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31 juli

loria Halleluja!! De Raad van Nieuw Jeruzalem
Jeruz
heeft
beslist dat de catacomben onder de stad moeten worden
geëxploreerd! Deze vreemde tunnels hebben mijn gedachten
op stang gejaagd, zowel omwille
wille van hun vreemde structuur
als het gevaar dat ze belichamen. Ze zullen ons spoedig
gekend zijn. Niettemin zal het ver van een formaliteit zijn.
Welk kwaad kan daar beneden schuilen, in de Hel? Ik heb
een bericht gestuurd naar een vriend van mij, een priester, een
Verlosser wiens talenten ongeëvenaard zijn. Ik reken op hem
om de soldaten te leiden die de Raad ons gegeven heeft:
gevangenen, tot de dood veroordeeld. Het zijn moordenaars
en dieven van de ergste soort, maar we zullen het met hen
moeten doen.
n. Ik ben ermee belast om deze eigenzinnige
huursoldaten op te roepen, terwijl ik wacht op een antwoord
van mijn vriend.

nze inspanningen zijn niet vergeefs geweest, alhoewel
het resultaat ook niet datgene is dat we hadden gehoopt.
De afgrond werd dichtgegooid en de Troglodieten vallen onze
posities minder vaak aan dan voorheen. De verliezen van
onze stad zijn afgenomen, maar de schepsels zijn nog steeds
daar en nog even talrijk als voorheen. Het gefluister begint in
te werken op het moreel van onze mannen. Een aanhoudend
gefluister, niets meer, waarvan gezegd wordt dat het de
Troglodieten
oglodieten bedaart en hen controleert. De Verlosser heeft
bevolen om vele oude boeken te brengen, boekdelen die
worden gebruikt bij de Heilige inquisitie. Hij heeft letterlijk
elke bladzijde verslonden voor elke expeditie waarop hij
vertrekt. Ik kan hem vann hieruit zien, zijn mannen zegenend,
klaar en gewapend, aan de ingang van de catacomben. Op
zijn bureau heeft hij zijn boek open laten liggen op een
bladzijde getiteld “De Meester der Zielen”. Heer, ik smeek je,
wees genadig voor mijn vriend.

19 juni

2 augustus

e waren vrij goed voorbereid om volgelingen van de
Duivel aan te treffen, daar beneden in de catacomben.
De eerste afdaling was kortweg een totale catastrofe. Zelfs
op dit eigenste ogenblik, als ik deze paar lijnen neerschrijf,
hebben we geen nieuws
ws van de Verlosser en de mannen die
hij nu zijn “troepen” noemt. Hij was snel aan hen gewoon
geworden. In een persoonlijk gesprek, bekende hij dat hij
liever werkt met mannen die niets meer te verliezen hebben.
Alleen God weet wat zij tegengekomen zijn, beneden in de
darmen van de stad, nu we sedert enkele uren geen berichten
meer ontvangen hebben. Bovendien kwam het reddingstouw
dat ons verbond met de expeditie, afgesneden en bloederig
terug naar ons. Moge de Heer over mijn vriend en zijn
mannen waken, als
ls hij het raadzaam acht dit te doen. […]

ijn ijverr is even groot als zijn stoutmoedigheid. Wederom
is mijn vriend opnieuw vertrokken naar die rotte doolhof,
vastberadener dan ooit. Zijn overwinning heeft zijn mannen
gesterkt en heeft hem geïnspireerd om hard aan te vallen.
Nogmaals geïnformeerd door deze obscure boeken, lijkt hij
overtuigd dat hij delen van deze verdoemde tunnels kan
zuiveren. Hoewel we weten dat er demonen zijn die minstens
even vreselijk zijn als de Meester der Zielen die de
Troglodietenlegioenen leidt, gaat hij voort, met zijn hart vol
van hoop en geloof. Amen! […]

7 juli
e legioenen
oenen van demonische schepsels vermenigvermenig
vuldigen zich alsmaar en lijken nooit te verzwakken.
Deze monsters zijn kort in hoogte, maar heel agressief –
vooral in grotere aantallen – en zij vallen onze troepen
bijna dagelijks aan. We zijn er voorlopig in geslaagd
gesl
hen in
bedwang te houden. Waarde Heer, ik twijfel of we in staat
zullen zijn dit nog langer vol te houden. De tunnels die
zich het dichtst bij de oppervlakte bevinden, bewaken lijkt
onmogelijk. We verliezen terrein, beetje bij beetje, en we
worden teruggedrongen
uggedrongen naar de uitgangen. Als we nog
meer terugtrekken, zullen we de straten van de stad zelf
aan het verdedigen zijn! En de Verlosser, die bezorgd lijkt,
heeft zichzelf in zijn cel opgesloten met een heraut van de
Raad. Zou er een oplossing kunnen zijn
jn voor deze situatie?
De gevangenen spreken over een diepe bron, een gat van
waaruit duivelse fluisteringen komen. Wat als dit
klopt? Waarde Meester, geef me de kracht om me te
verzetten! […]

8 augustus
et is alsof hij omgeven is door een stralenkrans van
vlammen van onovertroffen puurheid! We ontvingen één
één dag geleden nog nieuws dat hij weer naar beneden
be
zal gaan.
Met zijn gezegende hamer in één hand en de heilige teksten in
de andere. Opnieuw had hij zijn boeken geconsulteerd die
worden gebruikt bij de inquisitie, vooraleer op expeditie te
vertrekken. Zijn ijver straalt van hem af, sterker dan ooit. Hij
is als een vuurtoren in de Hel, een vlam in de duisternis. Hij
gaat naar beneden om hen te bevrijden die hem een maand
geleden dienden – en waarvan wij dachten dat ze waren
omgekomen – van hun beproeving. Hij gaat opnieuw in de
darmen van de Hel om deze
ze onwaardigheid te herstellen en hun
menselijke lichamen te bevrijden van de demonische geesten die
hen in bezit hebben genomen. Sint Michaël, geef hem jouw
kracht!

