


HET ~WER4ENKONINKRIJK NIMVELLIR mm MILLENNIA LAN4 IN VREH. 

In HET Wim En IJZl4E LAn~ VAN HET KOnlnKRIJK nlMVElllR ~UURT E<HTER n1m VOOR EEUW14. VEkAF4HE4En, In ~E ~UISTERE En VERLOREn RE410'S 
VAn HET KOMlnKklJK. IS EEH ou~ KWAA~AAR~l4 nonsm onTWAAKT. n1EnAn~ UIT HET KOnlnKRIJK wm WAAk ~EZE ~kEl41n4 VANDAAN KOMT. 

HET nonsm FAFMIR IS EEUWEn mmn OP4ESLOTEN ~OR ~E TOVEnAAkS En DWEk4En. HIJ HEEFT Zl<HZELF WETEN TE BEVRIJ~En En IS VAN HAN WRAAK 
• TE nEMEn: Ll<HAMEn VEmmrn En ,ournunmm. NIMVHLIR IS rnn mm BESTEMMIH4: HET KOnlnKRIJK STAATBEKEnD OM 

HAAR 4ROTE HOEVEELHEID 40U~ En H EnOkME HEBZU<HT VAN DE DWER4En. 

ALS EEM HRBIEDWAAk~l4E DWER4, EEN 4ERESPE<TEERHI~ VAn DE AAAHN KRIJ4SLEIDEk. BEn JIJ ~OR DE KONIH4 OPPAD4ESTUUR~ on EEN LE4Ern 
VORMEM ~AT In STAAT IS on HET REUSA(HTl4E nonmR FAFnlR TE VERSLAAN. VERZAMEL DE MEEST BEKWAME DWEk4En IN ELKE TAVmnE 1n DE sm . 

IWCkUTHR ~E MEEST nESTl41EUZE HEmn En BOUW HET BESTE BATAUOn on JULLIE AARTSVIJAND TE VERSLAAN! ZOR4 Ek BOVENAL VOOR Ml JE DE JUISTE 
HmEn kEKRUTEm, WANT DE Komn4 ZAL DE BESTE DWEk4 BELONEN, MAAk ZAL mENE m ENKEL EEN LEm VAN ZWAKKE ZIELEN HEEFT 

VERZAMELD ZEKU STAAFFEn! 

Doel van het spel 

De spele1s z1Jn door d I{ De spe Ie, die hel l<rac e . oning aangewezen om ee verslaan hl1gst e te!jer weet s n le!jer te vormend' amen te stellen. zal het s ie _machtig genoeg ,som pel winnen en k " de beruchte Fat . nrnt de eer om het nir te verslaan monster Fafnir te . 

Op pag,n' 23 ,s een liJSI o pgenomen met all Samenvattinlf e termen en begrippen. 

Voorbereid in!! 

Spelersbord en kaarten - -- -- -• 6 • 

Dw•~•ÎI 

·sp■lv■rloop Begrippenlijst • 2}. 

Spelmateriaal 

B7 dwergenkaarten verde . . . 
A • 1B KriJ'"e k eld in 5 d1v1sies 

8 
3 r aarten 

C 
• 16 lager kaarten , 

- 16 ' 

0 
kaarten 

. 20 Smid kaarten , 
E • 16 0nldekker kaart~n 
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5 Koninklijke aanbodk aarten 21 heldenkaarten 

IJ 
3 taveernetegels 
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5 spelersborden 3 handelsliches 
voor edelstenen 

6 edelstenen: 
A . 5 edelstenen 

l, 2.l, 4 5 
B . l hibonlet edelsteen 6 

60 goude 
A . 25 munten (5 n munten: 

B sets vans m . 1 speciale munt J 1 uni en per speler) 
C. 34 Koninkl" l ' • id• 1 . 
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Spel met 2 spelers 

Sp-HI fflll dl wol1end1 a■npasslni■ff! 
Voarbarwldlnl d'h, 
Ver'llflJdar 2 munlen met de waardes 7, 9 en ll we 
u11 de Koninklijke Scnat. Let de munum te,ug 
In dl doos. 
S,otnll•p 
Lei In elke ronde l dwe111nkaarttn In elkR taveerne. 
Elke speler kll!SI een dwtH'ienkaart In de vols,orde dit 
bepaald wordt door de bledlnien van de spelers. Oe 
OW'ilblaven kaan wordt op de aflegstapel gelegd. 

Spel met 3 spelers 

Spnl m.w1 d1 va111nd■ 1anpu1lng1n: 
voomrwtdlnt ~ 
V1rwijd11 2 munton met de waardes 7. 9 en 11 '11/0 
uit de Koninklijke Schal. Leg de munten terug 
In dl dQOS. 

Spel met S spelers 

Speel mal dl vot11nd111npa&1ln1en: 
Voomn,ldtn1 A 
VDt!i ■ne k~anen mei een V In dl hoell rKftfS. 
onder 101 aan dt stapl!'IS van Tijdparll I en 
ru,...r11z. 

"··( .. . h - ~ ,,10 

Errste spel Dw ergen van Nidavelllr 

Dm IIJ{ll>n~ hel ec~tc !>P'?l ..n:::1110uwd Te ratu.-n m e-t de 
~b.. ,.w. n W{' 1P J ,in om niet mt•l 01' volqrndt' nekten 

~ •en 

IHRU~'' r ".'. •; . 
VLU~ ' . , . " ~UP./'.:l 

UUN[ :. JHlfFJ 

ov:r- 1 ~IOL!l ll c: lJIJt'II ~l'fU!lll,llllt lllJ (! kt itCOl t!n en 

~11Ufl t'11 d•L nlO'if'I Jk mo~lllJk(' I IC' l'>e~uJp l!n llJR 

ll lOt>\1~ ht l ... 0:: 1!.l[''..l.H.:t 

Voorbereidin!l 

l • Geef elke speler een spetersbord en 5 munten. 

Z · Neem het aantal edelstenen afhankelijk van het aantal spelers: 

1:, '>l'Ull('I!,, 

NJPl!olt't'I\ 1. 2 ). 4. ') 

.i spetc,s 
l'fl l'.'l'!>l l'C'n l. l 4 . S 

J !öprll'rS 
Pdel(,IC.>t'n ] 4 , ') 

l. 'iop e1e1,;,· 

f'fl('l!>ll'e n 4 , ~ 

• Geef willekeurig l edelsteen aan elke speler. Leg de edelsteen open neer 
in de ruimte boven je spelersbord. 

3 •Legde 3 taveernele!fels (Lachende Goblin. Dansende Draak en 
Glimmende Paard) en de handelsflches in het midden op tafel. 

4 • Plaats alle heldenkaarten in drie kaartenhouders. zorg ervoor dat de 
linkerzijde van de kaarten goed zichtbaar blijft. 

s · Plaats de onderscheidin!lskaarten in de vierde kaartenhouder. 
Zorg ervoor dal de linkerzijde van de kaarten goed zichtbaar blijft. 

6 · Legde Koninklijke Schat 't- op tafel en leg de munten op de juiste 
plek in de schat. 

7 ·verwijderde kaarten mei een .!J. als je het spel met minder dan 
s spelers speelt. 

8 · Schud de kaarten van Tijdperk 1 en leg ze in een gedekte stapel naasl de 
Koninktijke Schal. 

9 · Schud ook de kaarten van Tijdperk 2 en leg ze in een gedekte stapel 
naast de Koninklijke Schal. 

Speel je hel spel voor het ee~l7 
Zei de KonfnkllJke Scha t In elkaa, 

door de nummers op de 
mkeplnien Ie vots,en 

lil 

j !&: 

~ ~, -:~·~ .,-• ·· , . . · . ... ·'>··. 
> 1 "X,_•:- 1• ~• ,. 

- - . ~ ::'")-,• ... ~, .. 
~-~~-~-· 

•\, 

l>adl )t., te '., \ 

·.Jo.stethn'i Y00r 4 socie, !. 
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0 ruimte waar edelsteen 

8 bevelzona 

€) 1aveern111 

0 buidel 

0 rudltpunten-i.r 

o--m-Smld 
0 1., .. 

