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Deze legende bestaat uit 12 kaarten :
A1, A2, A3, A4, B, D, G, N,
2 kaarten „De ziekte van de Boom“
1 kaart „De Draak“
1 kaart „Drakenvuur“

Deze legende wordt op de achterkant van het Speelbord
gespeeld. Voer eerst de aanwijzingen op de Checklist uit.
Aansluitend wordt het volgende materiaal naast het
speelbord klaargelegd:
• de heks, de donkere magier, de Schilddwergen,
de draak, 3 boerfiches, 1 gif
• 1 toverdrank van de heks, die in deze Legende niet bij
de heks kan worden gekocht.
• gedekt en geschud: 11 zilveren gebeurteniskaarten
( deze vervangen de gouden gebeurteniskaarten),
10 gebeurteniskaarten „het geheimzinnige meer “,
6 runenstenen, 8 rotsblokken, 11 edelstenen,
2 legendekaarten „De ziekte van de Boom“,3 kruiden

Verdere voorbereidingen:
• Leg sterfiches op B, D en G .
• Werp met een rode (tientallen) en een heldendobbelsteen
(eenheden) om de posities van 5 van de 6 runenstenen te
bepalen.
• Leg een edelsteen gedekt op de velden 6, 28, 30 en 42.
• Leg op de voorraadkamer (veld 27) 1 waterkruik,1
geneeskrachtig kruid (gedekt) en 2 goud.
• Leg 2 gedekte rotsblokken op veld 68.
• Leg een rood kruis op het N-symbool op veld 0 en op
het symbool van de vuurbal op het zonsopgangsveld.
Lees nu verder op legendekaart A2.
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Opdracht:
Veld 63 moet door één van de helden bezocht worden, om
meer informatie te krijgen.

Fan-Legende:

Als deze opdracht vervuld is, kies dan blind één van de
twee kaarten „De ziekte van de Boom“ . Lees de gekozen
kaart voor en leg de ander ongezien weg.

De stervende Boom

Plaats de helden op de mijnuitgang (veld 71).
Iedere held start met 4 krachtpunten en mag een uitrustingsstuk (behalve de toverdrank van de heks) van het
uitrustingstableau nemen. De groep krijgt 2 krachtpunten
en 2 waterkruiken. Beslis gezamenlijk wie deze krachtpunten en waterkruiken neemt.
De helden baanden zich een weg door de mijn naar de Boom
der Liederen, die hun hulp hard nodig had!
De held met de laagste rang begint.
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• Plaats een Gor op veld 9, 27 en 47, plaats een Skral op
veld 32, 43 en 60 en plaats een Trol op veld 6.
• De Gor op veld 27 en de Trol op veld 6 moeten verslagen
worden, om de voorwerpen op deze velden te kunnen
bemachtigen.
• Leg gouden schilden (achterkant boerfiches) op veld 63,
afhankelijk van het aantal spelers:
bij 2 spelers: 3 gouden schilden
bij 3 spelers: 2 gouden schilden
bij 4 spelers: 1 gouden schild
Belangrijk: In deze legende wordt bij zonsopgang geen
gebeurteniskaart gedraaid en ook geen vuurbal geactiveerd. Bovendien kunnen monsters net zoals op de voorzijde van het speelbord normaal gepasseerd worden, zonder gealarmeerd te worden.

Lees nu verder op legendekaart A3.
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Een bericht van de Bewaarders van de Boom der Liederen
riep de helden om hulp. Hun komst was dringend gewenst,
de Boom was in gevaar, maar details konden ze nog niet
geven.
De verplaatsing va de monsters:
In deze legende moet de Boom der Liederen verdedigd
worden. De monsters in het Woud en bij de mijningang
bewegen zich zoals gewoonlijk in de richting van de pijlen
naar de boom. Als een van de monsters veld 63 bereikt
heeft, wordt deze op één van de gouden schilden gezet en
kan niet meer aangevallen worden. Als alle gouden schilden bezet zijn en nog één monster veld 63 bereikt, is deze
legende verloren. Zet de Verteller meteen op spoor N en
lees legendekaart N voor.
De monsters in de mijn bewegen zich langs de pijlen in de
richting van de mijnuitgang. Bereikt een monster veld 0,
dan blijft deze daar staan en beweegt ook bij zonsopgang
niet verder. het monster kan zowel vanaf veld 0 als ook
van de aanliggende velden aangevallen worden. Op dit
veld kunnen veel monsters tegelijk staan, dit heeft verder
geen effect

Lees nu verder op legendekaart A4.
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Op weg door de mijnen kregen de helden slecht nieuws te horen: de Schilddwergen, die werden ingezet als bewakers van de
mijnen waren gevangen genomen! Wie hield nu de woeste
vijanden tegen?
Plaats nu een Gor op veld 36, een Skral op veld 26 en de
Schilddwergen op veld 40.

