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PRAVIDLA – ULOŽENÍ A PŘÍPRAVA
Ušetřete čas!
Správné uložení hry Dice Forge
– Kostkovárna vám velmi usnadní
přípravu příští partie.

PŘEHLED HRY:
Hráči představují hrdiny soupeřící v zisku nejvíce Bodů slávy
. V průběhu hry hází svými kostkami, získávají Zlato
Sluneční střepy
a Měsíční střepy
, které mohou následně utratit a:
• z ískat stěnu kostky pro úpravu a vylepšení svých kostek, nebo
•p
 rovést mocný hrdinský čin,
... za což dostanou drahocenné Body slávy.

,

ULOŽENÍ HRY
I HERNÍ SOUČÁSTI

Po prvním otevření krabice a po každé hře se řiďte
těmito kroky pro uložení herních součástí do Základů:

1 pomůcka hrdiny,
kde jsou vysvětleny
efekty jednotlivých
stěn a karet

1

Podle ilustrace roztřiďte karty Hrdinských činů a do malých hromádek
po 4 stejných kartách. Poté je uložte na jejich určená místa podle jejich
ceny a typu (se symbolem nebo bez) následovně:

2

Sestavte každou kostku B do její počáteční podoby podle barvy*
a kostky uložte na určená místa.

Tato pravidla
D 1 deska Chrámu

3

1 pouzdro na
„Chrám“

F

1 deska Ostrovů

E

8
C 108 stěn kostek

7

4 inventáře hrdinů

(60 pro Chrám + 48 pro kostky)

* Barva kostky nemá na průběh hry žádný vliv.

B 8 koster „božích kostek“, do
kterých pasují snímatelné stěny

6

(4 světlé + 4 tmavé kostry)

20 barevných ukazatelů zdrojů
(4 sady po 5 kostičkách)

5
1 žeton prvního hráče
8

4

5

žetonů

1 žeton kola
a 96 karet „Hrdinských činů“
(24 sad po 4 stejných kartách:
15 + 9)

Základy:
1 krabice od hry
1 plastová vložka

8 žetonů „na jedno použití“
(4 žetony Kerberos + 4 Triton)

4 žetony kladiva

4 dřevěné figurky hrdinů

4 žetony truhly

CHRÁM

3

Zbylé stěny kostek C uložte do Chrámu D tak, jak je znázorněno na
pouzdru na Chrám F .

4

Žetony na jedno použití,
uložte na určená místa.

5

Figurky hrdinů, žeton kola, žeton prvního hráče a ukazatele zdrojů uložte
na určená místa.

6

Inventáře hrdinů uložte na určená místa.

7

Složte desku Ostrovů E a uložte ji na určené místo.

8

Vložte Chrám D do pouzdra F a uložte ho na určené místo.

žetony, žetony kladiva a žetony truhly

PŘÍPRAVA

SVATYNE

ZAHRADY

(10 nabídek)

(5 nabídek)

Cena karty

2

Portál
Počáteční portály

7

Počítadlo kol

1

OSTROVY

C

3
Cena stěny kostky
Cena karty

ZÁKLADY
Potřebná karta

4
5
a

Při hře dvou
nebo tří
hráčů proveďte pro přípravu stejné kroky, ale se změnami
podle oddílu „Změny v přípravě“.

1
2

3
4

Všechny karty* položte na jejich určená místa okolo desky Ostrovů – vytvoří balíčky
po čtyřech stejných kartách. Kartu umístěte tak, aby její cena odpovídala ceně uvedené
u daného místa.
*

karty jsou doporučené pro seznamovací hru.

D

b
b

Karta hrdinského činu
a
b
c
d

a

F

C

Body slávy (započítávají se na konci hry)
Efekt karty*
Typ efektu
/
/
Cena Hrdinského činu

B
E

RUB

Každý hráč si vezme:

e

Hru začíná nejmladší hráč, který si vezme žeton začínajícího hráče (a ponechá si jej až
do konce hry).
Každý hráč poté upraví svou zásobu Zlata tak, že posune svůj ukazatel zdroje na nové
políčko na svém počítadle Zlata dle pořadí hráčů na tahu:

f
g

Hráč 1 = 3
Hráč 3 = 1

Hráč 2 = 2
Hráč 4 = 0

Vyjměte Chrám z pouzdra a položte ho navrch Základů. Pouzdro pro zbytek hry odložte
stranou.

