Orden ”Hic Sunt Dracones” eller ”Here be Dragons” fanns nerskrivna på världens äldsta jordglob, Hunt-Lenox globen. Det
var en varning till sjöfarare, en varning för mystiska varelser som gömmer sig vid världens ände. I detta strategi- och äventyrsspel kommer du att utforska ett nyupptäckt land och möta monster som ingen tidigare skådat.
Du kommer att kliva i skona på en modig utforskare inspirerad av tidiga kartritare från den riktiga världen. När du utforskar en ständigt föränderlig karta kommer du att förstå att monster verkligen existerar i Here be Dragons värld.
Kom nu med oss in i denna värld och utforska vilka faror som gömmer sig vid världens ände.
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Monsterförmågor förklaring

Vad finns i lådan?

Översikt

2

Spelets mål
Here be Dragons är ett spel där rivaler utforskar och tävlar om att bli härskare över det nya landet genom att bli den första att nå tillräckligt många vinstpoäng. Dessa poäng kan fås genom att:
o
o
o
o
o

Uppgradera din bosättning genom att spendera resurser.
Bli den första att klara av uppdrag.
Besegra kraftfulla monster i berg och skogar.
Besegra de andra spelarna i strid.
Överleva och besegra spelbossarna för att undvika att förlora mot spelet.

Hur man spelar
Under din tur förflyttar du din karaktärpjäs till den terrängbricka där du tidigare har lagt din
förflyttningsmarkör och på så sätt expandera kartan. Dra sedan ett händelsekort, ta inkomst
från din bosättning och dina produktionsbrickor och gör dig av med överflödiga resurser och
guld. Utför så många interaktioner som du kan (se Under din tur på sida 6). Placera slutligen
din förflyttningsmarkör för att markera vart du vill gå under din kommande tur.

Vinna spelet

Översikt

Innan du eller ni börjar spela bestämmer ni hur många vinstpoäng som kommer behövas för
att vinna (vi rekommenderar 10 vinstpoäng). Den första spelaren som når det bestämda antalet
vinstpoäng vinner spelet!
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Förberedelser
1.

Bestäm hur många vinstpoäng som behövs för att vinna spelet. Avgör också om ni vill spela med 		
en eller flera bossar. Om du spelar sololäget så måste du använda Slukaren eller Den Vansinnige
Shamanen. Vare sig om du spelar solo eller flerspelarläge så rekommenderar vi att endast använda
Slukaren om det är första gången du spelar.

2.

Separera de åtta korrumperade korten (lila) och The Kraken Idol från de övriga händelsekorten. Om du
spelar utan Slukaren och Kraken så blandar du bara högen med övriga händelsekort och placerar dem 		
vid sidan av spelplanen. Om du använder Slukaren eller Kraken så följer du de speciella förberedelserna i
slutet av regelboken.

3.

Separera de tre typerna av monsterkort (1-2, 3-4 och 5+) i tre olika högar och placera dem vid sidan av 		
spelplanen. Se också till att ha plats för slänghögar bredvid varje korthög. När en hög har slut på kort 		
senare i spelet så blandar du korten från slänghögen till en ny hög.

4.

Varje spelare tar följande komponenter:

		

o

1 by, 1 stad, 1 fort och 1 citadell
16 kuber

		o

1 förflyttningsmarkör

		o

1 karaktärpjäs

		o

1 spelbräde

		o

2 stridstärningar

5.

Varje spelare markerar följande på sin poängräknare:

		o

0 vinstpoäng

		o

0 guld

		o

0 resurser

		o

2 inflytelsepoäng

		o

10 hälsopoäng

6.

Förberedelser

		o

Varje spelare placerar två kuber vid roten av sitt teknologiträd.
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7.

Spelarna bestämmer vem som börjar spelet genom att avgöra vem som är den girigaste draken eller
helt enkelt genom att rulla en tärning mot varandra. Den spelare som rullar högst blir första spelaren
att börja.

8.

Placera startbrickan i mitten av spelområdet och placera alla karaktärspjäser på den. Startbrickan
Lägg övriga terrängbrickor i utforskningspåsen och placera den vid sidan av spelområdet.
Under spelets gång kommer spelarna att slumpmässigt dra brickor från påsen för att
expandera kartan (se Rörelse och terrängbrickor på sida 8).

9.

Innan den första rundan börjar väljer varje spelare åt vilket håll de vill röra sig genom
att placera sina förflyttningsmarkörer bredvid någon av startbrickans raka sidor. Förste
spelaren börjar och följs klockvis av de andra spelarna. Notera att spelare kan välja att gå
åt samma håll. När alla spelare har markerat en förflyttning kan spelet börja.

1.

Förberedelser

Bosskort och
komponenter

Monsterpjäser

Utforskningspåsen
2.
Händelsehögen

Startbrickan
8.

1-2 monsterhög
3-4 monsterhög

3.

9.
Spelområde

Bosättningar

+5 monsterhög

Distriktkuber
Stridstärningar
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8.

Spelarområden
4.

5.

6.

Under din tur
1. Gå till din förflyttningsmarkör
Flytta din karaktärpjäs till platsen där du tidigare har lagt din
förflyttningsmarkör. Du kan behöva betala skatt till andra spelare, dra
terrängbrickor och få engångsbelöningar från funna produktionsbrickor.
Se till att tänka på vattenregeln (se Rörelse och terrängbrickor på sida 8 och
Bosättningar på sida 14).
o

o
o

Engångsbelöning

Om du flyttar din karaktärpjäs till en terrängbricka som innehåller en eller flera
Om du drar en bricka med en resurs- eller inflytelsesymbol så får du en lika stor
monsterpjäser så måste du omedelbart strida mot dem innan du gör något annat.
Detta händer exempelvis om du drar en monsterhåla (se Rörelse och terrängbrickor på engångsbelöning som visas på siffran bre
symbolen.
sida 9 och Monsterpjäser på sida 18).
Om du startar din tur på en korrumperad bricka så förlorar du omedelbart 1 hälsopoäng.
Om du stod kvar på en fristad eller en bosättning så läker du omedelbart 3 hälsopoäng.
Monstersymbol

2. Händelsekort och inkomst
Dra ett händelsekort och utför det som står på det (se Händelsekort på sida 11).
Få guld, resurser och inflytelsepoäng från bosättningar och produktionsbrickor som
du äger. Ge överflödiga guld och resurser till spelaren med lägst vinstpoäng
(se Produktionsbrickor på sida 12 och Bosättningar på sida 13).

Under din tur

3. Interagera
Utför så många interaktioner som du kan och vill göra. Vissa interaktioner har kostnader Resurssymbol
och vissa kan endast utföras en gång per tur. Alla interaktioner är frivilliga vilket betyder
att spelare kan hoppa över denna del.
o

Om terrängbrickan du står på har en monstersymbol så kan du söka efter
monster (se Leta efter monster på sida 16).

o

Om terrängbrickan du står på är en fältbricka utan andra komponenter på så kan du bygga en
bosättning (notera att en spelare endast får ha en bosättning). Du kan uppgradera din
bosättning och ta över området runt din bosättning genom att placera distriktkuber på
omgivande terrängbrickor. Detta kan göras även om du inte står på brickan där du vill
placera en kub. Varje kub kostar 2 resurser att placera eller omförflytta (se Produktionsbrickor
sektionen på sida 12 och Bosättningar på sida 13).

o

Du kan använda föremålskort som du spelar från din hand (se Händelsekort på sida 11).

o

Om du har tillräckligt med guld så kan du uppgradera ditt teknologiträd (se Teknologiträdet på sida 10).

o

Om en annan spelare har sin karaktärpjäs på samma terrängbricka som din så kan du
betala 2 inflytelsepoäng för att anfalla dem (se Strider mellan spelare på sida 19).

o

Om du har 10 inflytelsepoäng kan du byta dem mot 1 vinstpoäng.