Kaarlen 

Dwergenkaart 

0 divl•I• Î 
f) m1thtpun1em 

€) itbruU1 bij een 1p1I mei 5 spelers 

Heldenkaart 

O naam 
f) divisie / J Î ,. / 111 
E) machtpunten 

0 0 krachten Windt htldcnkurt 

Onderscheidingskaart 

0 divisie die wordt b1Tnvto1d door de 
ondtrs<.heldlng e U1t1effed 

Koninklijke aanbod kaart 

0 kl1rteff1tt 

8 itbrulk bij ten sptl met S spelers 

Bepaal de macht van elke divisie 

-, 
~ -, '."if• nums + ~ 

ïj. De macht van de krijgers is gel11k aan de som van het aantal machtpunten. 

• De speler die de grootste machl heelt, tel1 de waarde van de meest 
waardevolle munt in zijn bezit op bij het aantal machtpunlen. In geval van 
een gel ijkspel mogen alle gelijkspelende spelers de waarde van hun meeste 

waardevolle munt bij hel aanlal machtpunten oplellen. 

ö~ "II 
tP,. JMERS 

De macht van de Jagers is geli jk aan hel aantal Jagers in hel kwadraat. Op de 
spelersborden kun je in de tabel hel aantal machtpunten overeenkomend mei hel 

aantal ri jen van de Jagers vinden. 

M 1 1 

De macht van de Mijnwerkers is gelijk aan hel aantal machtpunten 
vermenigvuldigd mei het aan tal rijen van de Mijnwerkers. 

smrn 
De macht van de Smeden is een wiskundige reeks (•3. •4, •S. •6 . ... ). Op de 
spelersborden kun je in de tabel hel aantal machtpunten overeenkomend mei 
hel aantal rijen van de Smeden vinden. 

r .,, · ._ ONî~EKKERS r r;. De macht van de Ontdekkers is gelijk aan het aanta l machtpunten op de kaarten 
si .a;: van de Ontdekkers. 

Machtpunten voor Smeden en laS1ers 

• 7• 

I 

T 
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Spelverloop 

Dwergen verzamelen 

1. AAN~~ 
Le11 X kaarten van het huidige tijdperk open in elke taveerne. X is gelijk aan het 
aantal spelers met uitzondering van een spel met twee spelers (zie pagina 4). 

2. ~IE~EN 

Het spel speelt zich af 
gedurende twee 

tijdperken. 

:z 101 J spelers 
Elk tijdperk bestaa1 uit 

4 rondes 

4 lol 5 spelers 
Elk tijdperk bestaat uil 

3 rondes 

ELKE st[l[l l[KIJKT HET Mnm VAn 
WE TAVEllnE on TE KIJKEn WMl HIJ 

WWE nunmt OP In Wil ZETTEM. IEKIJK 
Alle spelers werken in deze fase tegelijkerti jd. Elke speler bekijkt de bevolking van elke 
taveerne om een inschatting te maken welke munten hij waar wil inzetten. 

OOI'°[~ WMl An~m smrn OP 
ZOU~En WIIIEn IIE~En. 

------~ --

Lel! vervolgens !;!edekt een munt naar keuze op elke taveerneveld van je spelersbord. Op elke 
taveerne doe je een bod om een dwerg te verzamelen. De twee on!;!ebruikte munten worden 
gedekt in de buidel onder het spelersbord gelegd . 
oe waaide van de munl bepaalt de keuzevolqorde waarin de spelers de dwergen van elke l aveeme moqen kiezen. 

Tavee rne 
Handel elke Iaveerne één voor éé n af: begin bij de Lachende Goblin. Wanneer de Lachende Goblin is af!;!ehandeld, ga dan 
na ar de Danse nde Oraalc en ve,volgens naar het Glimmende Paard. 

J. ◊NTHU LLEN • -•-• Alle spelers draaien tegelijkertijd de gekozen munt van één taveerne op hun spelersbord om. De speler met de munt met de 
I1oogsIe waarde mal! als eerste een dwerg uit de taveerne kiezen. Vervolgens wordt er gekozen in volgorde van de waarde 
van de munten. Als er sprake is van een gelijke stand, dan mag de gelijkspelende speler met de edelsteen met de hoogste 
waarde als eerste een dwerg uil de taveerne kiezen (zie gelijkspel voor verdere instructies). 

~f , mn ;~ - (Hili 1 YAIUII 

s,e.m (edels1een J) speelt de munl mei waa rde S. Cecile (edels teen S) en Valerie (edelsleen 1) 

soelen beld en de munl mei waarde 2. Sfem ma'S! als eerste een dwerg uit de taveerne kiezen. 
Omdal cecile eaelsteen s heeft , mag zij als 1weecfe een dweri uil de taveerne kiezen. 

yevotwd door Valerie. 

• 3. 

Gelijkspel 

Als er sprake is van een gelijke stand bi) het bieden 
op een taveerne, masr de gelijkbiedende speler met 
de edelsleen met de hoo§fsle waarde als eersle een 
dwe11 uil de laveerne kiezen. Vervolgens worden de 
beu rten aan de hand van de allopende w aarde van 
de edelslenen verder af§fehandeld. 

/i, IN JE &EURT 
voer onderstaande acties achtereenvolgend uil: 

- Kies een kaart uit de juiste taveerne. Plaats je gekozen 
dwel'ienkaart in je leger of handel het effect van de 
Koninklijke aanbodkaart af (zie pagina 11). 

- Als je aan de vomwaarden voldoet, rekruteer je een 
heldenkaart van één van de kaartenhouders. 

- Als je o hebt geboden op de taveerne, dan rui l je 
jouw munt met een nieuwe munt uit de Koninklijke Schat 
(zie pagina 11, omruilen munten). 

In aflopende volgorde van de waarde van de geboden 
munten (of edelstenen in geval van !j!elijkspel) worden de 
beurten per speler afgehandeld. 

Slem heeft een Smid. een Jaijc:>r, een 
Ontdekker en een Mijnwerker verzameld. 
Nu wordt de taveerne de Dansende D,aak 
af1sehandeld en Siem kiest een Krijger. 
Hij voegt deze ijelljk toe aan zijn leger en 
hij heef! nu een volledlije rij mei S 
dwergenkaarten van S versct'litlende divisies. 
Siem neemt een heldenkaarl van één van de 
kaarlenhouders. Hij klesl voor Tarah en voegt 
de kaart toe aan zijn Krijgers. 

In de derde ,onde b•J de Taveerne het Glimmende Paa,d k1es1 Siem 
een lage, en voeijl deze toe aan 111n lege,. H,e,mee vol1omd 1111 
een tweede 111 en mag hij een nieuwe held van één van de kaarten
houders kiezen. s,em reknnee,t ldunn en voeg! haar 1oe aan de 
Onldekkers 10 Zl)ll leqer. 

Een dwertenkaarl plaatsen 

Als Je een dwergenkaart klesl uil aen taveerne, 
dan leSf Je deze In Je IE!ier. 
- Maak een nieuwe kolom aan als je nog ieen ctwergenkaart he.bi van 

deze divisie, Of 
- voej de dWE!fienkaarl toe aan de kolom van de 
juiste dwe11endlvlsle. 

De verschillende rijen In je lewer moeten alllJd zichtbaar zijn. 

Een h11ld rekruteren 

wanneer Je een rij, bestaande u,1 s verschillende dwefiendlvlsies 
compleet hebl, mag Je H n van de beschlkba,11 helden rekf'uteren: 

- Een heldenkaart die overeenkomt 
met êdn van de S divisies, wordl 
aan de Julsle divisie loesievoeyd. 
Als Je hiermee nog een volledi!ile dj 
maakt. ma!il je direct nog één !'leid 
rekruteren. Tijdens he l rekruteren 
van een held. kun je meerdere rijen 
wnooien. 

- E&n neutralE! h'l!!ldenkaart wortll In 
de.bevalzone. llnks van je spelers
bord 51'elcjd~Al5 de kr-ach l van een 

f neulra le held niet overeenkom! met 
f deze. reiRL dan hee11 de kracht 

1 
voorrang (zJe: OR t-tetd•n van 
Nldavelllr, p.14). Als fe hiermee nog 
een voUedfte rif maak!. mag Je nog 
H.n neld rekruteren. 

