Ustawienie początkowe planszy i żetonów spotkań.

TO NIE JEST KRAJ DLA ORKÓW I LUDZI
Scenariusz dla 2 graczy.
Cel gry
Przystań – zdobyć i posiadać na końcu dowolnej rundy gry 8PP.
Twierdza – zdobyć i kontrolować 4 kopalnie złota na końcu dowolnej rundy gry.

Zasady specjalne
Artefakty nie przynoszą PP.
Wszystkie pospolite stwory są podwojone (zasada Mroczne Dni).
W scenariuszu nie używa się talii Tygodni.
Z talii Artefaktów należy usunąć: Łzę Ashy oraz Rękawice Pogromu.
W grze nie używa się zasady Pogromu.
Gracze nie mogą rekrutować herosów.
W grze nie używamy dodatkowej karty akcji z Targowiska, budynek Targowisko – daje tylko zasadę Handlu.
Zasada Podróżnik między wymiarami działa w następujący sposób: jeżeli gracz ma w mieście Portal, może poruszyć
herosa z miasta na dowolne pole planszy kosztem wszystkich PR lub z dowolnego pola planszy do miasta – również kosztem wszystkich PR.
Żetony spotkań oznaczone kostką kontroli danej frakcji mają następujące zasady:
Nigdy nie atakują herosa ze swojej frakcji.
Jeżeli heros z tej samej co stwory frakcji chce przejąć kontrole lub eksplorować pole żeton spotkania odkłada się z planszy
(kostka wraca do puli gracza).
Jeżeli heros z tej samej frakcji wejdzie na pole ze stworami może wcielić je do swojej armii.
- żeton bierzemy z planszy i ustawiamy w armii herosa. Liczebność żetonu oznacza ilość jednostek (na potrzeby walki, limitu w armii).
- heros nie może rekrutować mniej jednostek – musi mieć miejsce na wszystkie.
- w przypadku pospolitych stworów nie uwzględniamy podwojenia gdy rekrutujemy je do armii
Gdy ww. jednostki otrzymują rany zaznaczamy to żetonem.
Jednostki traktowane są od tej chwili jak należące do frakcji i armii,
z wyjątkiem: nie można ich ulepszać.
Heros nie może zakończyć ruchu na żetonie spotkania, jeżeli nie wcieli
go do armii, może natomiast przejść poprzez takie pole.
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