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1. Výb r scéná e – Z Knihy scéná  si vyberte scéná , který 
budete hrát. M žete použít i jakékoliv zvláštní varianty pravidel, 
pokud s nimi budou všichni hrá i souhlasit.

2. Po adí hrá /Výb r hrdin  – Ur ete po adí, ve kterém si 
hrá i vyberou své hrdiny. V tomto po adí si každý hrá  vybere 
jednoho dostupného hrdinu a vezme si všechny jeho p íslušné 
komponenty.

• Když si hrá  vezme svého hrdinu, umístí na st l žeton po adí 
tohoto hrdiny. Žetony po adí by m ly být postupn  umis ovány 
do sloupce, takže žeton po adí hrá e, jenž si vybíral hrdinu jako 
první, se nachází v tomto sloupci naho e, zatímco žeton hrá e, 
který si vybíral hrdinu jako poslední, se nachází ve sloupci úpln  
dole.

3. P íprava hry – Postupujte podle ásti „P íprava hry“ uve dené na 
další stran . Dob e si pro t te popis scéná e ohledn  možných 
výjimek nebo zvláštních pravidel, které mohou zm nit p ípravu 
hry.

4. Hra – Hrajte herní kola, dokud nesplníte podmínky pro skon ení 
hry uvedené ve scéná i, nebo dokud neuplyne maximální po et 
kol (uvedený ve scéná i).

5. Výsledek hry – Až hra skon í, postupujte podle pravidel pro 
vyhodnocení úsp ch  uvedených ve scéná i.
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Ob h
Tato p íru ka obsahuje dv  ásti – P íru ku pravidelP íru ku pravidel a Knihu scénáKnihu scéná . P íru ka pravidel obsahuje kompletní pravidla pro 
hraní hry Mage KnightMage Knight. Není ur ena k tomu, abyste se podle ní hru u ili, ani abyste podle ní vysv tlovali hru ostatním 
hrá m. Rozhodn  doporu ujeme p e íst si nejprve Pr vodce hrouPr vodce hrou, kde jsou pravidla vysv tlena v lépe pochopitelném 
po adí, s mnoha obrázky a p íklady. 
Tato p íru ka p edpokládá, že tená  už si p e etl Pr vodce hrouPr vodce hrou, nebo dokonce, že už odehrál sv j první scéná , a je tedy 
seznámen s herními komponentami i s pojetím hry. Jejím zám rem je poskytnout kompletní pohled na herní systém jako 
celek a obsahuje všechna pravidla vyjma t ch, která použijete jen v konkrétních scéná ích (ty naleznete v Knize scénáKnize scéná ), 
a pravidel pro konkrétní místa (ty naleznete na kartách popisu míst). 
Mage KnightMage Knight je komplexní hra a i poté, co budete mít odehráno n kolik her, budete as od asu pot ebovat nahlédnout do 
pravidel. Aby vaše hraní bylo co nejplynulejší, doporu ujeme, abyste:

• M li stále p i ruce karty popisu míst. Ty obsahují všechna pravidla pro dané místo. Mohou obsahovat též termíny, které 
jsou dále rozvedeny v této P íru ce pravidel.

• M li p i h e po ruce zadní stranu této P íru ky pravidelP íru ky pravidel. Obsahuje p ehledný souhrn jednotlivých fází hry a také tabulku 
jednotlivých schopností v boji.

• Postupovali p i hraní konkrétního scéná e podle popisu daného scéná e v Knize scénáKnize scéná  (p íprava hry, zvláštní pravidla, 
podmínky vít zství, bodování). Popis m že odkazovat i na n která obecn jší pravidla (automatický hrá , bodování 
obecn ) – ty naleznete na za átku Knihy scénáKnihy scéná .

• Užívali tuto P íru ku pravidel P íru ku pravidel p i vyhledávání konkrétních pravidel (nespojených s konkrétním místem i scéná em). Je 
systematicky uspo ádaná, a jakmile jednou pochopíte její strukturu, budete schopni se v ní snadno orientovat. Pokud 
hledáte konkrétní pravidlo i situaci, využijte obsah, který je k dispozici na této stránce, abyste ur ili, do které ásti dané 
pravidlo spadá. Pokud pravidlo nespadá do žádné ásti, pravd podobn  jej naleznete v ásti „Základní herní koncepty“.

• Postupovali p i hledání podrobností pro jednotlivá místa na map  obdobn  jako výše (zajímá-li vás nap íklad, jak 
magická v ž ovliv uje pohyb, podívejte se do ásti „Pohyb“). V pravidlech jsou všechna místa zmi ována takto. 
Všimn te si, že pro n která místa existují spole ná pravidla (opevn ná místa, místa dobrodružství i drancující 
nep átelé). 

• Nehledali pravidla v Pr vodciPr vodci. Všechna pravidla byste m li být schopni dohledat v této P íru ce pravidelP íru ce pravidel nebo na 
kartách popisu míst. Teprve pokud naleznete pravidlo zde a nevíte, jakým zp sobem ho vyložit, doporu ujeme podívat 
se do Pr vodcePr vodce na podrobn jší výklad s p íklady.
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• Deska Slávy a Pov sti – Hrá i umístí po jednom ze svých 
žeton  štítu na polí ko 0 na po ítadle Slávy a na prost ední z polí 
ozna ených nulou na po ítadle Pov sti.

• Sloupce žeton  nep átel a ruin – Set i te kulaté žetony 
nep átel a šestihranné žetony ruin podle jejich rubové strany 
a naskládejte je do sloupc  rubovou stranou nahoru. Vedle 
každého tohoto sloupce nechte volné místo pro odložené 
(použité) žetony. Pokud vám tyto žetony dojdou, pak zamíchejte 
sloupec odložených žeton  a vy tvo te z nich nový sloupec (op t 
rubovou stranou nahoru).

• Balí ek karet Artefakt  – Zamíchejte karty Artefakt  a položte 
tento balí ek lícovou stranou karet dol . Artefakty se nikdy 
neza azují do žádné nabídky.

• Balí ek karet Zran ní – Všechny karty Zran ní jsou stejné. 
Dejte je tedy do jednoho balí ku lícovou stranou nahoru.

• Balí ek karet Kouzel a nabídka Kouzel – Zamíchejte karty 
Kouzel a položte je lícovou stranou dol . Odkryjte vrchní t i 
karty tohoto balí ku a vytvo te tak nabídku Kouzel.

