Úvod

V rozvalinách Sudanye se nachází pradávné město plné nebezpečí
a záhad – ztracená civilizace na pokraji Terrinothu. Na každém kroku
hrdiny pronásledují hrůzná stvoření, avšak spletitým bludištěm divočiny
a rozbořených staveb je provedou mocní spojenci.
Labyrint zkázy je rozšíření deskové hry Descent: výpravy do temnot
druhé edice. Hráčům nabídne novou epickou kampaň včetně nových
hrdinů, nestvůr, specializací a mnoha dalších věcí.

Herní součásti

• 1 pravidla hry s almanachem dobrodružství
• 4 figurky hrdinů
• 13 figurek nestvůr:
––

4 goblini šamani (3 světlé, 1 červená)

––

4 volucrixští plenitelé (3 světlé, 1 červená)

––

3 mrchožraví draci (2 světlé, 1 červená)

––

2 arachyury (1 světlá, 1 červená)

• 2 speciální zelené šestistěnné kostky moci
• 3 plastové stojánky
• 4 tabulky hrdinů
• 77 malých karet:
––

43 karet specializací

––

11 karet předmětů I. aktu

––

10 karet předmětů II. aktu

––

4 karty stavů

––

3 karty relikvií

––

6 karet dovedností spojenců

• 42 velkých karet:
––

19 karet vládce zla

––

8 karet nestvůr

––

5 karet velitelů

––

2 karty spojenců

––

8 karet setkání

• 109 kartónových žetonů:
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––

18 mapových dílů

––

4 žetony velitelů

––

2 žetony spojenců

––

8 žetonů elixírů

––

20 žetonů kleteb

––

1 žeton vlka (pomocník)

––

3 žetony porostu

––

5 žetonů stavů

––

7 žetonů cílů

––

1 žeton slunečního kamene

––

20 žetonů zranění

––

20 žetonů únavy

Přehled herních součástí
Tato kapitola podrobně popisuje použité herní součásti.

Plastové figurky

Hrdiny a nestvůry v tomto rozšíření
představují na hracím plánu plastové
figurky.

Zelené kostky moci

V tomto rozšíření naleznete nový typ kostek:
zelené kostky moci. Platí pro ně stejná pravidla
jako pro žluté a červené kostky.

Tabulky hrdinů

Každý hrdina v tomto rozšíření má odpovídající
tabulku, na které jsou uvedeny veškeré údaje
potřebné ke hře za daného hrdinu.

Karty specializací

Tyto karty jsou rozděleny do čtyř samostatných
balíčků a popisují čtyři odlišné specializace
hrdinů v tomto rozšíření: bylinkář, krotitel,
zaklínač a lovec pokladů. Každý balíček obsahuje
počáteční vybavení i dostupné dovednosti dané
specializace.

Karty předmětů

Tyto karty představují rozličné předměty, které
mohou hrdinové v průběhu hry nalézt nebo
nakoupit. Jsou rozděleny do dvou balíčků pro I.
a II. akt.

Karty stavů

Tyto karty popisují pravidla pro nový stav
prokletí.

Karty relikvií

Relikvie jsou unikátní a nesmírně mocné
předměty, které mohou hráči nalézt během hraní
kampaně.

Karty dovedností
spojenců

Tyto karty popisují mocné dovednosti, které
mohou spojenci během hraní kampaně získat.

Karty vládce zla

Tyto karty představují nový balíček
základních karet vládce zla. Navíc jsou zde
i dvě univerzální karty a také karty odměn za
dobrodružství, které může vládce zla během
hraní kampaně získat.

Karty nestvůr

Každá z nestvůr v tomto rozšíření má svou
samostatnou kartu pro I. a II. akt. Na kartě
najdete všechny potřebné informace o dané
nestvůře.

Karty velitelů

Tyto karty podrobně popisují nové velitele
vládce zla. Někteří mají samostatnou kartu
pro I. a II. akt.

Karty spojenců

Karty spojenců obsahují veškeré informace
o nových spojencích. Spojenci jsou postavy,
které se vyskytují pouze v kampani „Labyrint
zkázy“ a mohou se připojit k hrdinům
během dobrodružství.

Karty setkání

Tyto karty se používají v průběhu kampaně
a určují, zda hrdiny během cestování
nepotkala nějaká neočekávaná událost.

Mapové díly

Tyto kartónové dlaždice se
zámky představují různé lokace,
které hrdinové v průběhu hry
prozkoumávají. Každé dobrodružství
využívá unikátní sestavu dlaždic. Každý
mapový díl je oboustranný: na jedné
straně je zobrazeno venkovní prostředí,
na druhé straně podzemní síně a chodby.

Žetony velitelů

Tyto žetony zobrazují polohu velitelů vládce zla
na mapě. Obrázek na žetonu odpovídá obrázku
na konkrétní kartě velitele.

Žetony spojenců

Tyto žetony zobrazují polohu spojenců na
mapě. Obrázek na žetonu odpovídá obrázku na
konkrétní kartě spojence.

Žetony specializací

Tyto žetony se používají spolu s novými
specializacemi v tomto rozšíření. Představují elixíry
pro bylinkáře, žeton pomocníka pro krotitele
a žetony kleteb pro zaklínače.

Porost a plastové
stojánky

Tyto žetony se podobají dveřím a taktéž se
vkládají do přiložených plastových stojáků.
Porost představuje překážku, přes kterou lze
projít, avšak která blokuje výhled.

Žetony stavů

Tyto žetony odpovídají kartě stavu Prokletí a používají
se k označení nestvůr, které jsou prokleté.

Žetony cílů

Tyto žetony se používají k označení místa
konkrétního cíle na mapě. Žetony mají
různobarevnou zadní stranu a jsou určeny pro
konkrétní dobrodružství.

Žeton slunečního kamene

Tento žeton znázorňuje mocnou relikvii Sluneční
kámen, která se používá v kampani „Labyrint zkázy“.

Žetony zranění a únavy
Tyto žetony slouží ke sledování zranění a únavy,
které hrdinové v průběhu dobrodružství utrpěli.
Žetony zranění se taktéž používají ke sledování
zranění nestvůr, velitelů a spojenců.

Symbol rozšíření
labyrintu zkázy

Všechny karty a tabulky v tomto rozšíření jsou
označeny symbolem rozšíření Labyrint zkázy.
Tím můžete rozšiřující součásti snadno rozlišit od
součástí základní hry.

Jak používat toto rozšíření

Tato kapitola popisuje, jak použít rozšíření Labyrint zkázy při hraní
hry Descent: výpravy do temnot.
Před začátkem hry se musí hráči dohodnout, která rozšíření použijí.
Pokud chcete použít při hře toto rozšíření, zapojíte do hry všechny
jeho herní součásti, pokud nebude výslovně uvedeno něco jiného.
Tedy pokud použijete rozšíření Labyrint zkázy, máte k dispozici
všechny jeho hrdiny, specializace, předměty, setkání, nestvůry a karty
vládce zla. Jednoduše zamíchejte všechny součásti z tohoto rozšíření
s odpovídajícími součástmi ze základní hry (viz kapitola „Příprava
rozšíření“ níže).
Noví velitelé, relikvie, spojenci a dovednosti spojenců z Labyrintu
zkázy se však použijí pouze tehdy, pokud jsou výslovně zmíněni
v dobrodružství z tohoto rozšíření.
Pokud používáte současně více rozšíření, jednoduše promíchejte
dohromady všechny odpovídající součásti. Např. hráči zamíchají
dohromady všechny karty předmětů z tohoto rozšíření mezi karty
předmětů ze základní hry a mezi karty předmětů ze všech dalších
použitých rozšíření.
Rozšíření Labyrint zkázy obsahuje také novou kampaň, kterou lze hrát
namísto kampaně „Runa stínů“ ze základní hry Descent: výpravy do
temnot. Před začátkem hry se musí hráči dohodnout, jakou kampaň
budou hrát a jaká rozšíření přitom použijí. Po celou dobu hraní zvolené
kampaně jsou k dispozici všechny součásti ze zvolených rozšíření.

Příprava rozšíření

Před prvním hraním tohoto rozšíření opatrně vytlačte všechny kartónové
žetony a mapové díly z archů. Poté proveďte následující kroky:
1. Začleňte nové karty: všechny karty předmětů a setkání přidejte do
odpovídajících balíčků.
Vezměte nové karty specializací, stavů, vládce zla a nestvůr a přidejte
je do zásoby dostupných karet. Fungují podobně jako odpovídající
karty ze základní hry.
2. Položte stranou karty kampaně: položte stranou karty velitelů,
relikvií, spojenců a dovedností spojenců. Používají se pouze při
hraní kampaně „Labyrint zkázy“.
3. Začleňte zbývající součásti: přidejte mezi odpovídající součásti ze
základní hry zelené kostky moci, tabulky hrdinů, figurky hrdinů
a nestvůr, všechny žetony a mapové díly z tohoto rozšíření mezi
odpovídající součásti ze základní hry.
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Pravidla rozšíření
labyrint zkázy

Tato kapitola popisuje, jak začlenit pravidla a herní součásti z tohoto
rozšíření do základní hry Descent: výpravy do temnot. Při hraní tohoto
rozšíření by měla být vždy použita všechna pravidla z této kapitoly.

Nová kostka moci

Jakmile je nestvůra prokleta použitím karty specializace zaklínače,
hrdina položí vedle dané nestvůry pro připomenutí jeden žeton kletby.
Nestvůra s alespoň jedním žetonem kletby se bere jako prokletá. Počet
žetonů, které mohou nestvůry mít, je omezen pouze počtem žetonů
kleteb dostupných ve hře.

Dobrodružství

Hrdina útočící na prokletou nestvůru může po hodu kostkami odhodit
z cílové nestvůry jeden nebo více žetonů kleteb. Za každý takto
odhozený žeton způsobí hrdina dané nestvůře jedno zranění navíc. To
je popsáno pro připomenutí ve schopnosti „Proklínání“ specializace
zaklínač.

Zelená kostka moci z tohoto rozšíření funguje podobně jako červené
a žluté kostky moci. Některé zbraně a schopnosti výslovně zmiňují
použití zelené kostky moci.

Toto rozšíření přidává 19 nových dobrodružství, jejichž popis naleznete
v Almanachu dobrodružství na konci těchto pravidel. Během kroku
1 společné přípravy hry si lze vybrat ze všech těchto dobrodružství.
V každém dobrodružství je jedno nebo dvě střetnutí, přičemž
dobrodružství lze propojit do kampaně (viz „Pravidla kampaně Labyrint
zkázy“ na straně 5).
Pokud hrajete dobrodružství II. aktu z tohoto rozšíření mimo kampaň
„Labyrint zkázy“, měli byste použít pravidla epické hry uvedená na
straně 19 pravidel základní hry. Tato dobrodružství by se měla hrát na
mistrovské úrovni.

Nové specializace

Toto rozšíření přidává 4 nové specializace (jednu pro každé povolání).
Naleznete zde bylinkáře (léčitel), krotitele (válečník), lovce pokladů
(zvěd) a zaklínače (mág). Hráči si mohou tyto specializace vybrat během
přípravy hrdinů v kroku 3 „Zvolte si specializace“.

ŽETONY ELIXÍRŮ
Specializace bylinkáře nabízí několik schopností, které
používají žetony elixírů. Tyto žetony jsou určeny pouze
pro tuto specializaci. Pokud si hráč vybere specializaci
bylinkáře, položí tyto žetony elixírů jako zásobu poblíž
své hrací plochy.
Pokaždé, když si má hráč vzít jeden žeton elixíru, vezme si žeton elixíru
ze zásoby a položí ho na tabulku svého hrdiny. Pokaždé, když hráč
odhodí jeden žeton elixíru, vezme ho z tabulky svého hrdiny a vrátí
ho zpět do zásoby. Žetony elixírů zůstávají na tabulce hrdiny mezi
střetnutími, avšak na konci celého dobrodružství se odhodí. Počet
žetonů, které může mít hráč na tabulce svého hrdiny, je omezen pouze
počtem žetonů elixírů dostupných ve hře.
Každý hrdina s žetonem elixíru může tento žeton kdykoli během svého
tahu odhodit, aby si vyléčil zranění. To je popsáno pro připomenutí
ve schopnosti „Míchání elixírů“ specializace bylinkář. Jakmile hrdina
odhodí žeton elixíru, hodí si jednou červenou kostkou moci a vyléčí si
tolik zranění, kolik mu na kostce padne . Omráčení hrdinové žetony
elixírů ve svém tahu odhazovat nesmí.
Hrdinové si mohou vyměňovat žetony elixírů podle běžných pravidel
výměny předmětů (strana 15 v pravidlech základní hry).
Spojenci a pomocníci mohou také získat žetony elixírů. Pokaždé, když
spojenec nebo pomocník získá žeton elíxíru, položte ho na jeho kartu.
Spojenci a pomocníci mohou odhazovat žetony elíxírů, aby si vyléčili
zranění, stejně jako hrdinové. Pomocníci a spojenci odhazují všechny
žetony elixírů ze svých karet, pokud jsou poraženi, pokud jsou přivolání
a na konci každého střetnutí.
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ŽETONY KLETEB
Specializace zaklínače nabízí několik schopností, které
používají žetony kleteb. Tyto žetony jsou určené pouze
pro tuto specializaci. Pokud si hráč vybere specializaci
zaklínače, položí tyto žetony kleteb jako zásobu poblíž své
hrací plochy.

Nový balíček karet vládce zla

Některé karty vládce zla z tohoto rozšíření představují alternativní
balíček 15 základních karet. Od původního balíčku ze základní hry
se odlišují symbolem rozšíření Labyrintu zkázy a jsou označeny jako
„Základní II“. Tímto alternativním balíčkem můžete nahradit původní
balíček ze základní hry.
Na začátku nové kampaně si hráč vládce zla vybere, který základní
balíček chce použít. Nelze přitom kombinovat karty z různých balíčků.
Jakmile si jeden balíček zvolí, vrátí všechny základní karty z druhého
balíčku zpět do krabice a zamíchá všechny karty zvoleného základního
balíčku dohromady a tím vytvoří svůj balíček karet vládce zla.
Mnoho z těchto nových karet má dodatečný efekt, pokud jsou zahrány
na konkrétní specializaci hrdiny. Na těchto kartách je uvedeno, na jakou
specializaci působí. Takový efekt účinkuje na danou specializaci navíc
k základnímu účinku karty.
Na některých kartách vládce zla není uvedena cena zkušeností a tyto
karty jsou označeny jako „Odměna za dobrodružství“. Tyto karty může
vládce zla získat pouze jako odměnu v určitém dobrodružství. Pokud
některou z těchto karet získá, zamíchá ji vládce zla do svého balíčku
stejně, jako kdyby ji zakoupil za zkušenosti.

Nové karty setkání

Některé z nových karet setkání v tomto rozšíření umožňují hrdinům
vybrat jednoho s konkrétní specializací, který si může kartu setkání
ponechat na své hrací ploše. Pokud není v družině žádný hrdina
s uvedenou specializací, karta se odhodí a hráči pokračují na další
symbol události. Pokud je v družině hrdina s uvedenou specializací,
může si kartu ponechat a v budoucnu ji odhodit, aby provedl její
účinek. Pokud je na konci dobrodružství takováto karta stále ještě
v herní oblasti hrdiny, zamíchejte ji zpět do balíčku událostí.

Převýšení

Převýšení je znázorněno červenou čárkovanou
čarou podél hran některých políček. Tyto čáry
označují okraje převýšení. Blokují pohyb, avšak
neblokují výhled. Figurky nesmí okraje převýšení
přejít, avšak mohou přes jeden okraj převýšení
vést linii výhledu.
Sousedící políčka oddělená okrajem převýšení se stále považují za
sousedící. Avšak pokud figurka ohlásí boj na blízko na figurku za okrajem
převýšení, cílová figurka si přidá do své zásoby obrany jednu černou
kostku obrany navíc. Pokud má však útočící figurka klíčové slovo
dlouhý dosah, cíl si černou kostku do své zásoby obrany nepřidává.
Pokud vyhodnocujete pohyb velké nestvůry, okraje převýšení blokují
pohyb. Avšak pokud velká nestvůra přeruší nebo ukončí pohyb, může
stát na políčkách oddělených okrajem převýšení, pokud jsou ovšem
prázdná. Např. velká nestvůra může stát na dvou prázdných políčkách,
mezi kterými vede okraj převýšení. Figurky se schopností létání se
mohou pohybovat přes okraje převýšení bez omezení.

Porost

V tomto rozšíření naleznete novou překážku
– porost. Porost se v dobrodružstvích
připraví podobně jako dveře a je v almanachu
dobrodružství Labyrint zkázy zobrazen jako
zelené dveře. Porost blokuje výhled. Sousedící
políčka oddělená porostem se stále považují
jako sousedící, avšak figurky nemohou skrz porost útočit. Figurky
však mohou skrz porost projít. Navíc pokud počítáte políčka kvůli
schopnosti, můžete při tomto počítání projít přes porost. Velké
nestvůry nesmí stát současně na dvou políčkách, která jsou oddělena
porostem.
Figurky mohou použít akci otevření nebo zavření dveří a tím odstranit
porost z mapy (vraťte ho zpět do krabice). Jakmile toto některá z figurek
provede, považuje se to za otevření dveří.

Pravidla kampaně
Labyrint zkázy

Sny o štěstí a slávě, neprobádaných územích a starobylých tajemstvích vás
přivedly na samotnou hranici Terrinothu, poblíž rozvalin pradávného
města Sudanye. O tomto místě a jeho obyvatelích se toho ví jen velmi málo,
avšak příběhy a legendy, ač toho mnoho neprozrazují, stále lákají různé
dobrodruhy.
Od chvíle, co jste poprvé objevili hrůzné ostatky Dunwarrovy expedice
do těchto končin, pronásleduje vaše kroky temný osud. Při pohledu na
spálená a znetvořená těla těchto průzkumníků se původní nadšení mění
v ostražitost. Vaším cílem je tábor Pylie, malé osídlení založené na pár
týdnů místními obchodníky, ležící kousek dál po cestě před vámi.
Děsivý osud expedice ve vás vyvolává vzpomínky na rozličné temné zkazky
o tomto mysteriózním místě. Zvrácené síly, strašlivá magie a semeniště
zla způsobily pád města Sudanye, nebo se to alespoň tvrdí. Podaří se vám
odhalit tajemství tohoto zapomenutého města, nebo tato hrůzná scéna
předznamenává události, které mají přijít...?
Rozšíření Labyrint zkázy přináší do hry zcela novou stejnojmennou
kampaň, kterou si můžete zahrát. Tato kampaň používá většinu pravidel
jako kampaň ze základní hry „Runa stínů“. Následující pravidla popisují
veškeré změny oproti pravidlům kampaně „Runa stínů“, které naleznete
v základních pravidlech na stranách 19 – 22.

Cestování

Kampaň „Labyrint zkázy“ používá zcela novou mapu kampaně. Veškeré
cestování se tak provádí podle této nové mapy uvedené na zadní straně
těchto pravidel. Při hraní kampaně „Labyrint zkázy“ tak hrdinové vždy
začínají cestování v táboře Pylie a musí dojít k místu následujícího
dobrodružství na mapě souvislou cestou.

Zvolte další dobrodružství

V kampani „Labyrint zkázy“ odehrajete celkem 9 dobrodružství.
Kampaň začíná úvodem nazvaným „Zrádný šepot.“ Další dobrodružství
pak vybíráte podle tabulky kampaně na straně 8 těchto pravidel. Odtud
si můžete tabulku kampaně okopírovat nebo ji stáhnout a vytisknout ze
stránek www.hraj.cz.

I. AKT
Hráči si mohou v kampani „Labyrint zkázy“ v I. aktu vybrat pouze
z omezené nabídky dobrodružství. Po dokončení úvodu si vítěz
může jako další dobrodružství vybrat buď „Hledání předpovědi“
nebo „Čest mezi zloději“. To je označeno šipkami vedoucími k těmto
dobrodružstvím z úvodu. Po dokončení dobrodružství z I. aktu opět
vítěz volí další dobrodružství ze dvou dalších uvedených pod tímto
dobrodružstvím na tabulce kampaně, ke kterým vedou šipky od právě
dokončeného dobrodružství.
Všimněte si, že dvě dobrodružství I. aktu se na tabulce kampaně
opakují. Dobrodružství „Běsnění bouře“ a „Návrat z říše mrtvých“
jsou k dispozici, ať už hráči po dokončení úvodu zvolí jakékoli
dobrodružství.
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MEZIHRA
Mezihra je zvláštní dobrodružství, které propojuje I. a II. akt
kampaně. Jakmile dokončíte tři dobrodružství I. aktu, musíte si jako
další dobrodružství vybrat mezihru. Ve hře jsou dvě různé mezihry
a konkrétní mezihru vybírá vítěz posledního dobrodružství I. aktu.
Může si tak zvolit mezi dvěma dobrodružstvími uvedenými na tabulce
kampaně jako mezihra. Mezihra se považuje za dobrodružství I. aktu.

II. AKT
Jakmile hráči dokončí mezihru, začne II. akt. Ihned proveďte kroky
uvedené v kapitole „II. akt“ na straně 22 pravidel základní hry.
Vítěz mezihry vybere, které dobrodružství II. aktu se bude hrát jako
první. Při výběru dobrodružství II. aktu si můžete vybrat jakékoli
dobrodružství tohoto aktu, které jste v průběhu kampaně ještě
nehráli. Jakmile dokončíte tři dobrodružství II. aktu, nastane čas pro
finále. Hráči vyhodnotí fázi kampaně jako obyčejně a poté cestují do
dobrodružství finále, kde se rozhodne o konečném vítězi celé kampaně.

Spojenci

Rozšíření Labyrint zkázy přináší spojence – nový typ postav, které se
mohou v průběhu hry připojit k hrdinům. Tyto postavy se používají pouze
v kampani „Labyrint zkázy“ a objevují se pouze v určitých dobrodružstvích.
Na mapě jsou znázorněny žetony podobně jako velitelé, avšak pro potřeby
schopností hrdinů, schopností nestvůr, útoků a karet vládce zla se považují
za figurky hrdinů. Spojenci mají podobně jako hrdinové atributy a mohou
provádět také testy atributů. Pro hrdiny představují přátelské figurky a pro
nestvůry nepřátelské. Karta spojence uvádí jeho atributy, schopnosti,
charakteristiky a kostky, které používají při útoku nebo obraně.

ZÍSKÁNÍ SPOJENCŮ
Hráči hrdinů mohou získat spojence jako odměnu za určité
dobrodružství. Jakmile získají spojence, vezmou si jeho kartu a žeton
a položí ho do své herní oblasti. Hráči hrdinů by také měli mezi
jednotlivými herními sezeními jedné kampaně uložit herní součásti
spojenců společně se svými hrdiny, aby věděli, kterého spojence mají.

DOVEDNOSTI SPOJENCŮ

FINÁLE
Kampaň končí v mohutném dobrodružství zvaném finále. Podobně
jako u mezihry existují také dvě různá finále. Pokud hrdinové zvítězili
v dobrodružství „Rozechvělý jazýček vah“, musí si hráči zvolit finále
„Záblesk naděje“. V opačném případě si musí hráč zvolit finále
„Nekonečná noc“. Finále se bere jako dobrodružství II. aktu.

Výběr dobrodružství I. aktu
✔

Hrdinové zvítězili v úvodu a vybírají si tak dobrodružství
I. aktu, které se bude hrát jako další. Podívají se na
dobrodružství spojená s úvodem šipkou a vidí, že si
mohou vybrat mezi „Hledání předpovědi“ nebo „Čest
mezi zloději“.
Hrdinové si zvolí jako další dobrodružství „Hledání
předpovědi“. Jakmile hráči toto dobrodružství dokončí,
vítěz si vybere další dobrodružství mezi „Napravení“
a „Běsnění bouře“. Tato dobrodružství jsou totiž spojena
šipkou s právě dokončeným dobrodružstvím.
Dobrodružství „Barrisova mohyla“ ani „Tajemství
v kameni“ nejsou spojena šipkou s právě dokončeným
dobrodružstvím a v této kampani se už hrát nebudou.
Tato dobrodružství odpovídají příběhu Raythena,
který nemohou hráči v této kampani kompletně prožít.
Protože si hráči zvolili příběh Sereny, mohou v budoucnu
rozehrát kampaň znovu, aby mohli prožít příběh
i druhého spojence.

V průběhu kampaně „Labyrint zkázy“ mají hrdinové
možnost vylepšit své spojence prostřednictvím jejich
dovedností. Pokud hrdinové získají jako odměnu
za dobrodružství dovednost spojence, vezmou si
uvedenou kartu dovednosti spojence, která přísluší
jejich aktuálnímu spojenci. Karty dovedností spojenců
fungují podobně jako karty specializací, přičemž jsou
na nich uvedeny zvláštní schopnosti a akce, které mají Karta dovednosti
spojenci k dispozici.
spojence

OVLÁDÁNÍ SPOJENCŮ
Některá dobrodružství v tomto rozšíření dovolují hrdinům spojence během
hraní ovládat. To je vždy uvedeno v popisu přípravy daného dobrodružství.
Většinou je přímo určen konkrétní spojenec, kterého hrdinové ovládají.
V jiných dobrodružstvích je jen uvedeno „hrdinové ovládají svého spojence“,
což znamená, že hrdinové ovládají spojence, kterého získali během kampaně.
Pokud hrajete takové dobrodružství samostatně mimo kampaň, hrdinové
si zvolí, kterého spojence chtějí ovládat. Na začátku dobrodružství musí být
žeton spojence umístěn na políčko sousedící s hrdinou.
V dobrodružství, kde hrdinové ovládají spojence, mohou hráči hrdinů
aktivovat spojence každé kolo před tahem vládce zla. Spojenec musí
být aktivován buď před, nebo poté, co hrdina dokončí svůj tah. Nelze
ho aktivovat během tahu hrdiny. Poté, co byl spojenec aktivován, otočí
hrdinové jeho kartu lícem dolů, aby naznačili, že spojenec již nemůže být
v tomto kole aktivován znovu.
Když je spojenec aktivován, může provést až dvě akce. Avšak pouze
jedna z těchto akcí může být útok. Spojenci mohou provádět
následující akce:
• Pohyb: spojenec se pohne nejvýše o tolik políček, kolik je jeho rychlost.
• Útok: spojenec zaútočí na nestvůru. Spojenec, podobně jako
nestvůra, může během své aktivace zaútočit pouze jedenkrát.
• Vzkříšení hrdiny: spojenec vzkřísí omráčeného hrdinu, jehož žeton
hrdiny leží na sousedícím políčku.
• Akce spojence: unikátní akce spojenců jsou uvedené na kartách
spojenců nebo na kartách dovedností spojenců a jsou označeny
symbolem . Pokud některá z těchto akcí umožní spojenci zaútočit,
bere se to jako jediný možný útok spojence za tuto aktivaci.
• Otevření nebo zavření dveří: spojenec otevře nebo zavře jedny
sousedící dveře.
• Zvláštní: některá dobrodružství dovolí spojencům provádět různé
akce. Tyto akce jsou jasně označeny slovy „jako akci“.
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Spojenci mohou utržit zranění a být zasaženi zvláštním stavem. Jakmile je
spojenec poražen, odstraňte jeho žeton z mapy. Poražený spojenec je až do
konce střetnutí mimo hru. Na konci střetnutí si vyléčí veškeré zranění.

Poděkování

Žeton slunečního kamene

Návrh obsahu rozšíření: Rob Kouba, Daniel Lovat Clark, Justin
Kemppainen, Alex Davy, Brady Sadler a Tim Uren

Sluneční kámen je mocná relikvie použitá v kampani
„Labyrint zkázy“. Znázorňuje jej žeton slunečního
kamene a odpovídající karta relikvie. Dokud má
hrdina Sluneční kamen, položí žeton slunečního
kamene na svou tabulku hrdiny. Pokud je tento hrdina
poražen, musí položit žeton slunečního kamene na své políčko a kartu
relikvie „Sluneční kámen“ odložit stranou.
Hrdina nebo nestvůra mohou jako akci sebrat žeton slunečního
kamene. V takovém případě si hrdina položí žeton slunečního kamene
na svou tabulku hrdiny a vezme si kartu relikvie „Sluneční kámen“.
V případě nestvůry položte žeton slunečního kamene na podstavec
nestvůry. Pokud je nestvůra nesoucí žeton slunečního kamene poražena,
položte žeton slunečního kamene na její políčko.
Pokud nestvůra nese žeton slunečního kamene na konci libovolného
střetnutí, vraťte žeton slunečního kamene zpět do krabice a vládce zla si
vezme kartu relikvie „Sluneční zuřivost“. Velitel může nést kartu relikvie
„Sluneční zuřivost“ navíc k další kartě relikvie, kterou nese, avšak
pokud je poražen, žeton slunečního kamene neupustí. Toto je výjimka
z běžného pravidla pro relikvie, které umožňuje veliteli nést v jednu
chvíli pouze jedinou relikvii.