15 augustus
aarde Heer, bescherm ons tegen het Kwade. Alles is
verloren…

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

C

laustrophobia
austrophobia is een avontuurlijk spel dat
plaatsvindt in de wereld van de Dorado-hel.
Dorado
Het
laat twee spelers toe om de gevechten te
herbeleven die plaatsvinden in de onderaardse
tunnels onder Nieuw Jeruzalem. Eén
n speler
spe speelt
een groep van vastberaden mensen,, terwijl
de andere speler een haast onbegrensd leger
van demonische schepsels zal controleren.

W AT ZIT ER IN DE DOOS?
HET SPEL BEVAT:

2 VEROORDEELDE BRUTEN MINIATUREN;
Wanneer deze strijder wordt gesteund door de
Verlosser, is hij zelfs nog gevaarlijker dan op zijn
eentje. Zijn robuuste uiterlijk vult de
ondergrondse tunnels en verhindert dat de
vijanden hem passeren. Zijn wapens zijn een
mengelmoes van gewone voorwerpen,
en ze beschermen hem goed tegen de
horden van Troglodietenschepsels.
De
bruut zal altijd paraat zijn en hen
opwachten. Hij is een sterke en stabiele
krijger, die bekwaam is om de Verlosser
en de messenvechters te beschermen.

36 TUNNEL- EN KAMERTEGELS.
2 VEROORDEELDE MESSENVECHTERS
MESSENV
MINIATUREN;

Tunnel

De messenvechter gebruikt de bruut als rots
om hem te hoeden voor de storm. Lenig en
gewend aan wrede schermutselingen, loopt
deze keelsnijder geheid voorop bij het
verkennen van de ondergrondse tunnels.
Net zoals zijn veroordeelde kameraad, draagt
hij een halsdoek en beschermkledij aan de
benen. In feite was hij snel bereid gevonden
om schepsels te doden die kleiner zijn dan
hemzelf. Hij is een nuttige
verkenner in de catacomben.

11 TROGLODIET MINIATUREN;

Kamer

Deze tegels stellen de delen van de catacomben van
Nieuw Jeruzalem voor. Zij zijn het slagveld waar
wa de
strijders van beide spelers de confrontatie met elkaar
aangaan.

1 VERLOSSER MINIATUUR;
De
Verlosser
leidt
de
ondergrondse
se expedities in naam
van Nieuw Jeruzalem. Gewapend
met enkel een hamer, een
lantaarn en zijn geloof, leidt deze
heilige man zijn manschappen
naar het hart van de hel. Zijn ijver
laat hem toe de veroordeelde
mannen te steunen, door zijn
zorg en zijn helende
hel
krachten,
en om meer sterkte te geven
aan zijn zuiverend wapen.
Hij is de hoofdkrijger van
de menseli
selijke speler. Hij
heeft speciale ma
magische krachten.

Op zichzelf mijden deze korte
schepsels elke confrontatie.
Zij verkiezen om in groep
gro aan
te vallen. Een talrijke groep
van deze schepsels kan een goedgebouwde man in
enkele seconden verscheuren. En wanneer de
schaduwen nabij zijn, worden de Troglodieten vanzelf
de incarnatie van terreur. Duisternis is hun rijk. Deze
strijders zijn de belangrijkste
elangrijkste aanvalskrachten van de
speler der demonen.

1 DEMON MINIATUUR;
Hij gebruikt het gepeupel
van de Troglodieten telkens als het mogelijk is.
Of hij nu een lokker, een
beest off een strijder is, de demon
achter de Troglodietenlegioenen
is één van dezen wiens enige doel
is om de stad van Nieuw JeruzaJeruza
lem te vernietigen. Het enige doel
van de Verlosser is om hem uit te
roeien. En er zijn maar weinig
demonen die niet tot hun dood
doo
zullen blijven vechten. De demon
is de lastigste tegenstander die de
speler der mensen zal bestrijden
en in elk scenario gaat hij de strijd
aan met een ander type demon
mon.

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

5 OVERZICHTSKAARTEN VOOR
OR DE MENSEN
Schadevak
Naam van de strijder

25 PLASTIEKEN SCHADETEKENS
SCHADETEK

Afweer
Gevecht
Beweging

Deze tekens laat de speler
er der mensen toe
om de stand bij te houden van de aan zijn
strijders toegebrachte schade. Zij worden
geplaatst in de schadevakjes van zijn
overzichtkaart wanneer nodig.

6 GESCHENKKAARTEN
Voorzijde

Naam van het
geschenk

Vaardigheid/
vaardigheden
Vak voor de actiedobbelsteen voor
de huidige ronde

Score van de actieactie
dobbelsteen

Score van de
actiedobbelsteen.

Omschrijving van
de gevolgen van
het geschenk

Op de kaarten vind je al de gegevens en vaardigheden
voor de menselijke strijders. Tijdens het spel zullen zij
in de kaarthouders worden gestopt.

5 KAARTHOUDERS
Rugzijde
Deze kaarten tonen de magische krachten die de
Verlosser kan gebruiken tijdens het spel.

6 VOORWERPKAARTEN
Voorzijde

Naam van de
strijders die het
kunnen
gebruiken

Deze kaarthouders
worden gebruikt om de schade bij te
houden die de menselijke strijders
lijden tijdens het spel.

Naam van het
voorwerp

Omschrijving van
de gevolgen van
het voorwerp

Rugzijde
Deze kaarten stellen de voorwerpen voor die de menselijke
strijders bijkomende vaardigheden geven.

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

15 VOORDEELKAARTEN

7 OVERZICHTSKAARTEN VOOR
VO DE DEMONEN
Naam van de
demon

Voorzijde

Voorzijde

Beweging
Gevecht

Naam van het
voordeel

Afweer

Gezondheid

Omschrijving van
de gevolgen van
het voordeel

Speciale
vaardigheden

Rugzijde

Rugzijde

Deze kaarten stellen kleine voorwerpen en bevelen
voor die aan de menselijke strijders tijdelijke
vaardigheden verlenen tijdens het spel.