• Balí ek karet Pokro ilých akcí a nabídka Pokro ilých akcí – 
P ipravte je stejným zp sobem jako Kouzla (viz výše).

• Spole ná nabídka dovedností – Prázdná oblast, kam se budou 
umis ovat žetony dovedností, které si hrá i nevybrali b hem 
postupu na další úrove .

• Balí ky karet základních a elitních jednotek – Zamíchejte 
karty jednotek se st íbrnou i zlatou rubovou stranou, každý typ 
zvláš , a vytvo te tak dva balí ky karet, které položíte na st l 
lícovou stranou karet dol .

• Nabídka jednotek – Odkryjte tolik karet základních jedno tek, 
kolik je ve h e hrá , plus 2 (automatický hrá  se nepo ítá, viz 
dále). Pozd ji se mohou v nabídce jednotek objevit i n jaké karty 
Pokro ilých akcí (za každý klášter na map  jedna).

• Žetony po adí – Každý hrá  sem umístí sv j žeton po adí, 
p i emž hrá , který si vybíral svého hrdinu jako první, umístí sv j 
žeton na nejvyšší (první) pozici.

• Deska Dne a Noci – Na za átku hry ji oto te její stranou Den 
nahoru. Na za átku nového kola se vždy otá í na opa nou 
stranu, takže se st ídá Den a Noc. 

 – Levá strana této desky zachycuje cenu pohybu po r zných 
typech terénu.

 – Pravá strana je tzv. Pramen. Ho te tolika kostkami many, 
kolik je hrá , plus 2 (automatický hrá  se nepo ítá) 
a umís t te je sem. Alespo  na polovin  kostek by m la 
padnout n která ze základních barev (tj. ervená, modrá, 
bílá nebo zelená). Pokud tomu tak není, tak opakovan  
házejte ernými a zlatými kostkami tak dlouho, dokud tato 
podmínka není spln na.

• Zobrazené denní Taktiky – Rozložte všechny karty denní 
Taktiky na snadno p ístupném míst .

• Nepoužité Taktiky – Sem položte karty no ní Taktiky. 
Nemusíte je míchat.

• Sloupec dílk  mapy – Popis scéná e uvádí, kolik dílk  mapy 
a jaké druhy máte použít k vytvo ení tohoto sloupce.

 – Dílky mapy venkova (zelená rubová strana) vybírejte 
náhodn .

 – Hlavní dílky mapy (hn dá rubová strana) rozd lte na dv  
hromádky, na m stské dílky mapy (mají uprost ed obrázek 
m sta) a dílky mapy bez m st. Pak náhodn  vyberte z p í-
sluš ných hromádek odpovídající po et dílk  mapy.

 – Pro vytvo ení sloupce dílk  mapy zamíchejte dohromady 
vybra né dílky mapy s hn dou rubovou stranou a takto 
vytvo enou hromádku položte pod zamíchané vybrané 
dílky mapy se zelenou rubovou stranou.

• Mapa – Podle popisu scéná e umíst te po áte ní dílek mapy 
nahoru bu  jeho stranou A, nebo stranou B.

 – Odkryjte dva (p i použití po áte ního dílku mapy A) nebo 
t i (p i použití po áte ního dílku mapy B) dílky mapy ze 
sloupce dílk  mapy a p iložte je k po áte nímu dílku tak, jak 
je uvedeno na obrázku. Nato te tyto dílky stejným sm rem 
jako po áte ní dílek mapy.

 – U všech odkrytých míst se podívejte na odpovídající kartu 
popisu místa, a p ípadn  u i te to, co se má dle karty provést 
p i odkrytí daného místa.

• Karty popisu míst a karta Vyhodnocení dosažených úsp ch  – 
Tyto karty by m ly být n kde po ruce, aby se k nim hrá i mohli 
snadno dostat a p e íst si je.

• Karty a  gurky m st – M žete je mít položené i n kde opodál, 
protože je budete pot ebovat až v pozd jší fázi hry.

• Bank many – Umíst te všechny žetony many na dostupné 
místo. Položte tam i všechny nepoužité kostky many, protože 
b hem hry budete ob as pot ebovat hodit kostkou many.

• Karta hrdiny – Tato karta p edstavuje vaši postavu. V dolní ásti 
karty se nachází Inventá , kam si b hem hry ukládáte získané 
krystaly.

• Sloupec žeton  úrovn  – Set i te 5 osmihranných žeton  
úrovn  lícem nahoru do jednoho sloupce se azeného podle ísel 
tak, že žeton ozna ený 1-2 bude naho e a žeton ozna ený 9-10 
dole. Aktuální žeton ukazuje hodnotu vaší Zbroje ( íslo 2) a limit 
karet v ruce (hodnota 5) – ob  hodnoty platí pro 1. a 2. úrove . 
Šestý, prázdný žeton úrovn  položte do své oblasti jednotek jako 
žeton velení, stranou se štítem nahoru.

• Oblast jednotek – Sem budete umis ovat své naverbované 
jednotky. Každá jednotka pot ebuje sv j vlastní žeton velení. 
Vy máte momentáln  jeden žeton velení, takže m žete mít jen 

jednu jednotku. Až postoupíte na úrove  s lichým íslem, získáte 
další žeton velení, takže se váš limit po tu jednotek zvýší.

• Dobírací balí ek – Každý hrá  zamíchá 16 karet Základních akcí 
svého hrdiny (zkontrolujte si jeho symbol v pravém horním rohu 
t chto karet), které budou tvo it jeho dobírací balí ek.

• Karty v hrá ov  ruce – Na za átku hry si vezm te ze svého 
dobíracího balí ku 5 karet (v souladu s limitem karet v ruce uve-
deném na vašem horním žetonu úrovn ).

• Odkládací balí ek – Sem budete na konci svého tahu (a asto 
také b hem svého tahu) odkládat zahrané karty.

• Figurka – Prozatím sem umíst te  gurku svého hrdiny. B hem 
vašeho prvního tahu se p esune na mapu.

• Žetony štítu – Umíst te jeden tento žeton na po ítadlo Slávy 
a další na po ítadlo Pov sti. Ostatní se budou používat na ozna ení 
vašich úsp ch  na map . Jejich zásoba je nekone ná. Pokud vám 
náhodou dojdou, klidn  za n  použijte libovolnou náhradu.

