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Η γέφυρα των Τρολ
Επέκταση

“Το Troll είναι μια ισχυρή δύναμη της φύσης. Είναι πολύ έξυπνο, χωρίς 
γνωστούς συμμάχους αλλά και κανένα πρόγραμμα. Όσον αφορά τη δική μου 
έρευνα δείχνει να είναι ασταμάτητο. Τα όπλα μας φαίνονται άχρηστα εναντίον 

του. Το Τρολ μπορεί να είναι αδίστακτο ... αλλά μερικές φορές ευγενικό.
Μπορεί εύκολα να καταστρέψει τις άμυνές μας ή να μας βοηθήσει σε στιγμές 

ανάγκης... όλα ανάλογα με τη διάθεσή του. 
Έχοντας ένα Τρολ μέσα στα περίχωρα μας πλησιάζοντας ο χειμώνας είναι το 
χειρότερο πράγμα που μπορεί ποτέ να μας έχει συμβεί ... αλλά επίσης και το 

καλύτερο. “- Samwell ο σοφός.

Περιεχόμενο:
9 ΚΆΡΤΕΣ ΒΆΣΙΛΕΙΩΝ 4 ΚΆΡΤΕΣ ΟΓΚΡ 16 ΚΆΡΤΕΣ ΠΕΡΙΆΓΩΓΗΣ

7 ΚΆΡΤΕΣ ΔΙΆΘΕΣΗΣ 1  ΚΆΡΤΆ ΚΎΚΛΟΎ ΤΗΣ 
ΦΩΤΙΆΣ

14 ΞΎΛΙΝΕΣ ΦΙΓΟΎΡΕΣ

ΛΎΚΟΙ

ΜΆΓΙΣΣΆΧΙΟΝΆΤΗΤΡΟΛΛ

ΠΟΎΛΙ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΕΦΎΡΆ
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A Η Γέφυρα του Τroll:
1) Τοποθετήστε τη κάρτα “το βασίλειο 
της λίμνης του Τρολ”
 σε 1 από τα 4 τετράγωνα στο κέντρο 
του ταμπλώ του παιχνιδιού.
2) Τοποθετήστε τις ξύλινες φιγούρες 
του Τρολ και της Γέφυρας 
στην κάρτα βασίλειο της λίμνης. 

B Ένα μανιασμένο κτήνος:
Ανακατέψτε τη στίβα με τις κάρτες διάθεσης 
και τοποθετήστε τη με την πρόσοψη προς τα 
πάνω δίπλα στο ταμπλώ του παιχνιδιού. 
Τοποθετήστε το πούλι διοδίων στο επάνω 
μέρος της κάρτας στην υψηλότερη θέση της 
στήλης της διάθεσης.

D Περιαγωγή:
Ανακατέψτε τη στίβα της περιαγωγής και 
τοποθετήστε τη να βλέπει προς τα κάτω δίπλα 
στο Ταμπλώ του παιχνιδιού.Αν σε οποιοδήποτε 
σημείο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η 
στίβα της περιαγωγής εξαντλείται από κάρτες, 
ανακατέψτε το σωρό των ξεσκαρταρισμένων 
καρτών περιαγωγής και αντικαταστήστε τη στίβα 
με την πρόσοψη προς τα κάτω. 

C Ογκρ:
Προσθέστε τις κάρτες Ογκρ 
από αυτή την επέκταση 
στη στίβα των καρτών των 
Ογκρ και ανακατέψτε.

1. Επιπρόσθετη ρύθμιση παιχνιδιών:



1.1 Το Τρολ

1) Δεν καταλαμβάνει θέση στην κάρτα του βασιλείου.
2) Όταν μετακινείται, αγνοεί τους τοίχους.
3) Δεν μπορεί να γίνει στόχος από κάρτες Ογκρ.
4) Δεν μπορείτε να σκάψετε στην κάρτα του βασιλείου στην 
οποία βρίσκεται.
5) Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, εγκαταλείψει το Ταμπλώ 
(π.χ. βρισκόταν σε πλακίδιο τέρατος 
όταν νικήσατε το τέρας), τοποθετήστε το Τρολ αμέσως πίσω 
στη γέφυρά του. 