1 SPEELBORD VAN HET NOODLOT
ODLOT
Verweer

Noodlotvak

Gevecht
Basisgegevens van
de Troglodieten
Beweging

Elk scenario brengt een verschillende soort demon met
zich mee. Deze kaarten worden gebruikt om hun gegevens
te beschrijven. Wanneer demons gewond geraken,
worden “kwetsuur” tekens op de kaart geplaatst.

16 GEBEURTENISKAARTEN
Voorzijde

Naam van de
gebeurtenis

Omschrijving
van de
gevolgen van
de gebeurtenis

Rugzijde
Tijdens het spel, zal de speler der demonen gebeurtenissen
uitlokken om dingen in zijn voordeel te doen kantelen.
kante

20 DREIGINGPUNTEN FICHES
Deze fiches worden door de speler der
demonen gebruikt om zijn TroglodietenTroglodieten
strijders en zijn demonen te spelen.

Naam van het gevolg

Dobbelwaarde
die het gevolg
uitlokt

Omschrijving
van het gevolg

Dit bord wordt door de speler
eler der demonen gebruikt
om te allen tijde de stand bij te houden van de statisstatis
tieken en speciale vaardigheden van zijn TroglodietenTroglodieten
strijders, nu deze constant wijzigen doo
doorheen het spel.

10 KWETSUUR FICHES
Wanneer een demon gewond geraakt,
wordt één van deze fiches op zijn
overzichtskaart geplaatst.

SPELVOORBEREIDING

3 HOL IN DE GROND FICHES
Een specifieke soort van fiche (Hol in de
grond) vereist het gebruik van deze fiches.
2 STERKE TROGLODIET FICHES
Twee gebeurteniskaarten (sterke Troglodiet)
vereisen het gebruik van deze fiches.

1 MOED FICHE
Eén van de geschenken van de Verlosser
(moed) vereist het gebruik van dit fiche.

1 VOORSPOED FICHE
Eén van de geschenken van de
Verlosser (gezegend) vereist
het gebruik van dit fiche. De
twee zijden ervan zijn
verschillend.

4 SCHATKIST FICHES

S PELVOORBEREIDING

De eerste stap voor beide spelers is de lijst van
scenario’s te bekijken en één ervan te kiezen om te
spelen. Voor je eerste spel, suggereer ik om het
scenario getiteld “De overlevenden” te spelen. Voor de
volgende spellen, kan je ofwel een willekeurig
wi
scenario
kiezen ofwel een scenario dat beide spelers willen
spelen. Elk scenario geeft een specifiek overzicht van de
materialen voor het spel dat je gaat spelen. Welk
scenario je ook kiest, je moet de gebeurteniskaarten en
de voordeelkaarten verdekt
rdekt neerleggen in twee
afzonderlijke stapels, vooraleer je begint aan de
startopstelling.

De strijdkrachten van de
speler der mensen
Achtergrondverhaal
van het scenario

De strijdkrachten van
de speler der demonen

Eén van de scenario’s (Wie durft
die wint) vereist het gebruik van
deze fiches. De rugzijde van één ervan
is anders dan die van de andere drie.

Startopstelling
van het
scenario

3 ZEGEL VAN BESCHERMING
FICHES
Eén van de scenario’s (Het ritueel)
vereist het gebruik van deze fiches.

1 TIENZIJDIGE DOBBELSTEEN
Bepaalde scenario’s vereisen het
gebruik van deze dobbelsteen.

12 ZESZIJDIGE DOBBELSTENEN
Talrijke aspecten van het spel (initiatief,
dreiging, gevecht, enz.) vereisen het
gebruik van deze dobbelstenen. Tenzij
anders aangeduid, zal elke worp in
Claustrophobia worden uitgevoerd met
een 6-zijdige dobbelsteen.

1 SPELREGELBOEK
Je houdt het spelregelboek nu vast. Het
bevat ook de avonturen (scenario’s) die
je kan ervaren tijdens een spel
Claustrophobia.

De vereisten om
te winnen
Speciale regels
Het is best mogelijk dat een bijzondere regel in het
scenario in strijd is met één van de basisregels van het
spel. Indien dit het geval is, moet je steeds de
bijzondere regel volgen.
Zorg ervoor dat je de overzichtskaarten voor de speler
der mensen in hun kaarthouders plaatst voor aanvang
van het spel.

SPELVERLOOP

S PELVERLOOP

De Verlosser heeft normaliter twee geschenken, vermeld in de
omschrijving van elk scenario, die kunnen worden toegevoegd
toe
aan sommige actielijnen van zijn overzichtskaart.

Elk spel is verdeeld in een aantal rondes, die op hun
beurt zijn verdeeld in telkens 4 fases die
overeenkomstig de hierna weergegeven volgorde
worden uitgevoerd.

INITIATIEFFASE
Tijdens deze fase zal de speler der mensen de
statistieken van zijn strijders bepalen.

ACTIEFASE VAN DE SPELER
ER DER MENSEN
Tijdens deze fase zal de speler der mensen zijn
strijders bewegen, de tunnels verkennen en de
Troglodieten en demonen bevechten.

DREIGINGFASE
Tijdens deze fase zal de speler der demonen de
demonen en Troglodieten in het spel brengen, hun
vaardigheden opwaarderen en gebeurteniskaarten
trekken.

ACTIEFASE VAN DE SPELER
ER DER DEMONEN
DEMONE
Tijdens deze fase, zal de speler der demonen zijn
Troglodieten en demonen bewegen en vechten.

INITIATIEFFASE
Tijdens deze fase zal de speler der mensen de
statistieken van zijn strijders voor de huidige ronde
bepalen. Hiertoe zal hij zoveel actiedobbelstenen (6(6
zijdig) werpen als hij strijders heeft. Dan moet de
speler een dobbelsteen toewijzen aan elk van zijn
strijders en deze plaatsen op de overzichtskaart van
die strijder, in het vak dat voor dit doel afgebeeld is.
Deze dobbelsteen geeft aan welke actielijn (en
bijbehorende statistieken) deze strijder zal gebruiken
tot het begin van de volgende initiatieffase.