• Sloupec žeton  dovedností – Každý hrá  má k dispozici 
10 žeton  dovedností ve své barv . Náhodn  je zamíchejte 
a umíst te je do sloupce lícovou stranou dol .

• Získané dovednosti – Do této oblasti budete umis ovat žetony 
dovedností získané b hem postupu na další úrove .

• Karta popisující dovednosti – Na této kart  jsou popsány 
všechny žetony dovedností vašeho hrdiny.

• Herní oblast – Každý hrá  by m l mít p ed sebou dostatek volného 
místa na pokládání karet, jež zahraje b hem svého tahu.
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KARTY HRÁ E

1. Všechny karty, které mají takovouto rubo vou 
stranu, se ozna ují jako karty hrá e. D lí se 
na karty Akcí (Základní a Pokro ilé), Kouzel, 
Artefakt  a Zran ní. Na za átku hry mají 
hrá i ve svém dobíracím balí ku pouze karty 
Základních akcí.

2. Když je hrá  na tahu, hraje karty hrá e ze své ruky. Aby hrá  zahrál 
kartu, položí ji do své herní oblasti a provede efekt na ní popsaný. 

3. R zné karty hrá e lze zahrát r zn :
a. Kartu Akce (Základní i Pokro ilou) lze zahrát tak, že bu  

poskytne sv j základní efekt, nebo m že být posílena 
jednou manou dané barvy, aby poskytla sv j siln jší efekt.

b. Kouzlo musí být posíleno jednou manou uvedené barvy, 
aby poskytlo sv j základní efekt. B hem Noci m že být 
posíleno jednou manou uvedené barvy a jednou ernou 
manou, aby poskytlo sv j siln jší efekt.

c. Artefakt lze zahrát tak, že poskytne sv j základní efekt, 
nebo m že být odhozen (vy azen ze hry) za poskytnutí 
svého siln jšího efektu.

d. Karty Zran ní nemohou být zahrány žádným zp sobem.
e. Libovolnou kartu, která není kartou Zran ní, lze zahrát 

jako kartu bokem, aby poskytla bu  Pohyb 1, Vliv 1, Útok 1 
nebo Blok 1.
• Karty ale nemohou být tímto zp sobem zahrány, aby 

poskytly st elecký útok, obléhací útok nebo jakýkoliv 
typ elementálního útoku i bloku (ohnivý, ledový nebo 
ledovým ohn m).

4. Karty poskytující podobné efekty (dokonce i ty rozdílných typ ) 
mohou být zahrány dohromady, aby poskytly siln jší ú inek. 
Seskupte takto zahrané karty dohromady a se t te jejich hodnoty.

5. Na konci tahu jdou všechny zahrané karty hrá e do vašeho 
odkládacího balí ku. Ješt  nezahrané karty, které máte v ruce, 
si m žete v ruce nechat, pokud se nerozhodnete jednu i více 
z nich odložit.

6. N které efekty karet vám p ikazují bu  zaplatit další manu 
n které barvy, i odložit (tj. položit do vašeho odkládacího 
balí ku) nebo vy adit ze hry další kartu. Tyto efekty nem žete 
použít, pokud nejste schopni tyto požadavky splnit.
a. Karty Zran ní nemohou být tímto zp sobem nikdy odloženy 

ani vy azeny ze hry, pokud to doty ný efekt výslovn  nedo-
voluje. Takže pojem „libovolná karta“ znamená jakoukoliv 
kartu, kterou máte v ruce, krom  karty Zran ní.

 POUŽITÍ JEDNOTEK

1. Jednotky jsou rozd lené do dvou balí k  karet – základní 
jednotky (se st íbrnou rubovou stranou) a elitní jednotky (se 
zlatou rubovou stranou). Jakmile se doty ná jednotka dostane 
do hry, tak rubová strana její karty nemá p i h e žádný vliv.

2. Na za átku hry hrá i neovládají žádné jednotky. Jednotky získané 
(naverbované) b hem hry jsou stále umíst ny v oblasti jednotek 
doty ného hrá e (nikdy se nedostanou do ruky hrá e, do jeho 
dobíracího balí ku i do jeho odkládacího balí ku).

3. Každá jednotka ve vaší oblasti jednotek má p i azen žeton 
velení. Nem žete mít ve své oblasti jednotek více jednotek, než 
kolik máte žeton  velení.
a. Jednotky se žetonem velení umíst ným nad kartou této 

jednotky se považují za bojeschopné.
b. Jednotky se žetonem velení umíst ným na kart  této 

jednotky se považují za vy erpané.
c. Jednotky s kartou Zran ní umíst nou p es kartu této 

jednotky se považují za zran né.
4. Nov  naverbované jednotky jsou vždy bojeschopné a nijak 

nezran né.
a. Pokud chcete získat další jednotku, ale všechny vaše žetony 

velení už jsou použité, musíte n kterou svou stávající jednotku 
propustit. Odeberte propušt nou jednotku ze hry. Nov  
naverbovaná jednotka je bojeschopná a nezra n ná, nehled  
na stav propušt né jednotky.

5. Jednotka, která je bojeschopná a není zran ná, m že být 
aktivována pro použití jedné ze svých schopností:

a. Pro aktivaci jednotky dejte na její kartu žeton velení – tato 
jednotka už není bojeschopná, je až do konce kola vy erpaná.

b. Poté si vyberte jednu ze schopností jednotky a uplatn te její 
efekt. M žete efekt jednotky kombinovat s dalšími kartami 
hrá e, dovednostmi i dalšími jednotkami.
• Abyste mohli využít schopnost, která má p ed sebou 

uvedený symbol many, musíte nejprve zaplatit manu 
odpovídající barvy.

6. Kdykoliv vám n jaký efekt dovolí jednotku zbojeschop nit, m žete 
p esunout žeton velení nad její kartu. Tato jednotka je poté op t 
bojeschopná a m že být znovu aktivována.

7. Artefakty typu Prapor mohou být kdykoliv b hem vašeho tahu 
p i azeny jednotce. Položte kartu Praporu áste n  pod kartu 
jednotky, ke které ho p i azujete. Dokud je tento Prapor p i azen 
této jednotce, m že daná jednotka využívat jeho základní efekt, 
ale silný efekt Praporu je pro vás nedostupný.
a. Pokud je tato jednotka zni ena nebo propušt na, nebo 

pokud této jednotce p i adíte jiný Prapor, pak p vodní 
Prapor jde do vašeho odkládacího balí ku.

b. Na konci kola se m žete rozhodnout, zda necháte Prapor 
p i azený dané jednotce, nebo zda ho zamícháte zp t do 
svého dobíracího balí ku.