1
1
3
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Přední strana karty spojence

Zadní strana karty spojence

1.

Jméno: zde je uvedeno jméno spojence.

2.

Atributy: zde jsou uvedeny všechny atributy spojence
(síla, vědomosti, vůle a všímavost).

3.

Schopnosti: zde jsou popsány všechny schopnosti
spojence.

4.

Charakteristiky: zde jsou uvedeny všechny
charakteristiky spojence (rychlost, zdraví a obrana).
Charakteristiky spojence se liší podle počtu hráčů ve
hře (představovaných šedými siluetami).

5.

Symbol druhu útoku: zobrazuje druh útoku spojence
(na blízko nebo na dálku).

6.

Kostky: zde jsou zobrazeny kostky, které spojenec při
útoku používá.

7.

Pravidla schopností: zde je podrobný popis
schopností spojence.

Korektura a kontrola: Hana Jarolímová, Gabriela Kupcová
Vrchní dohled: Michal Ekrt
Grafické zpracování: Vladimír Krist
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Zrádný šepot
Úvod

Od okamžiku, kdy jste našli zbytky Dunwarrova
tábora, se situace nelepší. Když jste dorazili do
blízkosti tábora Pylie, spatřili jste sloup kouře
a zaslechli ozvěnu jekotu. Vytasili jste zbraně
a vyrazili vpřed.
Rozjívení goblini pronásledovali a trýznili vyděšené
obyvatele, ale všimli jste si především jedné postavy.
Poblíž rozkopaného ohniště leží v bezvědomí žena
v jemném drahém rouchu, kvalitou převyšujícím
oblečení ostatních obchodníků a cestovatelů.
Jeden z goblinů, oděný v šamanské roucho zdobené
kostmi a peřím, vyštěkl rozkaz a ukázal na tuto
ženu. Ostatní goblini přestali plundrovat okolí
a vyrazili splnit jeho přání.
Evidentně je pro ně tato žena důležitá. Což je
dostatečný důvod, abyste se do toho vložili.

Nestvůry

pohnout tímto hrdinou na prázdné sousedící políčko. Pokud
není žádné volné políčko k dispozici, hrdina utrží 1 .
Po aktivaci cestovatele na něj položte 1 žeton únavy jako
označení, že se tento cestovatel v tomto tahu již pohnul.
Žetony únavy ze všech cestovatelů odstraňte na konci
tahu vládce zla.
Jakákoli figurka může projít přes cestovatele. Avšak figurky
nesmí přerušit nebo skončit svůj pohyb na stejném políčku
jako cestovatel. Cestovatelé také blokují linii výhledu.
Pokud hrdina provádí útok a stojí na políčku sousedícím
s cestovatelem, nesmí útočit na žádnou nestvůru, která
také sousedí se stejným cestovatelem.

POSILY
Vládce zla může na začátku každého svého tahu umístit
posily podle počtu hráčů, musí však dodržet limity
skupin nestvůr:
4 hrdinové: umísti 1 goblina lučištníka do Opuštěné
zahrady a 1 goblina šamana na Jezírko.

Goblini lučištníci. Goblini šamani.

3 hrdinové: umísti 1 goblina šamana na Jezírko.

Příprava

2 hrdinové: umísti 1 goblina lučištníka do Opuštěné
zahrady.

Umísti gobliny lučištníky do Opuštěné zahrady. Umísti
gobliny šamany na Jezírko.
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Umísti 1 červený žeton cíle do Ohnivé jámy na naznačené
místo. Ten představuje zajatou ženu.
Vládce zla umístí tolik vesničanů, kolik je ve hře hrdinů, na
Karavanu a/nebo do Ohnivé jámy. To budou cestovatelé.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Červený žeton cíle představuje zajatou ženu, kterou se
goblini snaží odnést pryč z mapy.

ZAJATEC GOBLINŮ
Pokud je goblin lučištník nebo goblin šaman na políčku
sousedícím se zajatou ženou, může ji jako akci zvednout.
Dokud nese goblin zajatou ženu, jeho rychlost se snižuje
na 3. Pokud goblin zvedne zajatou ženu během své akce
pohybu, ihned se mu sníží zbývající počet bodů pohybu
o 2. Navíc, dokud goblin nese zajatou ženu, ztrácí svou
schopnost úprk.
Pokud je goblin lučištník nebo goblin šaman na políčku
sousedícím s goblinem nesoucím zajatou ženu, může mu
pomoci. Pokud goblinovi nesoucímu zajatou ženu někdo
pomůže, vládce zla může ihned pohnout s tímto goblinem
o 1 políčko v libovolném směru.

Vítězství
Pokud nejsou na mapě žádní goblini lučištníci ani žádní
goblini šamani, přečtěte nahlas následující:

Sklonili jste své zbraně, které jste vytasili na pomoc
obětem nájezdu goblinů. Tajemná žena se během krátké
chvíle probrala a představila se jako nižší šlechtična
s velkou vášní pro vzácné starožitnosti, zvláště ty ze
Sudanye. „Několik kousků jsem právě koupila od
skupiny trpasličích průzkumníků.“
Neměli jste to srdce popsat jí osud Dunwarrovy expedice,
avšak svěřili jste ženě své plány ohledně zapomenutého
města a požádali jste o jakékoli informace. „Ale jistě,“
zamrkala. „Určitě naleznete Dunwarrovy druhy kousek
dále po této cestě. Divím se, že jste na ně nenarazili.“

Už jste se ji chystali seznámit se skutečným stavem
věcí, když tu se zamračila a pronesla, „Když se nad
tím zamyslím, viděla jsem je jen pár minut před tím
útokem. Někde by tu stále měli být.“ Zarazila se.
„Řekli mi také o ženě, která žije nedaleko. Měla by to
být kněžka, která vyznává původní tradice Sudanye, ale
nejsem si jista, zda bych ji měla teď navštívit...“
Když jste se s ní loučili, podala vám váček mincí.
„Obávám se, že vám nemohu zaplatit moc, ale
zachránili jste mi život.“ Chvíli váhala, ale pak vám
podala malý předmět. „Vezměte si to. Koupila jsem to od
jejich expedice. Je to ze Sudanye a mělo by to obsahovat
mocnou magii. Třeba vám to pomůže.“
Hrdinové zvítězili!
Pokud goblin opustí mapu a nese přitom zajatou ženu,
přečtěte nahlas následující:

Vysoký kvílivý smích zaplnil bojiště, když goblini
odtáhli ženu do lesa. Všude kolem hořel oheň a osadníci
vás potřebovali, takže jste se rozhodli zůstat a pomoci
vyřešit situaci na tábořišti. Později jste se pokoušeli
nalézt stopy vedoucí k útočníkům, ale po goblinech
ani zajatkyni nezbylo nic.
I když jste selhali při záchraně té tajemné ženy, máte
před sebou stále svůj hlavní úkol. V průběhu příštího
dne jste se pídili po informacích a podařilo se vám nalézt
útržky stop. Jelikož nemáte nic lepšího, rozhodnete se po
nich pátrat dál.
Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.
Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc 50 zlaťáků a relikvii
„Sluneční kámen“.
Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc relikvii „Sluneční
zuřivost“.

Vchod
9A
Karavana

26A
Opuštěná
zahrada

Pokud nese goblin zajatou ženu, může opustit mapu přes
díl Východ.

ŠÍŘENÍ PANIKY
Každý žeton vesničana představuje zpanikařeného
cestovatele. Po dokončení tahu každého hrdiny vybere
vládce zla 1 cestovatele, který na sobě nemá žeton únavy.
Poté hodí hnědou kostkou obrany. Pokud padne prázdná
strana, může vládce zla tohoto cestovatele aktivovat. Pokud
padne cokoli jiného, může aktivovat cestovatele hrdina,
který právě odehrál svůj tah.
Pokud hráč aktivuje cestovatele, vybere si směr a pohne
cestovatelem o 2 políčka v tomto směru. Pokud se nemůže
pohnout o celá dvě políčka, pohne se tak daleko, jak jen
v daném směru může.

Zajatá žena
8A
Ohnivá jáma

Východ
12A
Jezírko

Poté, co se cestovatel pohnul alespoň o 1 políčko a skončil
svůj pohyb na políčku sousedícím s hrdinou, vládce zla může
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Hledání předpovědi
Střetnutí 1

SHROMÁŽDĚNÍ SIL
Objevili jste několik střípků informací o této ženě,
která je kněžkou zapomenutého města. Pověsti
a dohady nabízejí celou řadu možností, ale jedna věc
se zdá být jistá – ta žena disponuje na svůj mladý
věk až příliš velkou mocí. S informací o místě, kde
se nyní nachází, jste se rychle vydali na cestu. Síly
zla se zajímají o Sudanyi a každého, kdo je s ní
spojen. Můžete tedy předpokládat, že je tato žena
v nebezpečí.
Dorazili jste k chatrči, o které je známo, že v ní
kněžka pobývá, avšak všude okolo vládne ponuré
ticho. Něco je špatně, proto rychle vyrážíte vpřed.

Nestvůry
Goblini šamani. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti gobliny šamany na Zaplavenou cestu. Umísti
volitelnou skupinu na Rozcestí.
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Umísti 1 žeton vesničana na Chatku, jak je naznačeno.
To bude Serena.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

Pokud jsou všichni hrdinové na konci libovolného
tahu vládce zla na sousedících políčkách s žetonem
vesničana, přečtěte nahlas následující:

Vtrhli jste do nuzné chatrče a spatřili jste pohlednou
mladou ženu oblečenou v drahé róbě, jejíž vzhled silně
kontrastoval s okolní divočinou a jejím skromným
příbytkem. Se zavřenýma očima klečela na podlaze
v tiché meditaci. Když jste vstoupili, vzhlédla a usmála
se. Ve tváři se jí objevil záblesk znepokojení, když si
všimla vašich zranění.
Znovu zavřela oči, a aniž by řekla jediné slovo nebo
jen otevřela ústa, vzduch se rozezněl krásnou tichou
písní. Dny cestování, vyčerpání a zranění z boje, bolest,
pochyby a jakékoli negativní pocity se jednoduše vypařily.
V písni jste se na chvíli úplně ztratili, ale již doznívá.
Otevřeli jste oči a ta žena čekala u dveří. Stále beze slov
jen mírně pokynula hlavou a naznačila tak, že je čas jít.
Serena je nyní zachráněna. Nahraďte žeton vesničana
žetonem spojence Sereny. Serena ihned vyhodnotí
svou schopnost uklidňující vzezření. To se nepočítá do
limitu provedení jednou za tah. Serena se nyní bere
jako spojenec.

POSILY
Vládce zla může na začátku každého svého tahu umístit
1 goblina šamana na Zaplavenou cestu, musí však
dodržet limit skupiny nestvůr.

Vládce zla položí na konci každého svého tahu do své
herní oblasti 1 žeton zranění. Pokud dosud nebyla
Serena zachráněna, položí místo toho 2 žetony zranění.

Vítězství
Pokud byla Serena zachráněna a všichni hrdinové odešli
z mapy přes díl Východ, přečtěte nahlas následující:

Máte pocit, že jste běželi celé hodiny a konečně jste se na
chvíli zastavili, abyste chytili dech a odpočinuli si. Chtěli
jste se představit, ale kněžka zavrtěla hlavou a ukázala
dál po cestě. Ačkoli doposud nepromluvila, každý
nepatrný projev emocí naznačuje, že tato žena, tato
věštkyně dokáže jasně vyjádřit každou svou myšlenku
nebo přání. Před vámi leží cosi důležitého a musíte si za
tím pospíšit.
Znavené svaly se ztěžka rozhýbávají, ale ta žena opět
začala svou tichou píseň. Odhodlání se vám vrátilo
a pokračujete dále.
V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!
Pokud má vládce zla ve své herní oblasti 12 žetonů
zranění, přečtěte nahlas následující:

Hrdelní řev goblinů plní okolní vzduch již tak dlouho,
že jste o tom ztratili přehled. Bojujete dále a modlíte
se za chvíli oddechu. Najednou boj ustává a několik
goblinů, kteří nejsou mrtví ani neumírají, se dává na
útěk.
Zvláštní pocit vás zasáhne jako šlehnutí bičem,
tak se překvapeně otočíte k té ženě. Cítíte její zlost
a znepokojení, které se jí značí v mladistvé tváři. Aniž
by cokoli řekla, pochopíte, že ten zástup goblinů vás měl
zdržet, což se jim více než podařilo.
V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

Odměny
Hrdinové od této chvíle ovládají Serenu jako spojence,
bez ohledu na to, zda zvítězili nebo prohráli.
Za každé 3 žetony zranění, které má vládce zla ve své
herní oblasti, získá 1 žeton únavy k použití v dalším
střetnutí (viz posily na další straně).

Serena
Vchod

13A
Chatka

21A
Zaplavená
cesta
40A
Rozcestí
Východ
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Hledání předpovědi
Střetnutí 2

Serena − nějak prostě znáte její jméno − vás ve
své bezhlesé písni zahrnula přehršlí obrazů. Vidíte
události, minulé i právě probíhající. Všechny se slévají
dohromady, aniž by se zachytily v síti vaší mysli,
a vy zjišťujete, že pověsti o její moci ve skutečnosti
nepopisují ani zlomek pravdy. Ukázala vám váš
příchod do těchto zemí i váš zápas o záchranu
zajatkyně v táboře Pylie.
Jste zděšeni, neboť vidíte různé konce těchto události,
mnohdy zcela odlišné od skutečnosti, ty však Serena
zavrhla ve prospěch jediné, kterou naopak potvrdila
s neochvějnou jistotou. To, co se událo dříve, nemá
význam − právě teď je tato žena zajatkyní gobliních
jednotek.
Poslední obraz vykresluje až komicky obrovského
goblina, jenž nese ženu přehozenou přes rameno.
V této odporné obludě poznáváte Spliga, samozvaného
krále všech goblinů. Jste odhodláni ženu zachránit
a připravujete se tedy na bitvu, která nutně musí přijít.

Pod Spliga polož 1 žeton vesničana. To bude zajatá
žena.
Hrdinové ovládají Serenu jako spojence.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Splig nese zajatou ženu. Pokud je Splig poražen, žeton
vesničana zůstane na jeho políčku a hrdinové ho
mohou jako akci zvednout.

ZBABĚLÁ CESTA PRYČ
Pokud nemá vládce zla žádné žetony únavy, Splig může
odejít z mapy přes díl Východ. Žeton vesničana zůstane
ležet na políčku, ze kterého Splig opustil mapu.
Pokud je Splig poražen nebo odejde z mapy přes díl
Východ, přečtěte nahlas následující:

„Budiž!“ vrčí Splig a vrhá vám svou zajatkyni
k nohám. „Stejně jsem s ní právě skončil!“ Využiv
momentu vaší nepozornosti, bere nohy na ramena
a ukazuje vám při tom obscénní gesto. Chcete za ním
vyrazit, ale Serena naznačuje, abyste jej nechali běžet.

DŮKAZ PORÁŽKY

Nestvůry

Pokaždé, když je hrdina poražen, vládce zla si položí 1
jeho žeton hrdiny do své herní oblasti.

Splig. Volucrixští plenitelé. Zombie. 2 volitelné
skupiny.

POSILY

Příprava
Umísti Spliga a volucrixské plenitele do Ruin. Umísti
zombie na Hřbitov. 1 volitelnou skupinu umísti na
Místo přepadení. Druhou volitelnou skupinu během
přípravy neumisťuj.

Na konci každého svého tahu může vládce zla odhodit
1 žeton únavy a umístit nestvůry s celkovou hodnotou
8 bodů zdraví ze své volitelné skupiny na Vchod, musí
však dodržet limit skupiny nestvůr.

Vítězství
Pokud hrdinové odejdou z mapy přes díl Východ a nesou
přitom zajatou ženu, přečtěte nahlas následující:

Prosekávajíce si cestu hejnem stvůr, vynoříte se z lesa
s bezvědomou ženou přehozenou přes rameno. Povzbuzeni
Sereninou písní, která vás znovu pohání kupředu, snadno
zanecháváte zbytek svých nepřátel daleko za sebou.
Pokud v dobrodružství Zrádný šepot zvítězili hrdinové,
přečtěte nahlas následující:

„Opět jste mne zachránili,“ vděčně štká žena a slz y se
jí proudem řinou po líci. „Jak jen jsem mohla získat ve
vás takové požehnání, takové mocné hrdiny, kteří mě
ochraňují?“
Pokud v dobrodružství Zrádný šepot zvítězil vládce zla,
přečtěte nahlas následující:

Žena střídavě omdlévá a přerývavě šeptá o strašlivých věcech,
které s ní zlomyslní goblini dělali. Přemáhá vás pocit viny,
ale Serena se dotýká vaší mysli a s klidem vás ujišťuje.
Žena byla zachráněna, říká − a to je vše, oč běží.
Hrdinové zvítězili!
Pokud má vládce zla ve své herní oblasti alespoň 1
žeton každého hrdiny, přečtěte nahlas následující:

Uprostřed nekonečného boje o vaše životy prořezává
pochmurný soumrak ostrý výkřik zajatkyně. Bitva
nakonec utichá a pár přeživších bestií jedna po druhé
mizí v nedalekých lesích.
Vládce zla zvítězil!

Odměny

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.

Splig

Pokud zvítězili hrdinové, získávají 100 zlaťáků.

Východ

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušenosti.
Pokud byl Splig poražen, získají hrdinové 50 zlaťáků navíc.

5A
Místo
přepadení

Pokud nebyl Splig poražen, získá vládce zla kartu vládce
zla „Spligova pomsta“.

Vchod

14A
Hřbitov

Zajatá žena

4A
Ruiny
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Čest mezi zloději
Střetnutí 1

Řada krádeží vás jako cestička z drobečků vede
k trpaslíkovi známému pod jménem Raythen,
jedinému přeživšímu z masakru Dunwarrovy
expedice. Podle toho, co jste o něm slyšeli, patří
ten chlapík k velice nedůvěryhodné sortě, ale jeho
zkušenost s ruinami Sudanye se může ukázat pro
vaše úsilí životně důležitá.
Stopa vás dovede ke zničenému tábořišti, ve kterém
slídí čtyři odporná stvoření a něco hledají. Ke svému
zděšení rychle zjišťujete, že v kleci naložené na
voze u okraje tábora je uvězněna osoba, na niž
nápadně pasuje popis trpaslíka Raythena. Připlížili
jste se blíže, abyste si mohli klec lépe prohlédnout,
a zjišťujete, že její mechanismus je velmi složitý a jen
těžko jej bez pomoci prolomíte.
Naštěstí se v okolních stínech skrývá několik postav
v kápích a pozoruje stvůry, jež trhají tábor na kusy.
Potvory je při svém divokém hledání zjevně přehlédly.
Možná jsou tyto tajemné postavy bývalými druhy
darebáka, kterého hledáte, a možná dokonce něco
vědí o mechanismu klece. A možná vám to dokonce
i prozradí... za patřičnou cenu.

Nestvůry
Goblini šamani. Volucrixští plenitelé. 1 volitelná
skupina.

Příprava
Umísti gobliny šamany na Kamenitou stezku. Umísti
volitelnou skupinu na Vodopád. Volucrixské plenitele
během přípravy neumisťuj (viz dále „Plášť a dýka“).
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Vezmi 1 červený žeton cíle, 4 modré žetony cílů a 3 bílé
žetony cílů. Zamíchej tyto žetony dohromady a umísti
je lícem dolů na mapu na naznačená místa. Žádný
z hráčů by neměl vědět, kde leží který žeton. Tyto
žetony představují zloděje.
Vezmi 1 červený žeton cíle, 1 modrý žeton cíle, 1 bílý
žeton cíle a 1 zelený žeton cíle. Tyto žetony polož lícem
dolů do řady do hrací oblasti vládce zla. To
bude představovat kódový zámek.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

MRTVÍ SE NEPOČÍTAJÍ

Každý žeton cíle na mapě představuje zloděje, kterého
musí hrdinové vyzpovídat, aby získali informace ke
kódovému zámku. Hrdina může jako akci vyzpovídat
zloděje na sousedícím políčku. Pokud hrdina zloděje
vyzpovídá, otočí jeho žeton cíle. Pokud je žeton cíle
modrý, hrdina získal požadovanou informaci. Pokud je
červený nebo bílý, je zloděj ve skutečnosti volucrixský
plenitel v utajení (viz dále „Plášť a dýka“).

Pokud jsou dva hrdinové omráčeni v jednu chvíli,
vládce zla může odhodit 1 modrý žeton cíle ležící lícem
nahoru v jeho herní oblasti.

Pokud hrdina získá požadovanou informaci, položí modrý
žeton cíle lícem nahoru do herní oblasti vládce zla a vybere
si jeden žeton z kódového zámku. Vládce zla musí tento
vybraný žeton otočit lícem nahoru.

Vítězství

Na začátku každého tahu vládce zla se všechny žetony
kódového zámku otočí opět lícem dolů.

PROLOMENÍ KÓDU
Hrdina se může jednou za tah jako akci pokusit uhádnout
správné pořadí žetonů v kódovém zámku. Aby mohl
hrdina hádat, musí být na dílu Východ a odhodit jeden
modrý žeton cíle ležící lícem nahoru v herní oblasti vládce
zla. Poté ukazuje postupně na každý žeton kódového
zámku a říká, jakou barvu tento žeton podle něj má
(červenou, modrou, bílou, nebo zelenou). Pokud se hrdina
splete, přemístí se na díl Vchod.

PLÁŠŤ A DÝKA
Odhalený bílý žeton cíle se nahradí běžným volucrixským
plenitelem. Odhalený červený žeton cíle se nahradí lordem
volucrixských plenitelů. Ihned po svém umístění mohou
volucrixští plenitelé provést 1 akci.

NENÍ ČASU NAZBYT
Vládce zla umístí na konci každého svého tahu do své
herní oblasti 1 žeton únavy. Pokud má vládce zla ve své
herní oblasti 6 žetonů únavy, hrdinové mohou ihned
hádat kombinaci kódového zámku, pokud alespoň 1
z nich stojí na dílu Východ a v herní oblasti vládce zla je
alespoň 1 modrý žeton cíle ležící lícem nahoru.

Vchod

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
1 goblina šamana na Vodopád, musí však dodržet limit
skupiny nestvůr.

Pokud hrdinové správně uhádli kombinaci kódového
zámku a vládce zla má ve své herní oblasti méně než
6 žetonů únavy, přečtěte nahlas následující:

Dveře klece se švihem otvírají a ven se kutálí trpaslík,
poněkud pomlácený, ale vcelku nezraněn. Pomáháte
mu na nohy. „Díky, pardi,“ šklebí se. Chcete se mu
představit, ale přerušuje vás bojový ryk rychle se blížících
posil. Raythen mávne rukou směrem k linii lesa.
„Poběžíme, a žvanit budeme potom, co?“
V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!
Pokud hrdinové správně uhádli kombinaci kódového
zámku a vládce zla má ve své herní oblasti 6 žetonů
únavy, přečtěte nahlas následující:

Koňmi tažený vůz vyráží vpřed, ale vám se podaří zachytit
postranic dříve, než je z dosahu. Po delším úsilí vytahujete
závlačku dvířek, ale naneštěstí neudržíte klec a ta padá
z vozu a letí dolů z kopce, kutálí se a poskakuje, až
zastavuje nárazem o strom. Za křiku bývalých věznitelů z ní
vytahujete napůl omráčeného a ztýraného trpaslíka. Není
v dobrém stavu, ale přinejmenším je naživu a dokáže utíkat,
což je schopnost pro nejbližší budoucnost více než potřebná.
Hrdinové dokončili toto střetnutí!
Pokud má vládce zla ve své herní oblasti 6 žetonů únavy
a hrdinové neuhodli správnou kombinaci kódového
zámku, přečtěte nahlas následující:

Vůz odjíždí, a ačkoliv se za ním ženete ozlomkrk,
rychle vám mizí z dohledu. Zabralo vám polovinu noci,
než jste pronikli na místo, kam byl trpaslík odvezen,
a osvobodili ho. Naneštěstí se na něm podepsaly dlouhé
hodiny zajetí a mučení, protože je v příšerném stavu.
V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

Informace

Běžný volucrixský plenitel

Lord volucrixských plenitelů
1A
Vodopád

Východ
20A
Kamenitá
stezka
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Čest mezi zloději
Střetnutí 2
Navíc vládce zla umístí na konci tahu, ve kterém byl
spuštěn poplach, Lorda Mericka Farrowa do Relikviáře.
Pokud je Merick poražen, vládce zla musí ze své herní
oblasti odhodit 3 žetony únavy a nadále již nemusí
odhazovat kartu vládce zla, aby mohl házet zelenou
kostkou moci, když hrdinové odhalí žeton cíle.

Poté, co jste mu vyjevili své úmysly s ruinami Sudanye,
se trpaslík Raythen velice znepokojivě zašklebí. „No,
rád pomůžu, coby ne,“ říká. „Ale mohl bych chtít
předem nějakou službičku, že jo?“ To, že jste ho právě
zachránili před vězněním a mučením až do konce jeho
zajisté velmi krátkého života, mu zjevně těžkou hlavu
nedělá. „Tak předně mám pár dluhů, ne? No a když
mi vod nich, pardi, pomůžete, tak...“
Zanedlouho poté se snažíte vloupat do skladu nálezů
z vykopávek, které provozuje jakýsi místní lord.
Raythen vám do rukou vtiskne kradený klíč. „Snad
nevyměnili zámky. A hlavně nespusťte poplach, je
zatraceně hlasitý,” říká a vy nemůžete z hlavy vyhnat
myšlenky na to, za co že to vlastně trpaslíka před tím
uvěznili.

POKLAD
Význam každého žetonu cíle je následující:
• Červený: 25 zlaťáků a hrdinové si ho umístí do své
herní oblasti.
• Modrý: 50 zlaťáků a hrdinové si ho umístí do své
herní oblasti.
• Zelený: považujte ho za žeton hledání a odhoďte ho.
• Bílý: odhoďte ho bez efektu.

LÉČIVÁ VODA

Nestvůry

Pokud provede hrdina akci odpočinek, vzpamatuje se
nebo je vzkříšen ve chvíli, kdy stojí na políčku s vodou,
hodí 1 červenou a 1 zelenou kostkou moci a obnoví si
tolik , kolik mu
padlo.

Lord Merick Farrow. Volucrixští plenitelé. 1 volitelná
skupina.

Příprava

POSILY

Umísti Volucrixské plenitele do Knihovny. Umísti
volitelnou skupinu do Jeskyně. Lord Merick Farrow se
během přípravy na mapu neumisťuje.

Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
1 volucrixského plenitele nebo 1 nestvůru z volitelné
skupiny na 1 z políček označených „X“, musí však dodržet
limity skupin nestvůr. Pokud se podstavec figurky nestvůry
nevejde na označené políčko, nelze ji povolat jako posilu.

Vezmi 4 červené žetony cílů, 4 modré žetony cílů, 3
zelené žetony cílů a 1 bílý žeton cíle. Zamíchej tyto
žetony dohromady a umísti je lícem dolů na mapu na
naznačená místa. Žádný z hráčů by neměl vědět, kde
leží který žeton. Tyto žetony představují poklady.
Pokud hrdinové zvítězili ve střetnutí 1, ovládají
Raythena jako spojence. Pokud hrdinové dokončili
střetnutí 1, ovládají Raythena, ale ten ihned utrží 4

Vítězství
Pokud hrdinové opustili mapu přes díl Vchod a odhalili
během střetnutí alespoň 50 zlaťáků plus 25 zlaťáků za
každého hrdinu, přečtěte nahlas následující:

A zase utíkáte, tentokrát jste ale místo vězně osvobodili
celou řádku cenností. Po nějaké době, již v táboře, probíráte
svůj lup. „No to vůbec, ale vůbec nejni zlý,“ chechtá se
Raythen a v očích se mu odráží odlesky šperků a zlata
na hromadě, kterou jste před ním navršili. „Držte se mě,
pardi, a společně vysrkneme tuhle zemi jako ústřici!“
Hrdinové zvítězili!
Pokud má vládce zla ve své herní oblasti 12 žetonů
únavy, přečtěte nahlas následující:

Žaláře lorda Farrowa, kterého jste se pokusili okrást,
jsou temné, hluboké a kruté. Přešlo mnoho dní, než se
vám nakonec podařilo uprchnout. „Mě mrzí, co se stalo,
čestně,“ říká Raythen, zatímco vy utápíte vz pomínky na
to strašné místo v dobře vychlazeném pivu. „Co jste pro mě
udělali...“ Jeho tvář je vážná a hlas zní odhodlaně. „No
facha šla k čertu, pravda, ale i tak vám to nezapomenu.
Nakonec, jsem přece trpaslík, no ne? Tak mi prostě
vyklopte, co přesně vode mě vlastně potřebujete.“
Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti. Hrdinové navíc od této chvíle
ovládají Raythena jako spojence.
Pokud zvítězili hrdinové, získávají 100 zlaťáků a všechny
zlaťáky, které odhalili v průběhu plnění svého úkolu.
Pokud zvítězil vládce zla, získá
navíc 1 bod zkušenosti.

