестения герой се поставя върху най-близкото свободно поле по избор на играча му.

7. Търсене

Герой, който се намира в съседство или върху поле, на което има маркер за търсене може да предприеме това действие и да го изследва за някакви полезни предмети. Обърнете маркера с лицето нагоре и го изчистете. Ако маркерът не е Уникален – изтеглете карта за търсене.
В някои приключения се използва маркер, който представлява Уникален за приключението предмет. Когато бъде разкрит, не теглете карта, а се консултирайте с Пътеводителя на приключенията.
Някои карти за търсене могат да се използват еднократно (Flip this card over…). След като използвате такава карта, обърнете я с лицето надолу и я запазете в игралната си зона.

8. Специално действие file_60.jpg
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По време на приключенията и кампаниите, героите може да придобият предмети от Tърсене, от  Mагазин или Реликви, които изискват действие file_62.jpg

file_63.wmf

. Тези действия могат да бъдат предприемани по същия начин, както действията за използване на умения или картите Клас на героя. Някои Подвизи, също изискват действие file_64.jpg

file_65.wmf

.
В някои приключения, има специфични за тях действия file_66.jpg

file_67.wmf

, които може да бъдат предприемани от героите.

9. Изправяне (ходът ви приключва)

Повален герой може да предприеме само едно действие: Изправяне. Това действие може да бъде извършвано само от повалени герои. За да се изправи героят, играчът му хвърля 2 червени зара и възстановява точки Живот съответни на file_68.jpg
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 от хвърлянето и точки file_70.jpg
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 съответни на file_72.jpg

file_73.wmf

. Маркерът на изправилия се, се заменя с фигурата му. Активиращата му карта се обръща с лицето надолу за да се отбележи, че ходът на героя е приключил (не може да бъдат предприемани никакви допълнителни действия).
Ако в полето с маркера на героя има друга фигура, фигурата на изправилия се герой, се поставя върху най-близкото свободно поле по избор на играча му.

ПОДВИГ

Всеки герой може да извърши Подвигът, който е описан върху таблета му. Някои подвизи изискват действие file_74.jpg
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 за да бъдат извършени.
Подвигът на всеки герой може да бъде извършван само по веднъж във всяка отделна част от приключението; след като извършите Подвиг, обърнете таблета на героя със задната страна нагоре, за да го отбележите.
В началото на следващата Част, таблетът отново се обръща с лицето нагоре и Подвигът на героя става отново достъпен.

ТЕСТ НА АТРИБУТИ

Героите и лейтенантите на Повелителя имат по 4 атрибута:

file_76.jpg
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	Сила (Might)
file_78.jpg
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	Мъдрост (Knowledge)
file_80.jpg
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	Воля (Willpower)
file_82.jpg
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	Бдителност (Awareness)

За да бъде извършен тестът на някой от тези атрибути се хвърлят 1 сив и 1 черен от защитните зарове. Ако броя на file_84.jpg

file_85.wmf

 от хвърлянето е по-малък или равен на показателя – тестът е успешен. В противен случай тестът е неуспешен.
Чудовищата, бойци или главатари, автоматично се провалят при тест на атрибутите.
Карти или способности свързани със защитни зарове не се прилагат, освен ако не е специално упоменато.


ЕКИПИРОВКА

Герой може да съхранява неограничен брой предмети (карти Магазин, Клас и Търсене), но не може да екипира едновременно повече от:

	един предмет с две ръце изобразени в долния ляв ъгъл на картата му
	до два предмета с една ръка изобразена в долния ляв ъгъл на картите им
	един предмет с броня изобразена в долния ляв ъгъл на картата му
	до два предмета с пръстен изобразен в долния ляв ъгъл на картите им


Картите на неекипираните предмети се обръщат с лицето надолу.
Предметите от Магазин и Клас могат да се използват само ако са екипирани.

Картите, без поне една от тези икони (ръка (ръце), броня или пръстен), може да се екипират без никакви ограничения. Поставят се с лицето нагоре, около таблета на героя и могат да бъдат използвани съобразно написаните върху тях указания.

Пример: Герой дава на друг герой, чиито ход вече е приключил, картата търсене: Warding Talisman. Ако в последствие вторият герой бъде атакуван от чудовище и ако желае може да използва талисманът без да е преминал фазата „екипиране” по време на следващия си ход, тъй като тази карта не се приема за екипировка.