8. Na konci svého tahu své vy erpané jednotky neodkládáte ani 
neuvádíte do bojeschopného stavu. Jednotky jsou automaticky 
uvedeny do stavu bojeschopnosti na konci každého kola.

POUŽITÍ DOVEDNOSTÍ

1. Dovednosti jsou p edstavovány žetony dovedností. Každá 
postava má vlastní sadu žeton  dovedností.

2. Na za átku hry nemají hrá i k dispozici žádné žetony doved-
ností. Pokaždé, když hrdina postoupí na sudou úrove , získá 
jeden žeton dovednosti. 
a.  Hrá i umis ují žetony dovedností, které získají b hem hry, 

p ed sebe lícem nahoru.
b. Hrá i mohou získat nejen žetony dovedností své vlastní 

postavy, ale také žetony dovedností jiných postav ve h e. 

1. Kola se st ídají jako Den a Noc. B hem kola provádí hrá i své 
tahy.

2. P íprava kola (v prvním kole hry p esko te tento krok, jelikož 
už byl proveden b hem p ípravy hry):
a. Oto ení desky Dne a Noci – Pokud byl Den, oto te desku 

na stranu Noci. Pokud byla Noc, tak desku oto te na stranu 
Dne.

b. Obnova Pramene – Ho te znovu všemi kostkami many 
v Pramenu dle podmínek uvedených v ásti P íprava hry.

c. Vytvo ení nové nabídky jednotek:
• Vezm te všechny karty jednotek, které se momentáln  

nachází v nabídce jednotek, a umíst te je na spodek 
jejich odpovídajících balí k  karet.

• Pokud se v nabídce jednotek nacházely n jaké karty 
Pokro ilých akcí, umíst te je na spodek balí ku karet 
Pokro ilých akcí.

• Dopl te do nabídky jednotek tolik nových karet 
jednotek, kolik iní po et hrá , plus 2.

• Pokud nebyly odkryty žádné hlavní dílky mapy, 
dopl ujte pouze základní jednotky (se st íbrnou rubo-
vou stranou).

• Pokud už byl odkryt alespo  jeden hlavní dílek mapy, 
dopl ujte st ídav  elitní (se zlatou rubovou stranou) 
a základní jednotky (tj. elitní, základní, elitní atd.).

• Pokud se na map  nachází alespo  jeden klášter, 
p idejte do nabídky jednotek jednu kartu Pokro ilé akce 
za každý klášter na map , který není vypálen.

d. Dopln ní nabídky Pokro ilých akcí – Odeberte z na bídky 
Pokro ilých akcí kartu na nejnižší pozici a umíst te ji na spodek 
balí ku karet Pokro ilých akcí. Posu te v nabídce Pokro ilých 
akcí každou zbývající kartu Pokro ilé akce o jednu pozici 
níže a poté si vezm te novou kartu z balí ku Pokro ilých akcí 
a dejte ji na nejvyšší pozici do této nabídky.

e. Dopln ní nabídky Kouzel – Postupujte podle stejných 
krok  jako p i dopln ní nabídky Pokro ilých akcí.

f. Posbírání karet Taktiky – Posbírejte všechny karty Taktiky 
z p edchozího kola. Poté vyložte do spole né herní oblasti 
lícem nahoru p íslušnou sadu karet Taktiky ur enou pro 
následující kolo.

g. Každý hrá :
• Oto í všechny Artefakty typu Prapor a žetony doved-

ností ve své herní oblasti lícem nahoru.
• Zbojeschopní všechny jednotky ve své oblasti jednotek (p e-

sune žeton velení ležící na nich nad n ), a to v etn  zra n ných 
jednotek (zran né jednotky tím ale nejsou uzdraveny).

• Zamíchá všechny své karty hrá e, a tak získá nový 
dobírací balí ek.

• Z dobíracího balí ku si vezme tolik karet, kolik je jeho 
limit karet v ruce. (Tento limit m že být zvýšen, pokud se 
hrá  nachází p ímo ve m st  i v pevnosti, nebo v jejich 
sousedství – viz popisy t chto míst. Pokud se nachází v sou-
sedství obou, pak použije pouze vyšší z t chto bonus .)

3. Hrá i si vybírají karty Taktiky pro toto kolo.
a. Každý hrá  si zvolí jednu kartu Taktiky z herní oblasti.

• Hrá  s nejnižší Slávou si vybírá jako první, po n m hrá  
s druhým nejnižším množstvím Slávy atd. V p ípad  
shody Slávy si hrá , jehož žeton po adí se nachází na 
nižší pozici, vybírá jako první.
Poznámka: To znamená, že v prvním kole si hrá , který 
si vybral hrdinu jako poslední, bude vybírat kartu Taktiky 
jako první.

b. Za íná-li karta Taktiky výrazem „Když si bereš tuto kartu...“, 
hrá  se ídí jejími pokyny.

c. Znovu uspo ádejte žetony po adí podle ísel vybraných karet 
Taktiky hrá , takže nejnižší íslo Taktiky je na nejvyšší pozici 
(první) a nejvyšší íslo Taktiky na nejnižší pozici (poslední).

d. Odeberte všechny zbývající karty Taktiky a položte je stranou.
4. Hrá i hrají své tahy:

a. Hrá i provádí své tahy v po adí daném žetony po adí 
v rámci kola (shora dol ). Po posledním hrá i zase p ichází 
na adu první hrá .

b. Pokud je na za átku hrá ova tahu jeho dobírací balí ek 
prázdný, pak tento hrá  m že místo odehrání svého tahu 
oznámit konec kola. Pokud to ud lá, pak každý další hrá  
odehraje ješt  jeden (poslední) tah a poté kolo kon í.

5. Ov te si v popisu scéná e, zda už hra neskon ila.
a. Pokud byly spln ny podmínky scéná e i byl odehrán maxi-

mální po et kol stanovený scéná em, hra kon í a vy byste m li 
postupovat dle popisu scéná e a zjistit výsledek hry.

b. Pokud hra ješt  neskon ila, pokra ujte dalším kolem.
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Pokud se tak stane, mohou je používat stejným zp sobem 
jako své vlastní – jakmile se dovednost dostane do hry, pak už 
nezáleží na tom, které postav  p vodn  pat ila.

