Η Σφυρηλάτηση του Δράκου
Επέκταση

"Χρειάζονται δεκαετίες για να εκκολαφθεί ένα αυγό δράκου ... και
στη συνέχειαχρόνια για να εκπαιδεύσεις έναν δράκο. Αλλά στο
τέλος ... έχετε έναφοβερό σύμμαχο για να δημιουργήσει μαγικά
όπλα όποτεδήποτε πάτε στη μάχη! - Samwell ο σοφός.
Η Σφυρηλάτηση του Δράκου πραγματοποιείται χρόνια μετά
την επέκταση της Αυτοκρατορίας, σε έναν κόσμο όχι και τόσο
ειρηνικό όσο ήταν κάποτε.

Περιεχόμενο:
4 ΚΆΡΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΊΩΝ

8 ΚΆΡΤΕΣ ΕΠΙΚΏΝ
ΌΠΛΩΝ

4 ΚΆΡΤΕΣ ΌΓΚΡ

3 ΚΆΡΤΕΣ ΜΥΣΤΙΚΏΝ
ΣΤΌΧΩΝ

9 ΚΆΡΤΕΣ ΓΥΑΛΙΏΝ ΔΡΆΚΟΥ

24 ΞΎΛΙΝΕΣ ΦΙΓΟΎΡΕΣ (16 ΠΎΡΓΟΙ ΚΑΙ 8 ΔΡΆΚΟΙ)
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1. Επιπρόσθετο
Στήσιμο παιχνιδιού.
A

Η Σφυρηλάτηση:

B

Γυαλιά του Δράκου:

C

Προσαρμόζοντας τους στόχους:

Τοποθετήστε τις 4 Κάρτες
των Βασιλείων σε ένα
τετράγωνο στο κέντρο
του Ταμπλώ (όπως στην
εικόνα στα δεξιά).

Κάντε μία στίβα με τις κάρτες
γυαλιών του Δράκου και τοποθετήστε
τις με το πρόσωπο επάνω, κοντά στις
κάρτες με τους πολύτιμους λίθους.

1) Αφαιρέστε όλους τους στόχους φαγητού
που αξίζουν 16 Πόντους Νίκης (ΠΝ).
2) Αποκαλύψτε μόνο 2 στόχους φαγητού,
όχι 3.
3) Ανακατέψτε τη στίβα με τα Επικά Όπλα
και αποκαλύψτε ένα.

D

Επί πλέον Ξύλινες φιγούρες:
Κάθε παίκτης παίρνει 2 Πύργους
Παρατηρητήρια (Πύργους)
και 1 δράκο που να ταιριάζουν στο
χρώμα τους.
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2. Τελική προσαρμογή παιχνιδιού
Όταν παίζετε με την Επέκταση του Δράκου, χρειάζεστε
4 στόχους για να ενεργοποιήσετε τη φάση του τέλους
του Παιχνιδιού.

3. Φτιάχνοντας το Γυαλί του Δράκου.

Για να φτιάξετε το γυαλί του δράκου, πρέπει
να επιλύσετε μια εργασία στο πλακίδιο του
δράκου.
Ξεσκαρτάρετε τους απαιτούμενους τύπους
πολύτιμων λίθων ( κίτρινο για τον κίτρινο
δράκο, πράσινο για τον πράσινο δράκο και
μπλε πετράδια για τον μπλε δράκο)
και στη συνέχεια πάρτε μια κάρτα
γυαλιού δράκου.
Οι κάρτες γυαλιού δράκου
δεν είναι πετράδια, και δεν
επηρεάζονται από κάρτες που
επηρεάζουν τους πολύτιμους
λίθους (π.χ. κάρτα του Όγκρ Κλέφτη).
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4. Σφυρηλατώντας όπλα.

