
Όταν προσθέτετε τις κάρτες του The Reptile Tomb στο παιχνίδι του Terrors of London, 
όλοι οι κανόνες του βασικού παιχνιδιού ισχύουν. Απλά ανακατέψτε τα τέρατα και τα τε-
χνουργήματα στην Αγορά, κατά την προετοιμασία. Οι άρχοντες του The Reptile Tomb 
(Sobek, Prometheus, Elizabeth και Cain) διαφέρουν από αυτούς του βασικού παιχνι-
διού με αρκετούς τρόπους. Όλοι έχουν πολλαπλές ικανότητες. Κάποιοι άρχοντες 
έχουν ικανότητες που ενεργοποιούνται περισσότερες από μια φορές ανά σειρά. 
Τέλος, όλοι χρειάζονται Δείκτες Τρόμου για να ενεργοποιήσουν τις ικανότητές τους.

Όταν χρησιμοποιείτε έναν από τους νέους άρχοντες, ακολουθήστε τους κανόνες προ-
ετοιμασίας του βασικού παιχνιδιού, επιλέγοντας δύο κάρτες επιρροής και επιστρέφο-
ντας τις υπόλοιπες στο κουτί.

Όλοι οι άρχοντες του The Reptile Tomb έχουν ικανότητες που ενεργοποιούνται με Δεί-
κτες Τρόμου. Οι Δείκτες Τρόμου αποκτώνται με κάθε ενεργοποιημένη ικανότητα του 
άρχοντα στην αρχή της Φάσης Ενεργειών του και μέσα από τις κάρτες Επιρροής. Οι 
παίκτες ξεκινούν το παιχνίδι χωρίς Δείκτες Τρόμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ δεν μπορείτε να έχετε περισσότερους από έξι Δείκτες Τρόμου 
σε έναν άρχοντα οποιαδήποτε στιγμή. Παραλείψτε τυχόν αποτέλεσμα που δίνει 
Δείκτες Τρόμου, αυξάνοντας το σύνολό σας πάνω από τους έξι.

Όλοι οι Άρχοντες του The Reptile Tomb έχουν πολλαπλές ικανότητες, η πρώτη από 
τις οποίες δεν απαιτεί την εκτέλεση μιας Ενέργειας Άρχοντα, αλλά ενεργοποιείται στην 
αρχή της Φάσης Ενεργειών σας. Όλοι οι άρχοντες του σετ αυτού, κερδίζουν αυτομά-
τως 1 Δείκτη Τρόμου στην αρχή της Φάσης Ενεργειών του παίκτη τους. Αποθηκεύστε 
τους Δείκτες Τρόμου, πάνω στον άρχοντά σας.

Επιπλέον της Ενεργοποιήσιμης ικανότητας της αρχής της Φάσης Ενεργειών, όλοι οι 
άρχοντες του The Reptile Tomb έχουν μια ή περισσότερες ικανότητες, που ενεργοποι-
ούνται με μια Ενέργεια Άρχοντα. Οι ικανότητες αυτές διαφέρουν από των αρχόντων 
του βασικού παιχνιδιού και απαιτούν Δείκτες Τρόμου για να εκτελεστούν. Οι ικανότη-
τες αυτές είναι δομημένες ως εξής:

Πληρώστε # Δεικτών Τρόμου: Κερδίζετε το αποτέλεσμα.

Εκτελέστε μια Ενέργεια Άρχοντα, δηλώστε την ικανότητα που επιθυμείτε να ενεργο-
ποιήσετε, πληρώστε τους απαιτούμενους Δείκτες Τρόμου και επιλύστε το αποτέλεσμα. Ο αριθ-
μός των φορών που μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια ικανότητα αναγράφεται στην κάρτα άρχο-
ντα. Ικανότητες που χρησιμοποιούνται πολλαπλές φορές, απλά απαιτούν επιπλέον Ενέργειες 
Άρχοντα και πληρωμή του κόστους σε Δείκτες Τρόμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακολουθήστε τους υπόλοιπους κανόνες του βασικού παιχνιδιού 
όταν χρησιμοποιείτε άρχοντες, τέρατα και τεχνουργήματα του The Reptile 
Tomb.
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Αφού δημιουργήσετε τον αρχικό Δρόμο, ανακατέψτε τα 4 Καταφύγια και τυχαία τοπο-
θετήστε από ένα κάτω από τις τέσσερις πρώτες κάρτες (απομακρυνόμενοι από την 
Αγορά), στο Δρόμο. Τώρα τοποθετήστε τον δείκτη του Αβαείου του Westminster κάτω 
από την πέμπτη κάρτα του Δρόμου.

Κάθε κάρτα του Δρόμου έχει πλέον μια τοποθεσία αντιστοιχισμένη, με τα τέσσερα 
πρώτα να είναι καταφύγια που ελέγχουν οι φατρίες, και το πέμπτο να είναι ουδέτερη 
τοποθεσία, το Αβαείο του Westminster. Όταν ένας παίκτης αγοράσει ένα τέρας της 
ίδιας φατρίας με τον δείκτη Καταφυγίου που βρίσκεται από κάτω, αμέσως ενεργοποιεί 
και επιλύει την ικανότητα που απεικονίζεται στον δείκτη Καταφυγίου.
Στο παραπάνω παράδειγμα προετοιμασίας, η πρώτη τοποθεσία είναι το St. James Park, το καταφύγιο της φαΣτο παραπάνω παράδειγμα προετοιμασίας, η πρώτη τοποθεσία είναι το St. James Park, το καταφύγιο της φα-
τρίας των Κτηνών. Υπάρχει μια κάρτα Κτήνους στην τοποθεσία αυτή. Αν ένας παίκτης αγοράσει το Bat Beast 
από την τοποθεσία, κερδίζει αμέσως το πλεονέκτημα του Καταφυγίου, δηλαδή     στην περίπτωση αυτή.

Οποιαδήποτε στιγμή στη Φάση Ενεργειών σας, μπορείτε να ξοδέψετε  για να ΚΑ-
ΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ την κάρτα του Αβαείου. Όλες οι κάρτες του Δρόμου έπειτα μετακινού-
νται μια θέση προς το Αβαείο. Τέλος, γεμίστε την κενή τοποθεσία του Δρόμου με την 
πρώτη κάρτα της αγοράς. Μπορείτε να πληρώσετε για να χρησιμοποιήσετε την ικανό-
τητα του Αβαείου του Westminster όσες φορές επιθυμείτε κατά τη Φάση Ενεργειών 
σας.