3. Použití a efekt každé dovednosti je popsán pomocí ikon na 
jejím žetonu. Podrobn ji jsou popsány na kart  popisující 
dovednosti dané postavy.

4. Dovednosti jsou t ech základních typ :
a.  Žetony dovedností s tímto symbolem lze použít jen 

jednou za kolo ve vašem tahu (s výjimkou dovednosti 
Motivace, kterou lze použít i b hem tahu jiného hrá e). Pokud 
takovou dovednost použijete, oto te její žeton na opa nou 
stranu až do za átku dalšího kola.

b.  Žetony dovedností s tímto symbolem lze použít jen jednou 
za kolo, ale jejich efekt trvá až do za átku vašeho dalšího tahu. 
Tyto dovednosti ovlivní ostatní hrá e b hem jejich tah , dokud 
jsou tyto dovednosti aktivní. Pokud použijete tento typ doved-
nosti, nahlas to oznamte a položte odpovídající žeton dopro-
st ed stolu. Na za átku svého dalšího tahu (nebo na konci kola, 
nastane-li d íve), si ho vezm te zpátky a oto te lícem dol . Na 
za átku dalšího kola bude tento žeton op t oto en lícem nahoru.

c. Žetony dovedností bez uvedených speciálních symbol  lze 
použít jednou za tah.

POUŽITÍ MANY

1. Ve h e existuje mana 4 základních barev ( ervená, modrá, 
zelená a bílá). Mana se m že nacházet ve dvou formách:
a. istá mana – Tato mana je p edstavována kostkou many 

nebo žetonem many v herní oblasti hrá e. Získá-li ji hrá  , musí 
ji použít do konce svého tahu, jinak tato mana zmizí.

b. Krystaly – Tato mana je p edstavována žetony many umíst -
nými v hrá ov  Inventá i (na kart  hrdiny). V Inventá i mohou 
být uloženy až 3 žetony many od každé základní barvy many.
• Krystal m že být prom n n v istou manu kdykoliv 

b hem tahu hrá e. istá mana nem že být prom n na na 
krystaly, pokud to n který efekt výslovn  nedovolí.

2. Existují 2 speciální barvy (zlatá a erná), které se vyskytují pouze 
v isté podob  (tedy neexistují žádné zlaté i erné krystaly).
a. B hem kol Dne lze použít zlatou manu jako manu libovolné 

základní barvy (její použití se tedy považuje za totéž, jako 

použití many nahrazované barvy). B hem Dne nelze v bec 
používat ernou manu.

b. B hem kol Noci lze použít ernou manu k posílení n kterých 
efekt . V Noci nelze v bec používat zlatou manu.

3. Pramen p edstavuje istou manu p ítomnou ve sv t . Každý tah 
si m že hrá  vzít z Pramene jednu kostku many a použít ji jako 
manu barvy, která je uvedena na této kostce.
a. Na konci tahu hrá e p eho te všechny kostky many, které si 

hrá  vzal z Pramene, a poté je vra te zp t do Pramene.
b. Hrá i si berou kostky many až v okamžiku, kdy cht jí tuto 

manu použít. Hrá m není dovoleno vzít si kostku many 
a poté nepoužít manu, kterou tato kostka poskytuje.

EFEKTY

1. Karty hrá e, jednotky, žetony dovedností a n které karty Taktiky 
poskytují r zné typy efekt , které lze použít v daném tahu.
a. Mnoho efekt  je popsáno zkratkami, jako nap . Pohyb X 

(získáváte X bod  Pohybu) nebo Lé ení X (získáváte X bod  
Lé ení). Tyto pojmy jsou dále v pravidlech vysv tleny.

b. Jiné efekty vám umožní upravit v daném tahu pravidla hry 
nebo získat n co, co byste normáln  nebyli schopni získat. 
Ohledn  takovýchto efekt  se i te textem uvedeným na 
dané kart .
• Pokud tento efekt upravuje n které hodnoty nebo pra-

vidla, pak tato zm na trvá vždy jen do konce aktuálního 
tahu (není-li uvedeno jinak).

2. Pokud nerozumíte n kterému efektu i sou innosti dvou i 
více kombinovaných efekt , podívejte se do sekce FAQ na 
webových stránkách vydavatele hry (www.rexhry.cz).

EFEKTY TYPU „ZÍSKEJ…“

1. Pokud vám n jaký efekt dovolí získat žeton many, vezm te si žeton 
many odpovídající barvy a položte ho do své herní oblasti.

2. Pokud vám n jaký efekt dovolí získat krystal, vezm te si žeton 
many odpovídající barvy a položte ho do svého Inventá e. Pokud 
už máte 3 krystaly této barvy, pak položte tento žeton many do 
své herní oblasti místo do Inventá e.

3. Pokud vám n jaký efekt b hem vašeho tahu i po jeho skon ení 
dovolí získat novou kartu hrá e (Pokro ilou akci, Kouzlo nebo 

Artefakt), pak tuto novou kartu položte na vršek svého dobí-
racího balí ku, není-li e eno jinak.
a. Pokud získáte kartu z nabídky Kouzel i nabídky Pokro ilých 

akcí, okamžit  tuto nabídku op t dopl te tak, že zbývající 
karty v nabídce posunete dol  a na vrchní pozici nabídky 
p idáte novou kartu.

b. Pokud získáte kartu z nabídky jednotek (tedy bu  jednotku, 
nebo Pokro ilou akci, kterou se nau íte v klášte e), tak tuto 
nabídku nedopl ujte. Tato nabídka se doplní na za átku 
dalšího kola.

4. Jakékoliv Artefakty a jakékoliv odm ny získané b hem boje 
dostanete až na konci svého tahu. Viz ást „Konec tahu“.

ODKLÁDÁNÍ 

A VY AZOVÁNÍ KARET

1. Pokud vám n jaký efekt íká, abyste odložili kartu, položte 
odkládanou kartu na sv j balí ek odložených karet. Kartu 
Zran ní nem žete nikdy odložit, pokud vám to n jaký efekt 
p ímo neumožní.

2. Pokud vám n jaký efekt íká, abyste vy adili ze hry kartu, pak:
a. Pokud jde o kartu Zran ní, tak ji vra te zp t do balí ku karet 

Zran ní.
b. V ostatních p ípadech tuto kartu skute n  vy a te ze hry 

(vra te ji do krabice).