.

Pokud ve střetnutí 1 zvítězil vládce zla, přečtěte nahlas
následující:

„Já nejdu, musíte sami,“ říká chrčivě Raythen a drží se
při tom za bok. „Bych vás jen zdržoval, no ne?“ Mizí
v nejbližším stínu a ještě ho slyšíte zasyčet: „Najděte mě,
až bude ta facha hotová!“

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Žetony cílů ležící lícem dolů představují poklady,
které musí hrdinové získat. Hrdina nebo spojenec
může jako akci otočit žeton cíle na sousedícím
políčku. Barva žetonu určuje, jaký poklad byl
objeven (viz „Poklad“). Jakmile hrdina odhalí žeton
cíle, vládce zla hodí 1 žlutou kostkou moci. Pokud
odhodí 1 kartu vládce zla, může místo toho hodit
1 zelenou kostkou moci. Pokud padne , položí
vládce zla do své herní oblasti 1 žeton únavy. Pokud
akci odhalení žetonu cíle provede Raythen, nesmí
toto vládce zla udělat.

Žeton
hledání

Nic

5B
Jeskyně
8B
Relikviář

25
zlaťáků

50
zlaťáků

ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉ VTEŘINĚ
Pokaždé, když je hrdina poražen, umístí vládce zla do
své herní oblasti 1 žeton únavy. Navíc pokud hrdinové
ve svém tahu neodkryli alespoň 1 žeton cíle, umístí
vládce zla na začátku svého tahu do své herní oblasti 1
žeton únavy. Pokud má vládce zla ve své herní oblasti 5
žetonů únavy, spustí se poplach (viz „Poplach“).

13B
Knihovna

POPLACH
Jakmile je spuštěn poplach, vládce zla ihned umístí
volucrixské plenitele na libovolné žetony cílů ležící lícem
dolů, musí však dodržet limit skupiny nestvůr. Poplach
může být v tomto střetnutí spuštěn pouze jednou.

Vchod
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Napravení
Střetnutí 1

Čím více času trávíte s věštkyní Serenou, tím větší
respekt chováte k její moci. Zatím nepromluvila ani
slovo a vy netušíte, jestli nemá dar řeči, či zda jen prostě
upřednostňuje sdílení informací skrz myšlenkové obrazy
a emoce. Laskavost, o kterou vás požádala, předala
rovněž tímto způsobem, a vy jste ani na okamžik
nezaváhali, zda jí vyhovíte.
Cesta je dlouhá a obtížná, ale Serenina píseň neochvějně
vede vaše kroky přes vyschlé pustiny i komáry prolezlé
mokřiny. Několik hodin před dosažením svého cíle
cítíte z vaší společnice neobvyklý záblesk znepokojení.
Okamžitě se připravujete k boji, ona vás však gestem
svolává k sobě a ze svého vaku vytahuje hrst malých
amuletů, jeden pro každého z vás. Z jejích myšlenek
je okamžitě zřejmé, že obsahují ochranná kouzla.
A z přísného pohledu Sereny je neméně jasné, jakou
nelibost na sebe přivolá ten, kdo artefakt ztratí.
Nakonec ukazuje rukou vpřed a vyvolává ve vašich
myslích obraz gobliního šamana jménem Izglik
a smečky jeho následovníků, která se k vám valí. Na
přepadení nebudete čekat dlouho. Následuje další obraz
− ten samý peřím a lebkami ověšený goblin ležící bez
pohybu na zemi a jeho horda prchající v hrůze.
Vaše úloha je evidentní.

Nestvůry
Goblini lučištníci. Goblini šamani. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti gobliny lučištníky na Bojiště. Umísti volitelnou
skupinu na Rozcestí. Goblini šamani se během přípravy
hry neumisťují (viz „Hledání Izglika“).
Vezmi žetony hledání dle počtu hrdinů. Nahraď jeden
z těchto žetonů unikátním žetonem hledání. Zamíchej
žetony dohromady a rozlož je dle počtu hrdinů. Žádný
hráč by neměl vědět, kde leží unikátní žeton hledání.
Vládce zla umístí 2 žetony porostu, vybere si přitom
dvě ze tří míst naznačených na mapě.
Každý hrdina umístí na podstavec své figurky hrdiny
jeden svůj žeton hrdiny. Tyto žetony představují
ochranné amulety, které jim dala Serena.
Hrdinové ovládají Serenu jako spojence.

GOBLINI LUPIČI
Běžný goblin šaman nebo goblin lučištník může jako
akci ukrást ochranný talisman hrdinovi na sousedícím
políčku. Když je talisman ukraden, položte odpovídající
žeton hrdiny na podstavec figurky nestvůry. Pokud je
tato nestvůra poražena, zůstane nesený žeton hrdiny
na jejím políčku. Běžný goblin šaman nebo goblin
lučištník mohou jako akci zvednout ochranný talisman
ze sousedícího políčka.
Nestvůra nesoucí ochranný talisman může odejít
z mapy přes díl Východ. Pokud to udělá, položí si
vládce zla žeton hrdiny do své herní oblasti.

HLEDÁNÍ IZGLIKA
Pokud hrdinové odhalí unikátní žeton hledání, přečtěte
nahlas následující:

„Těsně vedle...“ prořízne vaši mysl vysoký skřípavý hlas,
následovaný ostrým kdákavým smíchem. Do vašich
srdcí se zakousne mráz a vy se zachvějete pod dotykem
jakéhosi odporného kouzla.
Hrdina poté táhne kartu hledání jako obyčejně a je
prokletý. Vládce zla vezme všechny zbývající žetony
hledání na mapě, jeden z nich odhodí, zamíchá je
spolu s unikátním žetonem hledání a umístí je zpět na
zbývající políčka (na ta, která ještě nebyla prohledána).
Žádný hráč by neměl vědět, kde leží unikátní žeton
hledání.
Toto opakujte pokaždé, když je odhalen unikátní žeton
hledání. Pokud je odhalen unikátní žeton hledání a je
to jediný zbývající žeton, přečtěte nahlas následující:

Tělem vám projede chlad a pocit, že něco není v pořádku.
Známý hlas, tentokrát skutečný, zaskuhrá: „No tak
budiž!“ Otáčíte se, zbraně připraveny v rukou. Před
vašimi zraky stojí s vyceněnými, do špiček naostřenými
zuby Iz glik, následován bandou svých věrných. „No
ano, našli jste mě,“ říká, „a já se postarám, abyste toho
až do konce života litovali!“
Hrdina poté táhne kartu hledání jako obyčejně. Vládce
zla navíc umístí 1 goblina šamana na políčko, na
kterém ležel poslední žeton hledání. Zbývající gobliny

umístí vládce zla na políčka ve vzdálenosti do 3 políček
od prvního (nebo na nejbližší volná políčka). Lord
goblinů šamanů je Izglik. Má navíc 1 zdraví za každého
hrdinu. Izglik může provést 1 akci ihned poté, co jsou
goblini šamani umístěni. Poté pokračuje tah hrdinů.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
1 goblina lučištníka do Dolu, musí však dodržet limit
skupiny nestvůr. Pokud goblini lučištníci dosáhli svého
limitu skupiny nestvůr, může umístit 1 goblina šamana
na políčko ve vzdálenosti do 3 políček od Izglika, musí
však dodržet limit skupiny nestvůr.

Vítězství
Pokud hrdinové porazí Izglika, přečtěte nahlas
následující:

Iz glikovo rozsekané tělo se kácí k zemi a jeho goblini
utíkají z boje, vyděšení a křičící. Serena je velmi
potěšena vaším úspěchem, ale její myšlenky vás pohánějí
dále. Vypadá to, že skutečná práce vás teprve čeká.
V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!
Pokud má vládce zla ve své herní oblasti žeton každého
hrdiny, přečtěte nahlas následující:

Serenina mysl překypuje po ztrátě amuletů neobyčejným
vztekem, což je opravdu nepříjemná změna v jejím
obvykle tak mírném vystupování. Omlouváte se jak
nejlépe dovedete, ona ale jen netrpělivě mává rukou
směrem, kam je třeba se vydat. Očividně s amulety
počítala pro další boj, a tato cenná výhoda je nyní pryč.
Putujete dále k vašemu konečnému cíli a je vám jasné, že
se zkrátka budete muset nějak obejít bez nich.
V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!
Poznamenejte si, které žetony hrdinů má vládce zla ve
své herní oblasti – bude to důležité během střetnutí 2.

40A
Rozcestí

Vchod

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Porost v tomto střetnutí je velice hustý a je obtížné
se skrz něj prodrat. Platí pro něj běžná pravidla
s následujícími výjimkami:
• Velké nestvůry skrz něj nemohou projít.

16A
Důl

• Poté, co hrdina projde skrz porost, musí provést
test nebo
(dle své volby). Pokud neuspěje,
bude ochromen.
• Porost nelze odstranit.

OCHRANNÉ TALISMANY
Hrdina nesoucí ochranný talisman si k výsledku
každého svého hodu na obranu přidává 1 . Pokud
je hrdina omráčen, ochranný talisman zůstane ležet
na jeho políčku. Hrdina může jako akci ochranný
talisman zvednout. Žádný z hrdinů nesmí nést více než
1 ochranný talisman.
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Bojiště
Východ

Napravení
Střetnutí 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Rozpadající se zarostlé sutiny představují vše,
co zbylo z vesnice, ve které stojíte. Ze Sereniny
bezhlesné písně chápete, že se nacházíte v nejzazší
osadě náležící k Sudanyi. Obrazy, popisující pád
města, jsou zdrcující.
Vyrozuměli jste, že tato kolonie byla místem
posledního boje, kde síly temnoty vymazaly
z povrchu zemského veškeré zbytky lidu Sudanye.
Prostřednictvím Sereny vidíte mnoho ze samotné
bitvy, ve které se beznadějně přečíslení obránci
statečně postavili nepříteli, shromážděni pod zlatou
zástavou nesoucí výsostný znak Sudanye.
Praporec doposud leží kdesi v ruinách, naplněn mocí
a duchem svého lidu. Serena jej chce najít a pod
znakem velkého města znovu bojovat a vyrvat tuto
zem temnotě, která ji nyní špiní svou přítomností.

Každý hrdina nesoucí ochranný talisman se řídí
stejnými pravidly jako ve střetnutí 1 (viz „Ochranné
talismany“). Nestvůry v tomto střetnutí nesmí
ochranný talisman zvednout ani ukrást.

SLUNEČNÍ ZÁSTAVA
Pokud hrdina odhalí unikátní žeton hledání, táhne
kartu hledání jako obvykle. Navíc však hrdinové
naleznou Sluneční zástavu. Umístěte unikátní žeton
hledání na tabulku hrdiny, který ho odhalil, a tím
označíte, že tento hrdina nese Sluneční zástavu. Pokud
je hrdina nesoucí Sluneční zástavu poražen, položte
unikátní žeton hledání lícem nahoru na jeho políčko.
Hrdina na sousedícím políčku může jako akci unikátní
žeton hledání zvednout. Hrdinové si mohou vyměňovat
Sluneční zástavu podle stejných pravidel, jako kdyby to
byl předmět.
Hrdina, který nese Sluneční zástavu, nyní může
získávat žetony cílů. Pokaždé, když hrdina nesoucí
Sluneční zástavu, porazí nestvůru, hrdinové umístí do
své herní oblasti 1 žeton cíle (2 žetony cíle za porážku
velké nestvůry).

Nestvůry
Mrchožraví draci. Goblini lučištníci. 1 volitelná
skupina.

Příprava
Umísti mrchožravé draky na Říční břeh. Umísti
gobliny lučištníky do Ruin. Umísti volitelnou skupinu
na Tajnou stezku.
Vezmi žetony hledání dle počtu hrdinů. Nahraď jeden
z těchto žetonů unikátním žetonem hledání. Zamíchej
žetony dohromady a rozlož je dle počtu hrdinů. Žádný
hráč by neměl vědět, kde leží unikátní žeton hledání.
Unikátní žeton hledání představuje Sluneční zástavu.
Hrdinové umístí do své herní oblasti 1 žeton cíle za
každý ochranný talisman, který nesli na konci střetnutí
1. Vládce zla nahradí každý žeton hrdiny ve své herní
oblasti žetonem cíle.
Hrdinové ovládají Serenu jako spojence.

z volitelné skupiny do Jeskyně, musí však dodržet
příslušné limity skupin nestvůr.

Vítězství
Pokud mají hrdinové ve své herní oblasti tolik žetonů
cílů, kolik je hrdinů plus 3, přečtěte nahlas následující:

Oslepující záblesk vyšlehl z velké zástavy. Cloníte si oči
před tou mocnou září a slyšíte strašlivé výkřiky a vytí
stvůr, které doposud nezhynuly pod údery vašich mečů.
Když záře opadla, vše ztichlo a po zbylých nepřátelích
nezůstala ani stopa.
Divoký pocit vítězoslávy zaplavuje Sereninu mysl, když
bere stále ještě pableskující zástavu a spěchá s ní ke staré
strážní věži stojící nedaleko osady. Vybíhá schody na
vrchol věže, přehlíží obzor a pozvedá praporec vysoko
nad hlavu.
Její píseň je slyšet jasněji než kdy předtím. Čistá,
burácející radost tryská do vašich srdcí a na moment
máte pocit, že se k ní připojuje celý sbor dalších hlasů.
Oslavná melodie s monumentální harmonií splétají pravý
hymnus Sudanye, všeobjímající a ohromující zvuk, který
naplňuje vaše myšlenky a pocity. Nyní rozumíte tomu,
jak důležité je pro Serenu toto vítězství, a jste opravdu
šťastni, že jste k němu mohli přispět svým dílem.
Hrdinové zvítězili!

NIČITEL
Pokud je hrdina nesoucí Sluneční zástavu poražen,
vládce zla umístí 1 žeton cíle do své herní oblasti. Na
konci každého svého tahu umístí vládce zla 1 žeton cíle
do své herní oblasti za každého omráčeného hrdinu.
Lord mrchožravých draků může jako akci prohledat
sousedící žeton hledání. Pokud je při tom odhalen
unikátní žeton hledání, nechte ho na jeho políčku.
Jinak žeton hledání odhoďte a vládce zla umístí do své
herní oblasti 1 žeton cíle.

Pokud má vládce zla ve své herní oblasti tolik žetonů
cílů, kolik je hrdinů plus 3, přečtěte nahlas následující:

Houfec odporných monster vás odrazil z pět. Zástava
leží v bahně, pošlapaná a zneuctěná, a vy jste přinuceni
ke spěšnému útěku, abyste se nepřipojili k řadě těch,
kdo zde již padli.
Zbití a zkrvavení jste se vydali z pět na dlouhý pochod
domů. Sereniny myšlenky před vámi zůstávají skryty, ale
v její tváři je vryta nekonečná beznadějná lítost, pocit, od
kterého jí nemůžete ulehčit. Jen jej sdílet.

POSILY

Vládce zla zvítězil!

Na začátku každého svého tahu musí vládce zla umístit
1 mrchožravého draka na Říční břeh a 1 nestvůru

Odměny

Sluneční zástava
3A
Říční břeh

Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.
Pokud zvítězili hrdinové, získávají 100 zlaťáků a Serena
získá kartu dovednosti spojence „Léčivá aura“.
Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušenosti.

39A
Tajná stezka

9B
jeskyně

Vchod
4A
Ruiny

15

Skrz mlhu
Střetnutí 1

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Cítíte se naprosto ztraceni.
Již mnoho dní putujete po klikatých stezkách mezi
lesy a horami. Mlha je tak hustá, že nevidíte ani
pěšinu pod nohama, a modlíte se, aby se nic nestalo
Sereně, jediné osobě, která vypadá, že ví, kudy jít dál.
Znejistí vás, když dává pokyn, abyste zastavili,
a prohlíží si okolí se zmateným výrazem. Pak si
vás svolává k sobě a její zmatení se rychle mění
v soustředění. Učiní několik jemných gest, zašeptá
pár myšlených tónů tiché písně a vysoko nad vašimi
hlavami se náhle objeví světélkující bludička.
Sereninou písní jste k světlu připoutáni, můžete jej
vidět i skrze zavřená víčka.
Sereninou myslí náhle zavane znepokojení a světelný
bod vystřeluje do mlhy, ve které se vám pomalu ztrácí.
Mrazivé vytí nestvůr prořezává noc a vám je zjevné,
že něco není vůbec, ale vůbec v pořádku. Nepotřebujete
Serenino pobízení, abyste chvatně následovali světlo –
ztratit svého jediného průvodce v tomto mlhou zakrytém
kraji je opravdu to poslední, co byste si přáli.

Nestvůry
Barghesti. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti barghesty na Říční břeh. Umísti volitelnou
skupinu k Povozu.
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Umísti 1 modrý žeton cíle lícem nahoru na díl Vchod
na naznačené políčko. To bude bludička.
Hrdinové ovládají Serenu jako spojence.

Hrdinové, nestvůry ani spojenci nemohou vést linii
výhledu dále než 3 políčka. Pokud hrdina nebo
spojenec nemůže vést linii výhledu k bludičce a zároveň
není ve vzdálenosti do 3 políček od hrdiny nebo
spojence, který linii výhledu na bludičku vést může,
je ztracen. Při vedení linie výhledu na bludičku se
nestvůry ignorují.
Pokud je hrdina ztracen, odstraňte ho z mapy, nahraďte
ho jedním jeho žetonem hrdiny a položte na něj žeton
únavy (pokud se ztratí spojenec, položte žeton únavy
přímo na žeton spojence). Ztracený hrdina ani spojenec
nesmí provádět akce. Pokud může ztracený hrdina
nebo spojenec vést linii výhledu na bludičku nebo je
ve vzdálenosti do 3 políček od hrdiny nebo spojence,
který může vést linii výhledu na bludičku, není tento
ztracený hrdina nebo spojenec již dále ztracený.

BLUDIČKA
Bludička je figurka, avšak nesmí být cílem a nemá na ni
vliv žádný útok. Má rychlost 4 a při pohybu ignoruje
všechny figurky a terén. Může být na stejném políčku
jako jiná figurka.
Bludičku ovládá vládce zla a aktivuje ji na konci svého
tahu. Při své aktivaci může bludička provést pouze jednu
akci pohyb. Při aktivaci bludičky si vládce zla vybere
jedno z unikátních políček označených „X“ a musí
pohnout bludičkou přímo ve směru k tomu políčku.
Jakmile bludička opustí mapový díl, nesmí se na něj už
znovu vrátit. Bludička navíc nesmí ukončit svůj pohyb
na stejném mapovém dílu, na kterém začínala.
Na konci pohybu bludičky vládce zla zkontroluje, zda
se některý hrdina nebo spojenec neztratili.

Vchod

3A
Říční břeh

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
1 barghesta buď k Povozu, nebo na Říční břeh, musí
však dodržet limit skupiny nestvůr.

Vítězství
Pokud všichni hrdinové odejdou z mapy přes díl
Východ, přečtěte nahlas následující:

Najednou vystupujete z husté mlhy a vcházíte na
travnatou mýtinu. Je zalita teplým slunečním svitem
i přesto, že před pár okamžiky byla hluboká noc. Jemný
větřík šeptá ve větvích okolních stromů a okraje mýtiny
září jemným nazlátlým svitem. Ohlédnete se a vidíte, že
stezka, po které jste přišli, zmizela. To vás ale pramálo
trápí, neboť váš skutečný cíl leží před vámi.
V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!
Pokud je bludička odstraněna z mapy nebo jsou všichni
hrdinové ztraceni, přečtěte nahlas následující:

Roz prášeni a ztraceni se každý sám potácíte mlhou.
Voláte na své druhy, ale odpovědí vám je pouze
překroucená a zlomyslná ozvěna vlastního křiku.
Bez počtukrát se před vámi otevřela na první pohled
spásná stezka, jen aby skončila z pět na tolikrát
navštíveném rozcestí nebo slepým koncem.
Po nekonečné době se nakonec zdáli ozve slabý hlas
Sereniny písně. Zoufale se jí držíte a klopýtáte za ní
mezi kamením, oslepeni mlhou. Část vašeho vědomí se
strachuje, zda to není jen trik této bezútěšné končiny, ale
vzdálená píseň je i tak vaší jedinou nadějí na nalezení
cesty ven.
V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!
Poznamenejte si, kteří hrdinové byli na konci tohoto
střetnutí ztraceni – bude to důležité během střetnutí 2.

Bludička

9A
Povoz

16

Jakmile bludička dorazí na unikátní označené políčko,
končí svůj pohyb. Nahraďte tento díl dílem Východ.
Na konci dalšího svého tahu vládce zla odstraní
bludičku z mapy a všichni zbývající hrdinové a spojenci
jsou ztraceni.

Skrz mlhu
Střetnutí 2

MÍSTA MOCI
Obklopuje vás rozsáhlá zalesněná planina.
Už si dávno nelámete hlavy otázkou, jak je možné
nalézt širý les takto vysoko v horách, teď se váš rozum
zabývá spíše nejasným pocitem, že při pozorném
pohledu mezi stromy můžete v dáli zahlédnout sami
sebe. A stezky se tak prapodivně stáčí samy do sebe.
Zde zajisté sídlí nesmírné síly, čemuž ostatně napovídají
i praskliny v půdě, sršící jasnými záblesky magie.
„Kyu… pah… no-rei… dah?“ recituje kdesi před
vámi povědomý hlas zmatenou litanii. Netrvá dlouho
a spatříte Spliga, samozvaného krále goblinů, stojícího
se svou obvyklou suitou vychrtlých poskoků poblíž
jedné ze světelných fontán. Mžourá na znaky, které má
poznamenány na hřbetě své vypasené ruky, a mumlá
další slabiky nějakého rituálu.
„Já si říkal, že je to celé až příliš snadné,“ obrací k vám
Splig mordu a cení tesáky v odporném šklebu. Jeho prst
vystřelí vaším směrem. „Na ně, chlapci!“

Nestvůry
Splig. Goblini lučištníci. Elementálové. 1 volitelná
skupina.

Příprava
Umísti Spliga ke Kameni úmluvy na naznačené
políčko. Umísti gobliny lučištníky ke Kameni úmluvy.
Umísti elementály k Povozu. Umísti volitelnou skupinu
na Říční břeh a/nebo na Místo přepadení.
Všichni hrdinové, kteří byli na konci střetnutí 1
ztraceni, se umístí na díl Východ.

Pokud jsou na políčku sousedícím se žetonem cíle,
mohou Serena nebo Splig jako akci čerpat jejich energii.
Pokud nejsou přerušeni až do začátku své další aktivace,
vezměte žeton cíle a umístěte ho poblíž karty figurky,
která energii čerpala. Pokud během čerpání energie utrží
Serena nebo Splig libovolné množství , musí provést
test . Pokud uspějí, mohou pokračovat v čerpání
energie. Pokud neuspějí, energie přestala proudit. Pokud
některá ze schopností, jako je třeba sražení, posunou
Serenu nebo Spliga na políčko, které nesousedí s místem
moci, čerpání energie je také přerušeno.
Pokud Serena nebo Splig začnou svou aktivaci na
políčku sousedícím s místem moci, mohou provést
2 akce a tím umístit žeton cíle poblíž své karty bez
nutnosti čerpat energii.

ZTRACENÝ LES
Všechna unikátní políčka označená „X“ se pro potřeby
pohybu berou jako sousedící. Figurka na unikátním
políčku se může přesunout na libovolné jiné unikátní
políčko za 1 bod pohybu.

Serena stojí nad poslední prasklinou a proud světla se jí
vpíjí do těla. „No, co kdybychom nic neuspěchali,“ koktá
Splig a ustupuje, zatímco vy se k němu stahujete s tasenými
zbraněmi. „Je to jen práce, nic osobního,“ pokračuje, a aniž
by čekal, zda se rozhodnete být milosrdní či nikoliv, strká
před sebe jiného goblina a krytý jeho tělem se dává na útěk.
Dříve, než jej začnete pronásledovat, vstupuje do vašich
hlav Serena, zářící štěstím a vzrušením. Král goblinů
je podružnost, říká její mysl, teď je prvořadá Sudanya.
Obraz města vidíte jasně a víte, že se Sereninou pomocí
k němu nakonec dorazíte.
Hrdinové zvítězili!
Pokud má Splig poblíž své karty velitele 3 žetony cílů,
přečtěte nahlas následující:

Splig dočetl litanii naškrabanou na ruce a poslední
světelná fontána byla pohlcena. Jeho otylé tělo se křečovitě
chvěje pod náporem moci, ale záškuby po chvíli ustávají.
„Fuj,“ otírá si čelo. „To je teda síla!“
Plivne si do dlaně, otře inkoust do hábitu nejbližšího
goblina a dává pokyn k odchodu. Prochází kolem vás,
zatímco se snažíte postavit na nohy. „Nejsnazší vejvar, na
který jsem si kdy přišel,“ směje se. „Mějte se, hlupáci!“

POSILY

Vládce zla zvítězil!

Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
1 goblina lukostřelce nebo 1 nestvůru z volitelné
skupiny na Říční břeh nebo na Místo přepadení, musí
však dodržet příslušné limity skupin nestvůr.

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.

Vítězství

Pokud zvítězili hrdinové, Serena získá kartu dovednosti
spojence „Aura moci“.

Pokud má Serena poblíž své karty spojence 3 žetony
cílů, přečtěte nahlas následující:

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušenosti.

Vchod

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Umísti 5 žetonů cílů lícem dolů na naznačená políčka.
Ty představují místa moci.

Východ

Hrdinové ovládají Serenu jako spojence.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
V tomto střetnutí platí pro Serenu a Spliga stejná
pravidla pro porážku jako u hrdinů (když jsou poraženi,
jsou omráčeni a když jsou aktivováni, mohou se jako
akci vzpamatovat). Jakmile jsou Splig nebo Serena
poraženi, umístěte žeton únavy na jejich žeton jako
připomínku jejich porážky. Hrdina sousedící se Serenou
ji může jako akci vzkřísit.

37A
Kámen úmluvy

Splig

3A
Říční břeh
Místo moci

9A
Povoz
5A
Místo
přepadení
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Barrisova mohyla
Střetnutí 1

VOODOO GOBLINŮ
Raythen tvrdí, že zaslechl lorda Farrowa zmiňovat
Sudanyi ve spojení se starou hrobkou vysoko v horách.
Sice trpaslíkovi moc nevěříte a máte dojem, že v tom
vězí nějaký jeho osobní zájem, nicméně za zkoušku
to stojí. Ovšem po řadě dnů plahočení se podhůřím
zamořeným bodavým hmyzem, kdy posloucháte
neustálé žvanění vašeho společníka, začínáte měnit
názor.
„No a jsme tu,“ ukazuje Raythen na rozpadající se
stavbu na vzdáleném kopci. „A ani to moc nebolelo,
no ne?“
Do jeho slov zazní rachot sypajícího se kamení spolu
s ostrou štěkavou řečí goblinů, a najednou kousek od
vás na místo, kde jste před malou chvílí stáli, dopadá
obrovský balvan. Vrháte rychlý nerudný pohled
směrem k trpaslíkovi. „Jsem to zakřik, co?“ šklebí se
a krčí rameny.
Nad vámi se znovu ozývá rachot štěrkového podloží,
ale tentokrát už nehodláte dělat goblinům cvičný cíl
a se vší rozhodností vyrážíte do boje.

Pokud je goblin šaman na sousedícím políčku se
zavaleným nebo omráčeným hrdinou, může mu jako
akci vyškubnout pramen vlasů. Pokud to udělá, položte
žeton odpovídajícího hrdiny na podstavec figurky
tohoto goblina šamana.

Vítězství
Pokud všichni hrdinové odejdou z mapy přes díl
Východ, přečtěte nahlas následující:

Uprostřed hromady poloroz padlých sutin leží vchod
do místa, které Raythen naz ývá Barrisovou mohylou.
Mezi mechem obrostlými sloupy se prohání vítr a vás
by opravdu zajímalo, k čemu vlastně toto bohy opuštěné
místo mohlo kdysi sloužit.
„Tak bacha, pardi, tohle nejni procházka rozkvetlým
lesejkem,“ mračí se Raythen, když se zastavujete ke
krátkému odpočinku. Popoháněni jeho naléhavými gesty
se vydáváte dále.