De dobbelsteen die voor deze
strijder gekozen wordt, heeft een waarde van 2.
De spelers plaatst de dobbelsteen in het juiste vak.
Zijn statistieken zijn: MVT 1 (afkorting van
MOVEMENT=beweging), CBT 2 (afkorting van
COMBAT=gevecht) and DEF 4 (afkorti
korting van
DEFENSE=afweer) .

De Verlosser heeft het geschenk Aura of Precognition.
Dit getal geeft de score aan op de actiedobbelsteen die
hem toelaat zijn geschenk te gebruiken.
Elke keer als dobbelwaarde 5 voor hem gekozen wordt,
kan hij dit geschenk gebruiken. Bovendien zullen de
gegevens gelden van lijn 5 (MVT 1, CBT 1 en DEF 5),
zoals deze voor elke strijder zouden gelden.
Indien een strijder een dobbelwaarde ontvangt die
overeenstemt met een actielijn die geannuleerd is geweest
(zie Gevecht, blz. 13), zal hij niet op normale wijze kunnen
handelen in de komende actiefase en zal
za hij een DEF van 3
hebben tot de volgende initiatieffase. In deze toestand is het
alsof een strijder gedesoriënteerd, perplex of gewond is en
heeft hij voor MVT en CBT allebei een 0. Evenmin heeft de
strijder enige vaardigheid of voordeel van zijn voorwerpen
voorwer
(behalve de Scepter of Command).
Command De strijder is uitgeput.
Daarentegen kan hij wel beïnvloed worden door bonussen
die door speciale regels of voordeelkaarten worden verleend.
Als de Verlosser uitgeput is en de lijn die zijn geschenk
activeert, geannuleerd
rd wordt, dan is dit geschenk evenmin
bruikbaar.

De dobbelsteen die voor deze strijder
gekozen wordt, heeft een waarde van 2.
Helaas was deze actielijn geannuleerd tijdens een
gevecht. De strijder kan niet meer bewegen of
vechten en zal een gemakkelijk doelwit zijn
zij voor
de vijanden (DEF 3).

SPELVERLOOP

Wanneer het aantal geworpen dobbelstenen hoger is dan
het aantal
antal menselijke strijders dat nog in het spel is, dan
wordt elke dobbelsteen die niet aan een strijder kan worden
toegewezen, opzij gelegd en wordt deze niet meer gebruikt
tijdens die ronde.

ACTIEFASE VAN DE SPELER DER MENSEN
Tijdens deze fase, zal elk van de menselijke strijders hun
acties kunnen uitvoeren. De speler der mensen moet
mo zijn
strijders één per één activeren. Elke strijder moet zijn actie
hebben beëindigd vooraleer een volgende strijder
geactiveerd wordt. Tijdens de activering, kan een strijder
hetzij eerst bewegen en dan vechten, hetzij eerst vechten
en dan bewegen. Het is niet verplicht om beide (bewegen,
vechten) uit te voeren. Een strijder kan niet bewegen, dan
vechten en vervolgens verder bewegen (of vice versa). De
regels voor beweging en gevecht zijn in detail beschreven
op bladzijde 11, respectievelijk 13.

VOORDEELKAARTEN
In het algemeen wordt bij de omschrijving van elk scenario
het gebruik van een aantal voordeelkaarten aan de speler
der mensen verleend. Wanneer deze kaarten kunnen
worden gebruikt, is in de omschrijving weergegeven (na
welkk gebruik ze moeten worden verwijderd). De speler der
mensen kan geen voordeelkaarten meer trekken van zodra
het spel begonnen is.

VOORWERPEN
Sommige strijders kunnen voorwerpen dragen
drag
en
gebruiken die hun statistieken verbeteren of hun speciale
vaardigheden geven. De strijders kunnen geen voorwerpen
uitwisselen, laten vallen, oppikken of op enigerlei wijze
vernietigen. De voorwerpen verdwijnen uit het spel van
zodra de eigenaar ervan gedood is of het spel verlaat.

DREIGINGFASE
De speler der demonen werpt 3 (6-zijdige)
(6
dobbelstenen en
plaatst deze in vak(ken) naar keuze op het (nood)lotbord,
hierbij rekening houdende met eventuele beperkingen die
van toepassing
assing zijn. Dan past hij meteen alle relevante
gevolgen toe van de gekozen vakken. Als een fiche of kaart
toelaat om een groter aantal dobbelstenen te werpen,
kunnen deze alle op het noodlotbord worden geplaatst.

De speler der mensen wierp 3 actiedobbelstenen
en heeft nog de Verlosser (die de Scepter of
Command draagt) en een veroordeelde
eelde
messenvechter in het spel.
De waarde 3 wordt toegekend aan de Verlosser,
de waarde 4 aan de messenvechter. De laatste
dobbelsteen wordt opzij gelegd en niet meer
gebruikt tijdens die ronde.

GENEZEN
De gevolgen van bepaalde kaarten kunnen een
voorheen geannuleerde actielijn “genezen”. In dit
geval, moet het desbetreffende schadeteken worden
verwijderd. Als de lijn die net genezen is, een lijn
betreft die door de actiedobbelsteen aan een strijder
werd toegekend in de initiatieffase, dan is deze strijder
niet langer meer uitgeput en kan hij normaal
handelen.

De stilte voor de storm laat de demonenspeler toe om
een extra teerling te werpen in de volgende dreigingfase.
Geluiden vanuit de diepte laat de demonenspeler toe
om dreigingpunten
punten te winnen die hij kan sparen voor
later of kan gebruiken bij het spelen van zijn strijders.
Bovennatuurlijke snelheid, zij zijn talrijk en
gescherpte klauwen laten de demonenspeler
demonen
toe om de
statistieken van zijn Troglodieten
tenstrijders te verbeteren.
Duister noodlot laat de demonenspeler
demonen
toe om één of
meer gebeurteniskaarten van de stapel te trekken.
De smaak van bloed en monsters maken de regels
voor het introducerenn van strijders van de
demonenspeler flexibeler. Opgelet: als je beide
gebeurtenissenn combineert, kunnen Troglodieten
Troglodie
en
demonen op elke willekeurige tegel in het spel komen.
Weerstand is nutteloos beperkt de beweging van de
mensenspeler terwijl die van de Troglodieten verbetert.
Val veroorzaakt schade aan een strijder der mensen.
Vaardigheden afgedrukt in rood kunnen slechts eenmaal
per spel worden gekozen, die in zwart onbeperkt.