VRACENÍ ZP T

1. Pokud se nedohodnete jinak (což nedoporu ujeme), mohou 
hrá i vrátit zp t libovolné akce i rozhodnutí, která provedli 
b hem svého tahu. Je totiž rychlejší zahrát tah a pak si to roz-
myslet, než si dop edu všechno v hlav  naplánovat.

2. Nem žete se ale vrátit p ed okamžik, kdy byla odkryta nová 
informace (odkryt nový dílek mapy, žeton nep ítele nebo karta), 
hozena kostka nebo kdy jiný hrá  n jak speci  cky reagoval na 
akci hrajícího hrá e (obvykle p i boji hrá e proti hrá i).
a. Jakmile se toto stane, všechna rozhodnutí, pohyby, 

zahrané karty, použité dovednosti a schopnosti jedno-
tek, použitá mana atd. musí z stat p esn  v tom stavu, 
v jakém byly.

1. N které karty Taktiky, žetony dovedností a karta popisu vesnice 
vám nabízí možnosti, které jsou ozna eny výrazy „p ed vaším 
tahem“ nebo „b hem tahu jiného hrá e“.
a. Pro ú ely hry jsou oba tyto výrazy stejné. M žete je zahrát 

v dob , kdy hrají jiní hrá i, nebo prost  t sn  p ed svým tahem.
Poznámka: Efekty hratelné „b hem tahu jiného hrá e“ 
m žete použít p ed svým prvním tahem, dokonce i když jste 
prvním hrá em v tomto kole.

b. Tyto efekty vám obvykle umožní dobrat si karty z vašeho 
dobíracího balí ku. Následující podmínky (zda je dobírací 
balí ek karet hrá e prázdný; zda máte n jaké karty v ruce) 
se ov ují až poté, co tyto akce dokon íte.

2. Pokud je na za átku vašeho tahu váš dobírací balí ek prázdný 
a ješt  nebyl ohlášen konec kola, m žete se vzdát svého tahu
a oznámit konec kola. Pokud to ud láte, pak všichni ostatní hrá i 
(krom  vás) dostanou ješt  jeden tah a poté stávající kolo skon í.
a. M žete oznámit konec kola, pokud je na za átku vašeho 

kola váš dobírací balí ek prázdný.
b. Musíte oznámit konec kola, pokud je na za átku vašeho 

kola váš dobírací balí ek prázdný, a navíc nemáte na 
za átku svého tahu v ruce žádné karty.

c. Pokud máte v ruce n jaké karty, ale váš dobírací balí ek je 
prázdný, pak záleží na vás, zda oznámíte konec kola, nebo 
zda normáln  odehrajete sv j tah.

d. Pokud nemáte žádné karty v ruce ani ve svém dobíracím 
balí ku, ale konec kola už byl oznámen jiným hrá em, pak se 
musíte svého tahu vzdát.

3. Pokud se svého tahu vzdáte, tak váš tah okamžit  kon í. Už 
nem žete využít ani výhody polí ka na map , na kterém stojíte 
(nap . dol  nebo kouzelné mýtiny).

4. Pokud se svého tahu nevzdáte, pak máte dv  možnosti: Bu  
zahrát normální tah, nebo odpo ívat.
a. V obou p ípadech musíte zahrát nebo odložit b hem svého tahu 

nebo na jeho konci alespo  jednu kartu (s výjimkou p ípadu, kdy 
máte prázdnou ruku, ale na za átku vašeho tahu jsou ve vašem 
dobíracím balí ku po ád ješt  n jaké karty).

5. Zahrání normálního tahu má dv  volitelné ásti – pohyb a akci.
a. Nejprve se m žete (ale nemusíte) pohnout. B hem pohybu 

m žete odkrýt nové dílky mapy – viz ást „Pohyb“ dále 
v textu.

b. Váš pohyb m že vyústit v povinnou akci:
• Pokud skon íte pohyb na polí ku obsazeném jiným 

hrá em, pak musíte zahájit boj hrá e proti hrá i.
• Pokud jste vstoupili (tedy zaúto ili) na opevn né místo 

(pevnost, magickou v ž, m sto), pak musíte bojovat 
s celou jeho nep átelskou posádkou.

• Pokud váš pohyb skon il v d sledku napadení drancují cím 
nep ítelem, pak musíte s tímto nep ítelem bojovat.

c. Pokud neprovedete žádnou povinnou akci, m žete provést 
jednu (a pouze jednu) z následujících volitelných akcí:
• Na obydlených místech (vesnice, klášter, pevnost, 

magická v ž, m sto) m žete vyjednávat s jejich oby-
vateli. Viz ást „Vyjednávání s obyvateli“ dále v textu.

• Na místech dobrodružství (ruiny, podzemí, hrobka, 
doup  nestv r, líhn  nestv r) se m žete rozhodnout, 
že je prozkoumáte. To pak obvykle vede k boji.

• Pokud se na jednom i více sousedních polí kách na-
chází drancující nep átelé (or í nájezdníci nebo dra í 
lid), m žete se rozhodnout, že vyzvete jednoho i více 
z nich k boji.

• Pokud jste v klášte e, m žete se rozhodnout, že ho 
vypálíte. To vede k boji.

• Pokud není dostupná žádná z výše uvedených akcí nebo 
pokud nechcete provést žádnou z výše uvedených akcí, 
nemusíte d lat nic.

d. V každém tahu m žete provést pouze jednu akci (povinnou, 
nebo volitelnou). Chcete-li se pohnout nebo odkrýt nové dílky 
mapy, musíte to provést ješt  p ed provedením akce. Po pro-
vedení akce se už nem žete hýbat ani odkrývat dílky mapy.

e. Kdykoliv b hem svého tahu m žete zahrát libovolný po et 
speciálních efekt  . Totéž platí i pro lé ivé efekty 

pppppppp
 

s tou výjimkou, že tyto nelze zahrát b hem boje.
6. P i odpo inku se nem žete pohybovat, zahájit boj ani vyjed-

návat s obyvateli.
a. V závislosti na kartách ve vaší ruce m žete bu  odpo ívat 

normáln  (pokud máte v ruce alespo  jednu kartu, která není 
kartou Zran ní), nebo odpo ívat pomalu (pokud máte v ruce 
pouze karty Zran ní).
• B žný odpo inek – Odložte jednu kartu, která není 

kartou Zran ní, a libovolný po et karet Zran ní.
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1. Pohybovat se m žete pouze b hem svého normálního tahu 
(nikoliv b hem odpo inku). B hem pohybu m žete odkrýt 
nové dílky mapy. Veškerý pohyb musí být dokon en p ed 
provedením jakékoliv akce (boje i vyjednávání s obyvateli).

