UITBREIDING 1
De wezens van de nacht zijn gevaarlijke maar krachtige bondgenoten. De druïden kunnen nu de
„banshee“ oproepen met unieke vaardigheden die nog niet eerder zijn gezien.
Opmerkzame druïden hebben misschien de kans een „dwaallicht“ te vangen, om met zijn magie
een beslissend voordeel te krijgen.

Onderdelen
• 16 Bansheekaarten

• 1 Nachtbord

4x Stelen

Dwaallicht aanbod

Trekstapel

• 18 Dwaallichttegels
4x Herrijzen

2x OP’s, 4x Dobbelsteen & edelsteen,
3x Dobbelsteen & Erts, 1x Twee edelstenen

4x Kaartwissel
2x Jokeredelsteen

2x Oproepen

2x Trekken

2x Kaart spelen

• 11 Nachtfiches
4x Dwaallicht
3x Dwaallicht 8x Geen dwaallicht Achterzijde

• 1 Spelregels

Verandering in voorbereiding
1.) Schud de bansheekaarten door de wezenkaarten en leg deze met de beeldzijde omlaag op de
aangegeven plaats als trekstapel.

2.) Plaats het nachtbord naast het speelbord. Schud de dwaallichttegels en leg ze als stapel,
met de beeldzijde omlaag, op het linker veld van het nachtbord. Draai de bovenste vier
dwaallichttegels om en leg deze op de overige vier velden van het nachtbord.
3.) Schud de nachtfiches met de beeldzijde omlaag en plaats dan één fiche met de voorkant
naar boven op het scorespoor op elke 5 stappen tot de 50. De nachtfiches blijven tijdens het spel
op de velden van het krachtspoor. De laatste nachtfiches worden niet gebruikt en gaan terug in
de speldoos.

Aanpassingen tijdens het spel
Bansheekaarten
De bansheewezenkaart werkt op dezelfde manier als alle andere wezenkaarten, maar ze
hebben nieuwe mogelijkheden:

Stelen:
Alle andere spelers moeten
de actieve speler, indien
mogelijk, een edelsteen van de
overeenkomstige kleur uit hun voorraad
geven. Als een speler geen edelsteen van
die kleur heeft, hoeft hij niets te geven.
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Voorbeeld: speler zwart en bruin moeten één blauwe edelsteen
aan speler beige geven. Speler grijs heeft geen blauwe
edelsteen en hoeft dus niets te geven.

Herrijzen:

=

De speler mag een kaart uit de
algemene aflegstapel zoeken en
deze op zijn eigen aflegstapel
leggen.
Opmerking: als er geen algemene aflegstapel is,
kan deze vaardigheid niet worden gebruikt.

Voorbeeld: de speler zoekt in de aflegstapel naar
een rode (68) kaart en legt deze op zijn aflegstapel.

Kaartwissel:
De speler kiest een kaart uit het
aanbod en neemt deze rechtstreeks
in zijn hand. De gespeelde
bansheekaart wordt door deze actie
vernietigd en wordt op de algemene
aflegstapel gelegd. Daarom wordt de
andere gespeelde kaart op de eigen
aflegstapel gelegd, ongeacht het getal op
de kaart. Een speler kan tijdens zijn beurt
slechts één bansheekaart spelen met de
mogelijkheid om een kaart te wisselen.
Opmerking: Als de speler de runensteen
“3 vaardigheden gebruiken”

heeft, gaan de

Voorbeeld: de speler legt de banshee kaart (9) op
de algemene aflegstapel, en neemt uit het aanbod
de witte draak kaart (77) op haar hand. De andere
gespeelde kaart (75) gaat naar haar aflegstapel.

bansheekaart en de kaart met het hoogste getal naar
de algemene aflegstapel. De kaart met het middelste
getal gaat naar de eigen aflegstapel.

Dwaallicht:
De speler kiest een van de
dwaallichttegels uit het aanbod
en voert de actie onmiddellijk uit.
De dwaallichttegel wordt afgelegd en het
aanbod wordt opnieuw gevuld.

=
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Voorbeeld: de speler krijgt totaal 5 krachtpunten,
3 van het gekozen dwaallicht en 2 van de druïden
kaart.

Dwaallichten en nachttegels
Elke keer dat een speler op of over een nachtfiche met een dwaallicht gaat, kiest hij onmiddellijk
een dwaallichttegel uit het aanbod van het nachtbord en voert de actie uit. De dwaallichttegel
wordt daarna op de aflegstapel gelegd en het aanbod wordt opnieuw gevuld. Als de trekstapel
leeg is, wordt de aflegstapel geschud en als nieuwe trekstapel gebruikt. Een speler mag tijdens zijn
beurt meerdere dwaallichten activeren.

OP’s:

Oproepen:

De speler krijgt direct 2 of 3
overwinningspunten.

De speler neemt een kaart
naar keuze uit het aanbod en
legt deze op zijn aflegstapel.
Het wezenkaartaanbod wordt
aangevuld.

Dobbelsteen & edelsteen:

Trekken:

De speler gooit de dobbelsteen
en neemt de bijbehorende
edelsteen uit de algemene
voorraad, indien voorradig.

De speler neemt de bovenste
twee kaarten van de algemene
trekstapel en legt deze op zijn
aflegstapel.

Dobbelsteen & erts:

Kaart spelen:

De speler gooit de dobbelsteen
en neemt een erts uit de
algemene voorraad, indien
voorradig.

De speler mag een extra
kaart uit zijn hand spelen en
de vaardigheid gebruiken.
Daarna wordt de kaart op zijn
aflegstapel gelegd.

Twee edelstenen:
De speler neemt twee
edelstenen (geen joker edelsteen)
naar keuze uit de algemene
voorraad, indien voorradig.

Jokeredelsteen:
De speler neemt 1 of 2
jokeredelstenen uit de algemene
voorraad, indien voorradig.
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