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The Dragon’s Forge
Uitbreiding

“Het duurt decennia om een drakenei uit te laten komen… 
en dan jaren om een draak te trainen. Maar op het einde heb 

je een formidabele bondgenoot om magische wapens te 
maken voor wanneer je in gevecht gaat!”  

- Samwell the Wise.

Inhoud uitbreiding:

24 MEEPLES

De Dragon’s Forge vindt plaats jaren na de keizerrijk 
uitbreiding in een wereld die minder vredevol is dan de 

wereld die het ooit was.

4 KONINKRIJK KAARTEN 8 EPISCHE WAPENS 3 GEHEIME DOELEN

9 DRAKEN GLAS 4 OGRE KAARTEN
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A De smederij:
Plaats de 4 smederij 
tegels in een vierkant in 
het midden van het bord 
(zie het plaatje aan de 
rechterkant).

B Drakenglas:
Maak een stapel met de 
drakenglas kaarten en plaats ze 
met de afbeelding naar boven 
bij de edelstenen.

D Extra meeples:
Elke speler krijgt 2 
uitkijktoren en 1 draak 
van hun kleur.

1. Extra spel opbouw

C aanpassen van doelstellingen:
1)Verwijder alle eten doelstellingen 
van 16 overwinningspunten
2) onthul maar 2 ipv 3 eten 
doelstellingen.
3) schud de epische wapens dek 
en onthul er 1.



Om drakenglas te maken moet 
je een taak vervullen op een 
draak smederij tegel. Leg de 
benodigde type edelsteen af (gele 
draken vragen om goud, groen 
voor smaragd en blauw voor 
diamant) en dan krijg je een 
drakenglas kaart.

Drakenglas kaarten zijn 
geen edelstenen en hebben 
geen last van een effect 
welke gericht is op edelstenen. 
(bijvoorbeeld de dief Ogre kaart).
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2. Einde van het spel aanpassingen

3. Maken van drakenglas.

Wanneer je speelt met de Dragon’s Forge uitbreiding, 
moet je 4 doelen hebben gehaald om de einde spel fase 
aan te vangen.



Vanwege de extreme hitte van de vulkaan, wordt de 
drakensmederij gerund door de meester smid met Ogres als 
helpers (omdat zij resistent zijn tegen het vuur). Door het 
plaatsen van 3 dwergen op de smederij mag je drakenglas 
en Ogre kaarten spenderen om epische wapens te smeden. 
Epische wapens gelden als doelen om de eindfase in te 
gaan en zijn overwinningspunten waard zoals op de kaart 
aangegeven. Leg de Ogre kaarten af (zonder ze te activeren) 
en plaats het gebruikte drakenglas weer op de trekstapel.
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4. Het smeden van wapens

Bouwen: als een actie, leg een gouden edelsteen af en 
verwijder 1 van je dwergen van een mijn om er een 
uitkijktoren te plaatsen. De uitkijktoren bezet geen 
plek op de kaart. Er kan maar 1 uitkijktoren staan 
op 1 mijn.
Uitkijktoren eigenschappen:
1)Wanneer iemand een edelsteen 
krijgt van de mijn krijgt de eigenaar 
een gouden edelsteen.
2) Aan het einde van het spel geeft 
elke uitkijktoren in het spel de 
eigenaar 2 overwinningspunten.

5. Bouw een uitkijktoren
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Temmen: Als een actie, leg een Ogre kaart af en vervang een 
dwerg meeple bij je kampvuur met de draak. De dwerg gaat 
terug in de doos. De draak houdt alle raseigenschappen van 
zijn eigenaar (kleur).

6. Het temmen van draken

Draken eigenschappen:
1)Als een actie mag je een 
uitkijktoren op dezelfde kaart als 
de draak vernietigen. De kosten 
hiervoor is het afleggen van 
een Ogre kaart. De draak gaat 
niet terug naar het kampvuur.3) 

3)Draken tellen als 2 
dwergen voor het verslaan 
van monsters.

4) Aan het einde van het 
spel verliest het koninkrijk 
waar draken in staan 2 
overwinningspunten per 
draak. Deze straf geldt ook 
voor je eigen draak in jouw 
koninkrijk.

2) Draken mogen 
over muren vliegen.
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smeed 2 epische wapens
Smid:

Heb 2 uitkijktorens in het spel.
Ogre generaal:

Heb een draak in het spel en 2 drakenglas kaarten 
in je hand.

Draken temmer:

7. Nieuwe geheime doelen

Kijk naar de top 3 kaarten van het Ogre dek, kies 
er 1 en leg er 2 af.

Assistent:

8. Nieuwe Ogre kaarten 

Schud de nieuwe geheime doelen in het dek met de 
andere.

Schud de nieuwe Ogre kaarten in het dek met de andere 
Ogre kaarten.
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Gemaakt in China
Waarschuwing: Stik gevaar ! Niet te 
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Help & Support
Wanneer er problemen zijn met je spel 

componenten, contact ons support team 
via het volgende email adres: 
support@vesuviusmedia.com