БИТКА

Стъпки и последователност при атака:

3.1.1. Обявяване на Оръжие и Цел
Герой може да използва едно от екипираните си оръжия за да атакува поле с чудовище на него.
С оръжия за близък бой може да се атакува само съседно поле.
С оръжия за атака от разстояние, може да се атакува цел към която има ПВ (пряка видимост).

Атакуващият избира поле за атаката си. Върху избраното поле, трябва да се намира една вражеска фигура, която ще стане Цел на атаката. Когато герой атакува голямо чудовище (което заема повече от 1 поле), той е длъжен да каже, кое именно поле атакува. Това е от особена важност при атака с Взрив (Blast). Може да бъдат атакувани само полета, намиращи се в ПВ на атакуващия. В близък бой могат да бъдат атакувани само съседни полета. При атака от разстояние могат да бъдат атакувани всички полета към които има ПВ (вкл. съседни). Герой може да атакува или с едно от екипираните си оръжия, или с голи ръце. С голи ръце може да се атакува само съседно поле и се хвърля само 1 син зар. По време на атака се използват само способностите на избраното за нея оръжие; ако героят е екипиран с две оръжия, способностите на второто се игнорират.
Чудовищата не могат да се екипират с оръжия. Видът на атаката и заровете хвърляни за нея от чудовище са описани върху картата му.

Пряка видимост (ПВ)
За да имате ПВ към поле, трябва да можете да прекарате права НЕПРЕКЪСНАТА линия между който и да е ъгъл от полето на атакуващия и който и да е ъгъл на полето на Целта. Ако линията преминава през ръба на картата, врата или блокирано поле (поле на което има фигура или препятствие), към желаната Цел няма ПВ.
Ако линията преминава по продължение на страната на блокирано поле, няма ПВ към целта.
Ако линията само докова ъгъла на блокирано поле (без дори леко да преминава през него), към целта има ПВ и атаката може да бъде извършена.
Има ПВ към всяко съседно поле.

3.1.2. Хвърляне на заровете
Формирайте атакуващия си набор от заровете отбелязани върху картата на оръжието или чудовището, с което ще атакувате и с него извършете атакуващото си хвърляне. Ако някоя способност ви позволява да добавите зар към основния набор, го добавете преди хвърлянето.
Символът „Х” върху синия зар означава, че атаката е неуспешна и всички други резултати се пренебрегват.

Пример: атакувате със син и червен зар. На червения зар има file_86.jpg

file_87.wmf

, но на синия се пада „Х”. Атаката е неуспешна и вие не можете да използвате file_88.jpg

file_89.wmf

 за да намалите умората си file_90.jpg
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 или за каквото и да било друго.

Ако атаката е успешна, сумирайте резултатите от заровете за да определите нейната сила.

Ако контролирате фигура засегната от атака, създайте своя защитен набор от заровете описани върху таблета на героя (+ всички допълнителни зарове от екипировка или ефект от карта) или карта на чудовище и направете защитното си хвърляне. Ако някоя способност ви дава възможност да добавите зар към набора, го добавете преди хвърлянето.
Сумирайте резултатите от заровете за да определите колко от щетите бихте могли да блокирате.
Ако от една атака са засегнати няколко фигури едновременно, за всяка от тях се прави отделно защитно хвърляне.

Приема се, че заровете за атака и защита се хвърлят (или са хвърлени) едновременно.

След като бъдат извършени атакуващо и защитно хвърляне, играчите могат да използват способности, които им позволяват да хвърлят отново един или повече зарове. Карти и способности, в които изрично се споменават защитни зарове се прилагат само към защитно хвърляне срещу определена атака (освен ако не е отбелязано друго).

3.1.3. Проверка на обсега (range)
За да се определи Дистанцията при атака от разстояние, се броят полетата до полето на Целта, започвайки от съседно поле по ваш избор. Сборът на числата върху заровете от атакуващото хвърляне определят максималния обсег (range) на атаката. Ако максималният обсег не е равен или по-голям от Дистанцията до Целта, атаката е неуспешна, освен ако обсегът й не може да бъде увеличен.
При преброяването на полетата за атака или прилагане на способности, се игнорират всички особености на терена, които не са препятствия. Ако някоя способност засяга фигури в радиус от определен брой полета, ПВ не е необходима, освен ако не е отбелязано друго.
Когато броите полета за прилагането на Умние, не можете да включите и полетата от другата страна на затворена врата, защото те не се приемат за съседни.