4. Placera din förflyttningsmarkör
Placera din förflyttningsmarkör på en nåbar områdesbricka eller ett outforskat område.
Det är hit du kommer att förflytta din karaktärpjäs i början på din nästa tur (se Rörelse och
terrängbrickor på sida 7). Om du står på en fristad eller en bosättning så kan du välja att inte placera din
förflyttningsmarkör. Istället för att röra dig kommer du då läka 3 hälsopoäng i början av din nästa runda.
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Rörelse och terrängbrickor
Vid slutet av din tur kan du välja att placera din förflyttningsmarkör och förflytta dig dit i
början av din nästa tur. Du kan välja att placera den på en tidigare utforskad terräng bricka
(som redan ligger i spelområdet) eller placera den på ett outforskat område (längst en av
långsidorna på en terrängbricka där det inte finns någon tidigare bricka). När en spelares
karaktärpjäs når förflyttningsmarkören så tar spelaren tillbaka sin förflyttningsmarkör till
handen för att använda den igen i slutet av sin tur.
Det finns vissa specialregler för hur du kan förflytta din karaktärspjäs:

Rörelse och terrängbrickor

o

Om du rör dig till eller genom en bricka som innehåller en
annans pelares bosättning eller distriktkub så måste du
betala 1 guld i skatt till den andra spelaren. Har du inte råd
så kan du inte göra förflyttningen (se Bosättningar på sida 14).

o

Du kan inte förflytta din karaktärpjäs genom en bricka som innehåller
en monsterpjäs. Du måste då istället stanna och strida mot monstret
(se Monsterpjäser på sida 18).

o

Du kan bara förflytta dig från en landvricka (alla terrängbrickor
som inte är vatten) till en vattenbricka om du flyttar från en bosättning
som angränsar till vattenbrickan eller till en vattenbricka som innehåller
en hamnsymbol. Du kan alltid förflytta dig från en vattenbricka till en
landbricka. Detta kommer att förklaras mer i detalj senare i detta kapitel.

o

Du kan vanligtvis bara förflytta dig till angränsande terrängbrickor eller
outforskade områden men om du förflyttar dig längst flera fältbrickor
eller vattenbrickor så kan du förflytta dig längre. Om din karaktärpjäs står på
en fältbricka som är oavbrutet sammankopplad med upp till två andra fältbrickor
efter varandra så kan du förflytta dig längre än normalt. Du kan placera din
förflyttningsmarkör på någon av de sammankopplade fältbrickorna men också
på en bricka eller outforskat område som ligger tre brickor bort från dig. Du
kan alltså förflytta dig upp till tre terrängbrickor. Du kan göra en likadan
förflyttning om du står på en vattenbricka som är sammankopplad med
flera vattenbrickor efter varandra.
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Vattenregeln

Dra en ny
terrängbricka.

Dra en ny
terrängbricka.

Rörelse och terrängbrickor

Denna regel används för att se till att vattenbrickor ofta kopplas samman med varandra och
för att avgöra vad som händer om en spelare placerar inte kan förflytta sig till en vattenbricka.
Spelare kan bara flytta sig till vattenbrickor från andra vattenbrickor, från landbrickor med en
bosättning som angränsar till en vattenbricka eller till vattenbrickor som innehåller en hamnsymbol
(en symbol med ett ankare).
När en spelare ska förflytta sig till ett outforskat område och drar en vattenbricka från
utforskningspåsen men inte får förflytta sig till den så måste den placeras på en annan valfri plats
på kartan angränsande till en redan utforskad vattenbricka (om möjligt). Spelaren som drog den
nya vattenbrickan bestämmer bredvid vilken vattenbricka den ska placeras på kartan.
Spelaren drar sen nya terrängbrickor från påsen tills den kan förflytta sig till sin
förflyttningsmarkör. Notera att om spelaren kan förflytta sig till den nya vattenbrickan (till
exempel om den har en hamnsymbol) så måste den placeras som vanligt vid
förflyttningsmarören.
Om vattenregeln används och det inte är möjligt att placera den nya vattenbrickan bredvid en tidigare
utforskad vattenbricka så måste den nya placeras vid förflyttningsmarkören som vanligt även om inte
spelaren kan förflytta sig till den. Om spelaren inte kan förflytta sig till den så får spelaren omedelbart
avvika och förflytta sig till höger eller vänster om den nya vattenbrickan. Spelaren får inte gå över
vattenbrickan när den avviker. Notera att en ny terrängbricka kan behöva dras om du avviker till ett
outforskat område.

I Here be Dragons kommer spelarna att bygga upp en slumpvis genererad karta varje gång de spelar och ingen
spelomgång kommer att vara den andra lik. Brickor dras slumpmässigt från utforskarpåsen när spelare förflyttar
sig till outforskade områden (rotationen på brickorna spelar ingen roll). Om utforskningspåsen får slut på terrängbrickor så kan inte kartan bli större och spelare kan då inte förflytta sig till outforskade områden. Spelet innehåller sex olika typer av terrängbrickor. Alla brickor förutom vattenbrickor räknas som landbrickor. Detta är de
olika terrängbrickorna som finns i spelet:
o

Fältbrickor – Kan användas för att bygga bosättningar. Kan innehålla bondgårdar, fristäder eller
utkikstorn. Spelare kan bygga en bosättning på alla dessa varianter av fält och kan därmed få inkomst 		
från både bosättningen och brickan utan att behöva expandera. Spelare kan röra sig längre över
sammanhängande fältbrickor om de rör sig från en fältbricka (upp till tre brickor från där de står).
Om en spelare drar ett utkikstorn så får spelaren dra och placera terrängbrickor för alla outforskade 		
områden som angränsar utkikstornet. Spelaren väljer själv vilken ordning de angränsande brickorna
placeras och engångsbelöningar för alla funna resurser och inflytelsepoäng går direkt till spelaren.
Vattenbrickor som placeras på detta sätt placeras inte enligt vattenregeln. Om ett utkikstorn placeras
av en effekt (exempelvis från ett annat utkikstorn eller en besvärjelse) så placeras inga nya
terrängbrickor runt det. Spelare måste förflytta sig till det nya utkikstornet för att få lägga ut
angränsande terrängbrickor.
Fristäder är trygga områden och återupplivningsplatser för döda spelare (se Vad händer när du dör?
på sida 19). Spelare kan välja att stå kvar i fristäder för att läka 3 hälsopoäng i början av sin nästa tur.
Spelare struntar då i att lägga ut sin förflyttningsmarkör när de redan står i en fristad.

o

Skogsbrickor – Kan innehålla sågverk. Kan sökas för att hitta monster.

o

Bergsbrickor – Kan innehålla gruvor. Kan sökas för att hitta monster.