2. P i pohybu m žete zahrát libovolný po et efekt  pohybu . 
V tšina t chto efekt  p ináší body Pohybu.
a. M žete zahrát z ruky libovolný po et karet Pohybu (a po-

sílit je libovolnou dostupnou manou), použít pohybové 
dovednosti nebo aktivovat jednotky se schopnostmi pohybu.

b. Efekt Pohyb X znamená „získáváte X bod  Pohybu“.
c. Libovolná karta (krom  karty Zran ní) m že být zahrána 

bokem do sloupce karet jako Pohyb 1.
d. Hrá i také mohou b hem pohybu zahrát libovolný po et 

speciálních  a lé ivých efekt  .
3. Se t te body Pohybu, které jste získali z karet a efekt . Poté 

m žete polí ko po polí ku p esunout svou  gurku, a tak utrácet 
body Pohybu v závislosti na typu terénu, na který vstu pujete (jak 
je vid t na desce Dne a Noci). M žete se p esunout pouze na 
p ístupná sousední polí ka.
a. Polí ka ozna ená na desce Dne a Noci symbolem „X“ jsou 

nep ístupná.
Poznámka: Cena Pohybu p es pouš  a les se m ní v závis-
losti na tom, zda je zrovna Den i Noc.
Poznámka: Cena Pohybu do m sta je vždy 2 body, bez 
ohledu na terén polí ka, na kterém m sto stojí. 

4. Omezení: 
a. Vstup na polí ko s nedobytým opevn ným místem (pevnost, 

magická v ž nebo m sto) nebo s pevností, kterou vlastní jiný 
hrá , okamžit  ukon uje váš pohyb a považuje se za útok na 
dané místo.

b.  Nem žete vstoupit na polí ko obsazené drancujícím nep í-
telem (or ími nájezdníky nebo dra ím lidem), dokud tito 
nejsou poraženi.

c.  Pokud vyprovokujete drancujícího nep ítele (tedy p esunete 
se p ímo z polí ka sousedícího s jeho žetonem na jiné polí -
ko sousedící s týmž žetonem), pak jste tímto nep ítelem 
napadeni a váš pohyb okamžit  kon í.

d.  Vstup na polí ko s místem dobrodružství (ruiny, doup  
nestv r, líhn  nestv r, podzemí nebo hrobka) váš pohyb 
nutn  neukon uje. Pokud chcete, m žete místo ignorovat.

5. B hem pohybu m žete odkrýt nové dílky mapy:
a. M žete odkrýt nové dílky mapy, pokud se nacházíte na 

polí ku sousedícím s prázdným místem, kam se má nový 
dílek mapy p idat.
• Dílky mapy musí být umíst ny na p edem dané pozice 

ur ené symboly v jejich rozích.
• Žádný dílek mapy nem že být umíst n za linii pob eží (viz 

ást „P íprava hry“ a de  nice tvaru mapy v popisu scéná e).
b. Na odkrytí nového dílku musí hrá  vynaložit 2 body Pohybu.
c. Nový dílek mapy se vezme z vršku sloupce dílk  mapy. 

Pokud se hrá  nachází na polí ku, které hrani í se dv ma 
možnými umíst ními nového dílku, pak musí ješt  p ed 
odkrytím nového dílku oznámit, které místo z nich zkoumá.

d. Dílky mapy jsou vždy nato eny v ur eném sm ru (takže 
íslo uvedené v jednom z jejich roh  má stejnou orientaci 

jako íslo na po áte ním dílku mapy). Hrá i nerozhodují p i 
pokládání dílk  mapy o tom, jak budou orientovány.

e. V závislosti na barv  rubové strany dílku mapy, který práv  
pokládáte, se uplatní ješt  další omezení:
• Dílky mapy venkova (zelená rubová strana) musí být 

umíst ny tak, že budou sousedit s nejmén  dv ma 
dalšími dílky mapy, nebo budou sousedit s dílkem mapy, 
který sousedí s alespo  dv ma jinými dílky mapy. 

• Hlavní dílky mapy (hn dá rubová strana) musí být 
umíst ny tak, že budou sousedit alespo  se dv ma 
dalšími dílky mapy.

• Pokud už v sloupci dílk  mapy nezbyly žádné dílky mapy, 
když se hrá  pokouší o pr zkum, m žete použít libovolný 
náhodný dílek mapy venkova, který byl odebrán ze hry 
b hem p ípravy hry. Pokud už byly umíst ny všechny 
dílky mapy venkova, m žete místo nich použít odebrané 
hlavní dílky mapy bez m st. Dílky mapy prozkoumané 
tímto zp sobem mohou být umíst ny pouze tak, že 
sousedí alespo  se t emi dalšími dílky (aby vyplnily 
mezery). Pokud už ani v krabici nezbývají žádné dílky 
mapy, pak se již nic prozkoumat nedá.

f. Pro místa na nov  odkrytém dílku mapy použijte ást 
„P i odkrytí…“ na p íslušných kartách popisu daného místa 
a i te se doty ným textem. Zvlášt :
• Pokud je odkryt klášter, vezm te jednu kartu Pokro ilé 

akce a p idejte ji do nabídky jednotek (nikoliv do nabídky 
Pokro ilých akcí).

g. Pokud je odkryt dílek mapy, který má ve svém st edu m sto:
• Vezm te si kartu odpovídajícího m sta a dejte ji vedle mapy.
• Podívejte se do scéná e, abyste v  d li, 

jakou úrove  m sta máte nastavit. 
Vezm te odpovídající  gur ku m sta 
a nastavte ciferník v její základn  tak, 
aby ukazoval úrove  m sta. Položte 
 gurku na polí ko s m stem.

• Základna ukazuje kole ka r zných barev. Za každé kole  ko 
táhn te žeton nep ítele odpovídající barvy a polož te jej 
lícem dol  na kartu m sta. Pokud si nejste jistí barvou 
kole ka na základn , podívejte se na levou ást karty 
m sta – ta ukazuje, jaké typy nep átel se ve m st  vyskytují.