De stervende Boom

De bevrijding van de Schilddwergen:
De Schilddwergen kunnen worden bevrijd als de Skral op
veld 26 verslagen is (de Schilddwergen bewegen net als
prins Thorald: een speler kan in plaats van zijn eigen beurt
een verplaatsing doen met de Dwergen. Per stap houdt hij
dit bij op zijn eigen tijdspoor). De edelsteen op veld 28 kan
ook pas opgepakt worden als deze Skral verslagen is.
Markeer de Skral op veld 26 met een sterfiche, dit monster
verplaatst zich bij zonsopgang niet.
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Om de helden te helpen zich sneller te kunnen verplaatsen
richting de Boom, beval vorst Hallgard enkele dwergen een
geheime tunnel door het gebergte open te leggen. Het lawaai
van dit werk lokte echter meer monsters uit hun schuilplaats.
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Plaats nu een Gor op veld 41 en een Trol op veld 69.
Tussen veld 37 en 53 bestaat nu een geheime gang, deze
velden zijn daardoor voor verplaatsing van een held met
elkaar verbonden en kunnen normaal werden overgestoken.
Markeer deze overgang met een sterfiche.
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Met het wegvallen van de bewaking van de mijn konden,
behalve monsters, ook anderen de gangen betreden. Een wat
duister figuur bood de helden zelfs een handeltje aan...
Plaats nu een Gor op veld 49, een Trol op veld 25 en een
Wardrak op veld 20.
Plaats nu de figuur „Donkere Magier“ op veld 21, in deze
legende dient deze figuur als extra handelaar.
Hij kan zich niet verplaatsen of aangevallen worden, monsters kunnen met hem op een veld staan. Hij verkoopt uitrusting en krachtpunten aan de helden op veld 21, maar
geen toverdrank van de heks.
Bovendien verkoopt hij eenmalig gif aan de heldengroep,
wanneer een held op zijn veld staat. Gif veroorzaakt
verlamming bij een monster. Daardoor wordt zijn
gevechtswaarde, na het werpen van de dobbelste(e)n(en),
gehalveerd. Rond deze waarde af naar boven.
De prijs van het gif is:
bij 2 spelers = 4 goud of wilskrachtpunten
bij 3 spelers = 5 goud of wilskrachtpunten
bij 4 spelers = 6 goud of wilskrachtpunten
Goud en wilskrachtpunten kunnen gemengd worden.
Belangrijk: Het gif kan niet tegen de draak gebruikt
worden.
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De legende is tot een goed einde gebracht, als ...
... het medicijn op veld 63 ligt en …
... de Boom der Liederen succesvol verdedigd is.
Na de felle strijd in de mijn en de grote overwinning op de
Draak was het gevaar voor de Boom der Liederen geweken! Uit dank bereidden de Bewaarders een groot feestmaal voor de dappere helden. Over deze spectaculaire
redding zouden nog vele liederen en verhalen gemaakt
worden.

De stervende Boom
Terwijl de helden nog probeerden het medicijn te bemachtigen, konden enkele monsters de verdediging van de
boom doorbreken. Toen de helden de boom eindelijk bereikten, was deze in brand gestoken en waren alle Bewaarders gedood. Deze vreselijke gebeurtenis zou voor
eeuwig als een droevige nederlaag de geschiedenisboeken
van Andor ingaan.
De legende is tot een slecht einde gekomen, als …
... het medicijn niet op veld 63 ligt of …
... de Boom der Liederen niet verdedigd is.
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Drakenvuur
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Gebrul klonk uit de mijn. De woede van de Draak was
gewekt! De helden moesten nu heel voorzichtig verder, want
uit de muil van de Draak kwamen levensgevaarlijke vuurstoten...
Verwijder het rode X van het vuursymbool van het zonsopgangspoor. Vanaf nu wordt bij elke nieuwe zonsopgang door de Draak een vuurstoot gegeven (zie Legende
4: Vuurbal).
Uitgangspunt in deze Legende is altijd het veld, waarop
de Draak zich op dat moment bevindt. Eén speler werpt
één rode dobbelsteen. De vuurstoot verplaatst zich via de
pijlen op het bord evenveel velden als het aantal geworpen ogen. Een getroffen held verliest al zijn wilskrachtpunten en 1 krachtpunt en moet meteen gaan rusten .
Net als bij het verliezen van een gevecht start hij weer
met 3 wilskracht (zie de regels voor een verloren gevecht). Een schild kan de held beschermen tegen het
verlies van wilskracht, draai daarna het schild om.
Speciale regel: Ook monsters worden door de vuurbal
van de Draak getroffen. Als ze worden getroffen, worden
ze uit het spel verwijderd. De verteller wordt daarbij niet
verplaatst.

