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De Verloren Legenden
“Oude geesten”

Het vierde standbeeld

De legende wordt op de achterkant van het speelbord
gespeeld.
Volg eerst de aanwijzingen op de Checklist van de
uitbreiding “De Verloren Legenden – Oude geesten” op.
Vervang de gouden gebeurteniskaarten door de zilveren.
Schud de 10 gebeurteniskaarten “Geheimzinnig Meer”
en leg de stapel naast veld 11.
Verwijder de mistfiches met een gor, de toverdrank van
de heks en de waterkruik uit het spel. Leg de resterende
mistfiches geschud en gedekt op de mistvelden. De
velden 43, 47, 52 en 57 blijven leeg.
Leg van het Andor-uitrustingstableau 1 toverdrank van
de heks en 4 waterkruiken en van de kaart “Tulgorische
handel” de bottenhelm naast het speelbord. Leg 1 helm,
1 schild, 1 boog, 1 valk en 1 zand van de Temm op
veld 71. Deze 5 voorwerpen kunnen daar voor 2 goud
per stuk worden gekocht. Doe alle andere voorwerpen,
het Andor-uitrustingstableau en de kaart “Tulgorische
handel” terug in de doos. Die zijn in deze legende
niet nodig.
Opmerking: gebruikt een held in het geheimzinnige meer
kaart nr. 9 met succes, dan kiest hij een voorwerp van veld
71.
Leg verder het volgende speelmateriaal klaar:
• Het dwergenstandbeeld “Zor”, de 3 schatten van de
Tulgori, de tegel “veld 37”, 1 “Boom der Liederen”-fiche.
• 1 casamatuc, 3 aardfiches, 4 vuurfiches.
• 1 rode edelsteen, 1 perkamentrol van waarde 10,
1 gif, 3 runenstenen (waarvan 2 in dezelfde kleur)
Lees nu verder op legendekaart A2.

Overige voorbereidingen:
• Leg het “N”-fiche op letter “N” en 1 sterfiche op elk
van de letters C, F en N.
Leg het “Boom der Liederen”-fiche op veld 63.
Schuif voor elk monster dat veld 0 of veld 63 bereikt
het “N”-fiche 1 veld naar beneden. Het monster gaat
dan uit het spel.
• Zet het speelstuk Reka, de heks op veld 63.
• Zet 1 arbak op elk van de velden 47, 52 en 57.
• Leg 1 rietgrasbloem op elk van de velden 41, 45 en 65.
• Leg het kleine arbaksymbool op de meest rechtse van
de twee wardraks op het zonsopgangsveld. Zodra dit
symbool bij zonsopgang aan de beurt komt, worden
alle liggende arbaks weer rechtop gezet.
• Leg de tegel “veld 37” zo op het speelbord dat
velden 35 en 53 met elkaar verbonden zijn.
Opmerking: in deze legende zijn er geen bronnen.
• Zet de Tulgori op veld 64.
• Zet 1 gor op elk van de velden 9, 16 en 67, 1 skral op
elk van de velden 5 en 12 en 1 trol op veld 24.
• De held met de laagste rang zet zijn heldenspeelstuk
op veld 17. Daarna zetten de helden op basis van rang
in oplopende volgorde hun speelstuk op velden 36,
68, 22, 67 en 40.
Lees nu verder op legendekaart A3.
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De roep van de skrallen
Draai deze kaart om,
zodra de eerste skral is verslagen.

Na de overwinning op de 3 standbeelden hielden de
helden zich nog altijd in de mijn van de Schilddwergen
op en hielpen ze bij de reparaties. De tunnel aan de
westelijke poort was zwaar beschadigd en de bronnen
waren opgedroogd. Niemand wist hoe lang het zou duren
voordat de tunnel zou instorten. Ook de brug van rood
ijzersteen werd slechts geïmproviseerd gerepareerd.
Leg de perkamentrol open op het kleine veld naast de
oude brug. Een held kan de brug uitsluitend oversteken
als hij ten minste 10 wilskrachtpunten bezit.
Opmerking: monsters houden geen rekening met de
perkamentrol.
Bij het ochtendgloren bereikte een bericht van Reka de
helden. De arbaks vielen in het bos nog steeds mensen
aan. Reka wilde ervoor zorgen dat ze weer naar hun
bomen terugkeerden en had de helden om hulp gevraagd.
Iedere held kan vanaf nu de actie “Reka verplaatsen”
gebruiken en haar voor 1 uur op het dagspoor ten
hoogste 4 velden verplaatsen (ook meermaals per beurt).
De helden moeten in de mist 3 runenstenen vinden.
Zodra een held een mistfiche “1 goud” activeert, krijgt
hij in plaats van het goud 1 runensteen. Staat een held
samen met Reka op het veld van een arbak, dan mag
de held 1 runensteen afgeven. De arbak keert dan terug
naar zijn boom en verdwijnt uit het spel. Het afgeven
van de runensteen is een actie en kost de held 1 uur op
het dagspoor.
Lees nu verder op legendekaart A4.
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Zodra de laatste arbak van het speelbord is genomen,
wordt ook het kleine arbakfiche van het zonsopgangsveld verwijderd. Daarna krijgt de held die de laatste
runensteen heeft ingezet en de arbak van het speelbord
heeft genomen 1 toverdrank van de heks.