Pokud je goblin šaman nesoucí pramen vlasů hrdiny
poražen, položte žeton hrdiny na jeho políčko a na
něj položte žeton únavy, který značí pramen vlasů.
Goblin šaman může jako akci zvednout pramen vlasů
ze svého nebo sousedícího políčka. Hrdina může jako
akci odhodit pramen vlasů na svém nebo sousedícím
políčku z mapy.

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!

Goblin nesoucí pramen vlasů může v Táboře goblinů
jako akci hodin pramen vlasů do kotle.

Pokud goblin šaman hodí pramen vlasů hrdiny do
kotle, přečtěte nahlas následující:

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
1 goblina šamana do Tábora goblinů, musí však dodržet
limit skupiny nestvůr.

Ječivé zaklínání a z pěvy goblinů tančících kolem ohně
se rozléhá po úbočích. Šaman vrhá ukradený pramen
vlasů do kotle plného bublající špíny a vzduch zaplňuje
ostře čpící kouř. Řehtající se goblini dokončili svou
práci a vyrážejí do okolních kopců. Zbití a zkrvavení
se vydáváte k hrobce a vaše kroky doprovází hrůza
a beznaděj.

Nestvůry

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

Ettini. Goblini šamani. 1 volitelná skupina.

Poznamenejte si, kterému hrdinovi patřil pramen vlasů,
který byl vhozen do kotle. Vládce zla umístí žeton
tohoto hrdiny do své herní oblasti – bude to důležité
během střetnutí 2.

Příprava
Umísti ettiny do Kamenolomu. Umísti gobliny šamany
do Tábora goblinů. Umísti volitelnou skupinu na Točité
schodiště.
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Hrdinové ovládají Raythena jako spojence.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Jednou během své aktivace může ettin na Točitém
schodišti jako akci svrhnout balvan na hrdinu nebo
spojence na mapě (pokud jsou ve hře pouze 3 hrdinové,
ettin může během své aktivace svrhnout balvan dvakrát).
Jedinou výjimkou jsou hrdinové a spojenci v Táboře
goblinů nebo v Chatce, na které balvan svrhnout nelze.
Pokud byl svržen balvan, hrdina nebo spojenec musí
provést test
. Pokud neuspěje, utrží 2
a je zavalený.
Ettin nesmí svrhnout balvan na hrdinu nebo spojence,
který je již zavalený.
Pokud je hrdina zavalený, položí svou figurku na bok,
aby naznačil tento stav. Pokud je zavalený spojenec,
položte žeton únavy na jeho žeton, abyste naznačili
tento stav. Zavalení hrdinové a spojenci blokují linii
výhledu i pohyb. Jediná akce, kterou mohou provést, je
uvolnit se. Navíc může tuto akci taktéž provést hrdina
nebo spojenec na sousedícím políčku, aby uvolnil
zavaleného hrdinu nebo spojence. Po uvolnění opět
postavte figurku hrdiny nebo odhoďte žeton únavy
z žetonu spojence. Uvolněný hrdina nebo spojenec
může provádět akce jako obyčejně. Pokud hrdina
nebo spojenec sám provede akci a uvolní se, může dále
pokračovat ve svém tahu jako obyčejně.

13A
Chatka

15A
Kamenolom

Východ
8A
Tábor goblinů

39A
Točité
schodiště
Vchod

18

Barrisova mohyla
Střetnutí 2

VELKÁ PEČEŤ
Když jste se přiblížili ke vchodu do hrobky, zazní
náhle hluboké bzučení a ze stínů se vynoří postava.
„Co se to děje, ve jménu Ynfernaelově,“ zvolá lord
Farrow při pohledu na vás a ustupuje zpět. Věnec
temné síly vykružuje hranici kolem jeho těla, a když
zaútočíte, mhouří rozzlobeně oči.
Nic se neděje, vaše čepele se odrážejí od temného
kokonu a střely samy mění směr. Zbraněmi nelze
prorazit stěnu magie, která lorda chrání. „Blázni,“
krčí lord rameny a otáčí se k vám zády. Vyrážíte
kupředu, Farrow však bez zájmu mávne rukou
a vstupní brána se s mohutným zaduněním zavírá.
Tlučete do dveří a chcete co nejdříve pokračovat v boji
a Raythen při tom křičí: „Rozlomil velkou pečeť!“
Ukazuje prstem k povolujícímu portálu. „Až se tam
dostaneme, musíme pečeť najít, a sakra rychle, jinak
mu nezkřivíme ani vlásek!“

Nestvůry
Lord Merick Farrow. Volucrixští plenitelé. Ettini.
1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti lorda Mericka Farrowa do Zkažené tůně
na naznačené políčko. Umísti volucrixské plenitele
na Východ. Umísti ettiny do Lávové jámy. Umísti
volitelnou skupinu do Zkažené tůně.

Pokud hrdina nebo spojenec odhalí unikátní žeton
hledání, podařilo se mu nalézt Velkou pečeť. Hrdina
táhne kartu hledání jako obvykle a unikátní žeton
hledání položí do své herní oblasti. Hrdinové mohou
nyní útočit na lorda Mericka Farrowa.

VLÁDCE LOUTEK
Jednou za tah může lord Merick Farrow jako akci
donutit hrdinu, jehož žeton hrdiny je v herní oblasti
vládce zla, aby provedl test . Pokud neuspěje, vládce
zla může provést pohyb nebo útok s tímto hrdinou,
jako kdyby to byla jedna z jeho nestvůr. Nesmí však
hrdinu donutit utržit ani použít lektvar. Může ho
však donutit, aby zaútočil sám na sebe.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
1 volucrixského plenitele na Východ, musí však dodržet
limit skupiny nestvůr.

Vítězství
Pokud hrdinové porazili lorda Mericka Farrowa,
přečtěte nahlas následující:

Lord Farrow vypadá až překvapeně, když mu krvavý
šrám přetne hruď. Ustoupí dozadu a zuřivě vrčí:
„Nezastavíte mě. Dostal jsem příležitost a já ho přivedu
z pět!“ Pak mizí v záblesku světla.

Opouštíte podzemí a Raythen s sebou nese velkou pečeť. Jeho
chladný, vážný výraz a až zbožné chování je v absolutním
protikladu s tím, jak jste jej doposavad znali. Beze slova
zavírá vstupní bránu do hrobky a vrací měkce zářící pečeť
z pět na místo.
Během cesty z pět je po několik hodin nezvykle zamlklý. Na
otázku, co bylo v hrobce pro něj tak důležitého, se jen usměje
a potřese hlavou. „Jednou vám to možná povím, pardi…“
Hrdinové zvítězili!
Pokud lord Merick Farrow zničil všechny artefakty,
přečtěte nahlas následující:

Hrobka se otřásla v základech v okamžiku, kdy lord
Farrow zničil poslední relikvii. Raythen zavyl jako
zvíře a vyrazil vpřed, divoce mávaje dýkami směrem
k černokněžníkovu hrdlu. Farrow mu jen věnoval lítostivý
pohled. „Neber si to osobně,“ řekl a zmizel v oblaku dýmu.
Během cesty z pět Raythen neřekl ani slovo a jeho hněv
kolem něj vlál jako rudý plášť. Po několika dnech se mu
sice vrátilo jeho obvyklé silácké vystupování a výmluvnost,
nicméně z něj stále cítíte zahořklost nad trpkým osudem.
Ohledně Barrisovy mohyly jste z něj nedostali ani slovo
a můžete se jen dohadovat, co pro něj toto místo doopravdy
znamená.
Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.
Pokud zvítězili hrdinové, získávají 50 zlaťáků a Raythen
získá kartu dovednosti spojence „Ostré oči“.

Vezmi žetony hledání dle počtu hrdinů. Nahraď jeden
z těchto žetonů unikátním žetonem hledání. Zamíchej
žetony dohromady a rozlož je dle počtu hrdinů. Žádný
hráč by neměl vědět, kde leží unikátní žeton hledání.
Unikátní žeton hledání představuje Velkou pečeť.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušenosti.

Lord Merick Farrow

Polož žetony cílů lícem dolů na naznačená políčka
dle počtu hrdinů. To jsou posvátné artefakty. Pokud
vládce zla zvítězil ve střetnutí 1, může odstranit 1 žeton
cíle sousedící se Zkaženou tůní. Tento artefakt již byl
zničen (viz „Pětice artefaktů“).

12B
Lávová jáma

Hrdinové ovládají Raythena jako spojence.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Během tohoto střetnutí neutrží lord Merick Farrow
žádné
ani na něj nesmí hrdinové ani spojenci útočit,
dokud hrdinové neobjeví Velkou pečeť (viz „Velká
pečeť“).

PĚTICE ARTEFAKTŮ
Lord Merick se snaží zničit posvátné artefakty,
které se nacházejí v Barrisově mohyle. Pokud je na
sousedícím políčku, může lord Merick jako akci
provést test
. Pokud uspěje, artefakt je zničen –
odhoďte žeton cíle odpovídající tomuto artefaktu.

38B
Zkažená
tůň

Artefakt

Velká pečeť

Východ

Vchod
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Tajemství v kameni
Střetnutí 1

„Hele, eště než se zase nafrníte, rovnou říkám, že
to vlastně nebude vykrádání hrobů, no ne?“ říká
Raythen sedící na stole. Přemýšlíte, kolik rozhovorů
s ním už začalo v tomto duchu.
Trpaslík vás ovšem, jak vždy, po nějakém
čase přesvědčuje o opodstatněnosti svého plánu,
a zanedlouho už se plahočíte divočinou, abyste našli
kryptu, ve které, jak se Raythen zapřísahá, je
ukryta mapa důležitých míst v ruinách Sudanye.
„Pro tuhle rodina připravila jiné zámky,“ tvrdí
a drbe se při tom za uchem. „Zářící světýlka
a modlení se na správných místech ve správnej čas,
nic složitýho… “
Když jste dorazili na místo, slyšíte temný zvuk
kamene posouvaného po jiném kameni a před vašima
očima právě zapadá na své místo deska, zakrývající
vstup do krypty. „Někdo musí být uvnitř, měli
bychom…“
Trpaslíka přerušuje praskání dřeva a nedaleký
strom se kácí v oblaku listí a třísek. Okamžitě
tasíte zbraně a obracíte se k nové hrozbě.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

POSILY

Hrdina nebo spojenec na políčku sousedícím s obětní
kaplí může jako akci nabídnout oběť. Pokud nabídne
oběť, odkryje se vrchní žeton na obětní hromádce.
Pokud barva žetonu souhlasí s barvou obětní kaple,
oběť byla přijata. Pokud barva nesouhlasí, oběť byla
odmítnuta.

Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 1
arachyuru na volné políčko sousedící s překážkou u Kamene
úmluvy, musí však dodržet limit skupiny nestvůr.

PŘIJETÍ OBĚTI
Pokud byla oběť přijata, položte otočený žeton
z obětní hromádky lícem nahoru vedle ní, kde vytvoří
hromádku přijatých obětí. Žetony přidané do této
hromádky se berou jako přijaté oběti a jejich pořadí
už se nesmí změnit. Pokud byla oběť přijata, hrdina
nebo spojenec, který ji nabídnul, si navíc obnoví 2
(hrdinové ještě i 2 ).

ODMÍTNUTÍ OBĚTI
Pokud je oběť odmítnuta, vrací se odhalený žeton cíle
zpět na vrchol obětní hromádky. Poté se celá hromádka
přijatých obětí umístí zpět lícem dolů na vrchol obětní
hromádky, aniž by se jakkoli změnilo pořadí žetonů.

ROZBITÍ KAPLÍ

Nestvůry
Arachyury. 2 volitelné skupiny.

Příprava
Hrdinové umístí své figurky ke Kameni úmluvy na
unikátní políčka označená „X“.
Umísti arachyury na Rozcestí. Umísti první volitelnou
skupinu na Říční břeh. Umísti druhou volitelnou
skupinu do Ruin.
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Umísti 1 modrý, 1 červený, 1 zelený a 1 bílý žeton cíle
na naznačená místa. To budou obětní kaple.
Do své herní oblasti umísti lícem dolů do sloupečku
na sebe 1 modrý, 1 červený, 1 zelený a 1 bílý žeton cíle.
Jejich pořadí si můžeš libovolně zvolit, ale jakmile se
pro nějaké rozhodneš, už ho nemůžeš poté změnit. To
bude představovat obětní hromádku.
Hrdinové ovládají Raythena jako spojence. Umísti
Raythena na sousedící políčko k jednomu z hrdinů dle
jejich volby.

Obětní kaple mohou být cílem a mohou mít na ně vliv
útoky nestvůr. Pokud je kaple cílem útoku, má jako
výsledek hodu na obranu automaticky 6 (4
v případě hry pouze se 2 hrdiny) a nemůže být
ovlivněna žádným stavem. Pokud jí nestvůra udělí
útokem alespoň 1 , obětní kaple je zničena a útočící
nestvůra je odstraněna z mapy. Na zničenou kapli
položte žeton únavy. Oběť může být nabídnuta i ve
zničené kapli, avšak hrdina ani pomocník si v případě
přijetí oběti neobnoví žádné
ani .

Vítězství
Pokud se všechny žetony přesunou z obětní hromádky
na hromádku přijatých obětí, přečtěte nahlas následující:

Poslední z kaplí se zahaluje do oblaku barevného dýmu
a zemi zachvacuje třes, jak se těžká kamenná deska
kryjící vchod s duněním odsunuje stranou. „Nejni to
pěkný, navštívit pár přestárlejch strašidel, no ne?“ zubí
se Raythen, když procházíte vstupním klenutím.
Ignorujete jeho poznámky a pevně svírajíce jílce svých
zbraní se noříte do houstnoucích stínů.
V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!
Pokud jsou všechny čtyři obětní kaple rozbité, přečtěte
nahlas následující:

Poslední z kaplí se roz padá v prach a zlý přísvit ozáří
každou píď celého okolí. Zazní ostrý praskot a kamenná
deska kryjící kryptu se rozlétá na tisíce drobných úlomků.
Znepokojeně se noříte do temných stínů ve vchodu do krypty.
Je to s podivem, že se temným silám i přes jejich nejlepší
snahu nepodařilo zamezit vám ve vstupu do podzemí,
nicméně cítíte, že něco není v pořádku. Mrazivý vítr vanoucí
z kobky vám rozvlní pláště a s sebou nese tichý, zlověstný
hlas: „Odejděte… nebo budete trpět navždy…“
V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!
Za každou zničenou obětní kapli vládce zla umístí
1 žeton únavy do své herní oblasti. To bude důležité
během střetnutí 2.

Arachyura může jako akci automaticky rozbít sousedící
obětní kapli, aniž by musela házet kostkami (to se
nepočítá jako útok).

4A
Ruiny
37A
Kámen
úmluvy

3A
Říční břeh

Obětní kaple a oběti

40A
Rozcestí
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Tajemství v kameni
Střetnutí 2

Zatímco se noříte hlouběji do podzemí, Raythen vám
vypráví o artefaktu potřebném k nalezení mapy. „Je to
jen cetka, říkám. Trocha magie, trocha koleček a drátků.
Ale nechá vás vidět ve všem pravdu, no ne? A pak vám
ten obraz vpálí přímo do hlavy,“ odkašlává si trpaslík.
„Jsem si dost jistej, že tu nějaký někde bude.“ Nevěřícně
na něj zíráte. „No co zas civíte?“ říká. „Povídám, že
jsem si jistej. Minule, co jsem tu byl, jich měli mraky.
Jeden najdem, žádnej strach. Mi prostě věřte, no ne?“
O pár okamžiků později tmavá chodba ústí do
pohřební síně. Na zdech se mihotají odlesky plamenů
pochodní hořících v držácích na stěnách, což bezpochyby
naznačuje, že zde někdo před nedávnem byl. „Tak
bacha,“ syčí Raythen. „Se vsadím, že tu narazíme ještě
na pár protivných překvapení.“

Do Síně map umísti Ariad. Pokud Ariad sousedí
s žetonem hledání, může ho jako akci odhalit. Pokud je
to běžný žeton hledání, vraťte ho zpět na jeho políčko.
Pokud je to unikátní žeton hledání, Ariad ihned
věštecký kámen zvedne (viz „Věštecký kámen“).
V tomto střetnutí mají všichni běžní goblini šamani
schopnost uhranutí.

PŘETRVÁVAJÍCÍ KLETBA

Příprava
Umísti gobliny šamany do Mučírny. Umísti volitelnou
skupinu do Krypty. Ariad se během přípravy
neumisťuje.
Vezmi žetony hledání dle počtu hrdinů. Nahraď jeden
z těchto žetonů unikátním žetonem hledání. Zamíchej
žetony dohromady a rozlož je dle počtu hrdinů. Žádný
hráč by neměl vědět, kde leží unikátní žeton hledání.
Unikátní žeton hledání představuje věštecký kámen.
Polož tolik žetonů cílů, kolik je ve hře hrdinů, lícem
dolů na naznačená políčka v Síni map. To jsou části
mapy.

Zkoumáte mapu s věšteckým kamenem v ruce. Podivná
žena krčí rameny a přezíravě mávne rukou. „Nešťastné,
ale nepodstatné,“ mračí se a pomalu mizí z dohledu. „Užijte
si vítězství, dokud trvá, další již nebudou, to vám slibuji.“
Její odchod vás nijak nerozrušuje. Obraz mapy s polohou
všech hor, údolí a planin se vpaluje do vaší mysli, jako
kdybyste ji viděli pokaždé, když zavřete oči. Teď přesně
víte, kam jít i co hledat.
Hrdinové zvítězili!

Pokud provede prokletý hrdina akci hledání, ihned
utrží 1
a 1 , poté akci vyhodnotí jako obyčejně.

Pokud Ariad zničí věštecký kámen, přečtěte nahlas
následující:

VĚŠTECKÝ KÁMEN
Ariad. Goblini šamani. 1 volitelná skupina.

Pokud hrdinové seberou všechny části mapy nebo je
Ariad poražena, přečtěte nahlas následující:

Na začátku svého každého tahu musí každý hrdina
hodit 1 šedou a 1 černou kostku obrany. Pokud hodí
stejně nebo méně , než je síla kletby, je tento hrdina
prokletý do konce svého tahu.

Pokud hrdina nebo spojenec odhalí unikátní žeton
hledání, podařilo se mu najít věštecký kámen. Hrdina
táhne kartu hledání jako obvykle a umístí unikátní
žeton hledání do herní oblasti hrdinů.

Nestvůry

Vítězství

Hrdina nesoucí věštecký kámen může jako akci sebrat
sousedící část mapy. Pokud je hrdina nesoucí věštecký
kámen poražen, umístěte věštecký kámen na jeho
políčko. Ariad může jako akci sebrat sousedící věštecký
kámen.
Pokud Ariad nese věštecký kámen, může ho jako akci
zničit.

Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.
Pokud zvítězili hrdinové, Raythem získá kartu
dovednosti spojence „Úder zezadu“.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
2 gobliny šamany na Vchod nebo Východ, musí však
dodržet limit skupiny nestvůr.

Počet žetonů únavy v herní oblasti vládce zla
představuje sílu kletby. Pokud vládce zla ve střetnutí 1
zvítězil, přidá do své herní oblasti 1 žeton únavy navíc.

Žena se směje a usměrňuje moc svými dlaněmi, přitom se
věštecký kámen roz padá v prach. Nyní již nemáte žádný
prostředek k prozkoumání mapy. „Nezoufejte si kvůli
svému selhání,“ vysmívá se vám, zatímco míří k východu.
„Moc sil, proti kterým stojíte, nemůžete pochopit, a vaše
schopnosti jsou ubohé. Asi byste se měli vzdát se svých
úmyslů, ale vy stejně nebudete poslouchat. Ale i to je
dobře – miluji výzvy, i když jsou tak malé…“

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušenosti.

Část mapy

Hrdinové ovládají Raythena jako spojence.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Zamčené dveře nelze otevřít, dokud hrdinové neobjeví
věštecký kámen (viz „Věštecký kámen“). Pokud na
mapě není žádná nestvůra z volitelné skupiny, odstraňte
dveře z mapy.

11B
Mučírna

Jakmile jsou dveře otevřeny nebo odstraněny, přečtěte
nahlas následující

Mladá žena, kterou nepoznáváte, prochází dveřmi
a s úsměvem přihlíží bitvě kolem. Vrhá svůj věštecký kámen
do vzduchu a jediným drobným gestem jej tříští na tisíce
střepů. „Dříve, než jsem čekala,“ mumlá, „ale co se dá dělat.“

Východ

13B
Síň map

Věštecký kámen
10B
Krypta

Vchod
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Běsnění bouře
Střetnutí 1

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Podle toho, co jste zaslechli, nalézá se ve velkém městě
Sudanye mocná relikvie, která umožňuje svému
nositeli rozervat nebesa a zaplavit své bezmocné
nepřátele deštěm zuřivosti. O tomto artefaktu existuje
řada pověstí a domněnek, nejdůležitější pro vás je ale
popis místa, na kterém se nalézá.
Jak putujete přes blesky a bouřemi rvané pustiny,
mnohé z pověstí se potvrzují. Divoké větry a bičující
deště brzdí vaše kroky, nakonec ale místo odpočinku
relikvie nalézáte. „Požijte svěcené vody,“ říká jedna
z pověstí o tomto místě, „neboť jen ti, co jsou toho
hodni, mohou přejít Bouřlivá pole a získat kontrolu
nad samotnými nebesy.“
Na místě se skutečně nachází tůň s vodou a za ní
se rozkládá spálená zem. K vašemu znechucení je tu
ale i Splig, král všech goblinů. Zatím vás nezahlédl.
Snaží se právě otevřít soudek jakési bublající žíraviny
a zjevně chce její obsah nalít do posvátné tůňky. Máte
dojem, že neobyčejný spěch je vskutku namístě.

Nestvůry
Splig. Ettini. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti Spliga do Ohnivé jámy na naznačené políčko.
Umísti ettiny na Rozlehlá pole. Umísti volitelnou
skupinu do Ohnivé jámy.
Vezmi žetony hledání dle počtu hrdinů. Nahraď jeden
z těchto žetonů unikátním žetonem hledání. Zamíchej
žetony dohromady a rozlož je dle počtu hrdinů. Žádný
hráč by neměl vědět, kde leží unikátní žeton hledání.
Unikátní žeton hledání představuje oltář bouří.
Vezmi tolik modrých žetonů cílů, kolik je ve hře
hrdinů, a polož je vedle mapy. Umísti 1 zelený žeton
cíle pod žeton Spliga. To představuje soudek jedu (viz
„Spligův jed“).
Hrdinové ovládají svého spojence.

V tomto střetnutí platí pro Spliga stejná pravidla pro
porážku jako u hrdinů (když je poražen, je omráčen,
a když je aktivován, může se jako akci vzpamatovat).
Jakmile je Splig poražen, umístěte žeton únavy na jeho
žeton jako připomínku jeho porážky.

OCEJCHOVÁN BOUŘÍ
Pokud je hrdina na sousedícím políčku s vodou nebo
stojí ve vodě, jako akci se může napít vody, aby se stal
ocejchovaným bouří. Umístěte na tabulku tohoto
hrdiny modrý žeton cíle jako připomínku. Pokaždé,
když ocejchovaný hrdina utrží 1 , utrží též 1 .
Pokud je hrdina poražen, odhodí modrý žeton cíle
a není již dále ocejchován.
Na konci každého tahu vládce zla je ocejchovaný hrdina
na Rozlehlých polích zasažen bleskem. Ocejchovaný
hrdina utrží 2 , poté vládce zla vybere prázdné políčko
ve vzdálenosti do 3 políček od hrdiny, a přemístí tam
tohoto hrdinu. To se bere jako vstup na dané políčko.
Hrdinové mohou odejít z mapy přes díl Východ. Pokud
odejde ocejchovaný hrdina, položte jeho modrý žeton
cíle poblíž dílu Východ.

SPLIGŮV JED
Splig začíná toto střetnutí se soudkem jedu. Dokud nese
soudek jedu, může Splig provést během své aktivace
pouze jednu akci pohyb (pokud na něj ovšem vládce zla
nezahraje kartu, která mu umožní dodatečný pohyb).
Pokud je Splig na políčku sousedícím s vodou nebo stojí
ve vodě, jako akci může umístit svůj zelený žeton cíle
lícem nahoru na políčko s vodou, aby naznačil, že je
otrávená. Splig nesmí upustit nebo odhodit soudek jedu,
kromě této akce, ani když je poražen.
Jakmile je voda otrávena, hrdinové se již dále nemohou
stát ocejchováni bouří a Splig může odejít z mapy přes
díl Vchod.

Splig

OLTÁŘ BOUŘÍ
Pokud hrdina nebo spojenec odhalí unikátní žeton
hledání, podařilo se mu odhalit oltář bouří. Hrdina
táhne kartu hledání jako obvykle a unikátní žeton
hledání zůstane na políčku, na kterém byl odhalen. Oltář
bouří nemá žádná zvláštní pravidla, jen zůstane na mapě.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
nestvůry z volitelné skupiny až do limitu skupiny
nestvůr do Ohnivé jámy.

Vítězství
Poté, co poslední hrdina odejde z mapy přes díl Východ
a pokud je počet modrých žetonů cílů poblíž dílu
Východ stejný nebo vyšší než počet žetonů hledání na
mapě, přečtěte nahlas následující:

Po nebi se klikatí blesky a vlasy vám vstávají na
hlavě, když vstupujete do Bouřlivých polí. Cestu lemují
elektrické výboje, ale cítíte, že vám žilami proudí
posvátná síla z tůně. Beze strachu postupujete dále
a procházíte nezraněni.
V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!
Pokud Splig odejde z mapy přes díl Vchod poté, co
otrávil vodu, nebo pokud poslední hrdina odejde
z mapy přes díl Východ a počet modrých žetonů cílů
poblíž dílu Východ je menší než počet žetonů hledání
na mapě, přečtěte nahlas následující:

Soudek se potápí pod hladinu a slyšíte smích
odcházejícího krále všech goblinů. V okamžiku
poskvrnění posvátné tůňky máte pocit, jako by všechny
nemoci a bolesti světa trhaly vaše těla. Zmítáte se
v křečích a v posledních okamžicích, než upadáte do
bezvědomí, vidíte Spliga, který vstupuje na spálenou
zemi a stále se směje.
V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

Ocejchovaný hrdina

Soudek jedu

Východ

Vchod
8A
Ohnivá jáma

36A
Rozlehlá pole
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Oltář bouří

Běsnění bouře
Střetnutí 2

PŘEVAHA
Déšť prosakuje skrze otvory a praskliny ve stropě
stavení, a ještě stále máte husí kůži ze sil, kterými
je nabito venkovní povětří. Pozorujete Spliga a jeho
nohsledy, jak slídí kolem. „Říkala, že musím mít oba
kusy,“ vyřvává goblin mezi údery hromu. „Najděte je,
a ať už jsou tady!“ Goblini se rozprchávají do všech
stran a začínají hledat.
To jste měli štěstí, když jste vyslechli tento příkaz.
Pověsti, které vás dovedly až sem, neříkaly nic o tom,
jak přesně relikvie vypadá. Splig si o ní zřejmě
myslí, že má dvě části, které jen čekají, až je někdo
spojí v jedno. Na nic nečekáte a řítíte se ven ze svého
úkrytu – ten artefakt musíte najít první.

Nestvůry
Splig. Goblini lučištníci. Elementálové. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti Spliga na Posvátnou jeskyni na naznačené políčko.
Umísti Gobliny lučištníky na Posvátnou jeskyni na
libovolná prázdná políčka, která nejsou označená „X“.
Umísti elementály na libovolná unikátní políčka označená
„X“ (všechna políčka, na kterých jsou elementálové, musí
být označená „X“). Umísti volitelnou skupinu do Sluje.
Vezmi tolik červených žetonů cílů, kolik je hrdinů.
Zamíchej je se 2 modrými žetony cílů a umísti je lícem
dolů dle počtu hrdinů. Žádný z hráčů by neměl vědět,
kde leží který žeton.

Hrdinové si mohou vyměňovat žetony cílů podle
stejných pravidel jako předměty. Pokud má hrdina
na své tabulce hrdiny oba modré žetony cíle, odhodí
je a vezme si kartu relikvie „Rukavice moci“. Hrdina
s Rukavicemi moci může odejít z mapy přes díl
Východ.
Pokud má Splig na svém žetonu oba modré žetony
cíle, odhodí je a vezme si kartu relikvie „Rukavice
nenávisti“. Pokud má Splig Rukavice nenávisti, může
odejít z mapy přes díl Východ.
Pokud jedno z toho nastane, přečtěte nahlas následující:

Oslepující záblesk rozerve nebesa a do chladného kovu
rukavic sjíždí blesk. Vzduchem se šíří dým. Když
vymizí, rukavice září a žhnou nově nabytou mocí.
Pokud je poražena figurka nesoucí relikvii nebo modrý
žeton cíle, položte žeton cíle na její políčko. Figurka
může jako akci zvednout žeton cíle ze svého nebo
sousedícího políčka.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
2 gobliny lučištníky na Východ a 1 elementála na
libovolné unikátní políčko označené „X“ (všechna
obsazená políčka musí být označena), musí však
dodržet limity skupin nestvůr.