De Draak was een imposante verschijning, met scherpe klauwen, spitse tanden, goudkleurige schubben en leerachtige vleugels. Zijn gebrul was reeds van ver te horen. Deze tegenstander
verslaan zou het uiterste vergen van de helden.
De krachtpunten van de Draak zijn als volgt:
bij 2 spelers = 22 krachtpunten
bij 3 spelers = 33 krachtpunten
bij 4 spelers = 44 krachtpunten
Verder krijgt de Draak meer krachtpunten voor elk
monster, dat zich op veld 0 bevindt.
bij 2 spelers = 1 krachtpunt per monster
bij 3 spelers = 2 krachtpunten per monster
bij 4 spelers = 3 krachtpunten per monster
De Draak werpt met 2 zwarte dobbelstenen en heeft
12 wilskrachtpunten, bij 6 of minder wilskrachtpunten
heeft hij nog 1 zwarte dobbelsteen. Gelijke waarden worden
opgeteld. Markeer deze waarden met een sterfiche op de
monstertabel.

De Draak

Na de dood van de Draak wordt deze uit het spel verwijderd. De verteller wordt hierbij niet verplaatst.
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De ziekte van de Boom
Lees de achterkant
van deze kaart voor

Bij de Boom der Liederen aangekomen, zagen de helden, dat
deze door een zeldzame ziekte besmet was. Alleen een uniek
medicijn zou nu nog kunnen helpen. Dit medicijn bevond zich
echter in de maag van een gevaarlijke Draak! Deze had het
samen met de Bewaarder die het bij zich droeg verslonden. De
helden moesten dit monster doden en het medicijn naar de
boom brengen, voor het te laat was!
Eén van de helden werpt met een heldendobbelsteen voor
de positie van de Draak:
Bij een oneven getal = veld 20
Bij een even getal = veld 30
Plaats nu de Draak op dit veld en leg er een toverdrank
van de heks bij. Monsters die zich op dit veld bevinden,
worden uit het spel verwijderd.
Let op: Deze toverdrank kan niet door een held worden
opgedronken. Markeer deze daarom met een sterfiche.
Doel van de legende:
Deze legende is gewonnen als het medicijn op het veld 63
ligt, voordat de Verteller veld N op het legendespoor bereikt. Bij zonsopgang verplaatst de Draak zich volgens de
pijlen voorwaarts. Daarbij wordt hij samen met het medicijn, vóór het vullen van de bronnen verplaatst. Pas als de
Draak verslagen is, kan het medicijn opgepakt worden.
Lees nu de legendekaart „De Draak“ èn de kaart
„Drakenvuur“ voor.
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I

Toen ze bij de Boom der Liederen aankwamen, hoorden de
helden dat deze door een zeldzame duistere ziekte besmet was.
Alleen een zeer speciaal medicijn kon nog helpen. De Bewaarder die met het medicijn onderweg was, werd in het
woud aangevallen door een Draak en verloor het medicijn.
En deze Draak naderde nu de Boom der Liederen. De helden moesten de Draak stoppen en het verloren medicijn terugvinden voor het te laat was.
Plaats nu de Draak op veld 43 en leg er een toverdrank
van de heks bij. Monsters die zich op dit veld bevinden,
worden uit het spel verwijderd.
Let op: Deze toverdrank kan niet door een held worden
opgedronken. Markeer deze daarom met een sterfiche.
Doel van deze legende:
Deze legende is gewonnen, als het medicijn op veld 63
ligt, voordat de Verteller veld N op het legendespoor heeft
bereikt. Bij zonsopgang beweegt de Draak volgens de
pijlen voorwaarts. Daarbij wordt hij vóór het vullen van
de bronnen verplaatst. Het medicijn blijft hierbij liggen
op veld 43 en kan pas door een held opgepakt worden,
nadat de Draak verslagen is!

Lees nu de legendekaart „De Draak“ voor.
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