o

Vattenbrickor – Kan innehålla hamnar. Måste alltid placeras angränsande
till andra vattenbrickor om spelare inte kan förflytta sig till dem (gäller inte om
de placerades av exempelvis utkikstorn eller om de innehåller hamnar). Spelare
kan röra sig längre över sammanhängande vattenbrickor om de rör sig från en
vattenbricka (upp till tre brickor från där de står). Startbrickan räknas som en
vattenbricka.
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Rörelse och terrängbrickor

o

o

Monsterhålor – När en monsterhåla placeras så placeras tre monsterpjäser på den. När en spelare
förflyttar sig till en monsterhåla med monsterpjäser så måste spelaren omedelbart strida mot ett 1-2 		
monster, ett 3-4 monster och ett 5+ monster i den ordningen. Monsterkort dras ett och ett och utspelas i
tre separata strider. Om spelaren besegrar alla tre monster så försvinner de tre monsterpjäserna och inga
nya kan då placeras på monsterhålan. Om spelaren besegras placeras alla tre monsterpjäser tillbaka.
Spelare kan då försöka besegra monstren på nytt genom att förflytta sig dit igen och göra om
processen. Om en spelare exempelvis besegrar 1-2 monstret och 3-4 monstret men förlorar striden
mot 5+ monstret så retirerar spelaren från brickan (se Strider mot monster på sida 16) och placerar
tillbaka två monsterpjäser på brickan.
Korrumperade brickor – Alla terrängbrickor har en korrumperad baksida. Korruptionen symboliserar
förstörda områden och innehåller inga symboler. Bosättningar, monsterpjäser och distriktkuber kan
inte placeras på korrumperade brickor men spelare kan förflytta sig på dem (med en bestraffning).
När en spelare startar sin tur (innan de förflyttar sig) på en korrumperad bricka så förlorar de
1 hälsopoäng. Korruption kommer att stötas på senare i spelet (se Bossar på sida 19). De
komponenter som får finnas på korrumperade brickor förutom karaktärpjäser och
förflyttningsmarkörer är bossen Slukaren och bossen Den Gyllene Draken. Andra bossar
anses besegrade om deras brickor blir korrumperade.

Symboler på terrängbrickor
Vissa terrängbrickor innehåller symboler som representerar
egenskaper som området har. De symboler som finns i spelet är:
o

Hamnsymboler – Spelare kan förflytta sig till dessa brickor från landbrickor.

o

Monstersymboler – Spelare kan leta efter monster på dessa brickor. Om spelaren
hittar ett monster så dras det översta monsterkortet i den hög som symbolen visar
(se Strider mot monster på sida 16).

o

Resurs
och inflytande
symboler – Spelaren som drar brickor med dessa
symboler på får omedelbart en engångsbelöning. Belöningen avgörs av siffran som är
bredvid symbolen. Spelare kan ta över dessa brickor med distriktkuber för att
generera inkomst till sin bosättning (se Produktionsbrickor på sida 12).

o

Startsymbolen – Spelet innehåller en vattenbricka med startsymbolen
på. Detta är brickan som placeras först innan spelet börjar.

Vad händer när du fastnar?
Om en spelare på något sätt fastnar och inte kan komma åt resten av kartan så anses dem vara fast. En specialregel
kan då användas. Om spelaren inte kan göra något åt sin situation efter att ha tagit inkomst och ett händelsekort
så kan de välja att börja om som om de vore döda (se Vad händer när du dör? på sida 19). Om du gör detta så
försvinner din bosättning och alla dina distriktkuber som är i spel. Du förlorar även alla dina resurser och allt ditt
guld och du måste nedgradera ett valfritt steg på teknologiträdet. I början av din nästa tur får du placera din
karaktärpjäs på valfri utforskad terrängbricka. Din bosättning kan byggas upp på nytt gratis men du behöver
betala resurser för att placera nya distriktkuber. Notera att det är väldigt ovanligt att behöva använda denna regel
och du bör tänka över alla dina alternativ innan du använder den.
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Teknologiträdet
Din översiktliga styrka i strid indikeras på ditt teknologiträd. Spelare använder två kuber för
Symbol för
att uppgradera sin utrustning. Du startar med båda kuberna på stridstärningssymbolen
stridstärningar
precis ovanför rötterna på trädet. Numret på symbolen representerar hur många
stridstärningar du kan använda i strid och alla spelare startar med två. Under spelets gång kommer
spelare att erhålla flera tärningar till sin tärningspool när de avancerar på trädet. Att uppgradera
låser även upp förmågor som kan användas under stridsrullningar. När du uppgraderar så lägger du
till det indikerade antalet stridstärningar till dina två originaltärnignar. Du kan bara använda dig av de tärningar
och förmågor som indikeras där du har dina kuber placerade. Förmågorna kan användas i valfri ordning under en
strid. Under interaktionsfasen kan spelare avancera på teknologiträdets grenar genom att betala det antalet guld
som indikeras av symbolen. Kuberna måste följa var sin gren som spelaren väljer. Spelare måste börja nerifrån och
upp för trädets grenar. Spelare kan alltså kombinera två valfria grenar för att skräddarsy sin spelstil. Vill du byta
gren måste du börja om från botten av den nya grenen och arbeta dig uppåt igen.
Kostnad för att
uppgradera
I detta exempel har spelaren
fem stridstärningar.

Teknologiträdet

Två ursprungliga stridstärningar
+ tre stridstärningar från svärdet
och armborstet.
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Händelsekort
I början av en spelares tur (efter förflyttningsfasen) måste spelaren dra ett händelsekort från högen. Kortet dras
antingen uppåtvänt (kort med ögonsymbol) eller nedåtvänt (kort med väsksymbol). Händelsekort med en
ögonsymbol placeras så att alla spelare kan se kortet och läggs i slänghögen när kortets effekt har avklarats. Kort
med en ögonsymbol räknas som föremålskort. Spelaren som drar ett föremålskort tar den till sin hand utan att
visa de andra spelarna. Händelsekort påverkar oftast bara den aktuella spelaren men kan också påverka alla
spelare. Om det sista händelsekortet dras från högen blandar ni om slängkorten till en ny hög.
Belöning

Händelsekort

o

o

o

Uppdrag – När ett uppdrag har dragits så placeras det vid sidan av
spelplanen så att alla spelare kan se det. Uppdraget är nu aktivt Uppåtvänd
och alla spelare kan försöka utföra uppgiften som står på kortet. Den
spelare som lyckas med uppgiften först får belöningen som står på kortet och
kortet läggs sedan i slänghögen.

Val – Vissa händelser låter spelare välja mellan flera val på kortet. När den
aktuella spelaren har gjort sitt val utför de effekten av valet och lägger sedan kortet i slänghögen.
Uppåtvänd
Föremål – Kan användas mot monster, mot andra spelare eller för att ge
dig en fördel. Spelare får som mest ha 5 kort på hand och om de tar upp
flera måste överflödiga kort slängas. Spelare får inte använda likadana
händelsekort flera gånger under samma strid.

Nedåtvänd
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Produktionsbrickor

Engångsbelöning
Om du drar en bricka med en resurseller inflytelsesymbol så får du en lika
stor engångsbelöning som visas på siffran
brevid symbolen.