Λόγω της πολύ μεγάλης ζέστης του ηφαιστείου, η σφυρηλάτηση
του Δράκου εκτελείται από τον Σιδηρουργό, χρησιμοποιώντας
τα Όγκρ ως βοηθούς (επειδή είναι ανθεκτικά στη φωτιά).
Τοποθετώντας 3 νάνους στη σφυρηλάτηση, μπορείτε να ξοδέψετε
γυαλιά δράκου και κάρτες Όγκρ για να σφυρηλατήσετε επικά
όπλα. Τα επικά όπλα θεωρούνται ως στόχοι και μπορούν να
δρομολογήσουν το τέλος του παιχνιδιού και αξίζουν πολλούς ΠΝ
όπως περιγράφεται. Απορρίψτε τις κάρτες Όγκρ (χωρίς να τις
ενεργοποιήσετε) και τοποθετήστε τις χρησιμοποιημένες κάρτες
γυαλιού δράκου πίσω στη στίβα τους.

5. Κατασκευάστε έναν Πύργο.

Κατασκευή: Σαν μία ενέργεια, ξεσκαρτάρετε ένα χρυσό
πετράδι και αφαιρέστε ένα νάνο σας από ένα ορυχείο για να
τοποθετήσετε ένα από τους Πύργους σας στην κάρτα του
ορυχείου.
Ο Πύργος δεν καταλαμβάνει ένα από τα σημεία της
κάρτας. Υπάρχει μόνο έναςΠύργος ανά ορυχείο.
Πύργοι:
1) Όποτε κάποιος παίρνει ένα πετράδι
σαν αποτέλεσμα ενέργειας του ορυχείου
του ο ιδιοκτήτης του ορυχείου που έχει
Πύργο παίρνει ένα χρυσό πετράδι.
2) Στο τέλος του παιχνιδιού, ο κάθε
Πύργος που παίζει δίνει 2 ΠΝ στον
ιδιοκτήτη του.
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6. Δαμάζοντας Δράκους

Προσπάθεια: Ως ενέργεια, απορρίψτε μια κάρτα Όγκρ και
αντικαταστήστε την με ένα Νάνο από το κύκλο της φωτιάς σας με
τον δράκο. Ο νάνος πηγαίνει πίσω στο κουτί του παιχνιδιού.
Ο δράκος κρατά όλα τα φυλετικά χαρακτηριστικά του ιδιοκτήτη
του.
Ικανότητες Δράκου:
1) ) Ως ενέργεια, μπορείτε να
καταστρέψετε ένα Πύργο που
βρίσκεται στο ίδιο πλακίδιο με
το δράκο σας ξεσκαρτάροντας
μια κάρτα Όγκρ από το χερι
σας. Ο δράκος δεν επιστρέφει
πίσω στο κύκλο της φωτιάς.
2) Οι Δράκοι μπορούν
να πετάξουν πάνω
από τους τοίχους.

3) Οι δράκοι
υπολογίζονται ως δύο
νάνοι προκειμένου να
νικήσετε ένα τέρας.4)
Στο τέλος του παιχνιδιού, τα
βασίλεια χάνουν 2 ΠΝ για
κάθε δράκο που είναι μέσα
στους τοίχους τους. Αυτή η
ποινή ισχύει ακόμα και αν
είστε ιδιοκτήτης του δράκου!
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7. Νέοι μυστικοί στόχοι

Ανακατέψτε τους νέους μυστικούς στόχους με τους
άλλους.

Σιδηρουργός:

Σφυρηλατήστε 2 επικά όπλα.

Δαμαστής Δράκων:

Έχετε ένα δράκο στο παιχνίδι και δύο κάρτες
γυαλιού δράκου.

Στρατηγός Ογκρ:

Έχει δύο Πύργους στο παιχνίδι.

8. Νέες Κάρτες Ogre

Ανακατέψτε τις νέες κάρτες Ογκρ μαζί με τις άλλες.

Βοηθός:

Κοιτάξτε τις 3 πρώτες κάρτες της στίβας των
Ογκρ, επιλέξτε μία και κρατήστε τη στο χέρι σας.
Ξεσκαρτάρετε τις υπόλοιπες.
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