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The Troll’s Bridge
Uitbreiding

“De Trol is een machtige kracht van de natuur. Hij is een hoog 
intelligent wezen, met geen bekende bondgenoten en geen 

verborgen agenda. Zo ver als mijn onderzoek reikt is hij niet te 
stoppen. Onze wapens lijken nutteloos tegen hem. Deze Trol 

kan meedogenloos zijn… maar soms ook aardig.
Hij kan makkelijk onze verdediging vernietigen, of ons helpen 
in momenten van nood… alles hangt af van zijn bui. Een Trol 

in de buurt hebben zo vlak voor de winter is het slechtste wat 
ons ooit is overkomen… en ook het beste” –Samwell The Wise

Inhoud uitbreiding:
9 KONINKRIJK KAARTEN 4 OGRE KAARTEN 16 ZWERF KAARTEN

7 BUI KAARTEN 1 KAMPVUUR

14 MEEPLES

WOLVEN

HEKSSNEEUW WITJE
TROL

TOL FICHE BRUG 

HALF BLOEDJES
HALF BLOED KONING
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A The Troll’s Bridge:
1) Plaats de Troll’s lake koninkrijk 
kaart op 1 van de 4 plaatsen in 
het centrum van het speelbord.
2) Plaats de Trol en brug 
meeples op de Lake koninkrijk 
kaart.

B Een beest met buien:
Schud het buien dek en plaats deze 
met de afbeelding naar boven naast het 
bord. Plaats het tol fiche op de bovenste 
kaart op de bovenste positie.

D Zwerven:
Schud het zwerf dek en plaats deze 
met de afbeelding naar beneden naast 
het bord. Wanneer de trekstapel leeg 
is, schud direct de aflegstapel en 
creëer een nieuwe trekstapel met de 
afbeelding naar beneden.

C Ogres:
Voeg de Ogre kaarten 
van deze uitbreiding 
toe aan het Ogre dek en 
schud deze kaarten.

1.Extra spel opstelling:



1.1 De Troll

1) Hij bezet geen plaatsen op een koninkrijk kaart
2) tijdens bewegen negeert hij muren
3) Hij kan niet als doel worden aangemerkt bij Ogre 
kaarten
4) je kan de koninkrijk kaart waar hij op staat niet 
“graven”
5) Wanneer, voor welke reden dan ook, hij het bord 

Tenzij anders vermeld gelden de volgende regels:

1.2 Betaal de Tol
Door het plaatsen van dwergen bij de Trol zijn brug is het 
mogelijk om de Trol zijn acties te bepalen. Voor elke dwerg 
die jij plaatst op de “Trol meer” kaart, tijdens de oplos fase, 
doe je de volgende acties in deze volgorde:
1) Beweeg de Trol tot 2 koninkrijkkaarten 
2) Handel zijn bui af
3) Beweeg de tol fiche 1 plek naar beneden op het bui 
spoor
Je kan 3 dwergen op de “Trol Meer” kaart plaatsen. Je 

1.3 Zwervende Trol
Als er geen acties gespendeerd zijn in je buurt voor het 
bewegen van de Trol, zal de Trol uit eigen beweging gaan 
zwerven door het land. Aan het einde van jouw afhandel 
fase, onthul een kaart van de zwerf kaarten stapel om te 
zien waar hij naartoe beweegt. Handel zijn bui af (wanneer 
toepasbaar) en dan beweeg je de Trol zijn tol fiche 1 stap 
verder op de bui spoor.
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A

B

BETAAL DE TOL OM TE KIEZEN WAAR DE TROL NAARTOE 
BEWEEGT

DAN HANDEL JE DE TROL ZIJN BUI AF, WANNEER 
TOEPASBAAR.

1.4 Het veranderen van de bui van de Trol.

Wanneer het tol fiche op de laatste plek is van het bui 
spoor en moet bewegen, de bui van de Trol veranderd. De 
huidige kaart gaat onderaan de stapel en een nieuwe bui 
komt bovenop te liggen. Plaats het tol fiche op de bovenste 
plek op het spoor van de nieuwe bui kaart. Het buien dek 
wordt nooit geschud tijdens het spel.
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Verwijder alle meeples van zijn huidige 
locatie.

Gewelddadig:

Wanneer zijn huidige positie Ogre kaarten 
produceert, dan produceren deze 2x het aantal. 
De dwergkosten blijven hetzelfde.

Strijdgroep leider:

Wanneer zijn huidige locatie een mijn is, 
produceert deze 2x de weergegeven edelsteen.

Mijnwerker:

Als zijn huidige locatie een monster kaart is, dan 
zijn er 3 dwergen nodig om deze te verslaan in 
plaats van 5.

Machtig:

1.5 Mood Cards

Als je tenminste 1 dwerg hebt op dezelfde 
locatie als de Trol, dan krijg je een gratis 
gouden edelsteen.

Vriendelijk:

Beweeg alle dwergen van zijn huidige 
locatie tot 2 koninkrijk kaarten weg.

Eng:

De Trol draait zijn huidige locatie (de koninkrijk 
kaart) met 90 graden in de richting van de klok. 
Dit gebeurd ook als er andere dwergen op de kaart 
staan.

Versierder:
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Gebruik deze kaart om een effect van een 
Ogre kaart die je dwergen aanvallen te 
negeren, OF leg deze af om 2 nieuwe Ogre 
kaarten te trekken van de trekstapel.

Trol koning:

1.7 Nieuwe Ogre kaarten

1.6 Zwerf kaarten
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Wanneer je een zwerf kaart hebt afgehandeld, beweegt de Trol van 
zijn huidige locatie volgens de aangegeven pijlen op de kaart. Altijd 
de pijlen afhandelen van links naar rechts afgebeeld.