Vissa terrängbrickor kan generera inkomst i form av resurser och inflytelsepoäng.
Dessa brickor indikeras med symboler på brickans kant. Förutom att ge en
engångsbelöning till den aktuella spelaren när de dras så kan spelare ta över dessa
brickor om de inte redan är tagna av andra spelare. För att ta över en bricka kan spelare
betala 2 resurser för att placera en distriktkub på brickan så länge den är kopplad direkt eller av andra kuber till
spelarens bosättning. En spelare som kontrollerar en produktionsbricka får antalet resurser eller inflytelsepoäng
som indikeras på brickan i början av sin tur under inkomstfasen. De produktionsbrickor som finns är:

o
o
o
o

Bondgårdar – Finns på fältbrickor.
Sågverk – Finns på skogsbrickor.
Gruvor – Finns på bergsbrickor.
Fristäder – Finns på fältbrickor.

Sågverk

Gruva

Fristad

Det är möjligt för spelare att bygga sin bosättning på en fältbricka och ändå få inkomst för symbolen på den
brickan. Om en monsterpjäs placeras på en spelarägd produktionsbricka så upphör produktionen från den
brickan och distriktkuben går tillbaka till spelaren.

Guld

Resurser

Inflytelsepoäng

Produktionsbrickor

Bondgård

Att placera en distriktkub
kostar 2 resurser

Under spelets gång kommer spelarna att samla guld, resurser och inflytelsepoäng. Guld är huvudsakligen
användbart för att köpa och uppgradera utrustningen på teknologiträdet. Bosättningar producerar guld beroende
på bosättningens storlek. Resurser används för att placera distriktkuber. Dessa kan användas för att ta över
områden vilket ger mer inkomst och uppgraderar bosättningar. Om en spelares guld eller resursmätare är full
under inkomstfasen så går överskottet till den spelare som har minst vinstpoäng. Om flera spelare har det lägsta
antalet vinstpoäng så delar den som ger överflödiga resurser ut dem så lika som möjligt till spelarna. Om det inte
finns någon spelare med lägre vinstpoäng så försvinner de överflödiga resurserna.
Inflytelsepoäng symboliserar spelarens popularitet bland folket. Dessa poäng kan förloras om spelaren gör
moraliskt dåliga handlingar (som att anfalla andra spelare). Om en spelare anfaller en annan spelare så förlorar
anfallaren 2 inflytelsepoäng. Om spelaren inte har två poäng så kan den inte anfalla. En spelare kan även
konvertera 10 inflytelsepoäng till 1 vinstpoäng.
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Bosättningar
En viktig del av att säkra nya länder är att hålla sin befolkning säkra. Under spelets gång kan spelare bygga och
uppgradera sina bosättningar för att få vinstpoäng, inflytelsepoäng och guld. Dessutom är bosättningar säkra
platser där spelare inte kan slåss och där de kan läka sina sår. För att bygga den minsta nivån av bosättning (en by)
så måste en spelare stå på en fältbricka som inte har en annan spelares bosättning eller distriktkub på sig. Spelaren
placerar sin bypjäs på fältbrickan som dess karaktär står på och tar engångsbelöningen som visas här under. Spelaren kan därefter betala 2 resurser för att placera distriktkuber på angränsande terrängbrickor till bosättningen
(utan att behöva stå på dem). Varje gång spelaren har placerat tillräckligt med resurskuber för att uppgradera sin
bosättning så får spelaren en större engångsbelöning. Att bygga en ny bosättning och placera distriktkuber sker
under interaktionsfasen och spelaren kan placera så många kuber som den har råd med. Spelare kan endast ha en
bosättning och områdesbrickor kan enbart innehålla en distriktkub. Spelare kan alltså
Inkomst per Engångsbelöning:
inte dela på områden. Bosättningar har fyra nivåer:
runda:
o

Bosättningar

o

o

o

By – Kan byggas på tomma fältbrickor och kostar inget att bygga.
Producerar 1 guldpoäng som inkomst till spelaren som äger den. När den
är byggd så får spelaren omedelbart 1 inflytelsepoäng och 1 vinstpoäng som
engångsbelöning.

1 guldpoäng

Stad – Kan uppgraderas från en by med 3 sammankopplade
1 guldpoäng
distriktkuber. Producerar 1 guldpoäng som inkomst till spelaren som
äger den. När den är byggd så får spelaren omedelbart 2 inflytelsepoäng och 1 vinstpoäng
som engångsbelöning.
2 guldpoäng

Fort – Kan uppgraderas från en by med 6 sammankopplade
distriktkuber. Producerar 2 guldpoäng som inkomst till spelaren som
äger den. När den är byggd så får spelaren omedelbart 2 inflytelsepoäng och 2 vinstpoäng
som engångsbelöning.
2 guldpoäng

1 inflytelsepoäng
1 vinstpoäng

2 inflytelsepoäng
1 vinstpoäng

2 inflytelsepoäng
2 vinstpoäng

2 inflytelsepoäng
2 vinstpoäng

Citadell –Kan uppgraderas från en by med 9 sammankopplade
distriktkuber. Producerar 2 guldpoäng som inkomst till spelaren som
äger den. När den är byggd så får spelaren omedelbart 2 inflytelsepoäng och 2 vinstpoäng
som engångsbelöning.

Bosättningar byggda angränsade till vattenbrickor fungerar som hamnar och ger därför spelare tillträde till vatten.
Spelare måste då gå via bosättningen för att komma ut på vattnet. En spelare kan välja att stå över sin förflyttning
när de står i en bosättning för att läka 3 hälsopoäng under början på deras nästa tur. Notera att spelare kan
använda andras bosättningar för dessa bonusar.
En bosättning kan förstöras av olika effekter så som besvärjelser eller av bossar. Om detta händer så får spelaren
som ägde bosättningen har kvar sina distriktkuber på brädet men får ingen inkomst. Spelaren får bygga upp sin
bosättning gratis på en annan fältbricka men den måste vara kopplad till distriktkuberna för att de ska kunna
producera inkomst. Bosättningen byggs då upp på samma nivå som den revs oberoende av befintliga distriktkuber. Spelaren får inga engångsbelöningar som den redan har fått.
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Kostnaden för att placera en distriktkub är 2 resurser och för samma kostnad kan spelare flytta sina befintliga
kuber på brädet. Distriktkuber måste placeras så att de är kopplade antingen direkt till bosättningen eller till
tidigare placerade distriktkuber. När 3 kuber har placerats så uppgraderas spelarens by till en stad, när 6 kuber är
placerade uppgraderas staden till ett fort och när 9 kuber är placerade så uppgraderas fortet till ett citadell.
Nedan visas ett exempel på olika storlekar på en spelares bosättning och hur många kuber som har placerats.
Spelaren byggde sin by på en fältbricka som producerar 2 resurser. Sedan placerade spelaren distriktkuber på tre
brickor runt sin bosättning vilket uppgraderar spelarens by till en stad. Dessutom producerar dessa brickor fler
resurser och ett inflytelsepoäng per tur. Detta syns inom det svarta området nedan. Varje gång spelaren placerat 3
ytterligare kuber så uppgraderas bosättningen en nivå till. Spelaren nedan har tur och kan placera kuber på flera
produktionsbrickor vilket ökar inkomsten.
Stad
Fort
Citadell

1
2
2

4
4
5

Bosättningar

Spelare kan röra sig på terrängbrickor som ägs av andra spelare. Det är även möjligt att använda andras
bosättningar för att läka eller för att gå ut på vattenbrickor. Det finns dock en begränsning. Första gången som en
spelare vill förflytta sig in eller genom en terrängbricka som ägs av en annan spelare måste 1 guld betalas i tull till
den spelare som äger brickan. Om spelaren som vill röra sig inte har råd att betala 1 guld så kan den inte röra sig i
den andra spelarens territorium. När tullen har betalats kan spelaren som rör sig förflytta sig gratis mellan brickor
som ägs av den betalade spelaren. Det är först om en spelare går ut från den andra spelarens område (område som
kopplas samman med distriktkuber och bosättning) som tullen slutar verka. Tull måste betalas på nytt om
spelaren vill gå in i området igen. Notera att tull inte behöver betalas om en spelare återupplivas i en annan
spelares bosättning eftersom den återupplivade spelaren inte har något guld.