Meerdere rijen voltooid door een held of de 
uSmid Onderschc idint" 

Slem legt een Smid In zijn leger l 1q , 1111 t plt, 1•1 r r. Jl'f<,LJ11 1lendL 
dwergen. Slem neeml de kaart Ac2u1 ,.,.; 110 ,11, 1111 -!• Jqk. 1111,uwe rtj['U 

compleet heeft Hij mag nu di,eCI 110g 2 ni-..11,•11· 11 1,1, 11 ,rk1 111L111'0 
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S. E~ELSTEN EN 
Zodra elke speler een dwe~ uit de taveerne heelt genomen, worden de edelstenen van de spelers die een munt met 

dezelfde waarde hebben ln§!ezet om11erulld. Daarna kan de volgende taveerne afgehandeld worden. 

Ga Ie rug naar J. OMTIIUll.Ell. 

Edelstenen nillen 

O. 11:dtlsltntn van d 1 s i-Iers dl• ••n munt fflll Clan~ WMrdt op 

llffl tawem• hebMn ttlefd, worden omt•rutld VDOni•t da spete~ 

dODl'fNn nur de YOlfend1 taveernL D11dets1en1n worden nl d l rull 
.... , In dl rtUffl ll bownop h•I spa:11,sbord p,lqd. 

r.rU1k bod tuuc:n 2 spelers (,\ 

Dt •~ • e-dr 111,n1n v.an dl spet.e,s worda11 omprulld. Q V, 

G«:t•Jk bod l\lll!:!n l s pelers ++ 
,&IJt('n de tdet51un mrt dl IHf SII Wllrdl en 

de 1d1lsleen met da h0O1511 wa~rdt worden 

0m,:1ru110 De e dtlslHn mnt de mldd1ls11 

~rdt WOfdl n111 om11ru1ld. 

~,t,JI( bod IIJSStn 4 Sete.lus 

Da U11ts1een mt'I Oe lH1'1t waarde en CM 

r.cteliurn m11 d1 nootsle W11afd1 worden 
om~ruild De lwn andere edC!.lSl~n 
WOttle.n ook om11rulld. 

6-llJàl bOd IUSSPn S ~ llff\ 

Nfl zoals b1f 4 spelus worden de tlOOJSII en ÓI IHpte '" 

dt Hn na hOOfSII I n Hn na ht»f511 1td1lstan1n D'"'9rulld. 

Da t1dtlS1n n m~1 de mldd.llsl• \dln:Se wordl ni ... ....-rulld 

Kibon1e1 •.deall'en 6 (M1Jnwarlcar ondersch1ldin1) 

Du• Nmtan IIA.n n1EI tussen d• spelars worden 1erulld. 

Oe ~Ier mei o, hlbonl111 1t1,1s11en 6 In bei.il wordl niet 

,,....,.11:ld CN1 na, om,ulle.n Vlln de edels11nen 1n geval 

... fe!IJ-L 

Vol~ende ronde 

Oe edelslenen worden pas omqerulld na het alhandelcrn van de 

taveerne. zodal dC! speelvolqorde behouden tlll)rt. ~- (((IU Slem (edetsl een 3) en Anne 

1 
(edelsteen 1) hebben beiden een 

munl met waarde 3 yespeeld. Valerie 
(edelsteen S), CeClle (edelsleen 4) en 

Jean-Ma11e (edelsteen 2) speelden 
alle d rie een munt mei waarde o, 
Stem macz als eerste een dwe,g u 11 de 

laveerne pakken Daarna zijn Anne, 
Valerie. Ceclle en len slotte 

' 
, Jean•Marie aan de beurt 

! 

J
~ f..♦ ft 
;f ;Îi "' """ ' ... ~,: 

Siem (edelsleen 3), Cecile 
(edelsteen 5) en Valerie 
(edelsteen 6) hebben alle drie 

4 ieboden op de laveerne de 
lilchende Goblln. Nadat de 
taveerne is alyehandeld. 
worden de edelstenen 
Omierulld. Valerie neem! nlel 
deel aan de ruil omdat ze de 

speciale, nlel-verhandelbare 
hlbonlet edelsteen 6 heeft. Slem 
en Celine rullen hun 
edelstenen om zoals bij een 

gelij k bod tussen 2 spelers. 

Na hel afhandelen van 
de taveerne tebeurt het 
voltende: 

- Siem en Anne ruilen 
hun edelstenen om. 

- Valerie. Cecile en 
Jean•Marie ruilen hun 
edelstenen om zoals 
aan§?e§?even bij een 
gelijk bod tussen 3 

spelers. Cecile houdt 
haar edels1een. 

Zodra alle taveemes zijn af~enandeld, worden alle munten van het spelersbord genomen en begint de nieuwe ronde. 

Munten ruilen 

Als Je 11n munt met waarde o In een taveerne hebl ge.speeld: 

• 1111 d1 munlen In Je buidel zien, 

- 111 dt waardes van deze twee munten bij elkaar op, 

• 111 de munt mei de hoo1s1e waarde af, 

- n11m een munt ul1 de KonlnlrtJJk• Schal met de waarde van de som 
vin de twee mun1en uit Je buidel, 

- 111 d1 munten gedekl terut In Je buidel. 

·MsllelNnmuntulld■ 

....... -ll■■U ls. 
danlltjeft-lalulap 
de)ullálac■tl■-........ _ 

KanlnlllJJII• •....,,,.•n 
Atsjeunkaortmot•X-,-M ldlt -~,···1 11 

-VMg •X loe un Un win I• mun11n op I• spelalsbald ........ • a111 

aflehandelde, hutdtt1 of t■n nog nl■I t1f't1haindeldl ...._. 111 In Il 
buldoll, 

• Legde ttkozen munt van Je spel insbord af 1n nam Nn mun1 rrwt d■ 

nlelJWI waarde uil de ....... ldlat. 

De nlunw munt wurdl op het veld van d■ oude munl Oftfll:lettt: 

Let de munl apen als het bij i l.at de munt ~d•k1 aJs de munl 
een aftehandetde or de +3 In de buJde.l of In Hn not 1f 

huldlfl laveeme Is Il handelen ------

Als dl munl fflll dl Juist, Wllrdl niel beschikbaar Is, nHm dan dl! munt 

mat de 1ersrm111nd1 ho1111 waarde uil de Koninklijke kh■I 

1 duldeUJk bil het 
mun1en mar ••n 1ave11ne. 

bod op 11n taw1m1 verand1r1 
n van munten. Ed1ls11n11n 
un htl einde van d• 

n do •-m• tussen t■lllkspelend■ 
warden. 

In het ultzond1rtl)ke teval d1111 er 111n munten met een hOiere 

w11rd1 mt■r 11nwul1 zlJn, n11m J• d11ers1e munt met een lajer1 

waard1 nn dl Kanlnkll)U Schal (d■ waard■ d l1 hel mHsl dtchlblJ 

dl IUDchle -nbl Is). 

Je kunt teen munt l eru1n1m1n uit d1 ........ ldaat dit je hebl 

~ ofplqd tlJdms nn rulL 

~ o■ munt met ••nle O lan nooit prulld warden. 
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Einde van Tijdperk 1-Evaluatie van de leters 

De lel!ers van de spelers worden geëvalueerd zodra de treksta pel van TIJdperkl op is. Per divisie 
wordt een onderscheidln!il door de Koninl! uitl!edeeld. Per divisie krijl!I de speler met de meeste 
rijen een onderscheidlnl!. In !!•val van l!•lijkspel krijgt l!••n van de spelers de onderscheidinl!. 
Edelstenen bepalen niet wie de meerderheid heeft bij een l!•lijkspel. 

De onderscheidin11skaarten worden in de volgende voll!orde toel!ekend: 

fl 

De Hand van de Konin9 Meerderheid Krij~ers 

Voeg, •S loe aan één van jouw munlen (zie pa2lna ll: Munten omruilen). 
Leg àe onderschelcllngskaart in jouw bevelzane. 

Meesterjager Meerderheid la5!ers 

Ruil Je munt met waarde oom met de speciale munl mei waarde J . De speciale munt 3 behoudt de 
ruitei2cnscf1appen en kan niel worden omgeru lld. 
Lei de onderscheidingskaart In jouw bevelzone. 

Hofleverancier Edelstenen t. f rrtr,l1l 1d f1'qn"" !l(c r 

Leg de hibonlel edelsteen 6 bovenop je huidige edelsteen. De hiboniet edelsteen levert aan hel einde van hel spel 3 
c•ha machtpunten op. Daarnaast kan de t11bonie1 edelsteen n ooil omsze,uild worden: ook niet In szevat van een szelij k 
bod. M ei de hiboniel edelsteen win je alle ielijke biedinszen. 
l esz de onderscheidl nszskaarl in Jouw bevelzone. 