3.1.4. Изразходване на допълнителна енергия file_92.jpg
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Ако от хвърлянето за атака са се паднали един или повече енергийни заряда (surges) file_94.jpg

file_95.wmf

, атакуващият играч може да ги изразходва по различни начини. Оръжия, Способности, Умения и Предмети могат да имат възможността да ги използват. Атакуващо чудовище може да използва file_96.jpg
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 за да активира особена Способност указана на картата му.
Всеки file_98.jpg
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 от хвърлянето може да бъде използван само веднъж при тази атака.
Всяка възможност за използване на file_100.jpg
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, също може да бъде активирана само веднъж при тази атака.
Ако атакуващият има две различни възможности за използване на file_102.jpg

file_103.wmf

, които имат еднакъв ефект, той може да активира и двата, ако разполага с достатъчно file_104.jpg
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.


Например: оръжието от началната екипировка на Клас Берсерк (Berserker): Chipped Great Axe.

Само един file_106.jpg

file_107.wmf

 може да бъде използван от атакуващ герой за да намали с 1file_108.jpg
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 умората си.

Внимание: 
	възможностите на file_110.jpg
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 могат да бъдат активирани само по време на атака (освен ако не е изрично указано нещо друго). 

възможностите на file_112.jpg
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 могат да се използват само след успешна атака. Единственото изключение е при атака от разстояние и възможност с използването на file_114.jpg
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 да бъде увеличен обсегът й.

Пример 1: атакувате със син и червен зар. На червения зар има file_116.jpg
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, но на синия се пада „Х”. Атаката е неуспешна и вие не можете да използвате file_118.jpg
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 за да намалите file_120.jpg
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 си или за каквото и да било друго.

Пример 2: герой атакува с екзотичния си арбалет ((crossbow) от Магазин Акт 1) и разполага с file_122.jpg

file_123.wmf

 от хвърлянето си, но обсегът на атаката му се оказва с 1 по малък от необходимото. Арбалетът обаче дава способност „file_124.jpg
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: +1file_126.jpg
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 and move the target one space (+1file_128.jpg
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 и придвижете Целта с едно поле)”. Логичният въпрос, който всеки хитрец би си задал е: „Добре де, не мога ли да преместя целта с едно поле към героя си и по този начин да я вкарам в обсега?”. Верният отговор е НЕ, не можете защото атаката е неуспешна и това не ви позволява да използвате file_130.jpg

file_131.wmf

.

3.1.5. Изчисляване на нанесените щети.
Приема се, че атакуващият и атакуваният играчи, са хвърлили заровете си едновременно. Този, който се защитава, сумира всички file_132.jpg
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 от хвърлянето си, като всеки file_134.jpg
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 блокира 1 щета (1file_136.jpg
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) от атаката (излишъкът се игнорира). Защитаващият се понася всяка щета, която не е блокирана.
Понесените щети се отчитат като се поставят маркери за Нараняване file_138.jpg

file_139.wmf

 върху таблета на героя или до фигурата на чудовището. Ако щетите са равни на или надвишават жизнените й точки, фигурата е победена.
Защитните зарове се използват да предотвратят щети само по време на атака, но не и при щети нанесени от някакво Умение или Способност.

Например: Повелителят използва Способността Хвърляне (Throw) на своя еттин – главатар. Героят тества своята file_140.jpg

file_141.wmf

, но тестът е неуспешен. Съответно, Повелителят премества фигурата му на до 3 полета и героят получава 1file_142.jpg
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 (когато се пльосне на земята). Героят не може да хвърли защитен зар за да опита да предотврати тази щета.

КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ ПРИ АТАКА

Взрив (Blast)
Тази атака засяга всички съседни на полето на Целта полета. Резултатът от атакуващото хвърляне се прилага към всяка от засегнатите фигури. Всяка засегната фигура извършва защитното си хвърляне поотделно. ПВ и Обсег са необходими само до полето на Целта.
Атаката с Взрив засяга и вражески и приятелски фигури. Всяка фигура може да бъде засегната от Взрив само веднъж за една атака.