1
1
1
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Strider och när de händer

Symbol för
stridstärningar

I Here be Dragons kommer spelare att möta både monster och andra spelare i strid. Strider
avgörs av tärningskast mellan spelare (stridskast) där vinnaren är den med högst resultat.
Tärningarna kallas för stridstärningar och alla spelare börjar spelet med två av dessa. Förutom
tärningar så används förmågor och kort för att vinna strider. Spelare som är i strid kan använda
föremålskort innan varje stridskast men inte när striden är över (någon har förlorat sin sista stridstärning).

Efter varje stridskast jämförs motståndarnas tärningar från högst till lägst. När ett träningsresultat är högre än
motståndarens tas den lägsta tärningen bort under resten av striden. Detta kallas för en träff och det är vanligt att
båda motståndarna får in träffar på varandra under samma stridskast. Spelaren som förlorar sin sista tärning först
förlorar hela striden.
Vissa föremålskort låter spelare som inte är med i staden påverka resultaten. Exempelvis så kan en spelare på
andra sidan spelplanen använda ett Eldklot för att skada någon av de som strider (spelare eller monster). Dessa
kort måste dock också användas innan stridskast. Om en spelare som inte är med i striden lyckas besegra någon av
de som strider så är det ändå den överlevande i striden som vinner.
Här följer ett exempel på en strid i Here be Dragons. Tärningarna är färjade för att lätt kunna skilja på de
som strider. Vi kallar motståndarna Röd och Svart. Svart går in i striden med fler stridstärningar än Röd
men detta behöver inte betyda att Svart vinner.

Strider

1.

Under det första stridskastet rullar Röd 6, 5 och 4 medans Svart rullar 6, 6, 3, 2 och 1. Detta resulterar i 		
oavgjort mellan spelarnas högsta resultat (6) vilket betyder att ingen träffade och båda spelarnas
högsta tärningar kan rullas om i nästa stridskast. Svarts andra 6:a slår Röds 5:a vilket resulterar i en träff
för Svart. Röd förlorar en tärning för resten av striden. Röds 4:a slår Svarts 3:a så även Svart förlorar
en tärning. Svarts lägsta tärningar har inga tärningar att jämföra med och kan därför användas i nästa 		
stridskast.

2.

Under nästa stridskast rullar Röd 4 och 3 med de tärningar som den har kvar medans Svart rullar 5, 2, 1
och 1. Båda spelarna förlorar en tärning var.

3.

I det avslutande stridskastet rullar röd 4 medans Svart rullar 4, 4 och 1. Röd förlorar sin sista
stridstärning och har förlorat striden.
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Leta efter monster
När en spelare står på en terrängbricka med en monstersymbol får den välja att leta efter monster. Detta
kan bara göras en gång per tur. För att leta så rullar spelaren en tärning och resultaten kan bli följande:
o

Om spelaren rullade 1-2 så hittar de inget monster denna tur.

o

Om spelaren rullade 3-6 så hittar de ett monster och drar det översta monsterkortet från den
hög som matchar monstersymbolen på terrängbrickan.

Strider mot monster
Monster har unika förmågor som hjälper dem i strider. De har även olika många stridstärningar och
delas in i tre styrkenivåer:
o

1-2 symboliserar att monstren har 1-2 stridstärningar. Dessa är de svagaste monstren och ger minst
belöning när de besegras.

o

3-4 symboliserar att monstren har 3-4 stridstärningar. Dessa är medelsvåra och ger en bättre belöning
när de besegras.

o

5+ symboliserar att monstren har 5 eller fler stridstärningar. Dessa är de starkaste monstren och ger en 		
stor belöning när de besegras inklusive ett vinstpoäng.

Strider

När en spelare har dragit ett monsterkort (som visas för alla spelare) så kan spelaren försöka fly från monstret
innan striden börjar (mer om detta i exemplet nedan). Om spelaren inte flyr så får den stridande spelaren välja
en annan spelare att agera monster under striden. I sololäget rullar den stridande spelaren både för sig själv och
monstret. Den som agerar monster bör använda monstrets förmågor så att de gynnar monstret bäst. Strider mot
monster följer grundexemplet som visades i tidigare del.
Om spelaren förlorar mot monstret så förlorar den lika många hälsopoäng som monstrets ursprungliga antal
stridstärningar. Spelaren förflyttar sig sedan omedelbart till ett angränsande utforskat område (om den enda
möjliga flyktvägen är till en vattenbricka så får vattenregeln brytas). Monsterkortet slängs i en slänghög intill
monsterhögen med samma stridsnivå och en monsterpjäs placeras på terrängbrickan där striden skedde. Om
spelaren vinner striden så tar den belöningen som visas på monsterkortet och slänger monsterkortet i samma
slänghög som angavs innan.
I följande exempel används ett monsters förmågor för att visa hur de kan påverka striden.
o

Innan striden med monstret kan spelaren välja om den vill försöka fly från striden. För att avgöra om 		
spelaren lyckas rullar den en tärning och resultaten kan bli följande:

o

Om spelaren rullade 1-3 så misslyckas flykten och striden börjar.

o

Om spelaren rullade 4-6 så lyckas de fly från striden. Följ samma procedur som när en spelare förlorar 		
mot monstret men förlora inga hälsopoäng.
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1 stridstärning

I detta exempel har inte spelaren uppgraderat sitt teknologiträd och har inte samlat
på sig föremålskort vilket betyder att den enbart kan använda sina 2 ursprungliga
stridstärningar i striden. Om spelaren hade haft föremålskort skulle de kunnat
användas nu innan det första stridskastet. Monsterkortet visar att monstrets
ursprungliga antal stridstärningar är 1.

o

Monstret rullade 4 medans spelaren rullade 3 och 2. Då monstrets högsta tärning slår
spelarens så får monstret in en träff på spelaren som förlorar en tärning.

Strider

o
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o

Eftersom monstret har en förmåga som ger den en ny tärning för varje träff så har den nu 2 tärningar 		
inför nästa stridskast medans spelaren bara har en träning kvar.

o

Under nästa stridskast rullar monstret 5 och 3 medans spelaren rullar 5.
Detta skulle ha resulterat i oavgjort men monstret har en annan förmåga som
låter den rulla om en tärning som inte resulterade i en träff.

Förmågor

o

Monstret rullar om sin 3:a och får istället en 6:a vilket slår spelarens 5:a.
Spelaren måste nu fly och förlorar 1 hälsopoäng eftersom detta var monstrets
ursprungliga antal stridstärningar.