SPELVERLOOP

Voor dit effect moeten 2
dobbelstenen met een even
score worden geplaatst.
Voor dit effect moeten 2
dobbelstenen worden
geplaatst: 1 met een even en
1 met een oneven score.
Voor dit effect moeten 2
dobbelstenen met een oneven
score worden geplaatst.
De dobbelstenen in dit vak
zijn hetzij alle even,
hetzij alle oneven.
Voor dit effect, moet 1 dobbelsteen worden geplaatst.

Voor dit effect moeten dobbeldobbel
stenen mett een totale score
van min. 12 worden geplaatst.
Voor dit effect moeten dobbeldobbel
stenen met een totale score van 9
in dit vak worden geplaatst.
Voor dit effect moeten dobbeldobbel
stenen met een totale score
van 11 worden geplaatst.
Voor dit effect moeten dobbeldobbel
stenen met een totale score van
v
7 in dit vak worden geplaatst.
Voor dit effect moeten dobbelstenen met een totale score van
min. 3 worden geplaatst.

Alle dobbelstenen worden eerst op het lotspeelbord geplaatst alvorens de uitgelokte effecten
eff
toe te passen.

SPELVERLOOP
De speler der demonen laat de speler der mensen gerust voor
één ronde. Hij zal deze ronde gebruiken om zijn kracht te
versterken. De dobbelstenen hebben een waarde van 2, 3 en 4.
Hij plaatst een dobbelsteen
in dit vak. Hij heeft een score
van min. 3. Hij kan dan een
gebeurteniskaart trekken en
op handen nemen.

De speler der demonen tracht de wegvluchtende, menselijke
strijders te vangen en af te slachten.
Omdat hij tijdens de vorige ronde heeft gekozen voor het
resultaat “De stilte voor de storm”, rolt hij 4 dobbelstenen in
plaats van 3. De score der dobbelstenen is 1, 1, 4 en 6.

De demonenspeler plaatst
2 dobbelstenen met oneven
score in dit vak. De Troglodieten krijgen +1 MVT extra.
Hij kan dan 2 dobbelstenen in
dit vak plaatsen. Ze hebben
beide een even score.
scor De
speler
ler ontvangt 4 dreigingdreiging
punten, wat hem toelaat om
4 Troglodieten
ten in te zetten in
een latere ronde. (Hij mag ze
ook in deze ronde inzetten,
doch wil ze sparen voor een
latere, grotere aanval).
Dan plaatst hij 2 dobbelstenen
met even score in dit vak. De
Troglodieten
ten zijn nu razend!
Dat zal zeker een voordeel
geven in de komende ronde.
∙ Dee tegel moet minstens 1 niet-verkende
niet
opening hebben
Eens de dobbelstenen zijn geplaatst en de effecten zijn
toegepast, kan de demonenspeler zijn strijders in het
h spel
brengen. Elke Troglodiet kost 1 dreigingpunt.
punt. De demonendemonen
speler kan ook een demon in het spel brengen voor 5
dreigingpunten
punten (lees de scenariodetails om de statistieken
van de demonen te kennen). Ze kunnen op 1 of meerdere
tegels worden geplaatst, maar de tunnelbreedte-regel
tunnelbreedte
moet worden toegepast
st (zie beweging, blz. 11) en de
volgende beperkingen gelden:

(B)

Een opening wordt als “niet-verkend”
verkend” beschouwd als het
naar een deel van de catacomben leidt dat nog niet door
tegel is voorgesteld.
∙ De tegel mag geen menselijke strijders bevatten.
Strijders diee in het spel zijn gebracht tijdens de dreigingfase,
kunnen normaal handelen tijdens de volgende actiefase.

(A)

(C)

Strijders kunnen niet in het spel worden gebracht op tegel (A), aangezien het geen niet-verkende
niet verkende openingen heeft.
Strijders kunnen niet in het spel worden gebracht op tegel (B), aangezien er reeds een veroordeelde bruut op staat.
Daarentegen kan tegel (C) wel worden gebruikt om 1 of meer strijders in het spel te brengen.

BEWEGING

GEBEURTENISKAARTEN
Het resultaat Duister noodlot op het lotspeelbord laat de
demonenspeler toe om een gebeurteniskaart te trekken.
Deze kaart kan op handen worden gehouden of worden
gebruikt op eender welk ogenblik aangewezen in haar
omschrijving (en moet na gebruik verwijderd worden). De
demonenspeler
onenspeler mag zoveel gebeurteniskaarten bijhouden
als hij wil.

ACTIEFASE VAN DE SPELER DER DEMONEN
De actiefase van de speler der demonen is quasi identiek
aan de actiefase van de speler der mensen met uitzondering
van één ding: de krijgers van de speler der demonen kunnen
nooit een opening verkennen (zie Verkenning, blz. 12).

B EWEGING

Beweging is steeds optioneel. Elke keer dat een strijder
beweegt, kan hij alle of een deel van zijn MVT-score
MVT
spenderen. Een tegel verlaten om voort te bewegen naar
een hiermee verbonden
n tegel tussen welke tegels een
opening is, kost 1 MVT. Er zijn echter twee belangrijke
beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden:
∙ Tunnelbreedte-regel:
regel: een tegel kan niet meer dan 3
strijders bevatten van elke strijdende partij.
∙ Blokkeringsregel:l: een strijder kan een tegel waarop
vijanden staan, slechts verlaten als zijn strijders alsdan
minstens even talrijk aanwezig zijn als het aantal vijanden.

(A)

(B)

(A)

De Verlosser kan niet van tegel (A) naar tegel (B) bewegen
omdat deze tegels niet door een opening verbonden zijn.

(A)

(B)

De Troglodiett op tegel (A) kan niet naar tegel (B) bewegen
beweg
omdat tegel (B) al 2 Troglodieten
Troglodie
en 1 demon bevat.