Vítězství
Pokud hrdina nesoucí Rukavice moci odejde z mapy
přes díl Východ, přečtěte nahlas následující:

Pištící goblini v hrůze prchají před blesky, které jim prší
na hlavy. Řeči o síle relikvie se ukázaly být pravdivé –
nyní opravdu vládnete mocí nebes.
Hrdinové zvítězili!
Pokud Splig nesoucí Rukavice nenávisti odejde z mapy
přes díl Východ, přečtěte nahlas následující:

S nadpřirozenou silou Splig oběma pěstmi udeří do země.
Oz ývá se dunivý hřmot, hlína pod vašima nohama se bortí
a odhazuje vás goblinovi z cesty. Smějící se Splig se hrne
k východu a cestou vám jen hrozí prstem v ocelové rukavici.
Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.
Pokud zvítězili hrdinové, získávají relikvii „Rukavice
moci“.
Pokud zvítězil vládce zla, získá relikvii „Rukavice
nenávisti“.

Pokud vládce zla zvítězil ve střetnutí 1, může vybrat 2
z těchto žetonů a podívat se na ně, aniž by je odhalil
hrdinům.
Pokud hrdinové zvítězili ve střetnutí 1, mohou vybrat
2 z těchto žetonů a podívat se na ně, aniž by je odhalili
vládci zla.
Hrdinové ovládají svého spojence.

Východ
26B
Posvátná
jeskyně

Splig

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
V tomto střetnutí platí pro Spliga stejná pravidla pro
porážku jako u hrdinů (když je poražen, je omráčen,
a když je aktivován, může se jako akci vzpamatovat).
Jakmile je Splig poražen, umístěte žeton únavy na jeho
žeton jako připomínku jeho porážky.
Žetony cílů se v tomto střetnutí považují za žetony
hledání. Pokud je odhalen červený žeton cíle, hrdina
táhne kartu hledání jako obyčejně. Pokud je odhalen
modrý žeton cíle, hrdina kartu hledání netáhne, ale
položí si žeton na svou tabulku hrdiny.

Vchod

Pokud je Splig nebo goblin lučištník na políčku s žetonem
cíle nebo na sousedícím políčku, může jako akci odhalit
tento žeton. Pokud je to červený žeton cíle, je odhozen.
Pokud je to modrý žeton cíle, umístěte ho na podstavec
figurky jako označení, že ho daná figurka nese.
Pokud je goblin lučištník nesoucí modrý žeton cíle na
sousedícím políčku se Spligem, může mu
jako akci žeton předat. Pokud je Splig
na sousedícím políčku s goblinem
lučištníkem nesoucím modrý žeton
cíle, může mu ho Splig jako akci vzít.
V obou případech položte žeton cíle
na Spligův žeton.

9B
Sluj
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Návrat z říše mrtvých
Střetnutí 1

Ve svém hostinském pokoji nacházíte potrhaný
zkrvavený cár papíru se vzkazem. Jeho autor tvrdí, že
je vůdcem zmasakrované Dunwarrské expedice. Při
vzpomínce na zuhelnatělé a zmasakrované pozůstatky
členů této expedice váháte, zda pisatel je opravdu tím, co
o sobě tvrdí. Ve vzkazu načmáraném roztřesenou rukou
stojí, abyste co nejrychleji dorazili do opuštěné chaty poblíž
tábora Pylie.
Pokud hrdinové ovládají Raythena:
Trpaslík vrtí hlavou. „Sem sice neviděl, co se stalo se
starým Hulldyrem, ale to spíš sežeru vlastní bagančata,
než bych věřil, že přežil ještě někdo. Je to past, poudám.“
Pokud hrdinové ovládají Serenu:
Sereniny jasnozřivé smysly vidí nebezpečí související
s touto zprávou a její myšlenky vás nabádají k nejvyšší
opatrnosti.
Ať už je zpráva pastí či nikoliv, je to stopa, po které stojí
za to se vydat. Po několika hodinách cesty se za hustého
mrholení dostáváte k chatě. V oknech se odráží oheň
z krbu a začínáte mít dojem, že žádost o setkání by
nakonec mohla být skutečná.
Po pár dalších krocích se odněkud ozve štěkavý rozkaz
pronesený v gobliní řeči a náhle se šířící zápach hniloby,
který obvykle doprovází nemrtvé, vás rychle přesvědčuje
o opaku. Vrháte se směrem k chatě, která je v celém okolí
jediným místem, ve kterém se dá jakžtakž bránit.

POSILY

Vítězství

Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
na Hřbitov zombie až do jejich limitu skupiny nestvůr.
Navíc vládce zla musí umístit na Kamenný most
gobliny šamany až do jejich limitu skupiny nestvůr.

Pokud mají hrdinové ve své herní oblasti dohromady
tolik žetonů únavy, kolik je ve hře hrdinů, přečtěte
nahlas následující:

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!
Pokud je na začátku tahu vládce zla v Chatě více
nestvůr než hrdinů, přečtěte nahlas následující:

Dveře chaty se rozlétají a horda nemrtvých a goblinů
se dere dovnitř. Zahrazené okno se s třeskem rozlétá
a slyšíte, jak se další stvůry plazí po střeše.
Vaše pozice je již neudržitelná. Prosekáváte si cestu
houfem nepřátel a prcháte do noci.

19A
Kamenný most

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!
Poznamenejte si, kolik žetonů únavy mají hrdinové ve
své herní oblasti – bude to důležité během střetnutí 2.

Nestvůry
Zombie. Goblini šamani.

Příprava

7A
Chata

Umísti zombie na Hřbitov. Umísti gobliny šamany na
Kamenný most.
Rozlož žetony hledání na naznačená políčka, nezávisle
na počtu hrdinů.
Umísti tolik žetonů zranění, kolik je ve hře hrdinů,
vedle dveří mezi Kamenným mostem a Chatou. Tyto
dveře jsou zabedněné.
Hrdinové ovládají svého spojence.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Hrdinové na sousedícím políčku se dveřmi se mohou
jako akci pokusit dveře zabednit. V takovém případě
hodí hrdina 1 hnědou kostkou obrany. Za každý
hozený umístí poblíž dveří 1 žeton zranění. Dveře
s alespoň jedním žetonem zranění nemohou nestvůry
otevřít.
Pokud hrdina otevře dveře, odstraňte od nich všechny
žetony zranění.

14A
Hřbitov

Nestvůra na sousedícím políčku se dveřmi může jako
akci odhodit 1 žeton zranění od těchto dveří.
Pokaždé, když je poražen goblin šaman, umístěte do
herní oblasti hrdinů 1 žeton únavy.

Vchod

24

Vlna za vlnou šplhají tato smrdutá stvoření přes
pozůstatky svých předchůdců a dobývají se do chaty.
Polovinu noci jste je sráželi z pět, až nezůstal nikdo, kdo
by dále útočil.
Boj končí. Toho, kdo měl přežít zmasakrování expedice,
jste nikde nenašli, nicméně stále je možné, že tu jde přeci
jen o víc, než o obyčejné přepadení. Zanedlouho přijde
úsvit, ale alespoň si můžete odpočinout, než budete
pokračovat v hledání.

Návrat z říše mrtvých
Střetnutí 2

Procházíte lesem pokroucených stromů ve snaze
najít gobliny, kteří vás přepadli, a cítíte znepokojení.
Přibližujete se k potemnělé pasece a zjišťujete, že
stromy a popínavé rostliny mají stále podivnější tvary.
Znepokojující pocit také sílí a ve vzduchu začínají
zvonit magické proudy. Vlečete se dál.
Na vzdálenějším konci mýtiny vidíte sedět nějakou
postavu. Podle vašeho společníka je to skutečně trpaslík
Hulldyr, přeživší vůdce expedice. Jste překvapeni, že
se vám doopravdy podařilo jej najít, ale přeci jen – něco
není v pořádku. Jeho pleť má popelavou barvu a oči
prázdný výraz, vypadá skoro jako by byl… mrtev.
„Pojď ke mně…,“ ozve se náhle mezi stromy mrazivý
ženský hlas, a trpaslíkovo tělo zvedá hlavu a napřimuje
se. „Veď mě k městu,“ říká znovu hlas a žalostná
karikatura trpaslíka se vydává na cestu…

Nestvůry
Ariad. Splig. Goblini šamani. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti Ariad a Spliga do Bažin na naznačená políčka.
Umísti gobliny šamany na Bojiště. Umísti volitelnou
skupinu do Bažin.
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Umísti 1 žeton vesničana na mapu na naznačené
políčko. To bude Hulldyr.
Vládce zla si vezme 1 červený, 1 modrý, 1 zelený a 1
bílý žeton cíle. Vybere si jeden z nich a položí ho lícem
dolů do své herní oblasti. 3 zbývající umístí lícem dolů
na mapu, vždy jeden sousedící s každým porostem.
Pokud mají hrdinové ve své herní oblasti alespoň 1
žeton únavy ze střetnutí 1, mohou odhalit 1 z těchto
lícem dolů ležících žetonů na mapě. Pokud hrdinové
zvítězili ve střetnutí 1, mohou odhalit 1 další z těchto
lícem dolů ležících žetonů na mapě.

• Červený: hrdina utrží 2
a musí provést test
. Pokud uspěje, může projít skrz porost. Pokud
neuspěje, je prokletý. Poté jeho tah pokračuje,
avšak hrdina se nesmí pokusit v tomto tahu
znovu projít stejným porostem.

AKTIVACE HULLDYRA

Na začátku svého tahu může vládce zla odhalit jeden
z žetonů cílů ve své herní oblasti a na základě jeho barvy
aktivovat Hulldyra. Žetony cílů mají následující efekt:

• Modrý: Hulldyr získá 1 bod pohybu. Pokud je
alespoň 1 hrdina prokletý, Hulldyr získá 1 bod
pohybu navíc. Vládce zla může umístit libovolný
počet nestvůr z volitelné skupiny do Bažin, musí
však dodržet limit skupiny nestvůr.
• Červený: Hulldyr získá 2 body pohybu. Pokud
je alespoň 1 hrdina prokletý, Hulldyr získá 1 bod
pohybu navíc. Vládce zla může umístit libovolný
počet goblinů šamanů na Vchod, musí však
dodržet limit skupiny nestvůr.
Při své aktivaci může Hulldyr provést pouze 1 akci
pohyb. Hulldyr může přejít přes figurky hrdinů, avšak
nikoliv přes figurky nestvůr. Nesmí se pohnout jinak
než výše popsaným způsobem. Hulldyr může odejít
z mapy přes díl Východ.
Pokud je na konci tahu vládce zla na mapě alespoň 1
porost, může vládce zla vybrat 1 žeton cíle sousedící
s porostem a nahradit ho jedním z žetonů cílů ze své
herní oblasti.

POSILY

Figurky nesmí odstranit porost podle běžných pravidel.
Pokud je hrdina na sousedícím políčku s porostem
a další hrdina je také na sousedícím políčku se stejným
porostem, může hrdina jako akci odstranit porost
z mapy. Pokud je porost odstraněn, umístěte sousedící
žeton cíle lícem dolů do herní oblasti vládce zla.
Pokud se hrdina pokusí projít porostem, musí odhalit
sousedící žeton cíle, vyhodnotit jeho efekt a vrátit ho
lícem dolů na jeho původní políčko. Efekty žetonů cílů
jsou následující:

Podivná žena svírá své zranění a zamračeně ustupuje.
Narušili jste její koncentraci a kouzlo, které vázalo
mrtvého trpaslíka, se láme. Zdá se, že se žena chystá
k novému boji, pak se ale začne usmívat. „No dobrá,
najdu si jinou loutku. Tuto si můžete nechat,“ říká
a s hlasitým zapraskáním mizí.

Serena stojí nad Hulldyrovým tělem a bezhlesně z pívá.
Tělo vůdce expedice se chvěje, jak jím prochází moc,
a jeho oči září uklidňujícím světlem. Serena se otáčí
k vám. Trpaslíkovy vz pomínky na expedici včetně polohy
Sudanye se vám z jevují v rychlém sledu obrazů. Vypadá
to, že tato nedobrá noc nakonec přeci jen přinesla ovoce.
Pokud hrdinové ovládají Raythena, přečtěte nahlas
následující:

„Hully, starouši, to mě odpusť,“ říká Raythen a prohledává
šaty, ve kterých tělo vězí. Nejprve dáváte najevo nelibost
nad olupováním mrtvoly, pak vám ale dochází, že Raythen
hledá něco určitého. Z dutého podpatku, dvojitého švu
a dalších tajných míst oděvu vytahuje útržky pergamenu.
Když je poskládáte dohromady, objeví se mapa Sudanye
s výrazně vyznačenými klíčovými místy. „Prohnaná stará
liška,“ usmívá se Raythen.
Hrdinové zvítězili!
Pokud Hulldyr opustí mapu přes díl Východ, přečtěte
nahlas následující:

Podivná žena vyvádí nemrtvého trpaslíka z mýtiny,
ruku položenou na jeho rameni. Vás oslepuje magické
světlo, a než se dostanete na lesní cestu, není nikde po
trpaslíkovi a ženě ani stopy.
Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.

Žádné (viz „Aktivace Hulldyra“).

Pokud zvítězili hrdinové, získávají 75 zlaťáků.

Hrdinové ovládají svého spojence.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

Pokud hrdinové porazí Ariad, přečtěte nahlas následující:

Pokud hrdinové ovládají Serenu, přečtěte nahlas následující:

• Bílý: Hulldyr získá 1 bod pohybu. Vládce zla hodí
1 červenou kostkou moci. Za každé hozené
si
Ariad obnoví 1 .
• Zelený: Hulldyr získá 2 body pohybu. Vládce zla
hodí 1 červenou kostkou moci. Za každé hozené
si Splig obnoví 1 .

Vítězství

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušenosti.

Ariad

Východ

Hulldyr
Splig

38A
Bažiny
Vchod

• Bílý: hrdina může projít skrz porost.
• Zelený: hrdina musí provést test
. Pokud
uspěje, může projít skrz porost. Pokud neuspěje,
utrží 2
a je otráven. Poté jeho tah pokračuje.
• Modrý: hrdina musí provést test . Pokud
uspěje, může projít skrz porost. Pokud neuspěje,
utrží 2
a vládce zla může přesunout jeho
figurku na volné políčko ve vzdálenosti do 3
políček od jeho původní pozice. Poté jeho tah
pokračuje, avšak hrdina se nesmí pokusit v tomto
tahu znovu projít stejným porostem.

40A
Bojiště
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Putování
Mezihra 1

LÉČENÍ STRÁŽCŮ
Konečně jste začali s průzkumem ruin Sudanye, a kde
lépe ponejprv hledat, než na místě hlavního chrámu?
Pověsti praví, že před pádem města zmizel z povrchu
zemského, a vy jste plni očekávání. Můžete se jen
dohadovat, jaká úžasná tajemství asi skrývá.
Přelézt rozpadlé vnější opevnění je snadné, kromě
hromad suti a kamení ale už z města k vidění moc
nezbylo – zub času je neúprosný. Navíc vše během let
nespočetněkrát přebrali předchozí drancovníci – což
vás ale příliš netrápí, neboť drobné cetky nejsou to, po
čem prahnete.
Místo, kde dříve stával chrám, označuje jen skupina
strážných soch. Jsou sešlé věkem, ale v poledním žáru
vypadají, jako by žily svým vlastním životem. A snad
tomu tak i je, neboť, dle pověstí, se používaly ve
skrytém chrámu ke vstupnímu rituálu.

Nestvůry
Ariad. Arachyury. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti Ariad do Alkovny na naznačené místo. Umísti
arachyury do Jezírka. Umísti volitelnou skupinu na
Kamenitou stezku.
Hrdinové umístí své figurky na Hřbitov na unikátní
políčka označená „X“.
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Vezmi 1 modrý, 1 červený, 1 zelený a 1 bílý žeton cíle.
Zamíchej je dohromady a rozmísti je lícem dolů na
mapu na naznačená políčka. Ke každému žetonu cíle
polož 5 žetonů zranění. To budou strážci.
Hrdinové ovládají svého spojence.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Na začátku dobrodružství není Alkovna spojena se
zbytkem mapy. Aby se do ní hrdinové dostali, musí
objevit Vchod do Alkovny. Navíc musí hrdinové
objevit i Východ, aby mohli odejít z mapy (viz „Léčení
strážců“).

PRASTAŘÍ STRÁŽCI
Žetony cílů představují v tomto dobrodružství sochy
strážců. Strážci mohou být ovlivněni útoky nestvůr
a mohou být cílem těchto útoků, avšak neutrží žádné
z útoků ani schopností hrdinů. Každý strážce začíná
dobrodružství s utrženými 5 .

Strážce
Zdraví: 20		

Rychlost: 0

Obrana:
Pokud strážce utrží
rovné jeho zdraví, je odhalen
jeho žeton cíle. Pokud je modrý nebo červený, je strážce
zničen a žeton cíle se odhodí. Pokud je žeton cíle bílý,
nahraďte odpovídající mapový díl sousedící s Alkovnou
dílem Vchod. Pokud je žeton cíle zelený, nahraďte
odpovídající mapový díl sousedící s Alkovnou dílem
Východ.
Pokud mají dva strážci zdraví 0 a vládce zla stále
nezvítězil (viz „Vítězství“), umístí vládce zla Ariad na
volné políčko sousedící s jedním strážcem se zdravím 0.

Hrdina sousedící se strážcem může jako akci provést
akci odpočinek, aby utržil libovolný počet . Za každé
2 utržené si strážce obnoví 1 . Navíc pokud hráči
ovládají Serenu, strážce může být ovlivněn její schopností
uklidňující vzezření. Hrdinové mohou k vyléčení strážců
použít také léčivou vodu z Jezírka (viz „Posvátná voda“).
Pokud má žeton cíle méně než 5 žetonů zranění, je strážce
odhalen. Pokud je modrý nebo červený, zůstává na svém
místě. Pokud je žeton cíle bílý, nahraďte odpovídající
mapový díl sousedící s Alkovnou dílem Vchod. Pokud
je žeton cíle zelený, nahraďte odpovídající mapový díl
sousedící s Alkovnou dílem Východ. Odhalení strážci mají
také zvláštní schopnosti (viz „Moc strážců“).

POSVÁTNÁ VODA
Hrdina s vodou na svém nebo sousedícím políčku může
jako akci nabrat 1 lahvičku vody. Hrdina s hodnotou
3 nebo více může během stejné akce nabrat o 1
lahvičku více. Položte žetony hrdiny na tabulku hrdiny,
abyste naznačili, kolik lahviček vody daný hrdina nese.
Nestvůra útočící na hrdinu nesoucího lahvičku vody
může zaplatit 1 a odstranit 1 lahvičku vody, pokud
hrdina při útoku utrpěl alespoň 1 .
Hrdina, který nese 1 nebo 2 lahvičky vody a sousedí
se strážcem může jako akci odhodit své žetony hrdiny
a hodit 1 červenou kostku moci za každý odhozený
žeton hrdiny. Strážce si obnoví tolik , kolik
padlo.

MOC STRÁŽCŮ
Odhalení strážci, kteří nejsou zničeni, se považují za
aktivní a získávají zvláštní schopnosti dle barvy svého
žetonu cíle. Pokud mudrc nebo průvodce utrží tolik ,
kolik je jeho zdraví, nebude už nadále aktivní.
• Bílý: strážce – mudrc umožní hrdinovi provést
jednou za tah zvláštní akci. Hrdina se může jako
akci podívat na horní 3 karty v balíčku karet
vládce zla. Poté všechny 3 karty buď vrátí zpět na
vrchol balíčku v libovolném pořadí, nebo všechny
3 umístí dospod balíčku v libovolném pořadí.
Dokud je navíc tento strážce aktivní, hrdina na
políčku sousedícím s tímto strážcem může zaplatit
2 body pohybu a umístit svou figurku na Vchod.
• Zelený: strážce – průvodce se může pohnout
během tahu až o 3 políčka v přímé linii. Dokud
je navíc tento strážce aktivní, mohou hráči odejít
z mapy přes díl Východ.
• Modrý: každý hrdina a spojenec ve vzdálenosti
do 3 políček od tohoto strážce – mírotvůrce
(včetně samotného mírotvůrce) získá do své
zásoby obrany 1 šedou kostku navíc.
• Červený: na konci tahu vládce zla provede strážce
– válečník jeden útok na dálku na nestvůru dle
volby hrdinů. Při tomto útoku hází 1 modrou
kostku útoku, 1 červenou kostku moci
a 1 zelenou kostku moci.

OBĚTOVÁNÍ SLUNCI
Hrdina nesoucí relikvii „Sluneční kámen“ může
na sousedícím políčku se strážcem jako akci vrátit
kartu této relikvie zpátky do krabice a umístit žeton
slunečního kamene na strážce. Tento hrdina hodí 3
červené kostky moci. Strážce si obnoví tolik ,
kolik
padlo. Navíc si tento strážce až do konce

dobrodružství přidá do své zásoby obrany 1 černou
kostku navíc.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
1 arachyuru do Jezírka, musí však dodržet limit skupiny
nestvůr.

Vítězství
Pokud všichni hrdinové odejdou z mapy přes díl
Východ, přečtěte nahlas následující:

Procházíte zářící stěnou a vstupujete do nejnádhernější
prostory, jakou jste kdy spatřili. Sochy, obraz y,
plastiky, ornamenty… bez počet ukázek umění
sudanyských řemeslníků a šperkařů pod freskami
vyzdobeným klenutým stropem. Všude jsou seskládány
hromady knih – všechna tajemství a záhady
zapomenutého města se zdají být na dosah ruky.
„Ale. Tak jste se sem nakonec dostali,“ v ozvěně je
slyšet za vámi ženský hlas. Než se stačíte otočit, náhlý
poryv síly vás vrhá z pět k východu, skrz bariéru, a vy
dopadáte na měkkou trávu venku.
Hrdinové zvítězili!
Pokud jsou zničeni válečník a mírotvůrce, přečtěte
nahlas následující:

Poslední socha se roz padá a vaši mysl prořízne vysoký,
pištivý výkřik. Něco tak hrůzného jste si nedokázali
přestavit. Vzduch před vámi se vlní a vy padáte k zemi.
Netrvá dlouho, a před vámi se objevují masivní stěny
nádherného chrámu.
Moc je rvána ze zbytků soch, točí se dokola v bláznivém
víru a pak je pohlcena tělem ženy, která stojí před
mohutnou katedrálou. Má zavřené oči a do těla jí
vstupuje energie.
Vládce zla zvítězil!
Nezávisle na tom, kdo zvítězil, přečtěte nahlas
následující:

Žena pozvedá paži a vykřikne temné zaklínadlo. Celý
chrám se s ohlušujícím rachotem rozlétá na kusy a vy
se vrháte do úkrytu před letícími kameny. Denní svit
začíná pohasínat. Nejprve to vypadá, že hustý oblak
prachu zakrývá slunce, pak si ale všímáte vláken, která
se sama splétají do husté sítě natažené přes sluneční
kotouč a tlumí jeho zář do matně oranžové.
„Tak je to mnohem lepší,“ říká žena a vzhlíží vzhůru,
nedbajíc na déšť kamenů neustále rozrývající sutiny
kolem ní. Obrací se k vám a vy z jišťujete, že její tělo
mění podoby. K vašemu překvapení a znechucení v nich
poznáváte několik lidí, se kterými jste se setkali: ženu
zachráněnou na počátku vašeho putování, prodavače
a služku z tábora či učence, který vám pomohl najít
několik svazků plných užitečných vědomostí. Je z jevné,
že tato žena vás nejen špehuje, ale i řídí vaše kroky.
„Jmenuji se Ariad,“ pokračuje a mění se na temnou
hrozivou krásku, „a vděčím vám za neocenitelnou
pomoc.“ Oči, které od slunce obrací k vám, má plné
hlubokého, chladného zla. „Ohromující, že? I když
chřadne, stále je tak... hřejivé,“ krčí rameny. „Nebude
snad život lepší, až zmizí docela?“ Váš nesouhlas
vyjadřujete tasením zbraní, ona si však jen povzdychne:
„Co se dá dělat. Škoda.“ Pohne nepatrně rukou, krátce
se zableskne a žena zmizí.

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.
Pokud zvítězili hrdinové, získávají 100 zlaťáků.
Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušenosti.
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Mezihra 2

Štěstí a sláva
Střetnutí 1
Jakmile je odhalen zelený žeton cíle, přečtěte nahlas
následující:

Podle toho, co jste objevili, nachází se podzemní
pokladnice sudanyských pokladů a tajemství přímo
před vámi, za bludištěm kroutících se chodeb.
U vchodu je zářícími literami vytesán do kamene
nápis „Nechť vězeň vede vaše kroky.“ Trochu vás
to zaráží, neboť žádný z vašich zdrojů o něčem
takovém nehovoří, ale je možné, že se jedná o jakýsi
zapomenutý návod na průchod labyrintem.
Nic v celém tmavém podzemí nenaznačuje, kdo nebo
co by tento vězeň mohl být. Vše vám však připomíná
přítomnost prastaré magie v těchto zdech. Lidé
Sudanye vládli dnům i nocem a bylo by tedy nesmírně
moudré dodržovat jejich zákony a rituály.

V rohu se choulí stará žena přikována ke zdi řetězem.
Oči má zakalené, slyší vás ale dobře. „Kdo je tam?“ ptá
se křehkým a tichým hlasem.
Nemáte vůbec žádnou představu, jak mohla tady dole
sama přežít. Vypadá tak trochu jako přízrak, sloužící
samotnému rituálu. Hmatatelná je ale víc než dost.
Když ji uvolňujete z řetězů, máte pocit, že její tělo váží
snad i více, než by mělo.

VĚZEŇ
Pokud hrdina nese vězně, má rychlost sníženou o 1. Pokud
zvedne vězně během pohybu, musí za to zaplatit 1 bod
pohybu (pokud to lze). Hrdinové si mohou předávat vězně
podle běžných pravidel pro výměnu předmětů. Navíc může
hrdina zaplatit 1 bod pohybu a položit vězně na své políčko.

Nestvůry
Ettini. 1 volitelná skupina (ne však velké nestvůry).

Příprava
Umísti ettiny do Pavoučího hnízda. Volitelná skupina
se během přípravy hry neumisťuje.

Hrdina na políčku s vězněm nebo na sousedícím políčku
může jako akci vězně zvednout. Pokud není vězeň nesen
hrdinou, může být cílem útoků nestvůr a tyto útoky
na něj mají vliv. Vězeň si nesmí žádným způsobem
obnovovat
a je imunní proti všem stavům.

Vězeň

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Vládce zla vezme 1 modrý, 1 červený, 1 zelený a 1
bílý žeton cíle a rozmístí je lícem dolů na mapu na
naznačená políčka. Zelený žeton cíle představuje vězně.
Hrdinové ovládají svého spojence.

Zdraví: 5 za hrdinu

Rychlost: 0

Obrana:

Hrdina sousedící s žetonem cíle ležícím lícem dolů může
jako akci tento žeton odhalit (nechá ho na jeho původním
políčku) a vyhodnotit efekt podle barvy žetonu:
• Bílá: vládce zla ihned umístí 1 běžnou nestvůru
z volitelné skupiny nestvůr na volné sousedící
políčko k tomuto žetonu cíle.

Jakmile hrdinové vězně odhalí, mohou odejít z mapy
přes díl Východ.
Pokud je na začátku tahu vládce zla hrdina nebo
nestvůra na sousedícím políčku k odhalenému
modrému žetonu cíle, může vládce zla umístit 1 ettina
na sousedící políčko k modrému žetonu cíle, musí však
dodržet limit skupiny nestvůr.

• Zelená: hrdina, který tento žeton odhalil, si ho
položí na svou tabulku hrdiny. Nyní nese vězně.
Poté odhalte a odhoďte všechny zbývající žetony
cílů.

Vchod

Vězeň
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Pavoučí
hnízdo
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Vítězství
Pokud všichni hrdinové odejdou z mapy přes díl Východ
a jeden z nich nese vězně, přečtěte nahlas následující:

„Děkuji, nastokrát děkuji,“ říká stařena, když ji
provádíte nekonečnými chodbami. Vypadá to, že
chodíte v kruzích, ona ale neustále opakuje: „Už
jsme skoro tam. Necítíte to? Přímo před námi. Tři…
tři k otevření.“ Netušíte, co to má znamenat, ale
pokračujete dále.
V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!