Hofleverancier Wapens Meerderheid Smeden 

voesz de Edelsmid kaart mei 2 rijen loe aan je leszer. He l plaa1sen van deze kaart kan leiden 101 het 
1e1cru1e,en van heldenkaarlen. 
Lesz deze omierscheidlnszskaarl in jouw bevelzone. 

1 
1 LET OP 

t 
1 

Pionier van het Koninkrijk Mee 1r1c 11le1d 1.1111dck lw1 

Neem J kaarren van de lrekslapel van Tijdperk 2 . Kies l kaart: , Meerderhed■n worden bepaald door hel aantal rijen 

1 
van elke divisie. Hel totaal aantal machtpunten en 

hel aantal kaarten tellen hier niet mee. 
- Een dwerszenkaarl lesi je in Je leszer. Hel plaa1sen van d eze k.1art kan leiden tot 
hel rekruteren van een heldenkaart. 

- Met een Koninklijke aanbodkaarl ruil j e duecl één van je munlen om. 

Schud de andere twee kaarlen doo, de l reksl apel van Tijdperk 2. 

LCSZ de onderscheidi nszskaarl In jouw bevelzone. 
Ah, niem and deze onderscheiding krlJSZI, verwijder dan de eersle kaar! \fan hel 
deck van l11dpe,k 2 en leg deze lerusz in de doos. 

Neem de kaarten van Tijdperk 2 . schud ze l!Oed door elkaar en be~in hel 
volgende t1Jdperk. Voor Tijdperk 2 gelden dezel fde rel!els als voor Tijdperk l . 

1 

l lAIJ - - --~-

Einde van Tijdperk 2 en einde van het spel 

oe kracht van de lel!ers wordt berekend zodra de t rekstapel van 
Tijdperk 2 op is. Bereken de kracht van je lel!er als voll!I: 
- Tel alle macht punten van elke divisie in jouw leger op 

(zie pagina 7: Bepaal de macht van elke divisie). 
- Tel alle punten van je neutrale heldenkaarten in je bevelzone op. 
- Tel de totale waarde van jouw munten op. 

oe speler die in hel bezit Is van de hlbonie1 
edelsteen 6, tel1 3 exrra machtpunlen op 
tilj de l et ale waarde van zijn munten 

17 m;ichlpunten 
mat h l punten 

li ·1 
m•chtpunten: 

4 rijen = 16 punl en 
m,1c111punten; 

lil pun1en 
m 1 l'llpu 1 
n.1cl'ltpun 111 

1n d i l wortutetd neefl 

:r:. e::~,=~r;:~:, 
daarom de waarde van 
zijn meesl waardevolle 
munl 1oe aan de totale 
kractll van zijn Krijgers. 

m•cl'llpunl• n: 
ze • Z4 punl en • sz punten 

' ··-· fi:$;.> :,,:·_,;·." 
De speler die de meêrderheid In ri jen bil de HrlJie·rs hèeft. voegt de 

waarde van zijn mees! waardevolle munt loe aan de machtpunten van tl de Hrljgers. De munt wordt twee keer szeteld: éfn keer bij de totale 
,,_- munlwaarde en ~én keer bij de machlpunten van de HrlJiers. Bij eëfl :.. 
~ velljke sland tellen alle wellj kspelende spelers hun meest waardevollè 

Siem heeft een leger met in totaal 20'1 machtpunle n. 

Oe speler met de meeste machtpunten wint het spel en 
krijgt de eer om met zijn leger het monster Fafnir te verslaan. 
In het l!eval van een gelij kspel, delen de gelijkspelende 
spelers de overwi nning en mogen ze samen het monster 
Fafnir verslaan. 

•-- munt bij de machlpunten van de Hri jszers op: . ·;t ,, 



De Helden van Nidavellir 

li 
ii 

Kaarten 

Neutrale helden 
Leg de helden in JOUW bevelzone. tenzi j ande,s wordt 

vermeld in de beschrijving van de helden. 

1 \-i E~,[11 ~ES BkOEkS 
De ctwe~en leveren x pun1an op aan het einde van h el 
spel. X Is alhanketijk van het aantal tzerekruteerde broers: 

ft ft ft A ft 
u 81 108 m 

Meerdere spelers kunnen broers gerekruteerd hebben. 

nEn zm m HIT lllnA onn~ELIJK IS on OE 
S BROERS 1n ((n LHER TE HEREn"E" 

i 
s,ern heelt lwce Oroe1s In zijn 01w 1. 
Hi j voeg! 40 punien 1oe aan z11n 

101ale aanl al m achlpun ten. 

SKAA t [ ◊111 ◊N,~RON~HI IKE 

Skaa ll' ven 17 punten op aan h et C'inde van het spel. 

ASHI~ i I r,1k~c lrtllJH 
Ast, id tever1 • punten op aan het einde van hel spe l. X is hel 
iC1al van de munl mei de hoogste waaid e die je bezil. 

~ Als 1e een mun1 mei wat1 rde 2S bez11. 
~ dan level! Aslf1d je 25 punlen op 

Gn d /e11e r1 7 punten op aan hel einde van he l spel. Als Je 
h aa, rekru1ee11. dan may je d11ec t "7 aan een van jouw 
munlen IOC'voeyen (zie paqlna ll.: Honinkli/ke aanbodkaarlen). 

ULINE ~E Z\ErtERES 
Uline levert 9 punten op aan het einde van het spel. 
Als je in het bezit bent van Ullne hoef je jouw munten niet 
op je spetersbord te leggen, maar houd je jouw munten op 
hand. Bij de afhandellng van een taveerne leg je een munl 
open op het veld van je spele,sbord nadat alle andere 
spelers hun munt hebben omfledraaid. Daarna wordt de 
taveerne op de normale manier afgehandeld. 

Bij hel rullen van een munl aan het einde van je beur!, mag 
je kiezen welke 2 munten Je uit je hand gebruikt. Het rullen 
verloopt volgens de normale regels, behalve dat je de munt 
direct op handen neemt. Geen enkele munt wordt in de bui· 
del naast Je spelersbord 11eplaatsl. 

Tijdens hel ruilen van een munl: 

• Als je een munt uil jouw hand wilt omruilen, dan neem je 
de nieuwe munt weer op hand. 

· Als je een munl van een reeds afgehandelde of de huidlie 
taveerne wil! ruilen. dan lej Je de nieuwe munt lerufl op hel 
veld bij de taveerne op Je spelersbord. 

De munlen die je op hand hebl kunnen flebruikl worden voor 
een tavHrne. De munlen die al op een laveerneveld op je 
spelersbord geleid zijn, blijven daar l iggen tol hel einde van 
de ronde. 

Ullne'li krachl lreedt In werkln1 zodra Je haar kaart In je 
1ipeel1ebled le1t. Als UUne In Je speelyebi ed ll!il, mag Je 
direct de mun1en ui! de taveernes die nog niet afgehandeld 
zijn en de munlen uit je buidel op hand nemen. 

1 
YLU~ OE ◊tl V◊◊RSPHBARE 

Leg de kaart eerst in Je b•velzon■ als je Vlud rekruleert in 
Tijdperk 1. Zodra de taaiste kaart van Tijdpuk 1 is gespeeld. 
leg Je Vlud bij een dwergendivisie naar keuze. Bij hel 
toekennen van de ond■rschaldln9en tell Ylud voor één rij 
van die divisie. Vlud blijft lol het einde van Tijdperk z op 
deze plek liggen. 

Leg de kaart eersl In je bevelzone als Je Vlud rekrut ee r! in 
Tijdperk Z. 

voer de volgende actie uil na de afhandeling van de 1aa1s1e 
taveerne In Tijdperk Z. maar voor de punlentel\ln!i: 
• Als Ylud In je bevetzone ligt, dan leg je de kaa rl in een 
dwersendlvlsle van je leger naar keuze. 

• Als Vlud in je leter li~I. dan mai je haar naar keuze 
verpla atsen naar een andere dwer1endlvlsie. 

Beschouw Ylud als een dwerg- van die divisie. 

Zij levert het aantal punten op da l overeenkom! mei de divisie 
waarin ze zich bevindt aan hel einde van Tijdperk z (Smid en 
1a11er. afhankelijk van de rij, Onldekker 11, Krij g-er: 7, 
Mijnwerkrr. 1). Bovendien telt Vlud ook mee voor het bepalen van 
de meerderheid van Krijgers als ze sieplaatsl is in die kolom. 