D

Trvalý efekt**
Typ trvalého efektu
/
Karta seznamovací hry

G

LÍC

**Některé karty nemají žádný trvalý efekt.

RUB

Inventář hrdiny
h

4 zásoby:

• zásoba Zlata, číslovaná od 0 do 12
• zásoba Slunečních střepů, číslovaná od 0 do 6
• zásoba Měsíčních střepů, číslovaná od 0 do 6
• zásoba Bodů slávy, číslovaná od 0 do 99,
rozdělená na desítky a jednotky
i

7

b

*Některé karty nemají žádný efekt, pouze Body slávy.

Žeton kola položte na počítadlo kol na políčko „1“.

inventář hrdiny a položí ho před sebe;
b pět ukazatelů zdrojů ve své barvě a po jednom položí na každé políčko „0“ na
svém inventáři hrdiny;
c  figurku hrdiny ve své barvě a postaví ji na odpovídající počáteční portál;
d světlou a tmavou kostku (sestavenou tak, jak je uvedeno v „Uložení hry“) a obě
položí na jejich určená místa na svém inventáři hrdiny.

6

Správné místo pro
umístění karet k desce
ostrovů poznáte rovněž
podle navazující kresby.

LÍC

a

5

6
b

Příprava pro seznamovací hru čtyř hráčů

Ujistěte se, že je hra řádně uložena, sundejte Chrám v pouzdře ze Základů a prozatím jej
položte stranou.
Rozložte desku Ostrovů a položte ji vedle Základů.

b

h
h

3 místa vyhrazená pro:

• kartu Hrdinského činu Kovářské kladivo
• žetony Hrdinského činu Kovářská truhla
(rozšířená zásoba)
•
žetony
j

i

h
h
j

h

Místo pro hrdinovy kostky

ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ
I – PŘÍPRAVA PRO JINÝ POČET HRÁČŮ

II – POUŽITÍ JINÝCH KARET HRDINSKÝCH ČINŮ
Po své první hře mohou hráči zvýšit variabilitu a změnit karty Hrdinských činů,
které pro hru použijí.

Počet hráčů
Počet karet v každém balíčku

4

3

2

Počet stěn kostek
v každé nabídce ve Svatyni

4

4

2*

3/2/1

3/2

Zlato pro každého hráče
dle pořadí na tahu
(1. / 2. / 3. /4. hráč)

3/2/1/0

ZMĚNY
VE HŘE

*Z nabídky náhodně odstraňte 2 stěny kostek.
Počet kol

9

10

9

 a začátku každého kola proveďte krok 1 „Všichni hráči obdrží boží požehnání“
N
dvakrát po sobě. (Viz „Průběh kola“ na straně 2.)

Při přípravě hry jednoduše nahraďte*
jednu až devět sad karet Hrdinských
činů odpovídající alternativní sadou
z krabice tak, jak je naznačeno vpravo.
Příklad: Můžete například nahradit sady
,
a
odpovídajícími
sadami očíslovanými ,
a
.
* Další výzvou může být náhodný výběr – pro
každé místo vylosujte, kterou ze dvou sad
použijete.

i

PŘEHLED SAD

i
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PRAVIDLA – PRŮBĚH HRY

PŘIPOMÍNKA
Zlato |

Sluneční střepy |

Měsíční střepy |

Body slávy

PRŮBĚH KOLA
Hra je rozdělena na několik kol. V každém kole odehraje každý hráč jeden tah jako aktivní hráč
(počínaje prvním hráčem).

PŘÍKLAD CELÉHO TAHU AKTIVNÍHO HRÁČE

TAH AKTIVNÍHO HRÁČE
Hráče, jehož tah právě probíhá, nazýváme „aktivním hráčem“.
Každý tah se skládá ze čtyř postupných kroků:

1

1
Všichni hráči obdrží boží požehnání. Martin, aktivní hráč, hodil
a okamžitě tyto zdroje přidal do své zásoby.

VŠICHNI HRÁČI OBDRŽÍ BOŽÍ POŽEHNÁNÍ

a

Všichni hráči současně* obdrží boží požehnání.