Пронизване (Pierce)
Атаката игнорира толкова file_144.jpg
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 от защитното хвърляне (или други способности) на Целта, колкото е рангът на Пронизването. Пронизванията от няколко различни източника се сумират.

Пример: споменатият в един от по-горните примери екзотичен арбалет, освен всички останали гадости, има и Pierce 1 (Пронизване: Ранг 1) което действа винаги. Това означава, че винаги, когато бъде извършена успешна атака с това оръжие, се премахва 1file_146.jpg
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 от защитното хвърляне на Целта.

Досег (Reach)
Позволява на фигура използваща атака за близък бой да набележи и атакува Цел на до 2 полета от себе си, вместо само върху някое съседно поле. Необходимо е до Целта да има ПВ.

Наранявания (щети) и точки Живот
Когато герой получи наранявания, вземете съответното количество маркери Нараняване file_148.jpg

file_149.wmf

 и ги поставете върху таблета му. Когато нараняванията на герой или чудовище станат равни на точките му Живот, тази фигура незабавно се приема за победена. Когато бъде победено чудовище, фигурата му се премахва от картата и то напуска играта докато не бъде отново призовано от Повелителя, ако това е възможно. Когато бъде победен герой, той е Повален.

Повален
Когато бъде победен герой, той незабавно получава умора (fatigue) file_150.jpg
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 равна на Издръжливостта му (Stamina), и наранявания (щети) равни на Живота му (Health) (ако е победен по някакъв друг начин, а не от директна атака).
Фигурата му се премахва от картата и се заменя с един от маркерите на героя. Изчистете всички карти Състояние, които имате. Повелителят може незабавно да изтегли карта от колодата си.
Герой не може да използва Умения и Способности докато е повален, освен ако ефектът им не го позволява. Той не може да получава карти Състояние и е имунизиран срещу всякакви атаки и повечето способности на другите герои.
Героите не могат да получават умора отвъд своята Издръжливост и щети отвъд Живота си дори, когато са повалени.
Герой, който е повален, може да възстанови щети чрез друг герой, който използва Умение, Способност или отвара и да бъде свестен. Ако възстанови дори 1 щета, маркерът му незабавно се заменя с фигурата му и той може да предприема действия както обикновено по време на следващия си ход.
Поле, на което има маркер на герой се приема като свободно за други фигури по отношение на придвижването им. Повалените герой не блокират ПВ (пряката видимост).
Освен ако на бъде свестен от друг герой, поваленият герой може да предприеме само едно действие по време на следващия си ход: Изправяне.
Атака на чудовище не може засегне повален герой или да го използва за Цел. Другите герои мога да използват повален герой за Цел само на Умения и Способности, които могат да възстановят някакво количество от щетите му. По отношение на това изключение, маркерът на героя се третира като герой дори, ако друга фигура заема същото поле.

Умора и Издръжливост
Героят ви може доброволно да получава маркери умора file_152.jpg
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 за да използва Уменията си или допълнителни точки за придвижване, но само до нивото на своята Издръжливост (Stamina). Поставете цената в маркери, върху таблета на героя си. 
Герой, принуден да получи умора над издръжливостта си, вместо това получава щети, равни на точките умора с които тя е надвишена.

Пример: да предположим, че герой е изразходвал напълно издръжливостта си, и е толкова уморен, че „две не вижда” (само 1-3, 1-3. 1...), но шляпа криво-ляво по картата, щото мисия изпълнява. Обаче оная гад, Повелителя му играе един к. капан (да речем Poison Dart) и героят (щото е наистина скапан) се проваля на теста, в резултат на което получава пълен комплект: 1file_154.jpg
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, 1file_156.jpg
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 и Натравяне (Poison) на всичкото отгоре. Да де, ама нали Умората му е равна на Издръжливостта му, та резултата става: 2file_158.jpg
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 и Натравяне (Poison) на всичкото отгоре.