Krev se valí slepé ženě z ran a vsakuje se do roztrhaných
hadrů, které má na sobě. Rozsekáte příšery, které se
kolem ní rojí, je ale pozdě, její zranění jsou smrtelná.
Slabě kyne paží, abyste se sklonili k jejím ústům.
„Najděte dveře…“ chrčí. „Tři zámky… první
klíč… pohřbený… sledujte… zna… znamení…“
Zkroucenými zkrvavenými prsty svírá amulet se znakem
ve tvaru pavouka. „Znamení…“ šeptá s posledním
dechem a její tělo se před vašimi zraky vpíjí do kamenné
podlahy.
Projít zbytkem labyrintu bez průvodce není tak těžké,
jak se na první pohled zdálo. Chlad a temnota tunelů na
vás nicméně těžce doléhá a vy se stále dokola zabýváte
myšlenkou, co měl tento podivný rituál znamenat a jaké
budou následky vašeho selhání.
V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

• Modrá: hrdina spustil poplach. Vládce zla může
ihned umístit 1 ettina na volné sousedící políčko
k tomuto žetonu cíle.
• Červená: vládce zla ihned umístí 1 nestvůru
z volitelné skupiny nestvůr na volné sousedící
políčko k tomuto žetonu cíle.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
1 nestvůru z volitelné skupiny na Vchod, 1 běžnou
nestvůru z volitelné skupiny na sousedící políčko
s bílým žetonem cíle a 1 nestvůru z volitelné skupiny na
sousedící políčko s červeným žetonem cíle, musí však
dodržet limit skupiny nestvůr.

Pokud je vězeň poražen, přečtěte nahlas následující:

POPLACH

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

Na začátku každého svého dalšího tahu poté, co byl
spuštěn poplach, umístí vládce zla do své herní oblasti
1 žeton únavy. Pokud má ve své herní oblasti 3 žetony
únavy, všechny žetony cílů jsou ihned odhaleny
a vyhodnoceny. Pokud je odhalen zelený žeton cíle,
zůstává na svém původním políčku.

Mezihra 2

Štěstí a sláva
Střetnutí 2

TŘI ZÁMKY
V místnosti, do které jste vstoupili, se nachází
mnoho dveří a vy nemáte ani tušení, které vedou do
sudanyské pokladnice. Všechny vypadají stejně až do
posledního malého ornamentu a nad každými z nich
je v portálovém oblouku vytesán nápis „Mějte se na
pozoru!“
Přesně jak stará žena říkala, dveře jsou zamčené třemi
zámky. Tenhle starý rituál vás už opravdu unavuje, ale
nezbývá než v něm pokračovat, abyste dosáhli svého cíle.

Nestvůry
Ettini. 1 volitelná skupina. 1 volitelná skupina malých
nestvůr (ne však velké nestvůry).

Příprava
Umísti volitelnou skupinu do Chodby. Umísti
volitelnou skupinu malých nestvůr na Schodiště.
Vezmi 4 žetony hledání, nezávisle na počtu hrdinů.
Nahraď jeden z těchto žetonů unikátním žetonem
hledání. Zamíchej žetony dohromady a rozlož je na
mapu na naznačená místa. Žádný hráč by neměl vědět,
kde leží unikátní žeton hledání.
Vezmi 3 červené žetony cílů a 1 modrý žeton cíle
a zamíchej je dohromady lícem dolů. Pokud zvítězil ve
střetnutí 1 vládce zla, umístí tyto žetony lícem dolů na
mapu na naznačená místa. Žádný hráč by neměl vědět,
kde leží který žeton.
Pokud zvítězili ve střetnutí 1 hrdinové, umístěte tyto
žetony cílů lícem dolů do herní oblasti vládce zla (viz
„Hledá se: živý nebo mrtvý“). Hrdina, který odnesl
vězně z mapy, ho pořád nese. Nahraďte zelený žeton
cíle žetonem vesničana.
Hrdinové ovládají svého spojence.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Na začátku každého svého tahu umístí vládce zla do své
herní oblasti 1 žeton únavy. Pokud vládce zla zvítězil
ve střetnutí 1, musí shromáždit 7 žetonů únavy. Pokud
zvítězili hrdinové, musí shromáždit 8 žetonů (viz
„Vítězství“).

HLEDÁ SE: ŽIVÝ NEBO MRTVÝ

Skrytý průchod je zapečetěn třemi zámky.
Hrdina nesoucí buď vězně, nebo modrý žeton cíle
může na sousedícím políčku se skrytým průchodem
jako akci odhodit zelený žeton cíle.
Červený zámek musí být zničen. Hrdinové na sousedícím
políčku se skrytým průchodem můžou zaútočit na dveře,
jako kdyby to byla nestvůra. Zámek má 5 bodů zdraví za
hrdinu a hází na obranu 1 černou kostkou. Jakmile utrží
tolik , kolik je jeho zdraví, červený žeton cíle odhoďte.
Bílý zámek vyžaduje posloupnost testů atributů.
Hrdina na sousedícím políčku se skrytým průchodem
může jako akci provést test . Pokud uspěje, položí
svůj žeton hrdiny poblíž dveří. Toto opakujte pro test
a
, po provedení akce a úspěchu v testu hrdina
položí svůj žeton hrdiny vedle dveří. Jakmile jsou
u dveří tři žetony hrdinů, bílý žeton cíle odhoďte.

ROZBITÍ SLUNEČNÍHO KAMENE
Hrdina nesoucí relikvii Sluneční kámen může na
sousedícím políčku se skrytým průchodem vrátit kartu
této relikvie do krabice a buď odstranit první zámek,
udělit 10
druhému zámku, nebo automaticky uspět
v jednom z testů třetího zámku. Toto nevyžaduje akci.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
1 nestvůru z volitelné skupiny malých nestvůr na
Vchod, musí však dodržet limit skupiny nestvůr. Pokud
jsou všechny dveře kromě skrytého průchodu otevřené,
může také na jedno z unikátních políček označených
„X“ umístit 1 ettina.

Vítězství
Pokud jsou všechny tři zámky odhozeny, přečtěte
nahlas následující:

Poslední zámek povoluje, dveře se otvírají a poryv
větru vás sráží na kolena. „Nuže. Ne dokonalé, ale
vyhovující,“ oz ývá se hlas za vámi. Otáčíte se a vidíte
slepou stařenu stát nezraněnou na nohách.

Pokud má vládce zla ve své herní oblasti 7 žetonů únavy
(8, pokud hrdinové vyhráli střetnutí 1), přečtěte nahlas
následující:

Těžké dveře vyletí z pantů a roztříští se na třísky
a kovové úlomky. „Vynikající,“ říká slepá stařena,
která, nezraněna a vz přímena, prochází kolem vás ke
vchodu. Když se otočí, pousměje se.
Vládce zla zvítězil!
Nezávisle na tom, kdo zvítězil, přečtěte nahlas
následující:

Stařena několikrát mění podobu. „Nezdám se vám
povědomá?“ ptá se a k vašemu překvapení je tomu
tak. Poprvé jste ji potkali v roli zajatkyně goblinů
a později jako několik dalších osob během vašeho
putování. „Tupé nástroje,“ mává k vám rukou v parodii
na představování, „Ariad. Ariad, tupé nástroje,“
pokračuje v dramatu a směje se, zatímco její tělo se mění
na podobu krásné, ale zlobou naplněné mladé ženy.
„Cítíte to?“ ptá se. „Je zde uchována moc nad dnem
a nocí. Vřelé díky za to, že jste mi ji pomohli nalézt.“
Otáčí se z pět k rozbitým dveřím a za ní vidíte nikoliv
zářící kupy pokladů, nýbrž pochmurnou kryptu
naplněnou řadami pohřebních uren. Než se stačíte
vz pamatovat, Ariad ostře tleskne dlaněmi a vzduch
kolem vás zaplňuje hřmot.
Celá řada místností se začíná hroutit, a vy prcháte,
jak nejrychleji dovedete, směrem k východu z podzemí,
zatímco se vám zem chvěje pod nohama a vše se roz padá.
Těsně před tím, než vám těžké balvany zatarasí vchod,
vybíháte udýcháni do slunného odpoledne. Snažíte se
zorientovat a lapáte po dechu. Není to ale přemírou
námahy. Podíváte se vzhůru a vidíte, že samo slunce
chřadne a jeho zářící kotouč tmavne do temně oranžové,
jak se dala do pohybu temná, doposud spící magie.
Nemáte sebemenší pochybnost o tom, kdo je za to
zodpovědný.

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.
Pokud zvítězili hrdinové, získávají 100 zlaťáků.
Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušenosti.

Hrdinové zvítězili!

Vchod

Pro vězně platí stejná pravidla jako ve střetnutí 1.
Pokud je vězeň poražen, umístěte žetony cílů z herní
oblasti vládce zla na mapu na naznačená políčka.

23B
Chodba

Hrdina na sousedícím políčku s žetonem cíle ho jako
akci může odhalit. Pokud je žeton červený, odhodí se
bez efektu. Pokud je žeton modrý, umístí se na tabulku
daného hrdiny, který ho nadále nese.

SKRYTÝ PRŮCHOD
Dveře nelze normálně otevírat ani zavírat.
Pokud hrdna nebo spojenec odhalí unikátní žeton
hledání, táhne kartu hledání jako obyčejně. Navíc dveře
sousedící s tímto žetonem představují skrytý průchod
a všechny ostatní dveře se ihned otevřou. Poblíž
skrytého průchodu položte 1 zelený, 1 červený a 1 bílý
žeton cíle. To budou 3 zámky (viz „Tři zámky“).

39B
Schodiště

Skrytý průchod
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Srdce divočiny
Střetnutí 1

Pokud chcete zastavit Ariadin rituál temnoty, musíte
se na to náležitě připravit. Již dříve jste zaslechli
pověsti o mocném magickém předmětu, který se
skrývá v divočinou pohlcené části města. Zprávy
cestovatelů vykreslují děsivý obraz tohoto místa –
mnozí, kteří sem vstoupili a hledali tuto relikvii,
prchli v hrůze, nebo zmizeli beze stopy...
Veškeré rostlinstvo v této městské čtvrti překypuje
životem. Bujná zeleň roste všude, některá je
dokonce dost vnímavá na to, aby po vás chňapala,
když procházíte kolem. Mnoho děsivých zkazek
od pocestných popisuje krvelačné rostliny schopné
drtit kosti, a jak pokračujete dále pod stále hustší
a hlubší listoví, začínáte jim věřit.
Jeden učenec navrhl způsob, jakým se může cestovatel
přizpůsobit takto útočnému podrostu. Jeho traktát
popisuje zvláštní odrůdu révy, která obsahuje
ochrannou esenci a která je k nalezení v podzemních
tunelech – pak ovšem traktát končí a všechny zbylé
strany jsou potrhány a pokryty krví.
Vcházíte do zarostlého ústí jednoho z těchto tunelů.
Vrstva propletených popínavých rostlin se táhne
po stropě a pod hustým příkrovem jsou stěží vidět
odstíny popraskaného kamene a půdy. Snad zde
naleznete zmiňovanou esenci. Podle toho, co jste viděli
z rostlinstva na povrchu, ji určitě budete potřebovat.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

Vítězství

Zombie sousedící s výhonkem révy na něj může jako
akci začít šplhat. Pokud to udělá, položte vedle její
figurky 1 žeton únavy jako značku jejího postupu.
Pokud má zombie u sebe 3 žetony únavy, odstraňte
zombie z mapy a umístěte 2 žetony únavy do herní
oblasti vládce zla.

Pokud na mapě nejsou žádné žetony cílů, přečtěte
nahlas následující:

V jednu chvíli může na jeden výhonek révy šplhat
pouze jediná zombie, pokud je však šplhající zombie
poražena nebo odstraněna z hracího plánu díky svému
postupu, může na daný výhonek začít šplhat jiná
zombie. Pokud zombie šplhá, nesmí provést akci pohyb
a ignoruje veškeré herní efekty, které by ji přesunuly.
Hrdinové mohou na šplhající zombie útočit, přičemž
počítají dosah a vedou linii výhledu na její původní
políčko. Pokud má zombie vedle sebe alespoň 1 žeton
únavy, nelze na ni útočit na blízko, kromě případů, kdy
má zbraň schopnost dlouhý dosah.

VYTRŽENÍ VÝHONKU
Hrdina nebo spojenec na sousedícím políčku s žetonem
cíle může jako akci odstranit žeton z mapy a položit ho
na svou tabulku hrdiny, resp. tabulku spojence. Zombie
s alespoň jedním žetonem únavy může pokračovat na
tomto výhonku ve šplhání, dokud nezíská 3 žetony
únavy nebo dokud není poražena.

Uprostřed pobitých nemrtvých rozhrnete tepající révu
a sbíráte voňavou šťávu, která se z ní řine. S úšklebky
si tekutinu v tlusté vrstvě roztíráte všude po těle
a doufáte, že vás skryje před útočnou květenou na
povrchu.
V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!
Pokud jsou v herní oblasti vládce zla 2 žetony únavy na
každého hrdinu, přečtěte nahlas následující:

Poslední nemrtvý šplhá po podrostu až nahoru a mizí
z dohledu. Drahocenná réva se scvrkává a hnije a za pár
okamžiků všechno rostlinstvo kolem šustí a chvěje se.
Po celém podzemí zaznívá ostré kvílení a vy nemeškáte
a prcháte k východu.
V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!
Za každý žeton cíle na tabulce hrdiny nebo spojence
může hrdina odhodit žeton cíle a umístit žeton hrdiny
na svou tabulku hrdiny jako připomínku, že během
střetnutí 2 nese výhonek révy. Vládce zla si do střetnutí
2 ponechá ve své herní oblasti všechny získané žetony
únavy.

POSILY

Nestvůry
Zombie. Arachyury. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti na Východ tolik běžných zombie, kolik je ve hře
hrdinů. Umísti arachyury do Stoky. Umísti volitelnou
skupinu do Bortící se chodby.

Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
1 běžnou zombie na Východ. Nikdy však nesmí být na
mapě více než 4 běžné zombie současně. Dále může
umístit 1 arachyuru do Bortící se chodby, musí však
dodržet limit skupiny nestvůr.

Východ

Rozlož žetony cílů dle počtu hrdinů.
Umísti tolik žetonů cílů lícem dolů, kolik je ve hře
hrdinů. To budou výhonky révy.
Hrdinové ovládají svého spojence.

21B
Stoka

Vchod
Výhonek révy
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20B
Bortící se
chodba

Srdce divočiny
Střetnutí 2

Vybíháte z podzemí a uhýbáte před obrovským
úponkem dříve, než vás začne považovat za hrozbu.
Před sebou zahlédnete monumentální schodiště zalité
jasným barevným světlem – vede z nádvoří zarostlého
dalšími bičovitými úponky. Dříve než si všimnete
zdroje světla, průhled bleskově zarůstá trnitá réva,
která se splétá do neprostupné zábrany.
Vaši pozornost upoutají ječivé skřeky. Vyrážíte po
jiné cestě a brzy zahlédnete goblina, kterak se zmítá
a mlátí kolem sebe v objetí dalšího úponku. Další
goblini pobíhají kolem, sekají do rostliny a vyskakují,
aby toho nešťastníka zachytili. Vše nadarmo.

ve vzdálenosti do 2 políček. Přitom hází 1 modrou
kostku útoku a 1 červenou kostku moci. Pokud figurka
utrží z útoku visícího úponku alespoň 1 , je otrávena.
Pokud je hrdina, spojenec nebo nestvůra na políčku
sousedícím s úponkem, může ho jako akci odstranit
z mapy. Visící úponky jsou pro potřeby pohybu
a vedení linie výhledu považovány za překážky.
Hrdina nesoucí výhonek révy (žeton hrdiny na tabulce
hrdiny ze střetnutí 1) nikdy visící úponek nevydráždí.
Avšak takový hrdina je také cílem útoku úponku,
pokud ho vydráždí někdo jiný. Výhonky révy si
hrdinové v tomto úkolu nesmí vyměňovat.

POSKVRNĚNÁ PŮDA

Nestvůry
Goblini lučištníci. Měnivci. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti gobliny lučištníky do Jezírka. Umísti měnivce
na Hřbitov. Volitelná skupina se během přípravy hry
neumisťuje.
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Umísti 1 bílý žeton cíle lícem nahoru na mapu na
naznačené políčko. To bude srdce divočiny.
Umísti 10 žetonů cílů lícem dolů na naznačená políčka.
To budou visící úponky.
Hrdinové ovládají svého spojence.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

Pokud je nestvůra se symbolem výskytu „prokletá
místa“ v Opuštěné zahradě, může se jako akci obětovat.
Pokud to udělá, je odstraněna z mapy a vládce zla
umístí do své herní oblasti 2 žetony únavy. Pokud se
obětovala velká nestvůra, umístí namísto toho 4 žetony
únavy.
Nestvůry obětované tímto způsobem jsou odstraněny
z dobrodružství a položí se stranou. Tyto nestvůry se při
umisťování posil již nesmí vrátit do hry.

Vítězství
Pokud hrdina zvedne srdce divočiny, přečtěte nahlas
následující:

Před vámi leží nádherná zářící sféra a ve svých
myšlenkách slyšíte něžnou osvěžující melodii. Berete
opatrně rosetu do rukou. Píseň neutichá, když rosetu
opatrně odnášíte. Zbytek Ariadiných poskoků před
vámi prchá a vy máte dojem, že potemnělé slunce září po
vašem vítězství o něco jasněji.
Hrdinové zvítězili!
Pokud jsou v herní oblasti vládce zla 4 žetony únavy na
hrdinu, přečtěte nahlas následující:

Odporný dusivý závan rozkladu naplňuje okolí. Během
pár okamžiků všechna zeleň kolem vás uvadá, scvrkává
se a mění barvu do odstínů šedé. Plazíte se z pět, abyste
unikli z tohoto strašného pole smrti a zmaru, a skrz
umírající podrost vidíte, co se stalo s relikvií. Z malé
sféry na ornamentálním podstavci nyní vyzařují temné
proudy síly.
Ze země všude kolem se vynořují četné poloshnilé pařáty
a vše, co jste předtím poslali na smrt, se vrací k životu
s tuctem dalších mrtvol. Nepřátel je příliš mnoho a vy
jste zraněni a přiotráveni. Jediné, co tedy zbývá, je útěk.

POSILY

Vládce zla zvítězil!

Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
2 gobliny lučištníky do Jezírka, musí však dodržet limit
skupiny nestvůr. Na konci každého svého tahu může
vládce zla umístit 2 měnivce nebo 1 nestvůru z volitelné
skupiny na Hřbitov, musí však dodržet limity skupin
nestvůr.

Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.

Odměny
Pokud zvítězili hrdinové, získávají relikvii „Živoucí
srdce.
Pokud zvítězil vládce zla, získává relikvii „Padlé srdce“.

Porost sousedící s bílým žetonem cíle nelze projít ani
odstranit z mapy podle běžných pravidel. Aby se hrdinové
dostali k srdci divočiny, musí tento porost zničit.
Hrdina nebo spojenec na políčku sousedícím
s porostem může na porost zaútočit, jako kdyby to
byla nestvůra. Porost má 8 zdraví na hrdinu, ale nehází
žádné kostky obrany. Na konci každého tahu vládce zla
si porost obnoví všechna . Jakmile utrží porost tolik
, kolik má zdraví, odstraňte ho z mapy.

12A
Jezírko

14A
Hřbitov

Hrdina sousedící s bílým žetonem cíle ho může poté,
co byl porost odstraněn z mapy, jako akci zvednout.

VISÍCÍ ÚPONKY
Pokud se na konci každého tahu vládce zla ve vzdálenosti
do dvou políček od visícího úponku nachází hrdina,
spojenec nebo nestvůra, úponek vydráždí. Vydrážděný
úponek zaútočí na každého hrdinu, spojence a nestvůru

Srdce divočiny

26A
Opuštěná
zahrada

38A
Prokleté
tůně

Visící úponky
Vchod
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Nechť je pravda pohřbena
Střetnutí 1

Přihlouplý král všech goblinů nemá vůbec ponětí,
do čeho se to dostal, a přece jej znovu potkáváte při
průzkumu Sudanye. Pracuje na nějakém podivném
úkolu, který má nepochybně podpořit Ariadiny šílené
úklady.
Pomoci tomuto brutálnímu stvoření se vám sice z celého
srdce příčí, ale přeci i někdo tak tvrdohlavý jako on
musí pochopit, že všechno zlato a bohatství světa mu
bude k ničemu, když každý včetně něj zemře. Pokud
tedy vůbec nějakou odměnu dostane.
Vidíte, jak se lopotí s těžkým černým řetězem, který
táhne směrem k hluboké průrvě na druhé straně
místnosti. Mezi články řetězu se přelévá temná moc.
I když si nejste jisti, kvůli čemu se Splig vlastně
pachtí, v žádném případě nesmí uspět.

Nestvůry
Splig. Goblini lučištníci. Zombie. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti Spliga do Chodby na naznačené místo.
Umísti gobliny lučištníky do Chodby. Umísti zombie
a volitelnou skupinu do Zřícené místnosti.
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Polož 1 zelený žeton cíle lícem nahoru na naznačené
místo. To bude začátek řetězu.
Polož 1 bílý žeton cíle lícem nahoru na naznačené
místo. To bude konec řetězu.
Polož 3 žetony cílů lícem dolů na naznačená místa. To
budou články řetězu.
Všechny zbývající žetony cílů polož lícem dolů do
zásoby poblíž herní oblasti vládce zla.
Hrdinové ovládají svého spojence.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

POSILY

V tomto střetnutí platí pro Spliga stejná pravidla pro
porážku jako u hrdinů (když je poražen, je omráčen
a když je aktivován, může se jako akci vzpamatovat).
Jakmile je Splig poražen, umístěte žeton únavy na jeho
žeton jako připomínku jeho porážky.

Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
buď 1 lorda goblinů lučištníků nebo až 2 běžné gobliny
lučištníky do Chodby, musí však dodržet limit skupiny
nestvůr.

Jakmile se Splig vzpamatuje, přečtěte nahlas následující:

Zášleh temné síly se zapraštěním probíjí zeď a udeří do
ležícího těla krále goblinů. „Vstávej, ty obrovitý hňupe,“
zní Ariadin rozhořčený hlas místností. Splig se třese
pod poryvem zlé moci, která ho staví na nohy, potácí se
a zmateně mrká. Přestože je nejistý v kolenou, ohýbá se
znovu k zemi a opět pozvedá řetěz.

ŘETĚZ
Pokud je Splig na políčku sousedícím s bílým žetonem cíle,
jako akci může zatáhnout za řetěz. Pokud to udělá, vládce
zla posune bílý žeton cíle na prázdné sousedící políčko
(i přes okraj převýšení). Poté vládce zla položí 1 žeton cíle
lícem dolů na políčko, ze kterého se bílý žeton cíle přesunul.
Políčko obsahující článek řetězu blokuje pohyb pro
všechny figurky kromě Spliga, avšak neblokuje linii
výhledu. Políčko se začátkem nebo koncem řetězu
neblokuje ani pohyb ani linii výhledu.
Pokud je na konci tahu vládce zla Splig na políčku
sousedícím s koncem řetězu a není omráčen, může
přesunout každý článek řetězu na libovolné políčko.
Všechny přesunuté články řetězu musí však tvořit spojitou
řadu sousedících políček mezi začátkem a koncem řetězu.
Pokud vládce zla přesune článek řetězu na políčko
s hrdinou, musí tento hrdina provést test
. Pokud
uspěje, může se přesunout na sousedící volné políčko.
Pokud neuspěje, utrží 2
a vládce zla ho může
přesunout na sousedící volné políčko. Pokud vládce zla
přesune článek řetězu na políčko s nestvůrou, musí tuto
nestvůru přesunout na sousedící volné políčko.

Článek řetězu

Splig

Konec řetězu

Začátek řetězu

29B
Chodba
Vchod
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Vítězství
Pokud jsou na začátku libovolného tahu vládce zla
všechny nestvůry z volitelné skupiny poraženy a Splig je
také poražen, přečtěte nahlas následující:

Temným bleskem nesená zlá magie opět zasahuje Spliga,
který leží v bezvědomí, ale tentokrát se neděje zhola nic.
„Jaké zklamání,“ zní ozvěna Ariadina hlasu. Místnost
na moment potemní a poryv síly vrhá Spliga do vzduchu
směrem k průrvě. Nebohý goblin, stále bez sebe, mizí
v bezedné propasti.
V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!
Pokud jsou na začátku tahu vládce zla současně Splig
a konec řetězu na unikátním políčku označeném „X“,
přečtěte nahlas následující:

Splig třímající černý řetěz přichází k okraji průrvy.
Chvíli přes rameno sleduje vaši šarvátku s Ariadinými
nohsledy. Křičíte na něj, ať zadrží. Král všech goblinů
se ale s nechápavým výrazem otáčí z pět k propasti.
Potřesením hlavy si dodává odvahu a slézá dolů, do
bezedné temnoty.
V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

4B
Zřícená
místnost

Nechť je pravda pohřbena
Střetnutí 2

Nechápete, proč Spligovi vůbec nedocházejí Ariadiny
strašlivé úmysly. Vypadá to, že se soustředí pouze na
její falešný příslib štědré odměny. Zbít ho do bezvědomí
k ničemu nevedlo, možná je tedy na čase zkusit mu
to vysvětlit po dobrém. Je to sice bláznivá myšlenka,
nicméně Ariad nad ním zjevně nemá bezprostřední
nadvládu. Pokud jej dokážete přesvědčit, co má Ariad
skutečně v úmyslu, možná by ji přestal poslouchat.
Následujete goblina dolů do propasti, jejíž strmý spád rychle
přechází do méně příkrého klesání. Kamenitý povrch je
ovšem vlhký a slizký a dosahuje sem pouze matná záře
osvětlující tunely pod vámi. Jediný chybný krok znamená
velmi dlouhý pád. Zatímco se opatrně posunujete dolů,
slyšíte krále všech goblinů kdesi pod vámi mumlat něco
o obrovském bohatství a proklínat namáhavý sestup.

vládce zla a vládce zla ho nesmí ovládat (kromě použití
karty „Pečeť temnot“ a podobných efektů).
Pokud hrdinové přemluví Spliga, přečtěte nahlas
následující:

„Co, zabije slunce?“ škrabe se Splig na hlavě. „A to
jako že nedostanu zlato?“ Několika dalšími ostrými
slovy mu vtloukáte do palice, že nejen nedostane
zaplaceno, ale on i vše živé zahyne ve věčné temnotě,
která bude následovat.
Trudná skutečnost této situace se mu konečně uhnízdila
v natvrdlé hlavě, ale než můžete pokračovat v konverzaci
na toto téma, náhle skočí goblinovi na záda pavouk
a zarývá mu kusadla do krku. Splig poulí oči,
ječí a odhazuje netvora stranou, ale z děr ve zdech
vyhřezávají další a další.

PÁD

Nestvůry
Splig. Jeskynní pavouci. Arachyury. Mrchožraví draci.

Příprava
Pokud zvítězili ve střetnutí 1 hrdinové, umísti Spliga
do Pavoučího doupěte na naznačené políčko. Pokud ve
střetnutí 1 zvítězil vládce zla, umísti Spliga do Trůnního
sálu na naznačené políčko. Umísti jeskynní pavouky na
Východ nebo na libovolné unikátní políčko označené
„X“. Umísti arachyury do Pavoučího doupěte. Umísti
mrchožravé draky do Trůnního sálu.
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Umísti 3 žetony cílů lícem dolů na mapu na naznačená
políčka. To budou klíče od pokladnice.
Hrdinové ovládají svého spojence.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Dokud je Splig pod kontrolou vládce zla, nemůže utržit
ani být poražen.
Podlaha je v tomto dobrodružství velice strmá. Pokud
provede hrdina akci pohyb, získá pouze 1 bod pohybu
nezávisle na své rychlosti nebo schopnostech. Pokud
provedou akci pohyb spojenci nebo pomocníci, získají
body pohybu dle své rychlosti jako obyčejně, avšak
mohou ve svém tahu provést pouze jedinou akci pohyb.
Všechny nestvůry se pohybují normálně.
Pokud Splig sousedí s žetonem cíle, může jako akci
umístit tento žeton na svou kartu velitele. Kdykoli také
může odejít z mapy přes díl Východ.

PŘEMLOUVÁNÍ SPLIGA
Pokud je hrdina na políčku sousedícím se Spligem,
může ho jako akci začít přemlouvat. Pokud to udělá,
Splig musí provést test . Pokud je hrdinova
vyšší
než Spligova, přidá si Splig 1 k výsledku za každý
bod, o který je hrdinova
vyšší než jeho. Pokud je
hrdinova
nižší než Spligova, odebere Splig 1 od
výsledku za každý bod, o který je hrdinova
nižší
než jeho.