TERMÍN

Poznámka: Nezapomeňte, že při hře dvou hráčů se tento krok provádí dvakrát.
Boží požehnání
: Hoďte oběma svými kostkami a položte je zpět na svůj inventář tou stranou vzhůru,
která padla. Poté vyhodnoťte oba efekty hozených stěn kostek v pořadí dle své volby.
(Ve většině případů to znamená zisk zdrojů.)
Děje se tak:
• v průběhu kroku 1 ,
		
• díky efektům karet,
		• při vytlačení jiného hrdiny.

2

* V případě sporu mezi hráči při vyhodnocování efektů některých speciálních stěn kostek se řiďte pořadím hráčů počínaje
aktivním hráčem.

Martin má tři karty s

efektem. Rozhodl se je aktivovat v tomto pořadí:

TERMÍN

1 K artu „Stříbrná laň“: Martin obdrží menší požehnání

2

a získává 1

2 P rvníkartu „Strážná sova“: Rozhodl se přidat do své zásoby 1

Menší požehnání
: Vyberte jednu ze svých kostek a hoďte jí – položte ji zpět na svůj inventář
tou stranou vzhůru, která padla, a vyhodnoťte její efekty.

.

.

 ruhou kartu „Strážná sova“: Rozhodl se přidat do své zásoby 1
3D

.

Toto se neděje v průběhu kroku 1 , pouze díky efektům karet.

1
1
2

AKTIVNÍ HRÁČ MŮŽE POVOLAT POSILY

Pokud má aktivní hráč jednu nebo více karet s posilujícím efektem
vyhodnotit v pořadí dle své volby.

2

, může každý z efektů jednou

3
3

3

AKTIVNÍ HRÁČ MŮŽE PROVÉST AKCI

/

Aktivní hráč může provést buď akci A, nebo B:

3
Martin má 9

Aktivní hráč si vezme jednu nebo více různých stěn kostek ze Svatyně a za každou takovou stěnu zaplatí
požadované
.
Hráč poté musí tyto nové stěny okamžitě zakostkovat v pořadí dle své volby.

a vezme si za ně stěnu
, poté zaplatí 3
a vezme si za ně stěnu
1 Z aplatí 3
2 J elikož si v rámci jednoho obětování nemůže vzít více stejných stěn, zaplatí

TERMÍN

A – OBĚŤ BOHŮM

2

a rozhodl se obětovat bohům:

a vezme si za ně stěnu

Zakostkování stěny: Odstraňte stěnu kostky, kterou chcete nahradit – novou stěnu kostky při tom
můžete použit jako páku. Poté připojte novou stěnu na prázdnou stranu kostky a odstraněnou stěnu
kostky položte vedle svého inventáře.
Nakonec kostku položte zpět na svůj inventář hrdiny nově zakostkovanou stěnou vzhůru.

1

B – HRDINSKÝ ČIN

2

1

1

Martin se rozhodl zakostkovat jednu nově získanou stěnu do své první
kostky a druhé dvě do své druhé kostky.

* Pokud se tam jeho figurka již nachází, není třeba s ní pohybovat.
Poznámka: Hrdina nemůže provést Hrdinský čin, pokud je balíček příslušných karet prázdný.

 ejprve odstraní stěnu
ze své první kostky a nahradí ji stěnou
.
3N
vzhůru.
4 P oté kostku vrátí na svůj inventář stěnou
5 Poté opakuje stejný postup se svou druhou kostkou – nejprve nahradí stěnu

Vytlačení jiného hrdiny
: Pokud aktivní hráč přesune svou figurku hrdiny do portálu, který je
obsazen figurkou hrdiny jiného hráče, tento jiný hráč přesune svou figurku hrdiny na svůj počáteční
portál a okamžitě obdrží boží požehnání jako kompenzaci.

2) Poté si aktivní hráč vezme horní kartu Hrdinského činu z balíčku a provede její

.)

1

2

1) Aktivní hráč si vybere Hrdinský čin, který chce provést, a zaplatí zdroje uvedené vedle karty tohoto činu.
Poté přesune* svou figurku do portálu ostrova, na kterém se Hrdinský čin nachází.
Je-li to nutné, vytlačí při tom hrdinu, který se v portálu nachází.