(A)

(B)
Twee veroordeelde
bruten willen tegel
(A) verlaten. De
eerste kan normaal
bewegen omdat de
tegel 2 Troglodieten bevat (=
gelijk aantal).

De Troglodiet kan tegel (A) verlaten
omdat het enkel maar 1 veroordeelde
messenvechter bevat.

Nadat de eerste bruut bewogen heeft, kan de tweede de
tegel niet meer verlaten, omdat hij nu in de minderheid is.

VERKENNING

V

ERKENNING

De nieuwe tegel kan op verschillende manieren
worden geplaatst.

Tijdens zijn beweging kan een menselijke strijder 1
MVT spenderen om een nabijgelegen
elegen opening te
verkennen en aldus 1 nieuwe tegel te onthullen. Als hij
dit wil doen, moet hij de blokkeringsregel toepassen
(zie Beweging, blz. 11). De procedure gaat als volgt:
∙ De speler der mensen neemt de eerste tegel van de
stapel en geeft deze aan
an de speler der demonen.
∙ De speler der demonen plaatst de nieuwe tegel in
verbinding met de verkende opening, op de wijze die
hij verkiest, zolang de tegel maar toegankelijk is voor
de strijder die deze verkent.
∙ De speler der mensen plaatst vervolgens zijn strijder
op de nieuwe tegel.
∙ Elk effect dat de tegel zou hebben, wordt toegepast
(zie speciale tegels, blz. 24)
∙ De speler der mensen mag verder bewegen als hij nog
een resterende MVT-score heeft.

(A)

(B)

Verboden

Toegelaten
(C)

Deze veroordeelde bruut kan niet in de
richting van (A) verkennen omdat aldaar
geen opening is, maar hij kan wel verkennen
in de richtingen (B) en (C).

Toegelaten

Verboden
DOODLOPENDE WEG
Als het, na het verkennen van een opening, zou voorvallen
dat het speelveld geen niet-verkende
verkende openingen meer
bevat,
evat, wordt de laatste tegel die werd geplaatst, verwijderd
en wordt een nieuwe tegel getrokken en dit totdat een
niet-verkende
verkende opening tevoorschijn komt.

GEVECHT

G EVECHT

Wanneer een krijger in een gevecht verwikkeld
geraakt, is de procedure als volgt:

BELANGRIJK
Ongeacht hoeveel bonussen hij krijgt, kan de DEFDEF
score van een krijger nooit hoger zijn dan 6.

∙ De speler die de krijger controleert die de aanval is
begonnen, moet kiezen welke vijand op dezelfde tegel
hij zal aanvallen.
vallen. Uitzondering: alle Troglodieten die
op één en dezelfde tegel aanwezig zijn,
vertegenwoordigen samen één enkel doel.
∙ De speler werpt een aantal dobbelstenen, gelijk aan
de CBT-score
score van de krijger. Elke dobbelsteen met een
score die gelijk of hoger is dan de DEF-score
DEF
van het
geselecteerde doelwit, wordt als een treffer aanzien.
∙ De getroffen speler past dan de treffers
treffe toe als volgt:
Voor Troglodieten is de oplossingg simpel omdat één enkele
treffer een Troglodiet doodt. De miniatuur wordt uit het spel
verwijderd. Meer treffers doden 1 Troglodiet per treffer.
Voor demonen laat de menselijke speler toe om 1 kwetsuur
fiche
he op diens overzichtskaart te plaatsen. Van zodra het
aantal fiches op de kaart gelijk of hoger is dan de
gezondheidscore, wordt de demon uit het spel verwijderd.
Voor menselijke strijders vereist elke treffer dat de
menselijke speler een actielijn selecteert
eert die geannuleerd
wordt. Hij plaatst dan een marker in het respectieve
schadevak. Van zodra alle 6 actielijnen van een menselijke
strijder geannuleerd zijn, is hij dood en verdwijnt de miniatuur
uit het spel.
Tijdens deze ronde heeft de veroordeelde bruut een CBTCBT
score van 3. De menselijke strijder beslist daarom om de
Troglodieten op dezelfde tegel aan te vallen. Hij rolt 3
dobbelstenen en scoort 2, 3 en 6. De DEF-score
score van een
Troglodiet is 3. Twee treffers!

De demon valt zijn tegenstander aan. Hij heeft een CBTCBT
score van 4, zodat de demonenspeler 4 dobbelstenen
werpt. Hij scoort 1, 2, 4 en 5, hetgeen 2 treffers tot gevolg
heeft, nu de DEF-score
score van de veroordeelde bruut gelijk is
aan 4. De mensenspeler kiest om markers te plaatsen in
vakken 4 en 6 van de overzichtskaart van de bruut.

SCHADELIJKE GEVOLGEN

Twee Troglodieten worden uit het spel verwijderd.

Als een thans geannuleerde lijn overeenstemt met de actieactie
dobbelsteen die aan de strijder gegeven werd tijdens de
initiatieffase, wordt hij nog niet als uitgeput aanzien. Een
strijder is pas uitgeput als een actiedobbelsteen tijdens
de initiatieffase overeenstemt
mt met een voordien
(ten gevolge van een gevecht) geannuleerde lijn.

VAARDIGHEDEN

(B)

(C)

(A)

De veroordeelde messenvechter kan de Troglodieten op tegel (A) aanvallen met zijn donderbus, maar niet de
demon op tegel (B), aangezien geen opening bestaat tussen die tegel en de tegel van de messenvechter (C).

GEVECHTEN OP AFSTAND
Sommige wapens (granaat, donderbus) laten strijders
toe om één of meer doelwitten op een aangrenzende
tegel aan te vallen. Voor zulke aanval is vereist dat de
tegel van de aanvaller en de tegel van het doelwit door
een openingg met elkaar verbonden zijn.

V

AARDIGHEDEN

Sommige strijders hebben vaardigheden die hen extra
mogelijkheden geven tijdens het spel.

ONGRIJPBAAR
Een krijger met deze vaardigheid kan bewegen zonder
rekening te houden met het aantal vijandelijke krijgers
(Hij is dus niet belemmerd door de blokkeringsregel).