Състояния
Някои умения и ефекти могат да предизвикат Състояния, както и някои атаки, които също имат file_160.jpg
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способността да предизвикат Състояние. Ако атаката причини поне 1file_162.jpg
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 (след защитното хвърляне), Целта изпада в определеното Състояние.
Когато герой изпадне в определено Състояние, до таблета му се поставя съответната карта. Когато чудовище изпадне в определено Състояние, до фигурата му се поставя съответния маркер. Фигура, не може да бъде засегната от едно и също Състояние повече от веднъж по едно и също време.

МАРКЕРИ МИСИЯ

Фигурите мога да взимат маркери за Мисия предприемайки специално действие, когато се намират в съседство или върху тях. Маркерът се поставя или върху таблета на героя или под фигурата на чудовището. Докато фигура носи маркер за Мисия, никоя друга фигура не може да го вземе.
Фигура може да пусне маркер за Мисия върху съседно поле срещу едно действие. Когато фигура носеща маркер бъде победена, той се поставя на полето на което е била победена и вече може да бъде взет от друга фигура.

ЧУДОВИЩА

Чудовищата се разполагат и активират на Групи, чиито максимален размер се определя съобразно броя на героите, които са в игра. Всички чудовища от един вид са част от една и съща Група, като броят на бойците и главатарите в нея може да варира. Ефект, който засяга Група, засяга всички чудовища в нея. Освен ако не се играе Кампания или Епична игра, винаги се използват картите на чудовища от Акт 1 (Act I).
Големите чудовища заемат повече от едно поле от картата. Когато ги придвижвате, изберете едно от полетата, които заемат и си представете, че чудовището се „смалява” до него. После го придвижете така, както придвижвате малко чудовище. Когато придвижването на чудовището завърши или бъде прекъснато го поставете така, че полето върху което е приключило придвижването му, да е едно от полетата върху които е стъпило. Можете да променяте ориентацията на чудовището (да го завъртате), но ако не може да се побере изцяло върху картата, то не може да приключи (да прекъсне) придвижването си върху това поле. Приема се, че е стъпило върху полето, върху което е приключило придвижването си и тогава се „уголемява” до нормалния си размер.
Големите чудовища навлезли (по време на придвижването си или след като спрат) изцяло в поле с особен терен са засегнати от него, както всяка друга фигура. Когато преминат през или приключат придвижването си върху особен терен, проверете в правилата какъв е ефектът му върху тях.
Лейтенантите се контролират от Повелителя. Те са представени с маркери но се третират като фигури на чудовища във всички случаи, освен ако не определено друго. Всеки лейтенант се приема за своя собствена група.

СПЪТНИЦИ (Familiars)

Спътниците са представени с маркери и не могат да бъдат Цел на атака или засегнати от такава, освен ако не е споменато друго. Героят може да активира спътникът, когото контролира веднъж по време на хода си (преди или след като извърши действията си). Това не изисква действие, но не може да бъде прекъсвано от друго действие.

Пример: Героят може да призове и управлява Пресъживим (Reanimate) и в същото време притежава карта Клас (Necromancer) Fury of Undeath, която му позволява срещу едно действие да го активира още веднъж по време на хода си. Възможните варианти са:

1. Активира Пресъживимия > извършва някакво действие > срещу второто си действие активира картата Fury of Undeath > активира Пресъживимия за втори път.
2. Извършва някакво действие > срещу второто си действие активира картата Fury of Undeath > активира Пресъживимия два пъти последователно.

Невъзможен вариант: срещу първото си действие активира картата Fury of Undeath и активира Пресъживимия > извършва някакво действие > активира за Пресъживимия втори път.

Активираният спътник може да предприеме действие придвижване, ръководейки се от правилата за придвижване на герой. По време на придвижването си, спътниците третират всички специални терени (различни от препятствие) като „Вода”. Могат да предприемат допълнително действие, ако това е отбелязано върху картата им. Ако не е указано друго, тези действия могат да бъдат изпълнени по време на придвижването, както при героите. Ако върху картата на спътника не е указано допълнително действие, това означава, че всичко, което той може да направи по време на активирането му е да се придвижи на до толкова полета, колкото е Скоростта му.
Обикновено спътниците не блокират ПВ или придвижването, освен ако не е отбелязано друго. Всяка фигура може да приключи придвижването си върху полето, на което се намират, както и те могат да приключат придвижването си върху поле с фигура на него.
Някои спътници блокират ПВ и придвижването, но се третират като приятелски фигури при придвижването на героите. Те могат да бъдат Цел и да се засягат от атаките на чудовищата, от способностите на героите и от картите на Повелителя, които могат да се използват върху герои. Ако са подложени на тест на атрибути, те автоматично се провалят. Тези спътници са податливи към въздействието на терена и могат да бъдат засягани от състояния.