Během tohoto dobrodružství hrdinům neustále hrozí
kvůli strmé podlaze pád. Pád může nastat v těchto
případech:
Volba hrdiny: hrdina se rozhodne během svého
tahu spadnout. Tah tohoto hrdiny končí ihned
poté, co vyhodnotí svůj pád.
Porážka: jakmile je hrdina poražen, vymění svou
figurku za žeton a poté ho posune podle pravidel
pro pád (viz dále).
Zranění: pokud hrdina utrží jakýkoliv počet ,
musí provést test . Pokud neuspěje, ihned padá.
Pomocníci a spojenci tento test nemusí při utržení
provádět.
Pokud hrdina spadne, ihned přesune svou figurku
v přímé linii ve směru šipky vedle mapy (dolů). Pád je
přerušen, pokud není v uvedeném směru další volné
políčko nebo je další políčko blokováno. Při pádu se
hrdina nesmí pohnout přes ostatní hrdiny, spojence ani
Spliga. Padající hrdina se může pohnout přes nestvůry.

Vítězství
Pokud je Splig ovládán hrdiny a odejde z mapy přes díl
Východ, přečtěte nahlas následující:

Splig drtí o zeď posledního pavouka, který blokuje
cestu k východu. Má zachmuřený výraz a celý výstup
podzemním tunelem k povrchu si něco rozčileně mumlá
pod vousy. Když dorazíte na čerstvý podvečerní vzduch,
otočí se k vám. „Nemyslete si, že vám něco dlužím,“
štěkne, protahuje se kolem vás a odbíhá.
Hrdinové zvítězili!
Pokud Splig odejde z mapy přes díl Východ a má
přitom na své kartě velitele 3 žetony cílů, nebo pokud
je Splig poražen, přečtěte nahlas následující:

Král goblinů je obklíčen bez počtem pavouků a z výrazu
jeho tváře lze přečíst vědomí blížící se smrti. Splig se obrací
k vám, oči plné strachu, a křičí: „Pomozte mi!“, zatímco
horda obřích členovců zakrývá jeho tělo. Bojujete, abyste se
dostali na dosah a mohli bláznivého goblina zachránit, ale
přes zástup Ariadiných zrůd neprorazíte.
Zoufalý boj pokračuje a vy zahlédnete už jen veliký,
škubající se kokon, tažený úzkým tunelem pryč. Z otvorů
ve zdech vylézá stále více pavouků a vám nezbývá než
ustoupit, aby vás nepotkal podobný osud.
Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.
Pokud zvítězili hrdinové, získávají 150 zlaťáků.
Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušenosti.

Vchod

Ihned po pádu hrdina utrží 1
za každé políčko,
o které se při pádu přesunul. Může si přitom hodit na
obranu, jako kdyby to byl útok.
Pokud pád přerušila jiná figurka, také tato figurka
obdrží 1
za každé políčko, o které se hrdina při pádu
přesunul. Může si přitom hodit na obranu, jako kdyby
to byl útok.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
2 jeskynní pavouky na Východ a/nebo na libovolná
unikátní políčka označená „X“, musí však dodržet limit
skupiny nestvůr.

1B
Trůnní sál

15B
Pavoučí
doupě

Splig

Navíc pokud provádí Splig test , odebere 1 od
výsledku za každého sousedícího jeskynního pavouka.
Pokud Splig neuspěje, je do konce tohoto střetnutí
považován za figurku hrdiny. Od této chvíle se Splig
aktivuje na konci tahu posledního hrdiny a je ovládán
hráčem hrdiny, který odehrál svůj tah naposledy.
Dokud je Splig ovládán hrdiny, nesmí používat svou
schopnost „Mě ne!“. Splig se nadále neaktivuje v tahu

Klíč od pokladnice

Východ
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Fontána pochopení
Střetnutí 1

Při odkrývání tajemství zničeného města se nyní
zaměřujete na místo, které plesnivé pergameny popisují
jako „fontánu pochopení“. Některé pověsti naznačují, že
jde o sbírku knih, svitků a dalších textů, jiné ale tvrdí, že
je třeba brát název magického místa doslovně. Všechny
se ale shodují na jednom – místo existuje a představuje
souhrn sudanyského vědění. Nalezení takového zdroje
znalostí je nesmírně důležité pro získání většího povědomí
o městě, a pokud budete mít štěstí, i o skutečných
Ariadiných záměrech.
Při zkoumání podzemních tunelů vám najednou zhasínají
pochodně a zanechávají vás v černočerné temnotě. Všude
kolem vás slyšíte spěšné kročeje a otírají se o vás nezřetelné
postavy. Nakonec se ozývá zdušený výkřik.
Když znovu rozsvěcíte světlo, zjišťujete, že váš spojenec
zmizel, a vy spěcháte vpřed s myšlenkami na záchranu.
Proběhněte přes pár prázdných síní a narážíte na zavřené
dveře. V dřevěných trámcích je vyřezána jednoslovná
kostrbatá zpráva: „Zvolte!“

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

POSILY

Žetony spojenců se v tomto střetnutí nepovažují za
spojence, dokud nebudou očištěni. Dokud hrdinové
neodhalí unikátní žeton hledání, nesmí být spojenci
aktivování a nemohou utržit žádné .

Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
1 volucrixského plenitele na Východ, musí však dodržet
limit skupiny nestvůr. Pokud již byl očištěn spojenec,
může ho místo toho umístit na Vchod.

Pokud hrdina stojí po odhalení léku na políčku
sousedícím s žetonem spojence, může jako akci provést
test
. Pokud uspěje, je spojenec očištěn a nadále
pro něj platí běžná pravidla pro spojence.

Vítězství

Očištěn může být pouze jediný spojenec a hrdinové
získají po zbytek kampaně kontrolu nad očištěným
spojencem. Spojenec si ponechá všechny do této chvíle
získané karty dovedností spojenců.

OVLÁDNUTÍ SPOJENCŮ
Pokud má vládce zla na začátku svého tahu nestvůru
na políčku sousedícím s bílým nebo modrým žetonem
cíle, může spojence ovládnout.
Pokud nestvůra sousedí s bílým žetonem cíle, ovládne
Serenu. Pokud nestvůra sousedí s modrým žetonem
cíle, ovládne Raythena. Vládce zla může ovládnout
pouze jednoho spojence a nesmí ovládnout spojence,
který již byl očištěn.

Nestvůry
Volucrixští plenitelé. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti volucrixské plenitele do Jámy nestvůr. Umísti
volitelnou skupinu na Východ.
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů. Unikátní
žeton hledání je lék.
Umísti 1 červený žeton cíle lícem nahoru na naznačené
políčko. To bude červená páka.
Umísti 1 bílý žeton cíle a 1 modrý žeton cíle lícem
nahoru na naznačená políčka. To budou kameny
nadvlády.
Umísti na mapu oba žetony spojenců na naznačená
místa.

Po ovládnutí nahradí vládce zla žeton spojence
odpovídajícím žetonem velitele a vezme si odpovídající
kartu velitele. Ovládnutý spojenec se nyní považuje za
velitele ovládaného vládcem zla. Odhoďte oba kameny
nadvlády z mapy. Velitel může odejít z mapy přes díl
Východ.

ZÁVAL
Spojenec na políčku sousedícím s červenou pákou může
jako akci provést test
nebo
(dle volby hrdinů).
Pokud spojenec uspěje, hrdinové ve střetnutí zvítězili
(viz „Vítězství“).

Pokud byl poražen velitel nebo došlo k závalu, přečtěte
nahlas následující:

Místnost se otřásá, těžké kameny padají ze stropu
a zahrazují cestu za vámi. Mezerami v závalu vidíte
posedlého zajatce, jak se snaží stále drápat vpřed,
upíraje na vás zlověstný pohled. Snad porážka Ariad
vrátí nebožákovi jeho duši, zatím se ale musíte soustředit
na úkoly, které leží bez prostředně před vámi.
V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!
Pokud velitel odejde z mapy přes díl Východ, nebo
pokud je poražen spojenec, přečtěte nahlas následující:

Ariadina nová loutka se obrací z pět a pozoruje váš
nekončící zápas s krutými stvůrami. Snad jste v jejích
očích zahlédli záchvěv lítosti, snad střípek vracející se
svobodné vůle, ta chvíle však rychle pominula. Zajatec
mizí, a i když se bitva rychle kloní ve váš prospěch,
zdržení dává vašim nepřátelům ukrutný náskok.
V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!
Pokud nebyl očištěn žádný spojenec, ovládají hrdinové
spojence, který nebyl v tomto střetnutí ovládnut.
Vládce zla si ponechá kartu velitele toho spojence,
kterého ovládl. Pokud neovládl žádného spojence,
vezme si kartu velitele toho spojence, který nebyl
v tomto střetnutí očištěn. Toto bude použito ve
střetnutí 2 i dále v kampani.

Lék
Serena

Východ

Červená páka

Vchod
Kámen nadvlády

Kámen nadvlády
Raythen
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4B
Jáma nestvůr

Fontána pochopení
Střetnutí 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Pověsti se ukázaly býti pravdivými, ovšem nenalézáte
žádnou knihovnu či historické záznamy. Místo toho
před vámi zurčí z ozdobné fontány průzračná jiskřivá
voda. Voda tryská z úst čtyř chrličů a do mísy je
vtesán nápis: „Vy, kdož sudanyské krve jste, pijte
zhluboka a seznejte moc lidu vašeho. Však cizáci jen
smrti dojdou douškem prvním.“ Zarazíte se.
Pokud hrdinové ovládají Serenu:
Mlčenlivá kněžka zavírá oči, pokleká u fontány
a vkládá dlaně do studené vody. Z jejích myšlenek
zaslechnete vzdálenou píseň, snad zlomek staré
modlitby, a Serena se pouští do sledu opatrných,
rozjímavých pohybů.
Pokud hrdinové ovládají Raythena:
Obracíte se zpět s pocitem marnosti. Nikdo
z vás nehodlá riskovat smrt, před kterou jste byli
varováni nápisem, najednou však předstupuje
Raythen. Z batohu vytahuje otřískaný korbel
a nabírá trochu vody. „Co, sem se nezmínil?“ říká,
polyká doušek a mrká na vás. „Sestřenka sestry
mojí prabáby z druhého nebo třetího kolene. By
mělo stačit, no ne?“
Zatímco váš spojenec pije, zaslechnete odněkud
kovové zařinčení a proud vody vytékající z jednoho
chrliče vysychá. Je vám jasné, že poblíž je nová
Ariadina loutka. Tasíte zbraně a vyrážíte na zvědy.

Nestvůry
Serena nebo Raythen. Goblini šamani. 1 volitelná
skupina.

Příprava
Umísti Serenu nebo Raythena a gobliny šamany do
Chodby. Umísti volitelnou skupinu na Východ.
Pokud ve střetnutí 1 zvítězili hrdinové, hoď dvěma
červenými kostkami moci. Nový velitel utrží tolik ,
kolik
padlo. Pokud ve střetnutí 1 zvítězil vládce
zla, umísti nového velitele na políčko sousedící
s východem namísto do Chodby.

Pokud je hrdina nebo nestvůra na políčku sousedícím
se studánkou, může ji jako akci otevřít nebo zavřít.
Figurka otočí červený žeton cíle lícem nahoru na
znamení, že je studánka otevřena, nebo dolů, pokud je
uzavřena.
Spojenec sousedící s fontánou pochopení se z ní jako
akci může jednou za kolo napít. Pokaždé, když se
spojenec z fontány pochopení napije, položte na jeho
kartu žeton únavy.

ŽÍZEŇ PO KRVI
Pokaždé, když je poražena nestvůra, může nestvůra
sousedící s poraženou nestvůrou ihned provést 1 útok
nebo akci pohyb.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
1 goblina šamana na Východ, musí však dodržet limit
skupiny nestvůr. Pokud má spojenec na své kartě 4
nebo více žetonů únavy, vládce zla může místo toho
umístit tuto figurku na Vchod.

Vítězství
Pokud má Serena na své kartě spojence 6 žetonů únavy,
přečtěte nahlas následující:

Celé Serenino tělo září vnitřním světlem, jak jejími
žilami protéká magie. Otvírá oči a usmívá se. Zezadu
vyskakuje další Ariadin nohsled a útočí, ale než se
stačíte otočit, Serena vykročí před vás. Blesk zářné síly
švihne z jejích dlaní a kůže příšery odhozené z pět na
zeď praská. V hrůze sledujete, jak pokračuje v útoku
a svou nově nabytou mocí obrací zbylé nepřátele v prach.

Pokud má Raythen na své kartě spojence 6 žetonů
únavy, přečtěte nahlas následující:

Trpaslík bohatýrsky odříhl a utřel si ústa do rukávu.
Jeho oči podbarvuje měkký svit a on pomrkává, zmatený
z moci, která jím nyní proudí. „Tfuj,“ říká. „Tak
z tohohle truňku by se jeden mohl pěkně z famfrnět!
Načepujem si do lahve nebo do dvou a pěkně vyděláme
na…“ Jeho hlas se vytratí, když si všimne vašich
nerudných pohledů. „No jo, no jo,“ potřásá hlavou, aby
zahnal závrať. „Padáme vocaď!“
Hrdinové zvítězili!
Pokud jsou všechny čtyři studánky v jednu chvíli
uzavřeny, nebo byl poražen spojenec, přečtěte nahlas
následující:

Další řinčivý zvuk se odráží mezi stěnami a poslední
přítok vody je uzavřen. Zářící voda z fontány rychle
mizí a váš spojenec už nemá nic, co by mohl pít. Zní
bojový pokřik blížících se posil, a protože již nic
nezískáte otálením u prázdné fontány, spěšně ustupujete.
Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.
Pokud zvítězili hrdinové, získávají kartu dovednosti
spojence buď „Kladivo svátosti“, nebo „Noční slídil“,
podle toho, kterého spojence ovládají.
Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušenosti.

Hrdinové zvítězili!

Fontána pochopení

8B
Svatyně

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Vezmi si 4 červené žetony cílů. Umísti 2 z nich
lícem nahoru a 2 lícem dolů na mapu na
naznačená políčka. To budou studánky.

Vchod

Umísti 1 bílý žeton cíle lícem nahoru do
Svatyně na naznačené políčko. To
bude fontána pochopení.
Hrdinové ovládají
svého spojence.

41B
Chodba

Východ

Uzavřená studánka

Otevřená studánka
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Rozechvělý jazýček vah
Střetnutí 1

VÁHY PRAVDY
Ačkoliv sudanyská víra nebyla na pomyslném
seznamu vašich úkolů nijak vysoko, potemnělé slunce
k ní vaši pozornost rychle obrátilo, zvláště poté, co
jste zjistili, že lidé Sudanye uctívali zejména koloběh
dne a noci. Získali jste podrobný popis jednoho
z nejdůležitějších tajných podzemních chrámů, který
byl zasvěcen uctívání temnoty. I když byl ztracen
a pohřben po staletí, je to nejpravděpodobnější místo
pro Ariadin konečný rituál.
Prorážíte si cestu do staré krypty, jež dle pověstí
uchovává tělo nejvyššího kněze temnot. Ten zde má
být údajně pohřben i s klíčem k tajnému vstupu do
podzemního chrámu. Na portálu vstupních dveří čtete
vytesaný nápis: „Zřete rovnováhu ve věcech všech, jak
ve dni a noci zříte ji.“ To jistě znamená něco velice
důležitého, a nepochybně to souvisí s početnými barevně
zářícími kameny, které jsou rozmístěny na podstavcích
v místnosti před vámi.
„Hledáte zkratku?“ slyšíte Ariadin hlas, podbarvený
hlubokým vrčením nějaké bestie poblíž. „Tak to je
chytré… skoro.“

Nestvůry
Ariad. 2 volitelné skupiny (jedna s výskytem voda/chlad
a druhá s výskytem teplo/prokletá místa).

Příprava
Umísti Ariad na Východ na naznačené políčko.
Umísti volitelnou skupinu s výskytem voda/chlad do
Zbrojnice. Umísti volitelnou skupinu s výskytem teplo/
prokletá místa do Jeskyně.
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Umísti 2 červené, 2 bílé, 2 modré a 2 zelené žetony cílů
lícem nahoru na naznačená místa. Zbývající žetony cílů
polož poblíž herní oblasti vládce zla. To budou závaží.
Hrdinové ovládají svého spojence.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Hrdina sousedící s žetonem cíle ležícím lícem nahoru
ho může jako akci sebrat. Hrdina může v jednu chvíli
nést pouze jediné závaží. Hrdina nesoucí závaží ho
může jako akci položit na sousedící unikátní políčko
označené symbolem „X“. Na každém unikátním
políčku může být pouze jediný žeton cíle. Hrdinové
si mohou předávat žetony cílů podle stejných pravidel
jako předměty.
Nestvůry žetony cílů sbírat nesmí. Pokud je poražen
hrdina nesoucí žeton cíle, upustí ho na své políčko.
Hmotnosti závaží jsou následující:
• Modré: 1
• Červené: 2
• Zelené: 3
• Bílé: 4
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Unikátní políčka označená „X“ představují váhy pravdy.
Hrdinové musí vyvážit obě misky vah umístěním závaží
o hmotnosti 6 nebo více na každou misku vah. Obě
misky vah musí mít na svých unikátních políčkách
závaží o stejné celkové hmotnosti.
Jakmile jsou váhy vyváženy, dobrodružství končí (viz
„Vítězství“).

MYSTICKÉ TŮNĚ
Pokud se hrdina vzpamatuje nebo je vzkříšen
v Mystických tůních, hází 2 červenými kostkami moci
navíc. Pokud je Ariad v Mystických tůních, nesmí platit
za schopnosti.

TĚŽKOPÁDNÁ RUKA
V tomto střetnutí získává útok Ariad následující
schopnost:
: změň hmotnost závaží neseného cílem útoku
o 1 nahoru nebo o 1 dolů (pokud to lze). Pokud cíl
nese závaží hmotnosti 1, může ho Ariad rozbít. Rozbité
závaží se odhodí.
Závaží jsou omezena dostupným množstvím žetonů
cílů. Pokud je ve hře již 5 modrých žetonů cílů, nesmí
Ariad změnit závaží o hmotnosti 2 na 1, protože další
modré žetony cílů nejsou již k dispozici.
Pokaždé, když Ariad zničí závaží, vládce zla položí
do své herní oblasti 1 žeton únavy. Pokud na konci
každého tahu vládce zla nenese žádný hrdina závaží,
nebo závaží nese pouze jediný hrdina nacházející se
v Mystických tůních, umístí vládce zla do své herní
oblasti 1 žeton únavy.

Vítězství
Pokud jsou váhy vyváženy, přečtěte nahlas následující:

Vyrovnáváte váhy a nedaleká stěna se zamihotá a mizí.
Na jejím místě nyní ústí boční chodba. Spěcháte vpřed,
sestupujete po úzkém točitém schodišti a vcházíte do malé
pohřební místnosti s těžkým kamenným sarkofágem.
Ariadiny zrůdy jsou hned za vámi, a není tedy čas na
filigránskou práci. Odhazujete víko sarkofágu, které
padá na podlahu a tříští se. V rakvi leží seschlé tělo
zavinuté v moly prožrané róbě a v ruce svírá malý kotouč
ze zářivého kovu. Rvete relikvii mrtvému knězi z rukou
a chystáte se k spěšnému odchodu, najednou však máte
pocit, že jste něčím někam taženi a místnost kolem vás
se roz plývá.
Objevujete se mezi poloroz padlými zdmi jakési městské
budovy. Obličeje vám hladí čerstvý větřík a kovový
kotouč začíná pulzovat silou, jako by vás chtěl znovu
někam přenést. Rychle jej schováváte do vaku. Přeci
jen bude asi lepší si o tomto mocném předmětu nejprve
něco z jistit, než se jím necháte odnést někam, kde vůbec
nechcete být.
Hrdinové zvítězili!
Pokud má vládce zla ve své herní oblasti 4 žetony
únavy, nebo pokud již není možné vyvážit váhy
kvůli nedostatku vhodných závaží, přečtěte nahlas
následující:

Magie vah pohasíná v okamžiku zničení dalšího
kamenného závaží a celá budova kolem vás se otřásá.
Z praskajícího stropu padá déšť kamení a zeminy
a za pár okamžiků se hroutí vše. Jelikož nechcete být
pohřbeni zaživa, prcháte po schodech do nekonečné noci.
Vládce zla zvítězil!

POSILY

Odměny

Na začátku každého svého tahu umístí vládce zla 1
žeton zranění do své herní oblasti. Navíc hodí 1 šedou
kostkou obrany a umístí do své herní oblasti 1 žeton
zranění za každý hozený . Za tyto žetony zranění
může vládce zla povolávat posily nestvůr.

Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.
Pokud zvítězili hrdinové, získávají 100 zlaťáků. Navíc
hráči musí při výběru finále zvolit dobrodružství
„Záblesk naděje“.

Aby vládce zla určil, jakou nestvůru může povolat
jako posilu, hodí 1 hnědou kostkou obrany. Pokud
padne prázdná strana, může umístit volitelnou
skupinu s výskytem voda/chlad do Zbrojnice. Pokud
padne cokoli jiného, může umístit volitelnou skupinu
s výskytem teplo/prokletá místa do Jeskyně.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušenosti.
Navíc hráči musí při výběru finále zvolit dobrodružství
„Nekonečná noc“.

Vládce zla musí za umístění nestvůry zaplatit tolik
žetonů zranění, kolik zabírá nestvůra políček. Např.
arachyura zabírá 4 políčka a vládce zla tak za její
umístění musí zaplatit 4 žetony zranění. Vládce zla
může současně umístit až 2 nestvůry, musí však dodržet
limity skupin nestvůr.
Ariad může být povolána jako posila na Východ za cenu
3 žetonů zranění.

Rozechvělý jazýček vah
Střetnutí 1

3B
Zbrojnice

Závaží

- 1
Vchod

Závaží

- 2

Závaží

- 3

38B
Mystické
tůně

Ariad
Závaží

- 4

Východ

5B
Jeskyně
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Pavučina moci
Střetnutí 1

Celé dny procházíte městem a hledáte Ariad nebo její
ubohé následovníky. Sluneční kotouč zůstává bledý
a studený a vy cítíte, že je jen otázka času, než se
ztratí docela.
Všimnete si několika pavouků, kteří běží ruinami,
a následujete je do podzemních síní a úzkých,
pochodněmi osvětlených chodeb. Pavouci vás vedou na
místo, ze kterého se ozývá zaklínání a je cítit nečistá
magie.
Tasíte zbraně a chystáte se zarazit odporný rituál, ať
už představuje cokoliv, ale vaši pozornost upoutá něco
jiného. Koutkem oka zahlédnete ve výšce u klenutého
stropu pohyb a zjišťujete, že stovky dalších pavouků
se hemží v pavučinách, které se vysoko nad vašimi
hlavami táhnou všemi směry a místy dosahují až
k zemi. Žádná z nestvůr si vás zatím nevšimla, ale
budete se muset pohybovat obzvláště opatrně, aby to
tak zůstalo i nadále.

Nestvůry
Ariad. Arachyury. Jeskynní pavouci. 1 volitelná
skupina.

Příprava
Umísti Ariad na naznačené políčko sousedící
s Vězením. Umísti arachyury do Stoky. Umísti
volitelnou skupinu do Lávové jámy. Jeskynní pavouci se
během přípravy hry neumisťují (viz „Padající pavouci“).
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Umísti 2 červené, 2 bílé, 2 modré a 2 zelené žetony
cílů lícem nahoru na naznačená políčka. To budou
pavučiny.
Vezmi 1 modrý, 1 červený, 1 zelený a 1 bílý žeton
cíle, zamíchej je dohromady a umísti je lícem dolů do
sloupečku do herní oblasti vládce zla. Žádný z hráčů by
neměl vědět, kde leží který žeton.
Hrdinové ovládají svého spojence.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Ariad se snaží podstoupit transformační rituál. Aby
mohla rituál zahájit, musí stát na unikátním políčku
označeném „X“.
Dokud je Ariad na unikátním políčku, mohou jeskynní
pavouci a arachyury pomáhat při rituálu. Aby pomohli
při rituálu, musí vyhlásit Ariad jako cíl akce útok.
Pokud při hodu na útok padne , nestvůra ho může
zaplatit a umístit na kartu velitele Ariad 1 žeton únavy.
Navíc si Ariad obnoví tolik , kolik
padlo. Pokud
při tomto útoku nepadne , bere se to jako minutí
a celý výsledek útoku se ignoruje. V jednom útoku je
možné použít pouze jediný . V tomto útoku Ariad
nehází kostkami obrany, pokud na ni útočí jeskynní
pavouk nebo arachyura.
Pokud má Ariad na své kartě velitele alespoň 1 žeton
únavy, nesmí se pohybovat a nelze ji přesunout ani
aktivovat. Avšak stále může být cílem a mají na ni vliv

38

útoky hrdinů a spojence. Její zásoba obrany je určena
počtem žetonů na její kartě velitele:
• 1 žeton únavy: 2 hnědé kostky obrany
• 2 žetony únavy: 2 šedé kostky obrany
• 3 žetony únavy: 2 černé kostky obrany
Navíc, dokud má Ariad na své kartě velitele alespoň 1
žeton únavy, je imunní vůči všem stavům.

PADAJÍCÍ PAVOUCI
Na začátku každého kola se vládce zla tajně podívá
na horní žeton na hromádce žetonů cílů ve své herní
oblasti. Pokud hrdina vstoupí na políčko sousedící
s žetonem cíle stejné barvy ležícím lícem nahoru na
hracím plánu, vládce zla odhalí horní žeton z hromádky
žetonů cílů a umístí 1 jeskynního pavouka na lícem
nahoru ležící žeton cíle.
Po zbytek kola zůstane odhalený žeton cíle v herní
oblasti vládce zla ležet lícem nahoru. Výše popsaný
efekt nastane pokaždé, když hrdina vstoupí na prázdné
políčko sousedící s žetonem cíle stejné barvy. Pokud
již na daném žetonu jeskynní pavouk je, nový se
neumisťuje. Jakmile jsou všechny žetony z hromádky
v herní oblasti vládce zla odhaleny, zamíchejte je znovu
a vytvořte novou hromádku.

TRANSFORMACE
Pokud má Ariad na své kartě velitele 3 žetony únavy,
podařilo se jí téměř dokončit rituál proměny a nestvůry
jí už nemohou pomoci.
Od této chvíle vládce zla na začátku každého svého
tahu odstraní 1 žeton únavy z karty velitele Ariad.
Jakmile tam nezbude žádný žeton únavy, odhoďte
všechny případné žetony zranění, které Ariad utrpěla,
a nahraďte její kartu velitele a žeton kartou a žetonem
velitele Královny Ariad. Pokud není dost místa na
umístění jejího žetonu, musí Královna Ariad ihned
provést akci pohyb. Poté přečtěte nahlas následující:

Z neprostupných sítí vyráží ten největší pavouk, jakého
jste kdy viděli. Zbarvení jeho štětinatého těla nápadně
připomíná róbu, jež nosí Ariad, a vy si s hrůzou
uvědomujete, že toto je ve skutečnosti jedna z mimořádně
odporných podob úskočné čarodějnice.
Zrůda vydává ostře syčivý zvuk. Chvíli vám trvá, než
v něm poznáváte smích. „Něco je špatně?“ rezonuje
její hlas, stejně znetvořený jako její tělo. „Nejste snad
oslněni mou krásou?“
Královna Ariad může odejít z mapy přes díl Východ.

POSILY
Na konci každého svého tahu může vládce zla umístit 1
arachyuru na Východ, musí však dodržet limit skupiny
nestvůr.

Vítězství
Pokud je Ariad poražena, přečtěte nahlas následující:

Prosekáváte se hustou sítí pavučin a uštědřujete úder
čarodějce, která je stále v lidské podobě. Vykřikne
a odtrhává své ruce od pavučin. „Tak tedy příště,“
spaluje vás pohledem plným zloby, pronáší krátkou
formuli a mizí v záblesku světla.
Pokud je Královna Ariad poražena, přečtěte nahlas
následující:

Obrovský pavouk syčí bolestí a rychle couvá z pět,
zatímco jeho posekané tělo za sebou nechává stopu
nazelenalé krve. Netvor se náhle zazmítá, zhroutí se do
sebe, a najednou je před vámi čarodějnice ve své lidské
podobě. Vyrážíte kupředu, abyste ji zabili, ale celý roj
jejích pavoučích otroků vás napadá zezadu. Po krátkém
krvavém boji se menších členovců zbavujete, Ariad se ale
mezitím podařilo vytratit neznámo kam.
Hrdinové zvítězili!
Pokud Královna Ariad odejde z mapy přes díl Východ,
přečtěte nahlas následující:

Ariad vás bez námahy sráží k zemi jednou ze svých
obrovských článkovitých noh a míří k východu ze sálu.
Otáčí se, upírá na vás hladový pohled a syčí: „Ještě ne,
mé šťavnaté jednohubky, ještě ne…“ Z jejích kusadel
odkapává na podlahu jed. „Ale brz y. Velmi brz y…“
Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.
Pokud zvítězili hrdinové, získávají 100 zlaťáků.
Pokud zvítězil vládce zla, vrátí kartu velitele Ariad do
krabice. Pokud má ve zbytku kampaně někdy použít
Ariad, použije místo ní Královnu Ariad.