(A)
Omwille van zijn
ongrijpbare
vaardigheid kan
deze messenmessen
vechter tegel (A)
verlaten zelfs al
bevat deze tegel
3 Troglodieten.

BELANGRIJK
Een menselijke strijder kan geen vaardigheid
gebruiken als hij uitgeput is.

RAZEND
Een strijder met dit talent kan elke gevechtsdobbelsteen
gevechts
opnieuw rollen die bij de eerste worp geen treffer
voortbracht
bracht (en dus een score had die lager was dan de
DEF-score van zijn doelwit).

LIJFWACHT
Elke keer dat een strijdermakker
makker op dezelfde tegel door
een aanval getroffen wordt,, kan een strijder met deze
vaardigheid ervoor kiezen om de gevolgen van die treffer
te incasseren in plaats van de getroffen strijdmakker.

De demon heeft
net de Verlosser
aangevallen en
scoorde 2 treffers.
De dappere veroordeelde bruut die op
dezelfde tegel als
de Verlosser stond
beslist om de
gevolgen van 1 van
deze treffers op
zich te nemen. De
speler der mensen
moet dus 1 marker
plaatsen in een
schadevak van de
overzichtskaart van
de Verlosser en 1
marker in een
schadevak op de
overzichtskaart van
de bruut.

HANDICAPS / SCENARIO’S VOOR
OOR ERVAREN SPELERS

INDRUKWEKKEND
Een strijder met deze vaardigheid kan verhinderen dat
een vijand de tegel verlaat waarop hij momenteel staat
(behalve voor de Hol in de grond-tegel).
tegel). Als een ongrijpongrijp
bare strijder op dezelfdee tegel staat als één of meer indrukwekkende vijanden, doen de 2 vaardigheden elkaar
teniet en geldt de normale blokkeringsregel voor allen.
De demon heeft de indrukindruk
wekkende
ende vaardigheid en
is vergezeld van een
Troglodiet. De
messenvechter wil de tegel
verlaten, maar zijn
ongrijpbare vaardigheid
wordt geneutraliseerd. De
normale blokkeringsregel
geldt: hij moet min. 1
vijand doden alvorens te
kunnen bewegen.

GEZEGEND
Een strijder met deze vaardigheid kan tijdens de initiatiefinitiatief
fase, nadat de actiedobbelstenen zijn toegewezen,
toege
steun
verlenen aan een andere strijder naar keuze. De gekozen
strijder kan kiezen om een bonus te hebben van ofwel +1
MVT ofwel +2 CBT tot het einde van de volgende
actiefase. Plaats het voorspoedfiche met de gekozen zijde
zichtbaar op de standhouder
houder van de betrokken strijder.
Bovendien wordt de actielijn die de strijder aan het
gebruiken is, onmiddellijk genezen.
Deze vaardigheid kan slechts eenmaal per scenario
worden gebruikt. Verwijder het voorspoedfiche op het
einde van de actiefase waarin de vaardigheid
ardigheid gebruikt
werd.

ZIEZO, JE KAN SPELEN!

HANDICAPS

Als beide spelers niet hetzelfde ervaringsniveau
ervaring
hebben
(bv. een jongeling tegen een oudere),, kan je bepaalde
handicaps toepassen voor een beter evenwicht qua
spellen en scenario’s.

HANDICAPS VOOR DE SPELER
DER MENSEN
Deze opties maken het spel eenvoudiger voor de speler
sp
der demonen:
∙ Vooraleer het spel begint, verwijdert de speler der
demonen de 3 volgende kaarten uit dee ge
gebeurtenissenstapel: 1 “verloren” en 2 “paniek”-kaarte
arten.

Door de hardere kaarten te verwijderen, heeft deze speler een
betere kans om
m kaarten te trekken die werkelijk nuttig zijn
voor hem.
∙ De speler der demonen begint het spel met 3 extra
dreigingpunten.

HANDICAPS VOOR DE SPELER
DER DEMONEN
Deze opties maken het spel eenvoudiger voor de speler der
mensen:
∙ De speler der mensen trekt één extra voordeelkaart.
∙ De speler der mensen kan één extra geschenk kiezen voor de
Verlosser.

CENARIO VOOR
S CENARIO’S
ERVAREN SPELERS
Nadat dezelfde scenario’ss meerdere keren werden gespeeld,
zullen
llen ervaren spelers ze stilaan beu worden en het spel
interessanter willen maken. Deze speciale
spec
regel is dan ook voor
hen ontworpen! Het spel wordt gespeeld op de normale wijze,
doch de startopstelling zal op volgende wijze veranderen: een
omgekeerde veiling zal plaatsvinden met een startprijs van 21
punten. De volgende speler die biedt, moet steeds
st
een lagere
waarde bieden. De speler die de laagste waarde geboden
heeft, wint de veiling en zal met de mensenkrijgers spelen. Hij
zal een team samenstellen met de waarde gelijk aan het
winnend bod. De kost van elk teamelement is als volgt:
∙ Verlosserr (maximum 1): gratis en verplicht;
verplicht
∙ Geschenken (maximum 4): 2 punten per geschenk;
∙ Veroordeelde bruut of messenvechter (maximum 2 van elk):
3 punten per krijger;
∙ Voorwerpen: 2 punten per kaart (te kiezen uit alle
beschikbare kaarten);
∙ Voordeelkaarten:
eelkaarten: 1 punt per kaart (willekeurig getrokken van
de stapel met alle beschikbare kaarten).
De voorwerpen moeten aan de strijders worden toegekend
vooraleer het spel start. De speler der mensen moet de
beperkingen toepassen die op de kaart van elk voorwerp
vermeld zijn (bv.: een donderbus kan enkel door een
veroordeelde messenvechter of door de Verlosser worden
gebruikt).

Je hebt zonet de veiling
gewonnen met een budget
van 17 punten en je wil een
bijzonder standvastig team
samenstellen dat eerder
verdedigt dan aanvalt. Je
selectie is zodoende als volgt:
De Verlosser, met geschenken
“Aura of courage” en “Aura
Aura of
healing” (4 punten), twee
veroordeelde bruten, elk met
een Shield of Steel (5 punten
elk) en ten slotte trek je 3
voordeelkaarten.