Mei Ylud in je le11e r kun je een heldenkaar1 rekruleren. 

THm ~E BARBAAR 

ud•n'l'lri'lid 

na holden Is vu boYIII--tl« 
elln1 van d• lutsn tawema van 
fi"OdMsle nur-.. in hol ...., 
rtkrulerwn van nn nieuwe 
Id rekrulOJRnl. -wardl - da' 
ldenlnde ....... _._. 

Leg Thrud i n een dwergend ivisie naar keuze fn jouw 
letu. Thrud mafl nooit bede ki worden. Als een dwergen• o f 
heldenkaart bovenop Thrud gelegd moet worden. neem 
Thrud dan eersl op hand, plaals vervolgen s de dwerS"en· ol 
helden kaar! in die kolom en leg t en slolle Thrud 1erug in een 
kolom naar keuze (dezelfde kolom ol een andere). Mei Thrud 
in je leS"er kun je een nieuwe heldenkaan rekruteren. 

Thrud lelt mee als rij in de kolom waarin ze zich bevind l 
11oor hel bepalen van de meerderheid bi j hel toekennen 
van de onduscheidlns:en na Tijdperk 1. Na de afhandeling 
van de laal sl e l aveerne 11an Tijdperk z . m aar voo r de punten• 
tellin!Z wordl Thrud In de bevelzone gele~d. Thrud levert l J 
punten op aan hel einde van hel spel. 

l,+tl~!!~ ~ iÎi~i 
dwergend1v1s1es van hel le~e , van bovenop Thrud gelegd woiden 
bevetzone naar een van de Deze Onldekker mag mei ~-

de speler. Neem Thrud eersl op hand. leg 1 ~ 
- -=:::z=- ~=~ o~~~~.~k: ~;:dd~n d~:•~i~l:I:.~~ -

Aan hel einde van Tijdperk Z, voordat de 
punten worden ge l eld, kan Ylud ti,nnen het 
le51er van een spele, nog een keer verplaalst 
worden naar een andere dwergend1v1s1e. 

nJ<H keuze 

Aan hel einde van l1Jdpe1k 2 WOl d l 
lhrud in de bevelzone (le le~d 



fi 

Kaarten 

Krijgerhelden 
Lei de helden In de t<ri1ge,sdivisic van Jouw leger; 

KkAAL ~E HUURLll\4 
Heefl z rijen. 
Levl'.'rt J en O punl■n op bij de mathtpun1en van Je Krijger... 

KaaJen 

Jagerhelden 
Le~ dl' helden in de l11tc-radivl1le 11an Jouw les-rr. 

HAL Ak[lltMAU~1[1\ 
Heefl 2 rijen. 

Heeft J rijen. 
Leg D•t d• In de Jage1dlv1sie. Verwijde, naar keuze de 2 
onderste dwericnkaa rten van 2 aMere. ve rschlllende divisies. 

Ï 
TAkAH Mn ~E ~◊mllKE SLM 
Heef! lrlJ. 
Levert 14 p unten op bij de machtpunten van je Krllge,c:.. 

li 
y 

Kaarten 

Smidshelden 
Leg de helden In de smidsdlvlsie van jouw lcs,c,. 

AE4UR MET ~E STALEN VUIST 
Hee fl 2 rije n. 

[ 
BONFUR ~E TIRAN 
Heel! 3 rijen. 
Leg IOnfur In je smidsdivlsie. Verwijder l dwergenkaa,1 van 
de onderste rij van een andere divisie naar keuze. 

Bonfur en Dafda 

A1S la Bontur en ~ toa rekn,11ee11. moel i• ....._,.........,,..11 alleflen. Je kunt g:een nieuwe heldenkaart rekru1e,en l oldat Je de alg:elegde kaarten 
~ M.bL Je aiat ern nieuwe hc.ld rtk.-Ul el'l!n als hel aantal volloo,oe 111en In JOUW l eg:u gellfk 1s aan hel aantal gerekrutH rde MIiien •l. 

l&J:l,I, 11,t t,i idl!ll,N H1ttiidfttf·hD 7 

T 
zow 
Heef! l rijen. 
Leverl i. o ■n O pu nlen op bij de mact1tpun1en van 
je Mijnwerkers. 
Opmerking: Zoral verhoogt het aantal punlen van de 
Mijnwerkers mei 1 en leverl een vermenli'Juldiglngstactor van 
xJ (J rijen) op b i j de berekenln~ van de mach1pun1on 
van Mijnwerkers. 

i;w-i... HOURYA t•f 1'11: W 
, Heeft 1 rij. Q Levert zo punten op bi j de machrpun ren van j e On tdekke rs. 

Let op, je hebt 5 rijen in de Ontdekkersd1visie nodig om 
Hourya te kunnen rekru1eren. 

Opmerking: Thrud en Vlud tellen mee bij het aantal rijen als 
ze in de Ontdekkersdivisie liggen. 

tj 
(,iflrten 

LOK~L~ 
Heeft 1 rlJ■n. 
Levert J punt■n op bil de machlpunlen van je Mijnwerkers. 
Opmerking: Lokdur verhoogt het aan1al punten van de 
Mijnwerkers mei Jen lever! een vermenfî1Juldigîngslactor van 
x1 (1 rij) op bij de berekening van de machtpun1en 
van de Mijnwe1kers. 

l~UNN . 
Heeft 1 rij. 
Levert 7 punten op bil de mach1pun1en van Je On ldekkers. 
oaarnaasl levert elke rij i n de On ldekkersd1vis1e (inclusief 
haar1elf) 2 extra punlen op. 

i- - - - - . . ... . - -~ 
, Kaarten in het spel 
1 ------
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~E LE~EN~ES VAN Nl~AVELLIR 

~E ~WER~EMBROERS 
Dl! lecnnirlt d ie "de dans van 5 '" wordt genoemd is l!en zeer 

lnO,ukwrkkenoe gevecnrs to,m,we. Een groep van 5 kriners vecht samen 
alsof ze a llemaal een vinger 111n van ~In hand. Wanneer je deze techniek 
perterl Deheersl. kun Je weerstand bieden aan een graor aan ral vijanden. 
oe tormatu! o,engr dodelijke wonden aan t11J tien C1ie te dichl Dij de ~hand"' 

komen. De Dweryenoroers staan tor ver buiren de grenzen van Nidavelllt 
bekend om nun "yevechtsrechnieken. 

In een spel met 4 of S spelers moet 1e minimaal J broers iere kruleerd 
hebben om met deze stratejie te winnen. Om drie heldenkaarten te 

rekru teren heb je J 1i jen van S dwerien nodii: 1S kaa1ten. 
OP J broers leveren Bl pun ten op, maa, dil zal nlel voldoende zijn voor de 

overw,nmng. Een mogeh1ke 1ac1iek 1s om zo snel mogelijk Je munlen om Ie 
rullen voo, hoi e1e waardes om je Ie verzekeren van de bes1e 

b1cdlnismogehJkheden. Hierdoor kun je makkelijker de dweryen kiezen 
die ,e nodig heb t om zo sneller 3 t11nen van s kaarl en 1e creèren en je 

medespelers blokkeren die een monopolyposi lie b ij een bepaalde divisie 
proce,en ce k111sen. De u t ra dwersen. naast de 3 die je nodig hebl , kunnen 
nel zo voed H11jyers ziIn. waarmee Je de meerderheIdsbonus behorende bij 

deze d1v1sle kunt winnen. 

SKAA DE ONDOOR~RONDEL\JKE 

Als geadopreerde dochfer van ~~n van de 
rijkste kooplieden In hel koninkrijk hebben er 

allijd veel geruchten over de echie achtergrond 
van Skaa de ronde gedaan. Sommige 

onber,ouwbare types beweren zelfs da t er 
elvenblaed door haa, aderen zou stromen. 

Gedwongen om constant het beste van 
zichzelf te geven om deze onophoudelijke 

roddels een halr roe re roepen. taal Skaa altijd 
haar dapperheid en moed zien. Iedereen in 

haar nabijheid zal haar respect betonen. 

Skaa bezil 5?een extra krachten, maar levert aan 
hel einde van het spel wel de extra punten op 
die Je kunnen helpen om het spel te winnen. 