De Verloren Legenden

Opdracht 1:
Alle 3 arbaks moeten naar hun bomen terugkeren
voordat de verteller letter “N” bereikt.

“Oude geesten”

Het vierde standbeeld

De helden hadden nog niet eens gesproken over wie
er naar Reka zou gaan als de volgende noodkreet hen
bereikte. Een paar dagen geleden hadden de Tulgori hun
kamp opgebroken. Ze wilden Andor verlaten, maar ze
waren in het donker van de mijn verdwaald.
Opdracht 2:
De Tulgori moeten de mijn verlaten voordat de
verteller letter “N” bereikt.
Leg 1 sterfiche op veld 60 en de 3 schatten van de
Tulgori tussen het 1e uur van het dagspoor en veld
60 van het speelbord. Zodra de Tulgori op veld 60
staan, verlaten ze Andor en hun speelstuk gaat uit het
spel. De held op veld 60 krijgt dan direct 2 van de 3
schatten van de Tulgori naar keuze. De derde schat
gaat uit het spel.
Lees nu verder op legendekaart A5.
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De roep van de skrallen
Draai deze kaart om,
zodra de eerste skral is verslagen.
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Plotseling dreunden alarmtoeters door de plakkerige
lucht. “Drakenvuur!”, riep één van de dwergen vol
ontzetting. “Zor is ontwaakt!” Vorst Hallgard had de
helden het verhaal van de 4 bloedverwanten verteld. Zor
had ooit een hechte vriendschap met de draak gesloten
en nu had het laatste standbeeld Horngords zaal verlaten.
Zet het standbeeld Zor op veld 28.
Opdracht 3:
Zor moet worden verslagen voordat de verteller
letter “N” bereikt.
Leg 1 vuurfiche op veld 29.
Leg het gif op veld 65. Een held kan het daar kopen.
Het gif kost bij 2 helden 2 goud, bij 3 helden 3 goud
en bij 4 helden 4 goud. Staat een held op het veld met
het vuur, dan mag hij het gif afgeven (uit het spel) en
het vuurfiche van het speelbord nemen. Daardoor
wordt verhinderd dat Zor in het gevecht sterker wordt.
Betreedt een held een vuurfiche of verzet hij zijn
speelstuk met behulp van de Takuri-spiegel naar zo’n
veld zonder het vuur direct te verwijderen, dan moet
hij zijn tijdsteen 1 uur extra vooruit zetten (bovenop
die voor de actie “Lopen”).
Het gif kan niet tegen monsters worden ingezet.
Monsters negeren Zor en het vuur.
Lees nu verder op legendekaart A6.

Doelen van de legende:
Zor moet worden verslagen voordat de verteller letter
“N” bereikt. Zet de verteller direct op letter “N” zodra
Zor is verslagen.
Alle 3 arbaks moeten naar hun bomen terugkeren.
De Tulgori moeten de mijn verlaten.
Het gevecht tegen Zor verloopt op dezelfde manier als
tegen monsters.
Zor heeft 10 wilskrachtpunten. Afhankelijk van het
aantal helden heeft hij de volgende krachtpunten:
2 helden = 20, 3 helden = 30, 4 helden = 40.
Zor begint het gevecht met 3 rode dobbelstenen. Gelijke
dobbelresultaten worden bij elkaar opgeteld. Heeft Zor
minder dan 7 wilskrachtpunten, dan werpt hij nog
maar 2 rode dobbelstenen.
Draai nu de kaart “Drakenvuur” om en leg die open
naast het speelbord. De gevechtskracht van Zor verandert op basis van de aanwijzingen op de kaart.
Iedere held begint met 2 krachtpunten. De groep
krijgt 2 krachtpunten, 2 goud, de bottenhelm en
1 rietgrasbloem.
De held met de laagste rang begint.
Belangrijk: daalt het aantal wilskrachtpunten van
een held naar 0, dan wordt de held van het speelbord
genomen en is hij niet meer in het spel. Het legendedoel moet ook dan volbracht worden op basis van de
waarden die met het aantal helden aan het begin van
het spel overeenkomen.
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De roep van de skrallen
Draai deze kaart om,
zodra de eerste skral is verslagen.
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• Zet 1 gor op veld 20 en 1 skral op elk van de
velden 13 en 24.
Er laaide een tweede drakenvuur op en Zor kwam tot
leven.
Leg 1 vuurfiche op veld 12. Een held op dit veld wordt
naar een aangrenzend veld naar keuze verplaatst. Doe
de rode markeerring om de verteller. Vanaf nu beweegt
Zor bij elke beweging van de verteller via de kortste
weg naar het vuurfiche dat het dichtst bij hem ligt.
Zodra Zor een vuur bereikt, gaat het fiche uit het spel.
Is er geen vuur meer, dan blijft Zor staan. Zor en de
monsters negeren elkaar.
“Ga de schatkamer in”, zei één van de dwergen. “Daar
vinden jullie een casamatuc, waarmee jullie de diepe
mijnen in kunnen. De dwergen daar geven raad.”
Leg de casamatuc op veld 6. Een held die veld 6 betreedt
of daar al staat, komt in de diepe mijnen terecht. Hij
moet dan direct zijn markeerschijf op 9 wilskrachtpunten en de casamatuc op de “10” van zijn wilskrachtpuntenspoor leggen.
Opmerking: de held kan tot het einde van de legende ten
hoogste 9 wilskrachtpunten bezitten.
Daarna zet de held zijn speelstuk op de haan van
het zonsopgangsveld en beëindigt hij zijn dag. Bij de
volgende zonsopgang wordt vóór de eerste actie de
kaart “Terug naar de diepe mijnen” voorgelezen. Pas
dan ervaren de spelers op welk veld de held terugkeert
en hoe ze een volgend vuur kunnen verwijderen.