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, ισχύουν οι 
ακόλουθοι κανόνες για το Τρολ:

1.2 Πληρώστε τα διόδια.
Τοποθετώντας νάνους στη γέφυρα του Τρολ, είστε σε θέση να
ελέγχετε τις ενέργειες του Τρολ. Για κάθε νάνο που τοποθετείτε
στην κάρτα της λίμνης, κατά τη διάρκεια της φάσης επίλυσης, εκτελείτε 
τα ακόλουθα ενέργιες με αυτή τη σειρά:
1) μετακινήστε το Τρολ μέχρι 2 κάρτες Βασιλείου
2) ρυθμίστε τη διάθεσή του
3) μετακινήστε το πούλι των διοδίων ένα σημείο προς τα κάτω στη 
στήλη της διάθεσης.
Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 3 νάνους στην κάρτα της λίμνης. 
Επιλύετε κάθε νάνο ξεχωριστά.

1.3 Περιαγωγή Τρολ
Εάν δεν ξοδέψετε ενέργειες για να μετακινήσετε το Τρολ 
στη σειρά σας, αυτό θα περιφέρεται μέσα στα εδάφη σας 
από μόνο του. Στο τέλος της φάσης λύσης σας, τραβήξτε 
μια κάρτα από το πακέτο περιαγωγής για να δείτε πού 
θα κινείται. Επιλύστε τη διάθεσή του (εάν ισχύει) και 
στη συνέχεια, μετακινήστε τα διόδια του Τρολ μία θέση 
παραπέρα στην στήλη της διάθεσης του.
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A

B

PAY THE TOLL TO CHOOSE WHERE THE TROLL 

THEN RESOLVE THE TROLL’S MOOD, IF 

1.4 Άλλαγή της διάθεσης του Τρολ
Αν το πούλι διοδίων βρίσκεται στο τελευταίο σημείο της στήλης 
διάθεσης και πρέπει να κινηθεί, η διάθεση του Τρολ αλλάζει. 
Πάρτε την τρέχουσα κάρτα διάθεσης και 
τοποθετήστε την στο κάτω μέρος της στίβας της διάθεσης. 
Τοποθετήστε το πούλι των διοδίων στο πρώτο σημείο 
της πρόσφατα αποκαλυφθήσας στήλης της διάθεσης 
της καινούργιας κάρτας. Η στίβα της διάθεσης  ποτέ δεν 
ανακατεύεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 
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Αφαιρέστε όλες τις ξύλινες φιγούρες από 
την τρέχουσα θέση του. 

Βίαιος:

Εάν η τρέχουσα θέση του παράγει κάρτες Ογκρ 
η παραγωγή διπλασιάζεται. Το κόστος των 
Ογκρ όμως παραμένει το ίδιο. 

Άρχηγός ομάδας πολέμου: 

Εάν η τρέχουσα θέση του είναι ένα ορυχείο, 
το ορυχείο παράγει το διπλάσιο ποσό των 
πολύτιμων λίθων που αναφέρονται. 

Μεταλλωρύχος:

Εάν η τρέχουσα θέση του είναι ένα τέρας, 
απαιτούνται 3 νάνοι για να νικήσουν το τέρας αντί 
των 5.

Ισχυρός:

1.5 Κάρτες διάθεσης:

Αν έχετε τουλάχιστον 1 νάνο στην ίδια θέση 
με το Τρόλ, πάρτε ένα δωρεάν χρυσό πολίτιμο 

Είδος:

Μετακινήστε όλους τους νάνους από 
την τρέχουσα θέση τους μέχρι 2 κάρτες 
βασιλείων μακριά. 

Τρομακτικός:

Το Troll περιστρέφει την τρέχουσα θέση του (το βασίλειο 
κάρτα) κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα. Αυτό συμβαίνει 
ακόμη και αν υπάρχουν άλλοι νάνοι πάνω στην κάρτα.

Διακοσμητής:
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Χρησιμοποιήστε αυτήν την κάρτα για να 
ακυρώσετε την επίδραση μίας κάρτας 
Ογκρ που έχει στόχο  τους νάνους σας, ή 
ξεσκαρτάρετε την  για να τραβήξετε 2 νέες 
κάρτες από την στίβα των καρτών των Ογκρ. 

Τρολ βασιλιάς: 
1.7 Νέες Κάρτες Ογκρ

1.6 κάρτες περιαγωγής Τρολ
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Όταν επιλύετε μια κάρτα περιαγωγής, το Τρολ μετακινείται από  την τρέχουσα θέση 
του προς την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη της κάρτας. Πάντα ακολουθεί τα 
βέλη απο αριστερά προς δεξιά.