~RI~ DE HAN~ELSVROUW 

van jongs ar aan is Grid opgevoed in de 
omgevrng van de meesr kleurrijke taveernes van 

her Honinkrijk. Zij is meesteres in het vinden 
van goede deals in een wijde omtrek van meer 
dan duizend mljlt Et wordt gezegd dar ze v,oe· 
re, hand in hand werkre mei Aslrid de Fortuin• 

l ijke en dat ze er samen In slaagden om een 
kolossaal forluin te veryarent 

Haar krachlen zijn ongekend. Als je hel voor 
elkaar k11jg1 om haar vroeg in hel spel te 

rekruleren. dan zul je veel winsl maken mei 
je gouden mun1en en krijg je zodoende de 
beslissende con1fole l ljdens de b iedlngen. 

ASTRI~ DE FORTUINLIJKE 
Dochter, kleindochter en achrerklelndochrer van 
een koopman. De oorsprong van Astrids farru/n 

Is verloren gegaan In de lijd. Er Is ~~n d ing zeker: 
als ze beslui t om jou als standbeeld in haar 

woonkamer te zetten, dan weet ze er de Juis te 
prijs op te zetten/ 

Haar rekrulerins houdt In dal je vaak munten 
moet rullen. Hel doet Is hel bemachti5!en van de 
munt mei waarde 25. Zei je munten sllm In om 

dil doel als eerste en zo snel mo5!elijk te 
bereiken voordal een medespeler dil doet. 

•'.r ,~ .. , ' 
ULINE DE ZIENERES 

van j ongs af aan heeft Uline bewezen een 
bijzonder kind Ie zi jn. Haar uitzonderlljke grootte. 

haar smaak voor verfij nd eten, haat voorliefde 
voor de plantenwereld In plaats van de minerale 
wereld. alsook haar Interesse in magle, hebben 

tiaar zowel tot een gevreesd als tal een 
bewonderlngswaardig figuur gemaakt. Er wordt 
gezegd dal ze in de toekomst kan kijken en zo 

kan voo,spellen welke tactiek haar 
tegenstanders zullen gebruiken. 

oes te vme5?er je haar in hel spet kunt rekrul eren. 
des te meer voordelen zul je krij5?en va n haar 

moselijkheden. De mogelijkheid om mun1en op 
hand te houden en ze op hel laa tste moment te 
spelen. zal je een belan5?ri jk voordeel 5?even. Hel 
rullen van de munlen zul je snel onder de knie 

krij5!en mei Uline. 

YLU~ ~E ONVOORSPELBARE 
Als verre nicht van de konrng b,achl Y/ud een 
g,001 deel van haar leven in het kasteel door. 
Haat anafhankell}ke karakter en haar manie , 

om altijd re doen war men he l minst verwacht, 
maakten van haar één van de mees, geliefde 

personen van ht!t ha f. 

Ytud i s een 1dea1e held als ht'I spelverloop 
onzeker is en cruciale keuzes op een I.J ler I1jdsl 1p 
gemaakl moel en worden. Ze kan aan hel einde 

van Tijdpe,k 1 nullL'i! lIIn om aIsno11 een belonmi 
Ie kunnen on tvan5?en. 

THRU~ DE BARBAAR 
Toen haar vader, Generaal Htaal, een teger moest 

verzamelen om de ark- Invasie een hall toe te f 
roepen was hij van plan om de charmes van zijn r 

oudste dochter in te zerren om de 
vaderlandstlevende gevoelens van n ieuwe 

rekruren aan te wakkeren. Dit w ilde h ij doen om 
de koning tevreden te stellen. TC'leurgesl eld dat 

ze enkel op haar u i terlij k werd beoordeeld, verliet 
ze het leger en begon ze haar eigen lege,. 

Sommigen zeggen dat haa, lefer da t van haar 
vader overtroefde tijdens de beslissende 

veldslag van de Ork·aorlogen. 

Thrud Is een belan5?rijke held, omdat ze de resl 
van de rekruterln 5?en lal ve,gemakkehjken. ze 
heeft het vermogen om van dwer5?end1visle Ie 
veranderen wat het verzamelen van de 1uIs1e 
dwergen vergemakkelijk!. Thrud zat alt1Id een 
ril proberen vol Ie maken zodat de speler een 

nieuwe held kan rekruleren. 

\ TARAH MET DE DO~ELIJKE SLM 
z,J is het s1andt1ard voorbeeld van de ideale krijger: zo snel als d e bl l rts•nt. 

zo precies als een horlogemaker b ij dC' kabourers en zo kracn tig als t •n 
aorlogshoarn. Ze heelt maar ,,n slag nodig en geelt de tegens rander lfl 
enkele kans. Tarah heelt een nieuwe beweging ontw1hkell die reen enlt• 

anOete kri jger onde, de knie heeft - ra,ah slaat sneller dan het llchr. 

Tarah haar machl Is niel u l1zonderl1jk, maa r ze kan Ie wel helpen om dl 
meerderheid Ie behalen b ij de Kiijgers nij oe evalual le van de dwef'IIR· 

divisies na Tljdpuk 1. 

KRAAL t f IIIIIIRL\11~ 
Gep,omovee,d rol genet .lal 111dc11':> de o,1.-oor1ogr11 onoc,':>tnt1 1dde ,trJ,1/ 
zicll voom JmCl•Jk d oo, z/111 ve,moqen om /1('1 le{/l!r v,m dl' 1.oning danlt-zlJ 
'Je/e rekrutC!flngen te ve,slerlren. Uom/ he t dan1 L1111 r l i.msmai' Of Is z,1n 

oudsre dacnte, de echte reden. zoals enkL~li: uesslm,st cn en jaloerse 
zie/en beweerden. WJarsch11111/1ker f 'io d1~ vC'1k/Jtln!J VC'C'I C'envoudt11,. 
oir ,s alleen maar re dankC'n JJn 1,111 onml'n>,· pL' ,~oonl1Jh(' ,lflcdomJ 

Kraal Is ftn belan5?njke held om Cle onOCl':l,lhl'llJIII\I V'Jn CJe Ktl,Yl?rSdMSle te 
ontvaflien. Denk hieraan als je snel een ac IIe noch~ hebt om deze ondersc.11etd1fli 

te winnen.. maar wees met a11~.:1nI ..-.I"IwI Il' mJl1kl'hIk re YC!tknlgen Is. 



~ ARAL AREl1DSKLAUW EN 
fr Is 9een bere,e spoorzoeker in he l koninkrijk der dwcrîen. 

Zljn bekrndhe1d was zo i',001 da l het leidde tot een vaak gebruik! gezegde: 
~Je kunr nergens gaan waar Aral je nlel ltan vinden/"'. 

Arl l Is ideaal om het i1anlal 11Jen van de divis ie Ie verheien zonder hel 
na deel van zl1n legl'nhanij:e t Oaida . 

~ ~MM ~E EXPLOSIEVE 

Als f educhle Jager kan Dagda opschepprm over de m ooiste 
l roferlnve,z~meltng In hel kon lnkrf/kl Alhoewel haar doeltreflendl'ltld 

n /11 in twlJfel gf.'sre ld kan worden. r ijn naar mernodes om naar doeftn te 
b trriken d ,scutatJelet . Hier wordt regclmalif negatief over gesp,okt n. 

O.tda kan Je naa, de ove rwinning \/.JO de Ja111rsdlvl•I• lelden, maar wees 
voorzichlly. Ooo, hel verhes van z dwergen uit 2 andere divisies kan hel 

zI1n dat ie Ia1e, in ne1 spel i een andere held m ai rekruleren. 

ÎLOKDUk H HEBZU<HTl~E 
t okdur had de leiding over de belangr/Jksle mfjnen van de rijke bergen In 

hel noorden. Er wordt gezegd dal zijn hebzuchr geen grenzen kende. HIJ llet 
zijn dwergen veel te ver graven in de duistere d ieptes van de Berg van hel 
t ol. Sommigen beweren dat het door zijn onvoorzichtigheid was dat Fa fnlt 

gewekt werd. Niemand kon deze beschuldigingen bewijzen, 

Lokdur Is ee n perletle h11:ld als je erin slaa!ll om veel MIJnw•,.•rs mei 
weinig m1dltpunten (0 of 1) in je lejer te he bbe n. 