• Zet 1 trol op elk van de velden 5 en 38.
Er laait nog een drakenvuur in de buurt van het
Geheimzinnige Meer op. Dan vult een oorverdovend
gedonder de mijn. De tunnel bij de westelijke poort stortte
in en een vierde vuur verlichtte de duisternis.
Neem de tegel “veld 37” van het speelbord. Speelstukken die erop staan, worden op het bijbehorende
veld van het speelbord gezet.
Leg 1 vuurfiche op elk van de velden 15 en 35. Zet
1 wardrak op veld 24 en leg de edelsteen erbij. De
wardrak heeft de gebruikelijke wilskrachtpunten en bij
2 helden 10, bij 3 helden 12 en bij 4 helden 14 krachtpunten. De wardrak kan niet met de Takuri-spiegel
worden verplaatst. Wordt de wardrak verslagen, dan
kan de edelsteen worden opgepakt. Daarbij wordt geen
vuurbal geactiveerd. De helden krijgen de gebruikelijke
beloning en de verteller wordt 1 veld vooruitgezet.
Een held die de edelsteen op een veld met een vuurfiche
aflegt, mag het vuur verwijderen. De edelsteen heeft in
deze legende geen andere functie.
De wardrak beweegt de edelsteen bij zonsopgang met
zich mee. Betreedt of passeert hij daarbij een vuur, dan
gaat de edelsteen uit het spel. Het vuur en de wardrak
blijven wel op het speelbord.
Opmerking: met de laatste arbak wordt ook het kleine
arbaksymbool van het zonsopgangsveld verwijderd. De
wardrak beweegt dan weer tweemaal.
Lees verder op de kaart
“Vuur en water”.

De Verloren
Legenden
Mini-uitbreiding
geesten”
voor“Oude
legenden
2-5

Het vierde standbeeld

De roep van de skrallen
Draai deze kaart om,
zodra de eerste skral is verslagen.

De legende is tot een goed einde gebracht als...
... alle 3 arbaks naar hun bomen zijn teruggekeerd
en...
... de Tulgori de mijn hebben verlaten en...
... Zor is verslagen.
De laatste vlammen van het drakenvuur doven en
van het dwergenstandbeeld is niets meer over dan wat
stof in de duisternis van de mijn. Toen de helden even
later Cavern verlieten en naar Rietland terugkeerden,
waren de Tulgori al verder getrokken en hadden ze
Andor verlaten. De helden hoopten dat ze niet te ver
naar het zuiden zouden gaan. Het zou de Krahder
zeker niet veel kunnen schelen waar ze hun slaven
vandaan haalden. In de bossen was de rust teruggekeerd en de herfst was prachtig voordat hij voor de
lange winter week. De helden dachten nog vaak terug
aan hun tijd met de Tulgori, aan de arbaks, aan Meres
en de dwergenstandbeelden, een tijd die later vaak de
dagen van de “Oude geesten” werd genoemd.

... niet alle 3 arbaks naar hun bomen zijn teruggekeerd of...
... de Tulgori de mijn niet hebben verlaten
of
... Zor niet is verslagen.
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De legende is mislukt als...
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Drakenvuur

Draai deze kaart om zodra de spelers daar door
de aanwijzingen op een andere legendekaart
opdracht toe krijgen.