Για να βρείτε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει το Τρολ, κρατήστε την 
κάρτα της Περιαγωγής έτσι ώστε να συμπίπτει το σύμβολο της πυξίδας στην επάνω 
δεξιά γωνία με το σύμβολο της πυξίδας στην κάρτα του βασιλείου της λίμνης.

Το Τρολ αγνοεί πάντα τους τοίχους όταν κινείται. 

Εάν το βέλος στέλνει το Τρολ σε μια κατεύθυνση όπου δεν υπάρχει πλακίδιο 
κάποιας περιοχής, 

αγνοήστε αυτό το βέλος και ακολουθείστε το επόμεοη μέχρι να επιλυθούν όλα τα 
βέλη.

ΕΆΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΆ 
ΣΎΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΒΗΜΆΤΆ, ΠΡΆΓΜΆΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΆΎΤΆ ΠΟΎ 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ. 
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2. Ημίαιμοι
     Νέα φυλή

Η Μπέρκα, μία Ογκρ ανώτερη αξιωματικός, 
ήταν η καλύτερη στρατηγός σε όλα τα 7 

βασίλεια. 
Προοριζόταν να γίνει η επόμενη 

αυτοκράτορας ... αλλά αυτή ερωτεύτηκε έναν 
Τρόλ και το είδος της την απομάκρυνε από 

την πατρίδα της!
Με το πέρασμα του χρόνου οι επιζήσαντες 
της νέας αυτής γενιάς ανασυνταχθήκανε, 

εκπαιδευτήκανε και οργανωθήκανε. 
Τώρα συσπειρώνονται πίσω από τον νέο 
τους ηγέτη και είναι έτοιμοι να κερδίσουν 

πίσω την χαμένη τιμή τους! 

2.1 Άρχικό Χέρι:

Οι Ημίαιμοι είναι μια φυλή νομαδική. 
Αυτοί δεν έχουν κάστρο και έτσι δεν 

έχουν κάποιο βασίλειο.  Θα ξεκινήσουν 
οι Ημίαιμοι το παιχνίδι με τις 7 γαλάζιες 

κάρτες βασιλείου, με κανένα μυστικό 
στόχο, 2 τυχαίες κάρτες Ογκρ, τις 6 

γαλάζιες ξύλινες φιγούρες (Ημίαιμοι) και 
την ξύλινη φιγούρα του Ημίαιμου Βασιλιά.
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2.2 Πλεονεκτήματα και αδυναμίες:
Άμοιβαιότητα: Όλες οι κάρτες (μυστικοί στόχοι, κάρτες και 
βασιλικές κάρτεςδιατάγματα) που ισχύουν για τους νάνους 
θα λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο για τους Ημίαιμους.
Σκληρή δουλειά: Ορυχείο των Ημίαιμων, το ίδιο με των 
νάνων. 
Πολεμοκαπηλεία: Μετρήστε τους παρακείμενους Ημίαιμους 
με σκοπό να νικήσετε ένα τέρας. 
Άφοβοι: Αγνοήστε όλες τις ικανότητες των τεράτων (π.χ. 
δράκοι δεν τους σταματούν από την εξόρυξη!)
Βίαιοι: Για να απομακρύνετε μία ξύλινη φιγούρα από ένα 
πλακίδιο πρέπει να απομακρύνετε και μία Ημίαιμη ξύλινη 
φιγούρα. 

Troll Kin: Όταν το Τρολ εισέλθει σε πλακίδιο του 
Ημίαιμου βασιλείου, μπορείτε είτε να επιλύσετε τη 
διάθεση του Troll, είτε να το μετρήσετε ως μία επιπλέον 
φιγούρα κατά την επίλυση του έργου του πλακιδίου.

Επικό Γεύμα: Οι Ημίαιμοι  ξεκινούν το παιχνίδι χωρίς μυστικό 
στόχο. Αλλά κάθε 3 τέρατα που σκοτώνουν μετράνε ως 
ένα στόχος  και αυτό αξίζει επιπλέον 7 ΠΝ στο τέλος του  
παιχνιδιού. (για τους σκοπούς της φάσης του τέλους του 
παιχνιδιού)

Ο Ημίαιμος βασιλιάς: Η τοποθέτηση του βασιλιά 
από το δικό σας κύκλο της φωτιάς στο Ταμπλώ 
θεωρείται ελεύθερη ενέργεια.
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3. Κυνήγι
Μικρή επέκταση 

Τοποθετήστε το πλακίδιο της φωλιάς των 
Λύκων στο κέντρο του Ταμπλώ του Παιχνιδιού 
και τις 2 ξύλινες φιγούρες των Λύκων  πάνω 
του. Οι λύκοι δεν καταλαμβάνουν θέσεις 
πάνω στο πλακίδιο. 