T ZORAL ~E VOORMAN 

Zornl was precies het te1enoveryestelcle van zi jn mees re, Lakdur. 
Dichtbij zijn mannen en altijd voorzichtig bij het openen van een nleuwa 
goudader was hij }1,enlang de d rij vende krach l van de saamhodgheld van 

de Noordelijke Ml}nwetkersgllde. 

In teienstellini 101 Lokdur, zal Zoral vooral nullis, zi jn als je een klein 
a1n1a1 Mljnw•rk•rs mei ee n hoocz a a ntal machtpunten (1 of 2) hebl 
verumold. Oe vermenl iV\,lldlczinczsfacto, van een ifDle som z.11 mee, 

lmpaCI hebben bij een irDOI aantal rijen. 

'f' AE,uk MET ~E STALEN VUIST 
Als ambachtsman die ve le wapens en harnassen heef/ gemaakt werd h l/, 

door de koning zelf. benoemd to t de ee rste smid van het Honinl<rljk. 
Hef gerucht gaat dat h ij een verborgen tweelingbroer hae1 d,e ,n het geheim 

samen met hem 's nachts werkte waardoor hij twee keer zo hard kon 
werken als een andere smid. Deze ge,uch len konden echte, nooi t 

bewezen worden. 

Al!gu, is de perfec t held om hel aa n lal ri1en van de Mljnwerk■rs 1e 
verhogen zonder he l nadee l van zijn leczenha nge, Bonfur. 

'f' BONFUR ~E TIRAN 

Als grootmeester der smeden was zijn ambi tie zo allesve,stindend dal h1} 
de dwergen van zijn smederij tal u11pu11ing dwang en h ij zelfs zijn e,gen 
zoon de dood In dreef. Zijn ,epuratie Is groot, maa r voor altij d bezoed1ld 

daar d eze on,echtvaa,dlge dood. 

Bonfur kan je naar de overwinning van de 11IJnwertc1rs leiden, maar woes 
voorzicht19. Door hel verlies van é~n dwerg uit één divisie kan het zijn dat 

Je lal er In hel spel qeen andere nctd mag rekruluan. 

~ IDUnn ~E ~EHEIMZlf1111~[ 
De legene1e vertell dat de koning en /dunn een roman t1scne ,e1a1,e hadden 

,n hun jeugd. He t leven had goed voor hen kunnen zijn als de reyets van 
ne t koninkrijk versoepeld hadden kunnen worden. Helaas zijn r,adlrles In 

hel kon inkrijk der dwe~en heilig en mochr de koning niet t rouwen mer 
de uitverko1ene van zijn hart. Als een daad van wanhoop werd tdunn een 

antdel<kintJsrelzlger en br~cht ze het groo tste deel van haar leven ~ van 
he t koninltrljk en haa r verlo ren lie fde door. 

ldunn 11 van grote waard e als je een leger van Ontd11:kkers 
hebl gerekrulee ,d. 

~ HOURYA ~[ ◊ll~RIJPBARE 
TIJdens de onrust ige t l1e1en gekenmerkt doa, de sche1mutse/1ngen met 

C1e elfen, slaagde Hourya e rin om een elfe np,ms gevJngen Ie nemen aan 
wil ze u11eindeli jk zijn vriJtleid terugg.:,t m ,uil voor z11n may1sct1e man tel 
Danltzl} deze manie /, d ie lJ1Jna onz,chtlJaat is in een na tuu1l1Jke omgeving. 

werden aan Hou,ya d e mees, yevaathJke m•ss,es ,n he t buitenland 
IDe\o'erl rouwd. z e 1s een va n de mees, yerespect c>erde ontdekkers 

Houry1 jHlt !leen n lra moyelijkheden. maa, levert veel mac111 pun1en o p. 

Als J■ 11n het einde van h el spel Ienmlns1e s on1d1kk•rs hebl vu zamala, 
dan word! ze zee, be lanj 11Jk. 



KRIJ4ERS 
KnJfftS r ijn warr ~roemdllt!den en worden W!trerr/ •15 oude goden. Alhoewel 

m In st~I z_/Jn om In hun eentje een IIPldslag re doen w~ndcrtm. weef Iedereen 
dal h~ '4t'langl"n ni1ar riJkdom hun groors1e dri}tw.r Is. Velen reg,ien ddl hun 

lf!PUl il"!Jl M/"ff('fdSI. Vooral sinds hef wegvïlllffl wn de grote l1reiytnl]('O d iC! 

~ \ C!Cuwr!n geleden bOK'n Hldlltf'Plûr llingen. 

Zoals 99Sutie,ecrd wordt door de ljletucht•n dit In he1 koninkrijk 
c1rtuleren, hebben ze hun vrootsneld verloren •n zijn ze nlel meer 10 

1rvurli1 k HriJters In Jouw leter brenljlen daarentRfl'n wet presI1ye mei 
r.ltn mee, leis waaraan de koning ef"l il'hecht Is. Het hHII biJ hem Immers 

herinne11n9en naar boven van zijn voorouders die demonen m de 
Kh~duw doodClen. OaiJrom wordl de speler die de mees1e kr, jyers m 11jn 
wyu heer1. beloonci door de kom nv. En voud is eon niet te Yt'rwaarlozen 

bi j de emdoverwlnnlni, 

JMERS 
H.J Oe g,orf' b~ d,, een y,001 deel van hel komnlfl1jke bos ,n as /C'gO• 

rl1aens 111!1 la•ts/e i"vechl met een dtaak, z,jn vete di1:irsoo,1en 
i., vc,Owcm.>n)..M,-n t.s-e1m ,andartlv•teil geworden en slechts een handvol 

' 

~ ~OWl!t!à'l!tl l(a" dit OP,orp nor sreeas u11oelenrn m ae Onbekende VaUe, 
,~ ,ede g" ns vormt met de ,o tsMht,yp 11che/s van het komnk11Jk. Hoewel 

\ ,X::=; ~; ':::;:~,;':~);!~;c::~~::,:~;,;~:;a;;:h~~st:0::~;g:::t::. 

/4UfJ u 1thouo,nysve,mo9pn m.i.1kt hen b11zonder w.:Jatdevol aan hel einde 

van cJe fC'Ve rhlen. 

Jaye~ hC.'bbcn mallllpunw,1 die îehjk 11Jn aan hun aantal in hel kwadraat 
Z•J L11n mei lle l y,ool st in .1an1,1t 11och de machlli!.te klasse aan het b~1n van 
oe '1!'tuutl.'11ny maa, hoc meer JI? van hen rekru1eert. hor beter ze je na.ar d• 

~

. MIJMWERKERS 
Een eeuwenoud bruoep d.Jt 71jn aanzie11loor de 
eeuwen heen verloor. Hoewel P1 va Jr• 

honrnknjk de dn~ctc afstammeling v~n ee if:.werH~, 
is. scheppen we,n,gen er over op. Af11nwe1 ,s worden 

beschouwd als vies en geobsedeerd doo os1ba1e 
mineralen. zoals ze ,n de oude l ijden o waren. 

sommigen beweren echter dat ontdeHki"'11m in de 

• 

d1epres van de m11nen vele voordelen in dÏ veldslag 
kunnen geven. 

' Mi jnwerkers hebben een krach! die gelijk aan hun "'"'"' ·-....... ""'" _,, .i ... " " 
lossen Is mei een fllnkc slag van ecn pikhouweel! 

- - aantal 111en keer hun machtpunten. Hun arde in de 
strijd is laag. maar hun aan lallen kunnen nhop11sc 

SME~EN 
Cen zeer Mf•specteerde klasse. voord/ door hun 
kennis vaÎt mèra11\!J en hun pure vind lngt1Jkhe1d. 
Smeden JJn een waardevolle ondersteuning voor 

elk l<:grn.).,oe verwachl Je re winnen zonder wapens 
en herJuiste s0011 pantser? Bovendien zal hun 

vermo11n om Ie werken in eJt/reme hilte hun een 
voorsprong g-even aan hel einde van de slrijd als 

alles in lich/ertaa,e staat! 

Oc mach1pun1en van de smeden is gebaseerd op 
un wiskundige reeks. ze zijn de meest 
vertCîC'OWOOtdll_lde klasse in Nidavellit. 