Strider

Monsterpjäser
När en spelare anländer till en terrängbricka med en monsterpjäs måste de omedelbart slåss mot ett monster
utan att leta efter det. Omedelbart efter att spelaren har förflyttat sig måste den dra ett monsterkort. Om spelaren
besegrar monstret så tas monsterpjäsen ur spel. Eftersom spelaren inte aktivt sökte efter monstret så kan spelaren
nu välja att söka efter ett till monster. Om spelaren förlorade mot en monsterpjäs så placeras en till monsterpjäs
på samma terrängbricka. En terrängbricka kan endast ha 3 monsterpjäser på sig och efter det placeras inga nya
där. Om en spelare anländer till en terrängbricka med flera monsterpjäser måste spelaren strida mot flera monster
i rad (men inte samtidigt). Varje monster räknas som en ny strid vilket betyder att spelarens stridstärningar
återställs, effekter från kort och förmågor nollställs (detta gäller även i monsterhålor). Varje gång ett monster
besegras tas en monsterpjäs ur spel tills alla monsterpjäser är borta och turen kan fortsätta. Notera att
monsterpjäser endast kan placeras på terrängbrickor som har en monstersymbol. De kan inte heller placerar på
en terrängbricka som har en spelarpjäs på sig.
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Strider mellan spelare
Om en spelare blir för stark och är på väg att vinna spelet kan andra spelare försöka förhindra detta. Spelare kan
bara anfalla andra spelare som har fler vinstpoäng än spelaren som anfaller. De stridande spelarnas karaktärspjäser
måste stå på samma terrängbricka när anfallet sker (även om en spelare har markerat en förflyttning från
området). En spelare som står i en bosättning kan inte anfallas eller anfalla. Att anfalla en annan spelare är en
moraliskt dålig handling vilket betyder att den anfallande spelaren förlorar 2 inflytelsepoäng innan striden. Om
den anfallande spelaren inte har tillräckligt med inflytelsepoäng så kan den inte anfalla.

Strider

Innan en strid mellan spelare börjar så kan båda spelarna välja att försöka fly som i strider mot monster (se
Strider mot monster på sida 16). Spelare använder sina stridstärningar, förmågor och kort mot varandra under
striden och som vanligt så förlorar spelaren som först får slut på sina stridstärningar. Spelaren som vinner får en
vinstpoäng från spelaren som förlorade och spelaren som förlorade förlorar så många hälsopoäng som antalet
stridstärningar den andra spelaren hade i början av striden. Den förlorande spelaren måste omedelbart flytta sig
till ett angränsande utforskat område.

Vad händer när du dör?
När en spelare når 0 hälsopoäng är de döda (i sololäget resulterar detta i att spelet är över). I flerspelarläget
placerar den döda spelaren sin förflyttningsmarkör på samma terrängbricka som den närmsta fristaden eller
bosättningen från där de dog. Om flera av dessa är lika nära så väljer den döda spelaren vart
förflyttningsmarkören ska placeras. Om inga fristäder eller bosättningar finns på spelbrädet så måste den döda
spelaren stå över sina turer tills de kan återupplivas.
När en spelare dör måste den ta bort sin karaktärspjäs från spelbrädet, slänga sina kort på hand i slänghögen och
förlora allt sitt guld och sina resurser. Dessutom väljer spelaren en gren på teknologiträdet som nedgraderas ett
steg. Om det finns en plats att återupplivas på i början på den döde spelares nästa tur så placeras karaktärpjäsen
där. Återupplivas de i en annan spelares bosättning behöver ingen tull betalas. Den återupplivade spelaren återfår
nu 10 hälsopoäng och kan fortsätta spelet.

Bossar

Bossar

I grundspelet för Here be Dragons kan spelare möta flera olika bossar. Dessa är extremt
kraftfulla fiender som är hot mot alla spelare. Om du väljer att använda en eller flera
bossar i spelet så följer du instruktionerna för varje boss du använder. Dessa går att finna
på kommande sidor. Notera att ju fler bossar du väljer att spela med, desto svårare och
mer kaotiskt blir spelet. Sololäget kräver att du använder antingen Slukaren eller
Amman Dash.
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Sololäget
Bossar som behövs:
Slukaren och/eller Amman Dash
den Vansinnige Shamanen.
Valbara bossar:
Kraken och/eller Den Gyllene
Draken.
Flerspelarläget:
Inga bossar behövs.
Alla är valbara.

Sololäget
Det är möjligt att spela Here be Dragons själv mot Slukarens korruption eller Amman Dashs monsterhorder. I
slololäget används inte förflyttningsmarkören och spelarens mål är att besegra den eller de bossar som valts. När
du spelar med Slukaren är målet att nå 10 vinstpoäng innan åtta korrumperade kort har dragits från
händelsehögen eller genom att besegra Slukaren i strid. Väljer du att spela med Amman Dash så är målet att nå 10
vinstpoäng innan alla 15 monsterpjäser är i spel eller genom att besegra Amman Dash i strid. Du kan fritt välja att
använda fler bossar i spelet för att öka svårighetsgraden.

Slukaren (The Devourer)
”Plötsligt blev himlen mörk som om tusentals kråkor blockerade solen. Jag kan svära på att helvetets gap öppnade
upp sig ovanför mig. Jag kunde inte röra mig eller titta bort som om mina fötter hade frusit fast i gräset under mig.
Innan jag kunde hitta styrkan att agera så såg jag den. Dess vingar, om du kan kalla dem det, kom ut ur den mörka
avgrunden tillsammans med hemska varelser bortom räkning. Detta är avgrunden kan jag lova dig och den är här för
att sluka oss alla.”
-Okänd

Spelaren som dödades av Slukaren återupplivas under sin nästa tur på en terrängbricka angränsande till Slukaren
med 10 hälsopoäng och 2 extra stridstärningar (totalt 4). Den korrumperade spelaren förlorar inte längre
hälsopoäng av korrumperade brickor och kan nu röra sig över dem som om de vore fältbrickor.

Bossar

Slukaren är en stark fiende som förändrar spelplanen under spelets gång. Om en spelare dödas av Slukaren så
återupplivas de inte som vanligt (se Vad händer när du dör? på sida 19). Istället förlorar de allt utom deras vinstpoäng och 2 ursprungliga stridstärningar. Spelaren räknas nu som korrumperad och lyder under Slukaren.
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Korrumperade spelare kan inte söka efter monster, röra sig till outforskade områden, läka, få guld, få resurser, få
inflytelsepoäng, dra händelsekort eller bygga bosättningar/distrikt. De kan röra sig i andra spelares områden utan
att betala tull och kan även anfalla andra spelare i bosättningar och fristäder. De kan endast få vinstpoäng genom
att besegra andra spelare eller monsterpjäser i strid. De förlorar inte heller inflytelsepoäng när de anfaller andra
spelare. De kan anfalla spelare mer eller mindre vinstpoäng och kan således stjäla ett vinstpoäng av spelare. Om en
annan spelare dödas av en korrumperad spelare blir även den spelaren korrumperad. Om en korrumperad spelare
når 10 vinstpoäng vinner de fortfarande spelet (tillsammans med sin härskare, Slukaren). Om Slukaren besegras
när en eller flera spelare är korrumperade är de ute ur spelet.
Väsksymbol
på föremålskort
Här följer en guide för att använda Slukaren i Here be Dragons:
Under spelets förberedelser (se Förberedelser på sida 4) så placeras Slukarpjäsen vid
sidan av spelplanen tillsammans med bosskortet nedåtvänt (med stridsinformationen
nedåtvänd).