Η φύση δεν έχει αγαπημένα. Το ισχυρό επιβάλλεται  στο 
αδύναμο. Τα τρόφιμα είναι σπάνια ...αλλά τα μικρά μας πρέπει 
να τρέφονται μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά για να μπορούν να 

επιβιώσουν μόνα τους. 
Επιπρόσθετη ρύθμιση παιχνιδιών

Στο τέλος της σειράς σας, αφού επιλύσετε τις ενέργειές σας, 
εσείς μπορείτε να μετακινήσετε έναν οποιοδήποτε λύκο μέχρι 

2 πλακίδια. Οι λύκοι αγνοούν τους τοίχους όταν κινούνται. 

Εάν ένας λύκος εισέλθει σε ένα πλακίδιο με νάνους, τότε 
όλοι οι νάνοι που ανήκουν σε παίκτες που δεν έχουν μία 
ιδιαίτερη ξύλινη φιγούρα  στο ίδιο πλακίδιο (π.χ. King, 

Guardian, Warrior, Dragon, Alchemist, κλπ επιστρέφουν 
στην φωτιά τους. 

Ένας λύκος μπλοκάρει το πλακίδιο στο οποίο βρίσκεται. 
Ο μόνος τρόπος ενεργοποίησης του πλακιδίου είναι να 

χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον μία ιδιαίτερη ξύλινη φιγούρα. 
(Όπως γραφτηκε πιο πάνω) 

Κραυγή Ουρλιαχτό: Με την 
ολοκλήρωση του έργου της φωλιάς 
των Λύκων, αμέσως και οι δύο λύκοι 
επιστρέφουν στην φωλιά τους. 
Τότε μπορείτε να μετακινήσετε έναν 
από αυτούς κατά ένα πλακίδιο. 
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4. Η Χιονάτη 
και η Μάγισσα

Μικρή επέκταση

Τοποθετήστε τη φιγούρα της Χιονάτης στη φωτιά του 
παίκτη που πρώτα έβαλε Κάστρο στο Ταμπλώ. 

Η μάγισσα μπαίνει στο παιχνίδι όταν εμφανισθεί  το 
πρώτο τέρας επάνω στο Ταμπλώ θα πάει είτε στη φωτιά 
του παίκτη με την Χιονάτη, ή αν η Χιονάτη δεν είναιστο 
παιχνίδι, πηγαίνει στη φωτιά του παίκτη που έβαλε το 
Τέρας. 

Όλες οι ενέργειες σκαψήματος του παιχνιδιού 
(π.χ. κάστρο, κάρτες Ογκρ, κλπ)μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να μετακινήσετε τη μάγισσα από 
τη φωτιά που είναιστη φωτιά του επόμενου παίκτη 
(δεξιόστροφα). Αν η μάγισσαμπαίνει σε μία φωτιά, και η 
Χιονάτη είναι εκεί, η Χιονάτη μετακινείται στη φωτιά του 
επόμενου παίκτη (δεξιόστροφα).

Αν έχετε τη μάγισσα στο στρατόπεδο σας χρειάζεστε 3 
νάνους για να πάρετε μια κάρτα Ογκρ (αντί για 2).

Εάν έχετε τη Χιονάτη στη φωτιά σας, κερδίζετε μία επί 
πλέον επιπλέον δράση κατά τη διάρκεια της  σειράς σας. 

Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε μια όμορφη βασίλισσα που 
είχε τηφοβερή ιδέα να ζητήσει από τον καθρέφτη της να της 

πει ποιος ήταν ο πιο δίκαιος στον κόσμο από αυτούς. Η 
απάντηση δεν ήταν αυτό που περίμενε να είναι...

Αυτό κατέστρεψε την ψυχή της βασίλισσας, την καρδιά 
και τα κόκκαλά της μέχρι που έγινε τόσο άσχημη που δεν 
θα μπορούσε να την αναγνωρίσει κανείς. Τη λυπάμαι. Ο 

καθρέφτης της είχε πει ψέματα. 
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