Hen re krul eren geef! je een !lroeiend voordeel 
naarma1e tiel spel vorder1. 

onmKKERS - o,r relatief nieuwe beroep bmnen het koninkriJh 
ve1deelf de bevolking Sommigen zien er de slechle 

mvloed van de eUen In, amJeren zien het als een leken 
~ van openheid van de dwergen d ie tot dan toe Ie veel m 
1 zllhzelfwa,en gelfeerd. o,t soort snelle en sterke 

• dwergen brengen de gemoederen ook mee~I 1 
bedaren. maar slechls weinig zullen hel laeye n. 

Deze divisie was de eerste die verslag ottt1racru vi!J de 

~ ~ii~i~~~~};gf,~;: 
, n iet dat een leger bestaande uit enkel on tdekkers 

owrwinmng kunnen fejdf n. ., een ge\leChl niel kan winnen Zonder een echie held 
die Je kan lelden l ijdens een veldslai ben 1e 000 11 111 

staal om hel spel te winnen 

BE,RIPPENLIJST 
TfJdp8rll 1 Ee~le deel van het spel dal bes1aa1 uil 4 rondes mei z.3 spelers 
en 3 rondes met 4·S spelers. 

T1Jdp1rtl z Tweede deel van hel spel dal bestaat uil 4 rondes mei z.3 spelers 
en 3 rondes mei 4·S spelers. 

ldelstenan Edelstenen bepalen de spelersvoivorde als e, sprake Is van 
een velijk bod van meerdere spelers. De edelstenen worden In de ruimte 
boven het spelersbord vetegd. 

H■ndalsfldl•• voa,1d1ts11n1n De nandelsfiches veven aan dal na tlel 
afhandelen van een 1aveerne de gelijkbledende spelers hun edelstenen met 
elkaar moeten omruilen. Dil moet gebeuren voordal de spelers naa, de 
volvende taveerne vaan. 

Held K,achllg pe,sonave dat door een spete, ve,ekruteerd mai worden 
Lal•' Hel iedeelte aan de rechterkanl van hel spelersbord. Hier le9 je al je wanneer een speler een rij van 5 verschillende dweffsendlv1sies 
dwer1sen• en heldenkaarten in de julsle dwervendivlsie. heefl gemaakt Je mav een nieuwe held ,ekrute,en als hel aan lal vollooide 

Matlllpunl•n Punten die zijn aanvegeven In de ,ljen en die gebruikt worden 
ri jen in jouw lever ielljk is aan het aantal gerekru1eerde helden •l. 

o~ de krach_! van de divisies te bepalen. Elke dwe~endlvisie heeft een a ■uldel Onderste tzedeelte van hel bord beslaande uil l\vee 
umeke ma.n~e~ om de krachl Ie berekenen (zie pagina 7: Bepaal de macht Inkepingen. Hier worden de twee munten die een speler n iel 

van elke dlVIS e). heeft geboden vedurende een beurl bewaard. 

Ruimt• Edelsteen Aan de bovenkant van hel spelersbord Is een ruimle om 
1e edelsleen in te Ievven. 

••v•lzone Het gedeelle aan de linkerkant van hel spelersbord. Hier leg je 
alle neurrale heldenkaarten en onderscheidingskaarten neer. 

Dnd■ncheldlnt1kaartan Na Tijdperk 1 worden de divisies geevalueerd. 
De speler met als enige een meerderheid In een dwe'iendivisie krijtzl een 
om::lerscheid1 ngskaa rt. 

Dw■rt De1e karakters worden verzameld in de taveernes. 
De dwergen bestaan uil S verschillende divisies: 

Kkllm S JA4[kS snmn 

Tolale ••nt■I matlllpunten De punlentelllng aan het einde van hel spel 
bepaal! per speler de totale kracht De totale kracht krijg Je door de 
machtpunten per dwer1sendivisic op te tellen. 

~ 
GAMlS 
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■IJ Symbool op de l inkerkanl van elke dwerven• en 
heldenkaart. Op dit symbool kan een aantal 
machlpunten slaan. 

Koninklijk ••n•odllaarten Kaarlen die je naast de dwergenkaarten kunt 
kiezen In Tijdperk 1 en 2. Met deze kaarten ve,beter j e de waarde van Hn 
van je munten. 

KonlnllllJll• adl■t De iOuden munten van de koning liggen in 
de Koninklijke Schal. De spelers nemen munten uil de 
Koninklijke Schat wanneer munlen worden geruild. 

T■ve•m•• In de taveernes wo rden de dwergen verzameld. Er zijn 3 
taveernes: De Lachende Goblln. de Dansende Draak en het Glimmend 
Paard. Je herkent ze aan de symbolen op taveernetegets op tafel en aan de 
symbolen op de taveernevetden op de spelersborden. 

lnlu■tl• van de L■t•rs Aan hel einde van TIJdperk 1 worden de 
dweriendlvisies veëvalueerd. De speler met als enlve de meerderheid 
per divisie onM1nvt een onderscheldlngskaan. 

• Dankwoord spelonlwerper , 

Ik w it alle 1es1e rs bedan ken voor hel perfec l1oneren van d11 
spel. Mei name de familie Au 1z wil 11< bedanken voor hun ~oe

de humeur en li j d d ie zi 1 in d11 spe l hebben !_i!es1oken 

Ook bedank ik he t ~eweld,~e team da t ailn dit pro1ect heef t 
gewc1IH" Cëllne. Valêuanc. F1011an 6 1ean·Ma11e. Mede dooi 

hun inzet en 1.1lent is he l spel ~eworden \'Jal he l nu 1s. 
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Speloverzicht 

Zie pagina 4 voor de wijzigingen voor een spel met Z,3 of 5 spelers. 

Spelverloop 

1. AAN8◊~ 
- Leg X kaarten van het huidige tijdperk open in elke taveerne. 

2. 81E~EN 
- Leg op elk taveerneveld van je spelersbo rd gedekt één munt neer. 

Taveerne ~ / .. · 

}. ONTHULLEN " 
- Alle spe lers d,aaien te~elijke rti jd de geboden •t' ., ,. 
munt van één taveerne op hun spelersbord om. 

- De speler mei de hoogste waarde mag als 
eerste een dwerg uit de taveerne kiezen. 
Bij een sielijke stand bepalen de edelstenen de 
spelersvolgorde 

4. IN JE BEURT 
- Kies een kaart ui t de taveerne die wordt afgehandeld. 
- Als je aan de voorwaard en voldoet. rekruteer je 

een heldenkaart. 
- Als je de munt met waarde O l1ebt geboden op de 

taveerne, ru i l je jouw munt met een nieuwe munt 
uit de Koninklijke Schat. 

In aflopende vo lsiorde van de waarde van de geboden munten (of 
edelstenen in geval van gelijkspel) wordt de beurt per speler afgehandeld. 

S. EfüSTEN EN 
Zodra elke speler een dwe rg uit de taveerne heeft genomen, 
worden de edelstenen van de spelers met hetzelfde bod omgeruild. 
Daarna word t de volgende taveerne afgehandeld. 

Ga terug naar J. O"THULLEn. 

Volgende ronde 

Zodra alle drie det laveern es zijn afgehandeld, begin! de volgende ronde. 
Neem alle munten van je spe lersbord en begin opn ieuw met L Aanbod. 

Bepaal de macht van elke divisie 

KRIJ~ERS 
De macht van de Krijgers is gelijk aan de JOJ" -I + ~ van de machtpunten. De speler d ie de / . 
grootste macht heeft. mag bij het totaa_!,aantai 
machtpunten de waarde van de meest'waardevolle 
munt in zijn bezit optellen. In geva(Ca°n' een gelijkspe l 
mogen alle gelijkspelende spelers de waarde van hun 
meeste waardevolle munt bij het totaal aantal 
machtpunten optellen. 

JA~ERS f 
De macht van de Jagers is gelijk aan het aantal 
Jagers in het kwadraat. Op de spelersborden kun je in de 
tabel het aantal punten overeenkomenc('met het aantal 
rijen van de Jagers vinden. 

MIJN JrR~ ER 
De macht van de Mijnwerkers is gelijk aan de 
som van de getallen op de machtpunten 
vermenigvuldigd met het aantal r ijen van de 
Mijnwerkers. 

SME~EN 

-
De macht van de Smeden is een wiskund ige reeks (•3. 
+4, +S, +6, ... ). Op de spelersborden kun je in de tabel het 
aantal punten overeenkomend met het aan tal rijen van 
de Smeden vinden. 

◊NnEKKERS 
De macht van de Ontdekkers is gelijk aan de som van de 
de machtpunten. 

KAARTEN IN HET sm 
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