2.

Innan händelsehögen skapas under förberedelsefasen separeras korten med ögonsymbolen
(val och uppdrag) och korten med väsksymbol (föremålskort). Använd guiden till höger för
att se hur många föremålskort som ska användas i spelet beroende på hur många spelare
som spelar. Blanda föremålskorten som ska användas och lägg bort de resterande i spellådan.
Blanda sedan ihop föremålskorten med resterande händelsekort (val och uppdrag) för att
skapa händelsehögen. Dela upp högen i två ungefärligt lika stora delar och blanda in de åtta
korrumperade korten i en av delhögarna. Lägg sedan ihop delhögarna med den som har
korrumperade kort underst. Nu kan Slukaren väckas under spelets gång.

Bossar

1.

Ögonsymbol

Antalet föremålskort
beroende på antal spelare.
1 spelare = 16 föremålskort
2 spelare= 19 föremålskort
3 spelare = 21 föremålskort
4 spelare = 25 föremålskort
5 spelare = 30 föremålskort
6 spelare = 37 föremålskort

Så här fungerar Slukaren:
1.

När en spelare drar ett korrumperat kort så placeras det uppåtvänt vid Slukarpjäsen istället
för att slängas. När 3 korrumperade kort har dragits så vaknar Slukaren. Spelare som drar
korrumperade kort förlorar 1 hälsopoäng.

2.

När Slukaren vaknar vänds bosskortet för att visa Slukarens stridstärningar och förmågor.
Vänd startbrickan för att korrumpera den och placera sedan Slukarpjäsen på den. Blanda
sedan ihop de slängda händelsekorten med resten av händelsehögen för att få en ny
händelsehög.

3.

Varje gång ett korrumperat kort dras från och med nu så vänds (korrumperas) alla
terrängbrickor som angränsar till en redan korrumperad terrängbricka. Alla komponenter som
finns på en bricka som korrumperas tas ur spel förutom karaktärpjäser.

4.

När alla 8 korrumperade kort har dragits har spelarna en till runda på sig att besegra
Slukaren i strid. Om detta misslyckas så är spelet över och Slukaren vinner.

5.

Om Slukaren besegras ignoreras effekterna av återstående korrumperade kort. Dessa tas istället ur spel
när de dras och ett nytt händelsekort dras istället. Alla korrumperade terrängbrickor vänds också
tillbaka till sin vanliga sida.
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Amman Dash den Vansinnige Shamanen
(Amman Dash the Mad Shaman)
Amman Dash är en av bossarna som kan avsluta spelet för alla spelare. Han använder landets monster för att driva
nybyggare från sitt kungadöme. Varje runda rullar spelare tärning och lägger till nya monsterbrickor till
spelplanen.
Här följer en guide för att använda Amman Dash i Here be Dragons:
1.

Under spelets förberedelsefas (se Förberedelser på sida 4) placeras Amman Dash pjäsen vid 			
sidan av spelplanen med sitt bosskort nedåtvänt (stridsinformationen ska vara nedåtvänd).

2.

Följ instruktionerna på bosskortet för att veta när Amman Dash vaknar.

Så här fungerar Amman Dash:
Om en spelare lyckas fly eller besegras av ett monster på en skogs- eller bergsbricka
vaknar Amman Dash.

2.

När Amman Dash vaknar vänds bosskortet för att visa stridstärningar och förmågor. Placera sedan
Amman Dash pjäsen på terrängbrickan som spelaren flydde från eller blev besegrad på tillsammans med
en monsterpjäs.

3.

Varje gång en spelare flyr eller blir besegrad av ett monster på en skogs- eller bergsbricka från och med 		
nu så flyttas Amman Dash pjäsen dit utöver att en monsterpjäs placeras. Spelaren som flydde rullar nu en
tärning som kan ge följande resultat:

o
o
o

Om resultatet är 1-2 placeras en monsterpjäs på alla terrängbrickor som har monstersymbolen 1-2.
Om resultatet är 3-4 placeras en monsterpjäs på alla terrängbrickor som har monstersymbolen 3-4.
Om resultatet är 5-6 placeras en monsterpjäs på alla terrängbrickor som har monstersymbolen 5+.

4.

Amman Dash pjäsen räknas som en separat komponent utöver monsterpjäser. Spelare måste besegra 		
monsterpjäserna innan de kan möta Amman Dash i strid.

5.

När 15 monsterpjäser har placerats ut har spelarna en runda på sig att besegra Amman Dash eller få bort
minst 1 monsterpjäs. Misslyckas detta är spelet över och Amman Dash vinner.

Bossar

1.
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Den Gyllene Draken (The Golden Dragon
of Greed)
Den Gyllene Draken är en boss som kan användas i spelet. Även om den inte har förmågan att avsluta spelet så är
den ett hot för alla spelare. Den söker sig till rikedomar och nöjer sig aldrig. Den rånar spelare på sitt guld och gör
bo i produktionsbyggnader vilket förstör dem permanent.
Här följer en guide för att använda Den Gyllene Draken i Here be Dragons:
1.

Under förberedelsefasen (se Förberedelser på sida 4) placeras Den Gyllene Draken
pjäsen vid sidan av spelplanen tillsammans med bosskortet som placeras nedåtvänt
(stridsinformation ska vara nedåtvänt).

2.

Följ instruktionerna på bosskortet för att se hur Den Gyllene Draken vaknar.

Så här fungerar Den Gyllene Draken:

Bossar

1.

Den Gyllene Draken vaknar när fem produktionsbyggnader har utforskats. Spelaren som
utforskade den sista produktionsbyggnaden flyttar omedelbart sin karaktärspjäs från brickan
med produktionsbyggnaden (om spelaren befinner sig på produktionsbyggnaden) till en
angränsande utforskad bricka. Brickan som spelaren flyttade sig från vänds till sin korrumperade
sida och Den Gyllene Draken pjäsen placeras där. Notera att denna boss kan stå på korrumperade
brickor.

2.

När Den Gyllene Draken har vaknat så vänds bosskortet för att visa stridstärningar och förmågor.

3.

Varje gång en spelare når 5 guld från och med nu (räknat 1-5) så placeras Den Gyllene Draken på samma
terrängbricka som spelaren. Den Gyllene Draken gör endast detta om spelaren hade mindre guld innan
den nådde 5. Om spelaren exempelvis hade 10 guld innan den nådde 5 guld så rör sig inte Den Gyllene 		
Draken.

4.

Om Den Gyllene Draken förflyttar sig till en spelare så får spelaren två val. Det första är att muta draken
genom att ge den 5 guld och sedan placera Den Gyllene Draken pjäsen på en utforskad
produktionsbricka som spelaren väljer. Produktionsbrickan vänds dessutom till dess korrumperade sida
innan draken placeras där. Om ingen utforskad produktionsbricka finns tillgänglig förflyttas draken till 		
en korrumperad bricka som spelaren väljer.
Det andra valet är att behålla guldet och strida mot Den Gyllene Draken. Om spelaren lyckas fly eller
besegras så flyttas Den Gyllene Draken pjäsen till den närmsta produktionsbrickan från där striden 		
skedde. Produktionsbrickan vänds till dess korrumperade sida innan draken placeras där. Om ingen 		
utforskad produktionsbricka finns tillgänglig förflyttas draken till en korrumperad bricka som spelaren
väljer.