TERMÍN

. (Celkem zaplatí 8

.

a poté nahradí svou stěnu
stěnou
.
 akonec tuto kostku vrátí na její místo na inventáři stěnou
6N
 dstraněné stěny Martin položí před sebe.
7O

stěnou

vzhůru.

efekt, pokud nějaký má.
5

4

3) Nakonec kartu položí lícem dolů vedle svého inventáře hrdiny do jednoho ze tří balíčků podle typu
jejího efektu:

5
6
7

3
Balíček 1: Hrdinské činy bez
trvalého efektu.

Balíček 2*
: Tyto trvalé
efekty se aktivují v průběhu
hry za určitých podmínek.

Balíček 3*
: Tyto trvalé
efekty zůstávají aktivní po
celou hru a vyhodnocují se

(Viz Pomůcku hrdiny.)

v průběhu kroku 2 , když
je jejich majitel aktivním
hráčem. (Viz Pomůcku hrdiny.)

Poznámka: Tento typ efektů
se objevuje pouze na kartách,
které se nepoužívají v přípravě
doporučené pro seznamovací
hru ( ).

4
Martin se rozhodl zaplatit
2
a provést druhou akci.

Martin má 5
a chce si pořídit kartu „Převozník“, která stojí 4
. Portál na příslušném ostrově
je momentálně obsazen Alešovou figurkou hrdiny, který si v minulém kole kupoval Helmici
neviditelnosti.

*Při překrývání karet se ujistěte, že zůstaly vidět všechny efekty.

 artin zaplatí 4
1M

a umístí svou figurku hrdiny na portál ostrova s kartou Hrdinského činu

„Převozník“.
 lešův hrdina je vytlačen: Aleš přesune svou figurku na svůj počáteční portál, což mu
2A

4

umožňuje okamžitě obdržet boží požehnání (tj. Aleš hodí svými kostkami a vyhodnotí jejich
efekty).

AKTIVNÍ HRÁČ MŮŽE PROVÉST AKCI NAVÍC

Jednou za tah může aktivní hráč zaplatit 2
(Viz krok 3 výše).

a provést akci navíc – buď A

, nebo B

.

 artin si poté vezme horní kartu Hrdinského činu „Převozník“.
3 M

4 Tato karta nemá žádný okamžitý efekt

ani trvalý efekt
/
.
Ihned ji tedy otočí a položí lícem dolů před sebe navrch příslušného balíčku.

Martin provedl všechny kroky svého tahu, který je tímto u konce.
1

Konec tahu aktivního hráče

Na konci kroku 4 tah aktivního hráče okamžitě končí (bez ohledu na to, zda provedl akci navíc, či nikoli).
Začíná nový tah. Další hráč po směru hodinových ručiček se stává novým aktivním hráčem.
1

KONEC KOLA

2

Poté, co všichni hráči odehráli svůj tah jako aktivní hráč, je kolo u konce.
Pokud se jednalo o poslední kolo*, je hra u konce. V opačném případě posuňte žeton kola o jedno pole
a začíná nové kolo.
* Devět kol při hře dvou nebo čtyř hráčů a deset kol při hře tří hráčů.

KONEC HRY A ZÁVĚREČNÉ BODOVÁNÍ
3
Na konci posledního kola hra okamžitě končí a začíná
závěrečné bodování.

4

Každý hráč si sečte všechny
ze svých karet
Hrdinských činů a svého inventáře hrdiny, včetně
žetonů. Hráč s nejvíce
se stává vítězem a vydobyl
si místo mezi bohy. V případě shody se příslušní hráči
o vítězství dělí.

DŮLEŽITÉ DETAILY
• V průběhu hry si hráči mohou prohlížet své kostky za předpokladu,
že je poté vrátí na svůj inventář hrdiny v jejich původní pozici.

• Figurka hrdiny zůstává na svém místě, dokud není
vytlačena nebo dobrovolně přesunuta na jiný portál.

• K
 ostkování je jediný způsob, jak kostku upravit. Hráči nesmějí
přemísťovat stěny na svých kostkách ani na kostky vracet dříve
odstraněné stěny.

• Hráč může provést libovolný Hrdinský čin, včetně toho,
který již provedl (i v rámci stejného tahu).

• Pokud jste dosáhli maxima na některém počítadle
(
,
nebo
), jsou přebývající získané zdroje
ztraceny.
• Pokud dosáhnete 100
, vezměte si žeton
, položte
svůj ukazatel na počítadlo Bodů slávy
zpátky
na pole „0“ a začněte počítat znovu od 0.
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