Pavučina moci
Střetnutí 1

Pavučiny

Ariad

Východ

26B
Vězení

30B
Chodba

12B
Lávová
jáma
21B
Stoka

Vchod
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Oheň a síra
Střetnutí 1

Nad ruinami Sudanye vyje studený vítr a na nebi tepe
potemnělé slunce. Je zjevné, že probíhá nějaký další
příšerný rituál. Kdokoliv jej provádí, je tak šílený, že
se ani nesnaží zakrýt znamení vedoucí přímo k němu.
Snadno následujete vlhkou černou mlhu, která se valí
k místu tohoto nového znesvěcení.
Stojíte před malou pasekou. Přímo před vámi u široké
brány přešlapuje dav nestvůr a sleduje počínání černým
pláštěm zahalené postavy – lorda Mericka Farrowa.
Stojí naproti vyleštěné plátové zbroji, která vězní jeho
znovuvzkříšeného bratra Alrica. Oba bratry spojuje
pulzující rudý pruh energie.
Vašeho příchodu si lord Farrow všímá okamžitě.
„Ne, tentokrát ne,“ řve jako zvíře. „Tentokrát mi to
vyjde a nikdo mě nezastaví!“ Učiní rukou krátké,
podivné gesto vaším směrem. „Všechny je ubijte,“
vříská, těžké dveře se s třeskem zavírají a železné
zámky zapadají na místo.
Rozrazit bránu a narušit rituál je ovšem v této chvíli
to poslední, na co myslíte, neboť horda monster se vrhá
do útoku.

Nestvůry
Lord Merick Farrow. Sir Alric Farrow. Goblini
lučištníci. Zombie. Elementálové. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti Lorda Mericka Farrowa a Sira Alrica Farrowa
do Rituální komnaty na naznačená místa. Umísti
zombie na Prastaré bojiště. Umísti volitelnou skupinu
do Jezírka. Goblini lučištníci se během přípravy hry
neumisťují (viz „Posily“). Elementálové se také během
přípravy hry neumisťují (viz „Vyvolaná pomoc“).
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Hrdinové ovládají svého spojence.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

Vítězství

Během tohoto dobrodružství se Lord Merick Farrow
ani Sir Alric Farrow nemohou pohnout ani je nelze
žádným způsobem přesunout.

Pokud byl poražen Lord Merick Farrow, nebo Sir Alric
Farrow, přečtěte nahlas následující:

Lord Merick Farrow může jako akci během své aktivace
pokračovat v rituálu. Pokud to udělá, vládce zla může
do své herní oblasti umístit 1 žeton únavy.
Na konci každého svého tahu může vládce zla
přesunout libovolný počet žetonů zranění mezi kartami
velitelů Lorda Mericka Farrowa a Sira Alrica Farrowa.

VYVOLANÁ POMOC
Lord Merick Farrow může jako akci vyvolat na pomoc
buď zombie, nebo elementály. Pokud vyvolá zombie,
umístěte 1 zombie za hrdinu na políčko sousedící
s Lordem Merickem Farrowem nebo Sirem Alricem
Farrowem. Pokud vyvolá elementála, umístěte ho do
Jezírka. V obou případech musí vládce zla dodržet
limity skupin nestvůr.

ŽELEZNÉ DVEŘE
Zamčené dveře představují runami popsané železné
dveře, které nelze otevřít běžným způsobem. Hrdina
sousedící se zamčenými dveřmi může jako akci
provést test
nebo . Pokud uspěje, položí poblíž
zamčených dveří 1 žeton zranění.
Pokud je poblíž dveří tolik žetonů zranění, kolik je
ve hře hrdinů, zámek je rozbit a dveře lze normálně
otevřít.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
1 goblina lučištníka na Pole, musí však dodržet limit
skupiny nestvůr.

Řetěz síly svazující oba muže praská a šlehá z pět
k Merickovi za záblesku rudého světla. Zbroj věznící
duši sira Alrica stojí pár okamžiků bez hnutí a pak se
hroutí k zemi. „Ne!“ ječí Farrow a potácí se kupředu,
zatímco rudá energie stále šlehá kolem něj.
Z nehybné zbroje pojednou proudí bíle zářící oblak,
pozvedá se a tvaruje do podoby sira Alrica v tabardu
přes ramena. Merick na bledý přízrak svého bratra
zírá v posvátném úžasu a ten jen smutně potřese
hlavou. „Co jsem měl dělat,“ hlesne lord Farrow. „Tak
řekni mi to, prosím! Co jsem měl dělat?“ Duch mu
neodpovídá a s výrazem plným lítosti se vznáší směrem
k nebesům, pryč z dohledu. „Ne! Ne, vrať se, Alricu,“
volá černokněžník a klopýtá za ním. Rudé záblesky
kolem něj víří stále divočeji a on se najednou zmateně
zastavuje.
Magický řetěz se prudce smršťuje, znehybňuje jeho
ruce i paže a rdousí jej. Merick křičí hrůzou a bolestí
a vrhá na vás zmučený pohled. Snaží se něco říct, možná
zavolat o pomoc, ale jediné, co slyšíte, je Ariadin hlas,
jež šeptá ve vašich myslích: „Tak tedy dobrá, jeden bude
stačit.“ Aniž by vydal hlásku, lord Merick Farrow mizí
v záblesku jasného červeného světla.
Hrdinové zvítězili!
Pokud je v herní oblasti vládce zla 13 žetonů únavy,
přečtěte nahlas následující:

„Ano, ano!“ jásá lord Farrow a jeho magie proudí po
nehmotném řetězu k bratrovi. V jeho tváři je vepsáno
toužebné očekávání. Snažíte se probojovat k němu
a přerušit rituál, ten je však náhlým zábleskem
zakončen. Merick prudce namáhavě oddychuje a jeho
radost se rychle mění ve zmatek v okamžiku, kdy jej
rudá stuha bez varování začne táhnout vpřed.
„Co? Ne! Co se to děje?“ křičí a bojuje s řetězem, který
jej vleče ke zbroji věznící jeho bratra. V panice vrhá
smrtící blesky všemi směry, padá k zemi, zatíná nehty
do mramorové podlahy, avšak marně.
Jeho křik je přerušen nárazem do brnění po posledním
trhnutí provazce a tělo nebožáka barví krev, když jej
krutá magie protahuje škvírami mezi ocelovými pláty
dovnitř. Obraz y obou bratrů se slévají, chvíli je vidět
chladná prázdnota Alricova brnění a chvíli zas naprostá
hrůza lorda Mericka, který stále marně bojuje proti
rituálu, do jehož provedení byl zrádnými sliby nalákán.
„Výborně, výborně,“ zní Ariadin hlas síní. „Tihle dva
mi nesmírně pomohou,“ směje se a propletené duše obou
bratrů mizí v mihotání červené magie.
Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál,
získá 1 bod zkušenosti.
Pokud zvítězili hrdinové, získávají 100 zlaťáků.
Pokud zvítězil vládce zla, získá kartu vládce zla
„Spřízněné duše“.
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Oheň a síra
Střetnutí 1
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Sir Alric Farrow

Lord Merick Farrow

36A
Prastaré
bojiště

10A
Pole

12A
Jezírko

Vchod
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Nekonečná noc
Finále 1

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Během nekonečného procházení bludišti pokroucených
podzemních tunelů ve snaze najít Ariad černá obloha
postupně pozřela blednoucí rudé slunce. Strašlivý rituál
je dokončen. Ale snad ještě můžete svit slunce vrátit.
Nesčíslněkrát se vzdáváte naděje a toužíte utéct, když
znovu a znovu narážíte na zhroucené slepé konce
chodeb. Mnoho dní se plazíte poslepu křivolakými
cestami, nakonec však nalézáte prošlapané schodiště
tesané do kamene a vidíte, že ústí do rozlehlého
chrámu hluboko pod zemí.
V hlavním sále se setkáváte s odpornou čarodějnicí
Ariad obklopenou oblakem hučící moci. Její škubající
se kůži tu a tam proráží zlatavý jas, pokaždé je však
zadušen temnou magií, jež kolem ní víří. Vypadá
to, že vstřebala sílu slunce sama do sebe. Kdybyste
čarodějku nějakým způsobem porazili, snad by se
sluneční svit osvobodil…
Ariad zvedá hlavu a usmívá se. „Dali jste si na čas.
Už jsem o vás měla strach…“

Nestvůry
Ariad. Lord Merick Farrow. Splig. Serena nebo
Raythen. Ettini. Mrchožraví draci. Jeskynní pavouci.
Arachyury. 1 volitelná skupina.
Pokud v dobrodružství „Pavučina moci“ zvítězil vládce
zla, není zde Ariad, ale Královna Ariad.
Pokud v dobrodružství „Nechť je pravda pohřbena“
zvítězili hrdinové, Splig zde není.

Příprava
Umísti Ariad, Lorda Mericka Farrowa, Spliga a Serenu
nebo Raythena do Trůnního sálu na unikátní políčka
označená „X“ nebo na sousedící políčka. Umísti
volitelnou skupinu na Schodiště.
Ettini, mrchožraví draci, jeskynní pavouci a arachyury
se během přípravy hry neumisťují (viz „Posily“).
Polož 1 červený žeton cíle lícem nahoru na kartu
nestvůry ettin. Polož 1 modrý žeton cíle lícem nahoru
na kartu nestvůry arachyura. Polož 1 bílý žeton cíle
lícem nahoru na kartu nestvůry mrchožravý drak. Polož
1 zelený žeton cíle lícem nahoru na kartu nestvůry
jeskynní pavouk. Tyto žetony představují dodatečné
schopnosti těchto nestvůr.
Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.
Vezmi 1 červený, 1 bílý, 1 modrý a 1 zelený žeton cíle,
zamíchej je dohromady lícem dolů a umístí je lícem
dolů na naznačená místa. Žádný hráč by neměl vědět,
kde leží který žeton. To budou kameny živlů.
Hrdinové ovládají svého spojence.
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V tomto dobrodružství má Ariad 10 zdraví navíc za
každého hrdinu. Navíc má následující schopnosti:
• Štít země (zelená): přidej 1 černou kostku
obrany navíc do zásoby obrany nestvůry.
• Spalující síla (červená): každý útok nestvůry
získává 1 k výsledku hodu.
• Vodní střela (modrá): každý útok nestvůry
získává schopnost: „ : znehybnění (pokud tento
útok udělí po hodu na obranu alespoň 1 , je cíl
znehybněn).“
• Vzdušná podoba (bílá): na nestvůru mají vliv
pouze útoky sousedících figurek.
Každá nestvůra taktéž získává schopnost, která
odpovídá barvě žetonu cíle ležícího na kartě dané
nestvůry, kromě běžných jeskynních pavouků.
Hrdina sousedící s žetonem cíle ležícím lícem dolů ho
může jako akci odhalit a sebrat.
Pokud hrdina sousedí s Ariad nebo s odpovídající
nestvůrou a nese kámen živlů, může tento kámen jako
akci odhodit. Sousedící nestvůra utrží 10
a vládce
zla odhodí odpovídající žeton cíle. Ariad ani žádné
nestvůry nadále nesmí používat schopnost spojenou
s danou barvou.

PAVUČINY KLAMU
Velitel sousedící s omráčeným hrdinou může jako akci
umístit 1 žeton únavy na daného hrdinu. Tento hrdina
je nyní zamotán do pavučiny. Dokud je zamotán,
nemůže se vzpamatovat ani být vzkříšen.
Libovolná nestvůra sousedící s hrdinou zamotaným do
pavučiny ho může jako akci zvednout dle normálních
pravidel pro přenášení žetonů cílů.
Hrdina sousedící s jiným hrdinou zamotaným do
pavučiny, kterého právě nenese nestvůra, může jako
akci odhodit žeton únavy ze zamotaného hrdiny
a vymotat tak hrdinu z pavučiny.

ČERNÁ JÁMA
Nestvůra, která nese hrdinu zamotaného do pavučiny
a sousedící s Černou jámou může neseného hrdinu
jako akci hodit do jámy. Tento hrdina je zabit a trvale
odstraněn ze hry.
Navíc, pokud je omráčený hrdina v Černé jámě
zamotán do pavučiny, je zabit a trvale odstraněn ze hry.
Toto je finální bitva!

POSILY
Na konci každého svého tahu může vládce zla
umístit 1 lorda nestvůr, který nebyl ještě v tomto
dobrodružství umístěn. Může umístit 1 lorda ettinů
na Vyvolávací kruh, 1 lorda arachyur do Trůnního
sálu, 1 lorda mrchožravých draků do Předsálí, nebo 1
lorda jeskynních pavouků (se 3 běžnými jeskynními
pavouky) do Mučírny.

Jakmile jsou tyto nestvůry poraženy, jsou odstraněny
z tohoto dobrodružství a dají se stranou. Již je nelze
znovu povolat jako posily.
Při hře se dvěma hrdiny umístěte namísto
odpovídajících lordů pouze 1 běžného ettina,
1 běžného mrchožravého draka nebo 1 běžnou
arachyuru. A navíc umístěte pouze 1 běžného pavouka
s jejich lordem namísto 3.

Vítězství
Pokud je Ariad nebo Královna Ariad poražena, přečtěte
nahlas následující:

Zasazujete poslední zlostný úder. Ariad křičí, dělá
několik kroků naz pět a padá na podlahu z leštěného
mramoru. Ostré sluneční paprsky se derou skrz její
potrhanou kůži a temná magie již nemá moc je zadržet.
„Ne,“ šeptá Ariad a její tělo září stále více. „Ne!“ Její
výkřik je přerušen ohlušujícím hřměním a vy si musíte
zakrýt oči, neboť jasné záblesky zesilují v neustávající
ostrou, oslepující bílou záři. Pak záře pohasíná a na
podlaze, kde před tím ležela čarodějka, nezůstává nic
než hromádka černého popela.
Cesta z pět na povrch spletí podzemních tunelů je dlouhá,
a i když jste plni sebedůvěry, přesto ve vás hlodá červík
pochybností nad tím, co na povrchu najdete.
Vaše obavy jsou ale zbytečné. Východ z podzemí vás
vede pod modrou oblohu do svěžího rána, ozářeného
jasně žlutým slunečním kotoučem.
Hrdinové zvítězili!
Pokud jsou všichni hrdinové zabiti, přečtěte nahlas
následující:

Jste uvrženi do nejhlubší jámy, omotáni pavučinami. Ač
se velmi snažíte, nedokážete se uvolnit. Je vám špatně
z Ariadiny magie, která plyne všude kolem a plní vaše
vnitřnosti.
Stále blíže zní lehké škrabání a ťukot stovek
článkovitých nohou tvorů, kteří vám nakonec nepochybně
přinesou smrt. V hladovém cvakání mnoha kusadel
nacházíte jedinou útěchu, a to vědomí, že nebudete
muset trávit zbytek života nahoře ve věčné noci, mučeni
vz pomínkami na své naprosté selhání.
Vládce zla zvítězil!

Odměny
Toto je poslední dobrodružství. Jeho vítěz se stane
vítězem celé kampaně.

Nekonečná noc
Finále 1

1B
Trůnní sál

Kameny živlů

24B
Předsálí

11B
Mučírna

36B
Černá jáma

Vchod

8B
Vyvolávací
kruh

39B
Schodiště
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Záblesk naděje
Finále 2

Ariadin rituál neustále přidává další tmavá vlákna
přes sluneční kotouč. Zbylé narudlé světlo je méně jasné
než měsíc v úplňku a máte dojem, že do konce rituálu
zbývají už jen hodiny.
Tajný vchod do chrámu představuje samotný kovový
kotouč, který jste našli. Trvalo nějakou dobu
a vyžádalo si značného úsilí zjistit, že jeho hlavní
schopností je přenášet své držitele mezi podzemní
katedrálou a bývalým domovem kněze. Doufáte, že
jste nevyčerpali jeho omezené zásoby magie, spěcháte
zpět do trosek domu, kde kdysi bydlel představený
chrámu.
Uvádíte kotouč do chodu a cítíte známý pocit tažení
do neznáma. Okolní svět se chvíli mihotá, a najednou
se ocitáte v tmavé, smradlavé místnosti. Zapalujete
pochodně a vidíte, že přímo před vámi se houfuje
zástup nemrtvých odporností. Za nepřáteli pak vidíte
dveře opatřené velmi složitým zámkem.

Nestvůry
Ariad. Lord Merick Farrow. Splig. Serena nebo
Raythen. Zombie. 4 volitelné skupiny.
Pokud v dobrodružství „Pavučina moci“ zvítězil vládce
zla, není zde Ariad, ale Královna Ariad.
Pokud v dobrodružství „Nechť je pravda pohřbena“
zvítězili hrdinové, Splig zde není.

Příprava
Umísti Ariad a 1 dalšího velitele dle volby vládce zla na
Východ. Umísti zombie na Vyvolávací kruh na unikátní
políčka označená „X“.
Lord zombie je Goligeth. Má navíc 5 zdraví za hrdinu.
Navíc pokud použije svou schopnost „Popadnutí“,
může si vybrat za cíle 2 hrdiny.
Zbývající velitelé se během přípravy hry neumisťují (viz
„Posily“).
Vezmi 1 červený, 1 bílý, 1 modrý a 1 zelený žeton cíle.
Umísti po jednom žetonu lícem nahoru na každou
kartu nestvůry všech volitelných skupin.
Vezmi 1 červený, 1 bílý, 1 modrý a 1 zelený žeton
cíle. Zamíchej je dohromady a umísti lícem nahoru
po jednom na každé naznačené políčko. To budou
magické ochrany.
Umísti každou volitelnou skupinu na díl mapy
obsahující žeton cíle stejné barvy, jako je na kartě
nestvůry dané skupiny.
Hrdinové ovládají svého spojence.
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ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

Vítězství

Zamčené dveře v tomto dobrodružství představují
runami popsané dveře, které nelze otevřít běžným
způsobem. Hrdina sousedící se zamčenými dveřmi
může jako akci provést test
nebo . Pokud
uspěje, položí poblíž dveří 1 žeton zranění. Pokud je
poblíž dveří tolik žetonů zranění, kolik je ve hře hrdinů,
dveře jsou odemčeny a lze je normálně otevřít.

Pokud jsou všichni hrdinové v Trůnním sále na
unikátních políčkách označených „X“, přečtěte nahlas
následující:

Jakmile jsou otevřeny první zamčené dveře, přečtěte
nahlas následující:

Před vámi se rozkládá obrovská podzemní svatyně. Skrz
nejrůznější boční průhledy vidíte Ariadiny zlomyslné
netvory pobíhat sem a tam, ale zdá se, že jsou uvězněni
za nějakým druhem magické opony. Z místnosti
za hlavní lodí probleskuje jasné světlo, tak bodající
a oslepující jako samo slunce v pravé poledne.
Ve vedlejší místnosti stojí Ariad a usmívá se na vás.
„Vidím, že jste si již dohráli s mými dárečky, ale jste tu
moc brzo. Tak jak ten čas využijeme?“

MAGICKÉ OCHRANY
Žetony cílů představují v tomto dobrodružství magické
ochrany, které omezují pohyb nestvůr. Nestvůra nesmí
vstoupit na díl mapy obsahující žeton cíle. Navíc
nestvůra, která se nachází na dílu mapy s žetonem cíle,
nesmí tento díl opustit.
Velitel sousedící s magickou ochranou může jako akci
umístit na žeton cíle 1 žeton únavy. Jakmile je umístěn
druhý žeton únavy, je žeton cíle odhozen z mapy.
Pokud na konci tahu vládce zla nejsou na mapě žádné
žetony cílů, umístí vládce zla do své herní oblasti 1
žeton únavy.

OBÍRÁNÍ PADLÝCH
Pokaždé, když je poražena nestvůra z volitelné skupiny,
nejbližší hrdina (dle volby hrdinů) může táhnout 1
kartu hledání.

SMRTELNÁ ZRANĚNÍ
Na konci každého svého tahu umístí vládce zla do své
herní oblasti 1 žeton únavy za každého omráčeného
hrdinu. Pokud je v herní oblasti vládce zla 5 žetonů
únavy, dobrodružství ihned končí (viz „Vítězství“).

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
2 běžné zombie na Vyvolávací kruh na unikátní políčka
označená „X“, musí však dodržet limit skupiny nestvůr.
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit
1 zbývajícího velitele na Vchod. Pokud je velitel
poražen, vládce zla vrátí jeho kartu velitele zpět do
krabice.

Jako jeden muž rozbíjíte nádobu věznící moc slunce.
Oslepující světlo zaplňuje sál a vy si před jeho bodavým
jasem zakrýváte oči. Než vám bortící se komnata
spadne na hlavu, berete do rukou veleknězovo přepravní
zařízení a spěšně opouštíte chrám.
Za malý okamžik jste z pět v bývalém domě
představeného a vidíte, že celé okolí zachvátily otřesy
a zkáza, jak se propadají podzemní tunely. Země se vlní
a chvěje, ale nic z toho vás příliš nezajímá. Své zraky
upíráte k zlatavému, jasně zářícímu slunečnímu kotouči,
který právě vychází na obzoru.
Pokud hrdinové ovládají Serenu, přečtěte nahlas
následující:

Cítíte, jak Serenu její vlastní radostná píseň téměř
přemáhá, když sleduje slunce obnovené do své bývalé
krásy. Otáčí se k vám a široce se usmívá. „Děkuji,“
slyšíte ji poprvé pronést hlasité slovo. „Vřelé díky…“
Pokud hrdinové ovládají Raythena, přečtěte nahlas
následující:

Trpaslík mžourá do vycházejícího slunce a krčí nos.
„No a tohle jsem taky dělal zadarmo, že jo…“ mumlá
si pod fousy a uhlazuje pomačkaný oděv. „Tak ňák
nepředpokládám, že byste, pardi, mohli postrádat
zlaťák nebo dva za mé služby…“ Jeho hlas se vytrácí,
když si všimne vašich pohledů. „No jo, no jo,“ obrací
k vám dlaně ve smířlivém gestu a šklebí se. „Jeden se
musí zeptat, no ne?“
Hrdinové zvítězili!
Pokud má vládce zla ve své herní oblasti 5 žetonů
únavy, přečtěte nahlas následující:

První z vás padá k zemi a ostatní vyráží do komnaty,
ve které je vězněna sluneční moc. Sílu k rozbití nádoby
ale nemáte a vaše nepozornost a zbrklost má za následek
rychlou porážku a zajetí.
Zbití a zkrvavení jste nuceni pozorovat zakončení zlého
rituálu. Proradná čarodějnice pozřela sluneční svit,
a i když se několikrát zdálo, že ji nezkrocená energie
pohltí, nakonec obřad dokončuje. Kolem ní víří černé
proudy ohavné moci a ona se pomalu přiloudá k vám.
„Nebojte se,“ naklání se a šeptá vám do uší. „Na vás
jsem nezapomněla…“
Vládce zla zvítězil!

Odměny
Toto je poslední dobrodružství. Jeho vítěz se stane
vítězem celé kampaně.

Záblesk naděje
Finále 2

1B
Trůnní sál

Magické ochrany

Vchod
Východ

8B
Vyvolávací
kruh
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Popis nestvůr

Volucrixský plenitel: původ
těchto děsivých stvoření je velkou
záhadou a žádný učenec se
zdravým rozumem se neopovažuje
po něm pátrat, aby se na vlastní
kůži nedozvěděl, čeho jsou
schopna. Tyto čepelemi ozbrojené
přízraky, jejichž jediným záměrem
a cílem je bezhlavé vraždění, jsou
téměř nezastavitelní, obzvláště ve
velkém počtu.

Mrchožravý drak: jakožto
mrchožrouti požírající to, co
klesne ke dnu, jsou mrchožraví
draci živi z nemocí a rozkladu.
Je možné na ně narazit poblíž
vodních ploch. Mají sklony
k noční aktivitě a snadno zjistíte,
že tato odporná stvoření jsou více
než ochotna upravit své návyky,
když je poblíž něco, co mohou
pozřít, a to i v případě, že té
nebohé duši zbývá dost sil…
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Goblin šaman: nikdo si není
jistý, jak se přihlouplé rase
goblinů podařilo objevit a využít
magii, nikdo však nemůže
zpochybnit výsledek. I přes svou
tupost, krutost a nepopiratelně
zlou podstatu vykazují tito
goblini šamani stejnou měrou
i zlomyslnost a účinnost při
ovládání sil, jež dle mnohých
přesahuje jejich myšlení.

Arachyura: trvá to mnoho,
mnoho let, než v nejhlubší
podzemní jeskyni obyčejný
pavouk zmutuje do tak
absurdní velikosti, ale doposud
díky jejich samotářské povaze
docházelo k setkání s nimi
zřídkakdy. Není známo, proč
tato strašlivá stvoření vylezla ze
svých temných brlohů, ale pro
všechny lidi žijící na povrchu to
není dobré.

Popis postav
Hrdinové

Ulma Grimstone: jakožto trpaslík si po desetiletích
alchymistických pokusů Ulma Grimstone jen těžko
vzpomíná, kdy naposledy měla obě obočí. V poslední
době však strávila spoustu času v terénu pátráním po
podivných nových přísadách a její schopnosti jsou den
ode dne lepší. Z jejího pohledu je však nejlepší, že jejím
pokusným osobám už zase začínají růst nehty a zuby.
Logan Lashley: nikdo se nestane dobrovolníkem z dobré
vůle, Logan Lashley se řídí nejvyšší nabídkou a když se
mu naskytne dobrý kšeft, pozná ho. Díky své zručnosti
nashromáždil dostatek bohatství na dožití svých dnů, své
řemeslo tak provozuje dál pro potěšení. Přestože loajalita
není na jeho žebříčku osobních hodnot příliš vysoko,
dokáže ocenit dobrého spojence, živý štít či obětního
beránka…
Dezra Ničemná: díky hluboké fascinaci a nadání pro
temnou magii byla Dezra celý život tak trochu na
okraji společnosti, ale nikdy si z toho nic nedělala. Její
manýry a zvyk zírat na lidi, jako by je pitvala pohledem,
jí vysloužily přízvisko „Ničemná“ a její zvláštní sklony
často vedly k tomu, že měšťané důrazně požadovali,
aby odešla. Ani z toho si nic nedělala. Pro Dezru bylo
vždy důležitější objevovat tajemství těla a magie než
malicherné nástrahy slušné společnosti a žádná síla na
světě ji neodradí od uspokojování této morbidní
zvědavosti.

Velitelé

Ariad: zlá a vychytralá čarodějka, která se ve snaze
uvrhnout svět a jeho lid do temnot nezastaví před ničím.
Přestože je její motiv nejasný, představuje nebezpečného
nepřítele, kterého není radno podceňovat.

Spojenci

Raythen: po úniku z jisté smrti při masakru Dunwarrské
expedice si tenhle mazaný tulák uvědomil jednu
jednoduchou věc: čím větší sázka, tím větší výhra. Nedá
se snadno zastrašit a je mu jasné, že v Sudanyi muselo
zůstat něco hodnotného, když bylo třeba takto surové
reakce. Ať už se tam skrývá jakékoliv bohatství, Raythen
jen potřebuje najít jinou družinu křupanů – nebo spíše
oddaných hrdinů – schopných ho tam dostat.
Serena: tato mírumilovně vyhlížející kněžka sudanyské
tradice žila po mnoho let o samotě v divočině, kde
své dny trávila základními potřebami pro přežití
a nekonečnými meditacemi. Krásná a mocná teď ví, že se
čas nachýlil a ona bude povolána do služeb pradávného
města. Nemá v úmyslu se svým povinnostem vyhýbat.

Stopař Durik: již od útlého dětství bylo Durikovi
mnohem příjemněji v divočině, než v jakémkoliv
městě či vesnici. Nezná nic lepšího než cítit
měkkou trávu pod nohama a chladivý závan pod
hvězdnou noční oblohou. Znovu a znovu se tak
ukazuje jako cenný průzkumník a průvodce, který
snadno nalezne úkryt a potravu i v těch nejméně
pohostinných místech, objeví bezpečnou cestu za
nejtemnější noci a ubrání sebe i své svěřence proti
smrtelným nebezpečím divočiny.
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Skrz mlhu

Hledání předpovědi

Čest mezi zloději

Fontána pochopení

Návrat z říše mrtvých

Rozechvělý jazýček vah

Napravení

Tábor Pylie

Nechť je pravda pohřbena

Tajemství v kameni

Mezihra

Barrisova mohyla

Pavučina moci

Oheň a síra

Běsnění bouře

Srdce divočiny

Finále