23

Kraken (The Kraken)
Här följer en guide för hur Kraken används i Here be Dragons:
1.

Under spelets förberedelsefas (se Förberedelser på sida 4) placeras Kraken pjäsen vid sidan av spelplanen
tillsammans med bosskortet nedåtvänt (stridsinformation ska vara nedåtvänt).

2.

Efter att händelsehögen har skapats så delas den upp i två ungefärligt lika stora delhögar.
Placera Kraken statyetten i en av delhögarna och placera den delhögen över den andra
delhögen. Nu är Kraken redo att vakna under spelets gång. Om Kraken statyett kortet dras
under spelets första runda så blandas den in i händelsehögens övre halva utan att placera ut
Kraken pjäsen.

Så här fungerar Kraken:
Kraken vaknar när en spelare drar Kraken statyetten från händelsehögen. Spelaren som drog
kortet placerar Kraken pjäsen på en utforskad vattenbricka som de väljer och byter ut
angränsande utforskade brickor till vattenbrickor (förutom korrumperade brickor). Spelaren
väljer om de angränsande brickorna ska ha hamnsymboler eller inte. Placera sedan Kraken tentakler på
alla angränsande vattenbrickor.

2.

När Kraken har vaknat så vänds bosskortet för att visa stridstärningar och förmågor.

3.

Blanda in Kraken statyett kortet i händelsehögens övre halva. När kortet dras nästa gång upprepas
processen av spelaren som drog kortet. Kraken tentakler placeras runt Krakenpjäsens nya bricka även om
de gamla hade besegrats. Om Kraken statyetten är det sista kortet kvar i händelsehögen så blandas den 		
ihop med de slängda händelsekorten för att skapa en ny händelsehög.

4.

Om Kraken har besegrats ignoreras effekten av Kraken statyetten och kortet tas ur spel när det har
dragits. Dra ett nytt händelsekort istället.

Bossar

1.
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Monsterförmågor förklaring
Monsterkort, föremålskort och utrustning på teknologiträdet har förmågor och nyckelord på sig. Effekterna av
förmågor kan hittas direkt i texten medans nyckelord så som frost och distans inte ger någon direkt effekt. Om ett
nyckelord kan användas i strid så beskrivs detta som en svaghet på monsterkortet. Exempelvis så visar
nyckelordet distans inte någon bonus på teknologiträdet men monster som flyger har en svaghet mot nyckelordet
distans. Nedan kan du hitta en detaljerad förklaring av alla förmågor som går att finnas hos monster i grundspelet.
Gräva (Burrow) – Efter att övriga effekter har avgjorts (exempelvis andra förmågor) så byts de
stridandes högsta rullade tärningar med varandra.

o

Naturens kall (Call of the wild – Innan det första stridskastet drar spelaren som agerar Amman Dash 		
det översta kortet från 5+ monsterhögen. Amman Dash får en av de förmågor som står på det dragna
monsterkortet under denna strid. Spelaren som stider mot Amman Dash väljer förmågan.

o

Rusning (Charge) – Innan det första stridskastet slår spelaren som agerar monster en tärning. Om
resultatet är 1-3 börjar striden som vanligt. Om resultatet är 4-6 förlorar spelaren en stridstärning
omedelbart innan striden. Föremålskort kan användas innan denna förmåga.

Monsterförmågor förklaring

o

o

Korrumperad utstrålning (Corrupted aura) – Varje 6:a som rullas av monstret under ett stridskast ger
monstret en extra stridstärning till nästa stridskast (och resterande strid).

o

Ilska (Enraged) – Om monstret börjar sitt stridskast med enbart en stridstärning får monstret
omedelbart 2 extra stridstärningar. Denna förmåga kan endast aktiveras en gång under striden.

o

Svårfångad (Evasive) – Innan det första stridskastet rullar spelaren som agerar monster en träning. Om
resultatet är 1-3 så fortsätter striden som vanligt. Om resultatet är 4-6 så flyr monstret innan striden
börjar och monsterkortet slängs.

o

Snabb (Fast) – När övriga effekter har avgjorts (exempelvis andra förmågor) så väljer spelaren som 		
agerar monster en av sina tärningar som inte resulterat i en träff och rullar om den en gång. Denna
förmåga kan användas en gång per stridskast.

o

Fruktan (Fear) – När övriga effekter har avgjorts (exempelvis andra förmågor) flyttas spelarens högsta
tärning undan. Den kommer inte att räknas under detta stridskast men kan rullas om i nästa stridskast.
Om spelaren endast har en stridstärning används inte denna förmåga.

o

Eld (Fire) – Om en spelare besegras av ett monster med denna förmåga så måste spelaren välja en gren
på sitt teknologiträd att nedgradera ett steg. Teknologiträdet kan aldrig nedgraderas under de två
ursprungliga stridstärningarna.

o

Flygande (Flying) – Om spelaren har distans (ranged) förmågan under striden mot ett monster som 		
flyger så förlorar monstret en stridstärning innan det första stridskastet.
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Enorm (Huge) – Tärningsresultat mellan 1-3 orsakar aldrig träffar på monstret. Andra förmågor kan 		
användas för att modifiera resultat innan denna förmåga.

o

Pest (Plague) – Om spelaren besegras av ett monster med denna förmåga så måste spelaren ta en av sina
distriktkuber från spelplanen.

o

Bepansrad (Plating) – När monstret har förlorat alla sina stridstärningar så får den en extra
stridstärning tillbaka istället för att besegras. Denna förmåga kan användas en gång per strid.

o

Gift (Poison) – Spelarens högsta tärningsresultat modifieras med -1. Exempelvis så skulle en 6:a bli en 		
5:a.

o

Spöklik (Spectral) – Monster med denna förmåga kan bara stridas mot om spelaren har magi (magic) 		
förmågan eller om en förtrollning (spell) används innan det första stridskastet. Annars måste spelare
försöka fly eller besegras automatiskt.

o

Magisk immunitet (Spell immunity) – Spelare kan inte använda förtrollningar (spells) mot ett
monster med denna förmåga.

o

Smygande (Stealth) – Innan det första stridskastet rullar spelaren som agerar monster en tärning. Om
resultatet är 1-5 fortsätter striden som vanligt. Om resultatet är 6 besegras spelaren automatiskt innan 		
det första stridskastet.

o

Stark (Strong) – Alla tärningsresultat som skulle ha räknats som oavgjorda räknas som träffar på
spelaren. Om spelaren har samma förmåga räknas de som oavgjorda

o

Svärmare (Swarmer) – Varje träff som monstret får in på spelaren under ett stridskast ger den lika 		
många extra tärningar till nästa stridskast (och resterande strid).

o

Tentakler (Tentacles) – Kraken får en extra stridstärning för varje tentakel som angränsar Kraken
pjäsen.

o

Terror – När övriga effekter har avgjorts (exempelvis andra förmågor) tvingas spelaren försöka fly om 		
monstret rullat två 6:or under samma stridskast.

o

Fångare (Trapper) – Spelaren får inte försöka fly från ett monster med denna förmåga.

Monsterförmågor förklaring

o
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