ТЕРЕН

Препятствия (обградени с червена линия). Блокират ПВ.

Вода (обградена със синя линия). Коства 2 точки скорост file_164.jpg
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 за да се влезе в нея. Голямо чудовище, завършило придвижването си върху съседно на водата поле, може да постави част от базата си върху нея без да понесе никакви последствия от това.

Яма (обградена със зелена линия). Фигурата попаднала в нея понася 2file_166.jpg
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 и действието й придвижване приключва. Фигурата има ПВ само към съседните полета и само от тях има ПВ към нея. Падналата в яма фигура може да извърши само едно, единствено специално действие: Катерене. След като предприеме това действие, фигурата се поставя на най-близкото свободно поле по избор на играча, който я контролира.
Фигурите не могат да прескачат ями.
Голямо чудовище бива засегнато от яма само ако след като приключи придвижването си, изцяло се намира в нея.

Лава (обградена с жълта линия). Фигура попаднала в лава понася 1file_168.jpg
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. Всяка фигура, която приключи хода си върху поле с лава, незабавно е победена. Повалените герои поставят маркера си върху най-близкото свободно поле, в което няма лава.
Голямо чудовище е победено само ако изцяло се намира върху лава.

Забележки
1. Голямо чудовище, понася 1file_170.jpg
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 само когато се придвижи през поле с лава докато е „смалено”.
2. Голямо чудовище, което приключи придвижването си до поле с лава и после се „уголеми” до нормалния си размер така, че част от него се намира върху поле(та) с лава не понася никакви щети.
3. Герой, който е попаднал върху поле с лава заради Способност на чудовище (например Throw) или използвана карта на Повелителя (например Dark Charm) незабавно понася една или повече (ако например след успешно прилагане на Dark Charm, Повелителят му заформи една „гореща” разходка) щети. Но! Ако въпреки получените щети, героят все още не е повален и има останали точки живот, той може да се измъкне от лавата по време на следващия си ход. 

Забележки на преводача
Играта е С Т Р А Х О Т Н А! Правилата й обаче, не са! На пръв поглед има противоречие в тези две твърдения, но истината е, че в този конкретен случай, нито едно от тях не пречи на другото да е вярно!

Като основа за този превод използвах това, което са сглобили dudes от: Universal Head • Design That Works • www.universalhead.com, но някои неща перифразирах, или добавих примери и забележки с цел, повече яснота. Въпреки, че добавките са от мен, те са съобразени с официалните отговори на FAQ дадени от производителя (FFG) и дизайнерите на играта.

Но, да се върнем на нашите овни (правилата де):

1. Това са кратки правила и не са чак толкова подробни както пълните, но краткостта е постигната за сметка на повторенията, а не за сметка на някаква важна информация.

2. От личен опит мога да твърдя, че когато, и въпреки упоритите опити на производителя, да ги напише колкото е възможно по-объркани, правилата бъдат овладени до степен на свободно използване и интерпретация, играчите придобиват шанс за едно ммм...Невероятно изживяване!

Надявам се с този превод да помогна на някого да достигне именно до този етап!

3. Каква е разликата между Способност и Умение? Ами в Способностите са уникални за всеки герой или чудовище и са нещо вродено.
Например: героят е способен да извърши еди-какъв си подвиг. 
Уменията от своя страна, са различни от Способностите, защото могат да бъдат придобивани (чрез закупуването на карти Клас например или с овладяването на нови оръжия и предмети).
Накратко: под Способности съм имал предвид всички възможни действия описани върху таблетите на героите и върху картите на чудовищата и лейтенантите, а под Умения, всичко останало. 

Piligrim
28.06.2013

P.S. Тези от вас, които имат по-висок показател file_172.jpg
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, сигурно са забелязали, че в долния край на всяка страница има линия. Предназначението й е, че ако клъцнете по нея разпечатаните листи, има голяма вероятност да ги поберете в кутията на играта без да ги сгъвате...