In de loop van de legende komen alle 4 vuren in het spel.
Afgezien van de aanwijzingen op kaart A6 gelden de
volgende spelregels voor het standbeeld in het gevecht:
De waarde van de
hoogste heldendobbelsteen wordt bij de
gevechtskracht van
Zor opgeteld.
Zor gebruikt in
het gevecht in
plaats van de
rode de zwarte
dobbelsteen.
Het aantal hangt af
van zijn wilskrachtpunten
(zie monstersoverzicht).

Zor krijgt voor
iedere held van
de groep
2 extra wilskrachtpunten, maar kan
daarbij in totaal ten
hoogste 20 wilskrachtpunten hebben.

Zor krijgt er voor
iedere held in de
groep 2 krachtpunten bij.

Verwijderen de helden een vuurfiche van het speelbord,
dan wordt het op deze kaart gelegd, en wel op het veld
dat het voorwerp toont waarmee het vuur werd verwijderd. Elke eigenschap die met een vuurfiche is afgedekt,
geldt in het gevecht niet meer.
Voorbeeld: een held staat op veld 29, geeft het gif af, neemt
het vuur van het speelbord en legt het op het veld van deze
kaart waarop het gif is afgebeeld. In een gevecht tegen Zor
wordt dan geen heldendobbelsteen meer opgeteld.
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De roep
vandiepe
de skrallen
Terug
uit de
mijnen

Draai
deze kaart om,
Lees deze kaart
bij zonsopgang
voor, nadat een
zodra
de
eerste
skral
is verslagen.
held de casamatuc
heeft
gebruikt.

Een nacht lang was de held bij de dwergen van de diepe
mijnen geweest. Ze hadden hem over Zor, het vuur van
de draak en speciale aarde verteld, waarmee het drakenvuur zou kunnen worden gedoofd.
De held wiens speelstuk op het zonsopgangsveld staat,
werpt een heldendobbelsteen en leest het betreffende
gevolg voor:
⚀ ⚁ ⚂ Zet het heldenspeelstuk op veld 20.
Leg 1 aardfiche op elk van deze velden: bij
2 helden op 27, bij 3 helden op 27 en 67,
bij 4 helden op 4, 27 en 67.
⚃ ⚄ ⚅ Zet het heldenspeelstuk op veld 30.
Leg 1 aardfiche op elk van deze velden: bij
2 helden op 68, bij 3 helden op 64 en 68,
bij 4 helden op 39, 64 en 68.
Iedere held die op een veld met een aardfiche staat, mag
het oppakken. Het wordt op een leeg klein aflegveld
van het heldentableau gelegd. Maar uitsluitend de held
die de casamatuc draagt, kan met behulp van de aarde
vuur doven.
Heeft deze held alle nu in het spel gebrachte aardfiches
op één veld met een vuurfiche afgelegd, dan mag hij het
vuurfiche van het speelbord verwijderen. Hij legt het
dan op het betreffende veld van de kaart “Drakenvuur”.
Opmerking: de valk mag aardfiches vervoeren.
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Vuur en water

Draai deze kaart om zodra de spelers daar door
de aanwijzingen op een andere legendekaart
opdracht toe krijgen.

Het water van het meer begon op te lichten alsof de mijn
zelf de helden tegen het drakenvuur wilde helpen.
Leg 1 waterkruik op veld 11 en op elk van de letters
“H”, “J” en “K”. Een held op veld 11 kan de eerste
waterkruik oppakken. Bereikt de verteller een letter met
een waterkruik, dan geldt het volgende: bevindt zich
op veld 11 geen held en geen waterkruik, dan wordt de
nieuwe waterkruik op veld 11 gelegd. Anders gaat hij
naar het zonsopgangsveld. Deze waterkruik wordt pas
bij de volgende zonsopgang op veld 11 gelegd, mits zich
daar opnieuw geen held en geen waterkruik bevindt.
De helden moeten volle waterkruiken op één veld met
een vuurfiche afleggen om het vuur te mogen verwijderen: bij 2 helden 2, bij 3 helden 3 en bij 4 helden
4 waterkruiken.
Overige waterkruiken mogen voor de actie “Lopen”
worden gebruikt.
Betreedt een held een vuurfiche en legt hij daar direct
1 of meer waterkruiken af, dan hoeft hij voor het
betreden van dit veld zijn tijdsteen niet vooruit te
zetten. Het vuur mag echter pas worden verwijderd als
alle vereiste waterkruiken er zijn afgelegd.
Opmerking: de gebeurteniskaarten “Geheimzinnig Meer”
worden maar 1x gebruikt. Is de stapel leeg, dan kan het
meer ongehinderd worden gepasseerd. Wordt kaart nr. 10
als laatste geactiveerd, dan moet de held de wilskrachtpunten afgeven (of een kant van een schild gebruiken).