SPECIALE FICHES / OVERZICHT / CREDITS

SPECIALE FICHES
Sommige fiches bevatten speciale regels die goed om weten zijn en worden uitgevoerd wanneer een strijder hen betreedt.

BERGPLAATS
De gevolgen van deze fiches hangt af
van het gespeelde scenario. Als niets
is bepaald, heeft de fiche geen gevolg.

OVERSTROOMDE
TUNNEL

PENTAGRAMKAMER

Deze fiche kan 5 strijders van elke speler
Wanneer een strijder deze fiche be- bevatten in plaats van de gebruikelijke 3
treedt, moet hij meteen zijn beweging
strijders
trijders per speler.
staken (zelfs als zijn MVT niet volledig is
UITGANG
HONGERIGE TUNNELS opgebruikt). Deze tegel verlaten kost
hem voorts een volledige MVT.
Deze fiche kan 5 strijders van elke speler
VALKUILENTUNNEL
Elke keer dat een krijger op deze fiche
bevatten in plaats van de gebruikelijke 3
staat en tijdens een gevecht getroffen
strijders
trijders per speler.
De eerste keer dat een mensenstrijder
de
wordt, heeft de treffer dubbel effect (de
deze fiche betreedt, rolt de demonententakels van de tunnel zuigen gulzig
lzig zijn
HOL
speler een dobbelsteen en voert uit…:
bloed). Elke treffer kan op deze tegel
1 er gebeurt niets
De demonenspeler kan altijd Troglodieten in
dus 2 Troglodieten doden, 2 kwetsuur
2 de strijder incasseert 1 treffer
het spel brengen op deze tegel.
fiches toevoegen op de overzichtskaart
rt
3 de strijder beëindigt meteen zijn
beweging
van de demon of markers plaatsen op 2
4
plaats een Troglodiet op deze tegel
schadevakjes van de getroffen mensen-HOL IN DE GROND
5 de strijder incasseert 2 treffers
strijder. De fiche telt niet bij de uitvoeWanneer deze fiche geplaatst wordt,
word
ring van de gevolgen van een granaat.
moet de demonenspeler
demone
een hol in de

SMALLE TUNNEL

DUIVELS MECHANISME

grond-marker
marker plaatsen op een andere tegel
die
reeds
in het spel is. De Troglodieten
Tijdens de volgende dreigingfase werpt
Op deze fiche kan hooguit één strijder
kunnen
nen
1
MVT spenderen om te bewegen
de demonenspeler 1 extra dobbelsteen
van elke speler staan in plaats van de
tussen
een
tegel met een hol in de grond en
van het lot. Dit effect vindt enkel plaats
gebruikelijke 3 per speler.
een
andere
die een hol heeft. Deze actie
bij de eerste betreding van dit fiche door
wordt
als
beweging
aanzien, doch zowel de
een menselijke krijger.
blokkeringsregel als de ongrijpbare
VERKLARENDE WOORDENLIJST EN AFKORTINGEN
vaardigheid hebben erop geen effect.
Schadevak: ruimte waarin een
schadeteken kan worden geplaatst en
die de plaats aanduidt waar de
menselijke strijder schade lijdt.
CBT: afkorting van COMBAT. Eén van
de 3 statistieken van een strijder.
Actiedobbelsteen: een 6-zijdige
dobbelsteen die de mensenspeler rolt
tijdens de initiatieffase. Deze bepaalt
de statistieken van de mensenstrijders.
Gevechtsdobbelsteen: een 6-zijdige
dobbelsteen die elke speler gebruikt
tijdens het gevecht en die de gevolgen
van een aanval bepaalt.
Dobbelsteen van het lot: een 6-zijdige

MEDEWERKERSLIJST

dobbelsteen die de demonenspeler
gebruikt in de dreigingfase. Samen met
andere zaken, bepaalt deze teerling de
statistieken en speciale vaardigheden
van Troglodieten.
DEF: afkorting van DEFENSE. Eén van de
3 statistieken van een strijder.
MVT: afkorting van MOVEMENT. Eén van
de 3 statistieken van een strijder.
Uitgeput: status van een mensenstrijder
die een actiedobbelsteen werpt die een
actielijn annuleert. Een uitgeput krijger is
bijna weerloos (cf. initiatieffase, p. 7).
Razend: Vaardigheid die bepaalde
strijders bezitten (cf. vaardigheden, p.
14).
SPEL ONTWORPEN DOOR
INLEIDENDE BOEKEN

VEEL VERBETERINGEN TOEGEVOEGD
TO
DOOR
BIJKOMENDE IDEEËN
TESTSPELLEN EN IN BALANS BRENGEN VAN SCENARIO’S
TECHNISCH NALEZEN
CORRECTIES
DEKSEL
GRAFISCH ONTWERP
ILLUSTRATIES
ORIGINELE VORMGEVING
MEESTERSCHILDERINGEN
NEDERLANDSE VERTALING

Lijfwacht: Vaardigheid die bepaalde
Lijfwacht
strijders bezitten
bez
(cf. vaardigheden, p. 14)
Ongrijpbaar Vaardigheid die bepaalde
Ongrijpbaar:
strijders bezitten
bez
(cf. vaardigheden, p. 14)
Indrukwekkend Vaardigheid die bepaalde
Indrukwekkend:
strijders bezitten
bez
(cf. vaardigheden, p. 15)
TP:: afkorting van THREAT POINTS. Ze
duiden de militaire kracht aan van de
demonenspeler. Het spelen van zijn
krijgers (Troglodieten of demonen) kost
hem een aantal dreigpunten.
Blokkeringsrege 1 van de 2 regels die de
Blokkeringsregel:
bewegingen van een strijder beperken.
Tunnelbreedteregel 1 van de 2 regels die
Tunnelbreedteregel:
de bewegingen van een strijder beperken.
Gezegend Vaardigheid die bepaalde
Gezegend:
strijders bezitten
bez
(cf. vaardigheden, p. 15)
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