Om de richting waarin de Trol moet bewegen te kunnen bepalen 
moet je kijken naar het kompas symbool in de rechter bovenhoek 
op de “Meer Kaart” en je zwerf kaart kompas symbool gelijk draaien 
met dit kompas symbool.   

De Trol negeert muren altijd tijdens het bewegen. Als de Trol 
door de pijl naar een plek moet waar geen koninkrijkskaart ligt, 
negeer je deze pijl en ga je naar de volgende pijl tot alle pijlen zijn 
afgehandeld.

WANNEER JE NIET ALLE 
BEWEGINGSSTAPPEN KUNT MAKEN, DOE 
JE ALLEEN DE STAPPEN DIE JE WEL KUNT 
DOEN.
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2. Half bloedjes 
nieuwe stam

Berka, een Hoge officier van de Ogre 
stam, was de beste strateeg in alle 7 

koninkrijken. Ze was voorbestemd om de 
nieuwe keizerin te worden…. Maar ze werd 
verliefd op de Trol en haar volk verbande 

haar van de Ogre landen! 

Met het verstrijken van de tijd 
hergroepeerde, trainde en organiseerde 
haar afstammelingen zich. Nu scharen ze 
zich achter hun nieuwe leider en zijn ze 

klaar om hun verloren eer terug te winnen!

2.1 Start hand:

Half bloedjes zijn een nomaden stam. Zij 
hebben geen kasteel en om die reden ook 
geen koninkrijk. Halfbloedjes starten het 
spel met 7 lichtblauwe koninkrijk kaarten, 

geen geheime doelen, 2 willekeurige 
Ogre kaarten, de 6 light blauwe halfbloed 
meeples en de halfbloed koning meeple.
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2.2 Kracht en zwakheden:
Hard werkend: Halfbloedjes mijnen net zo goed als 
dwergen.

Warmongering: Tel aangrenzende halfbloedjes voor het 
verslaan van monsters.

Onbevreesd: negeer alle monster tegel krachten 
(bijvoorbeeld: draken stoppen het mijnen niet voor 
halfbloedjes!)

Gewelddadig: Je mag 1 halfbloed verwijderen om 1 andere 
meeple ook te verwijderen van dezelfde tegel.

Trol afstammeling: Wanneer de Trol op de tegel komt 
waar ook de halfbloed koning staat, mag je de bui van de 
Trol afhandelen OF de Trol meetellen als een extra meeple 
voor de halfbloedjes bij het oplossen van de taak van de 
tegel.

Epische maaltijd: Halfbloedjes starten het spel zonder een 
geheim doel. Maar elke 3 monsters die ze verslaan telt als 1 
doel (voor het bekijken of de einde spel fase gestart dient 
te worden) en is 7 extra overwinningspunten waard aan het 
einde van het spel.

De Halfbloed Koning: Het plaatsen van de koning van 
je kampvuur tegel op het bord wordt gezien als een 

gratis actie.
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3. jacht gronden 
Mini uitbreiding

Plaats de “Wolvenhol” tegel midden op 
het bord en plaats de 2 wolven meeples 
op de tegel, deze bezetten geen tegel 
plek. 

De natuur heeft geen favorieten. De sterken overwinnen 
de zwakkere. Eten is schaars… maar onze pups moeten 

gevoerd worden tot ze sterk genoeg zijn om voor zichzelf 
te zorgen.

Extra spel voorbereiding:

Aan het einde van je buurt, na het afhandelen van je 
acties, mag je een wolf tot 2 tegels verplaatsen. De wolven 
negeren muren wanneer ze bewegen.

Als een wolf eindigt op een tegel met dwergen, dan gaan 
alle dwergen terug naar het kampvuur als er geen speciale 
meeple van hun kleur op deze tegel staan. (bijvoorbeeld 

Koning, beschermer, krijger, draak, alchemist etc).

Een wolf blokkeert de tegel waar hij op staat. De enige 
manier om de tegel te activeren is om een speciale meeple te 

gebruiken.
Huilen: Door het uitvoeren van 
de taak op de wolvenhol tegel 
komen beide wolven terug 
naar die tegel. Daarna mag je 1 
wolf 1 tegel verplaatsen.
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4. Sneeuwwitje 
en de heks. 
Mini uitbreiding

Plaats sneeuw witje op het kampvuur van de speler die als 
eerste een kasteel heeft geplaatst op het bord.

De heks komt in het spel wanneer de eerste monsterkaart 
is gespeeld op het bord. Ze gaat naar het kampvuur kaartje 
waar Sneeuwwitje ook op staat, of als sneeuwwitje er niet is 
op het kampvuur kaartje van de speler die de monsterkaart 
heeft gespeeld.

Alle graaf acties in het spel (bijvoorbeeld Kasteel, Ogre 
kaarten etc) kunnen worden gebruikt om de heks te bewegen 
van het kamvuur waar ze op staat naar het kampvuur van de 
volgende speler (in de richting van de klok). Wanneer de heks 
op een kamvuur komt waar sneeuwwitje ook op staat, dan 
beweegt sneeuwwitje direct 1 kamvuur verder (in de richting 
van de klok).

Wanneer de heks op je kamvuur kaart staat heb je 3 dwergen 
nodig om een Ogre kaart te krijgen (ipv 2).

Wanneer Sneeuwwitje op je kampvuur kaart staat krijg je een 
extra actie tijdens je buurt.

Er was eens een hele mooie koningin, die het stomme idee 
had om haar spiegel te vragen wie het mooiste van het land 

was. Het antwoord was niet wat ze had verwacht…

Dit verteerde de ziel van de koningin, haar hart en haar 
botten tot ze zo lelijk was dat bijna niemand haar meer kon 

herkennen. Ik heb medelijden met haar. Loog de spiegel.
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