6. B hem pohybu se m žete p esunout p es tolik polí ek a prozkou mat 
tolik nových dílk  mapy, na kolik vám budou sta it body Pohybu.
a. M žete st ídat pohyb a prozkoumávání nových dílk  mapy.
b. Kdykoliv b hem pohybu m žete zahrát další efekty, abyste 

si zvýšili celkový po et bod  Pohybu.
• M žete zahrát další karty poté, co je odkryt nový dílek mapy.
• Body Pohybu získané z nov  zahraných efekt  se p idá-

vají k bod m Pohybu, které vám mohly zbýt z p edchozích 
zahraných efekt .

• Není možné posílit manou d íve zahrané karty kv li siln j-
šímu efektu. To je t eba ud lat v okamžiku, kdy je daná 
karta zahrána, pozd jší dopln ní manou není povoleno.

7. N které efekty upravují pravidla pro pohyb. Ta se vztahují na 
veškerý pohyb, který se uskute ní poté, co je daný efekt zahrán, 
a platí až do konce tahu.
a. N které efekty snižují cenu Pohybu po jistých typech terén . 

Zahraje-li hrá  více takovýchto efekt , m že je aplikovat v libo-
volném po adí. Pokud je cena pohybu po terénu snížena na 0, 
hrá  m že vstoupit na polí ka tohoto terénu, aniž by platil n jaké 
body Pohybu. Cena Pohybu po terénu nem že být nižší než 0. 

b. N které karty hrá i dovolují, aby za jistou cenu vstoupil na 
polí ko s nep ístupným terénem. Pozor! Hrá i by m li skon it 
sv j tah na bezpe ném polí ku (viz níže), jinak se použijí 
pravidla o nuceném ústupu (viz „Konec tahu“, strana 9). 

c. N které efekty vám dovolují p ímo se p esunout o jedno i 
více polí ek. Nemusíte za to platit jinou cenu, než stanoví 
efekt, a m žete se tak p esunout i p es jinak nep ístupná 
polí ka (i ta, na nichž jsou drancující nep átelé i opevn ná 
místa), pokud není uvedeno jinak.
• N které z t chto efekt  vám p ikazují ukon it pohyb na 

bezpe ném polí ku (viz níže).
d. Bezpe né polí ko je takové, které:

• Je p ístupné za normálních podmínek (tedy pokud se 
neuplatní žádný zvláštní efekt).

• Není nedobytým opevn ným místem nebo pevností 
vlastn nou jiným hrá em.

• Neobsahuje jiného hrdinu, krom  polí ek, na kterých je 
více hrdin  povoleno (portál, dobyté m sto).

8. Ostatní hrá i:
a. M žete bez omezení projít p es polí ka, na kterých se 

nachází  gurka jiného hrá e, pokud se nejedná o pevnost, 
kterou daný hrá  vlastní.
• Také m žete vstoupit na polí ko s  gurkou jiného hrá e, 

abyste mohli odkrýt nový dílek i dílky mapy, a poté 
pokra ovat dál v pohybu.

b. Pokud vstoupíte na polí ko s  gurkou jiného hrá e a nechcete 
i nem žete v tomto tahu pokra ovat ve svém pohybu, pak se 

to automaticky považuje za útok na doty ného hrá e. Viz 
ást „Boj hrá e proti hrá i“ dále v textu.

• Zvláš  vstup do pevnosti, kterou vlastní jiný hrá , 
p i emž doty ný hrá  se v této pevnosti nachází, oka-
mžit  ukon uje váš pohyb a je automaticky považován 
za útok na doty ného hrá e.

c. Útok na jiného hrá e se považuje za vaši akci v tomto tahu. 
Není dovoleno provád t jakoukoliv jinou akci na polí ku, 
kde se nachází  gurka jiného hrá e.

d. U n kterých polí ek je dovoleno, aby se na nich nacházelo 
více  gurek. Na t chto polí kách nikdy nenastane boj.
• Pokud skon íte sv j tah na polí ku portálu, odeberte 

svou  gurku z mapy a položte ji p ed sebe. Na za átku 
svého dalšího tahu ji umíst te zp t na polí ko portálu.

• Pokud vstoupíte do dobytého m sta, vezm te svou 
 gurku a umíst te ji na kartu odpovídajícího m sta. Vra te 

svou  gurku zp t na mapu, jakmile toto m sto opustíte.
e. V jistých situacích není dovolen boj hrá e proti hrá i. Pokud 

skon íte sv j pohyb v následujících situacích na stejném 
polí ku jako jiný hrá , nem žete provád t ve svém tahu 
žádné akce. Na konci vašeho tahu se na vás budou vztahovat 
pravidla o nuceném ústupu (viz ást „Konec tahu“). T mito 
situacemi jsou:
• Ohlášení konce kola – každý hrá  má ješt  sv j poslední 

tah v tomto kole.
• Spln ní podmínek scéná e – každý hrá  má ješt  sv j 

poslední tah ve h e.
• Hrajete kooperativní scéná  nebo jste se dohodli, že 

nedovolíte ve vaší h e boj hrá e proti hrá i.
• Hrajete týmový scéná  a onen druhý hrá  je vaším 

týmovým kolegou.

Poznámka: Toto není totéž, co lé ení, nebo  karty 
Zran ní skon í ve vašem odkládacím balí ku.

• Pomalý odpo inek – Ukažte ostatním všechny karty 
v ruce, abyste dokázali, že máte v ruce pouze karty 
Zran ní. Poté odložte jednu kartu Zran ní do vašeho 
odkládacího balí ku.

b. B hem tahu m žete p ed odpo inkem nebo po n m zahrát 
libovolný po et lé ivých i speciálních efekt .

7. Jakmile jste b hem svého tahu provedli všechno, co jste cht li 
(normální tah nebo odpo inek), oznamte ostatním hrá m, že 
váš tah skon il.
a. Nejprve do Pramene vra te všechny kostky many. P e-

ho te ty kostky many, které jste použili, ješt  než je vrátíte 
do Pramene. Jedná se o první v c, kterou musíte ud lat, 
jelikož ostatní hrá i tuto informaci pot ebují znát, aby mohli 
za ít hrát své tahy.

b. Informujte dalšího hrá e v po adí (viz žetony po adí), že 
nyní m že za ít sv j tah.
• Tento postup urychluje pr b h hry. Ovšem pokud 

na tom další hrá  trvá, m že po kat, dokud úpln  
nedokon íte sv j tah, než on za ne sv j.

c. Dokon ete sv j tah, zatímco další hrá  za íná sv j. Viz ást 
„Konec tahu“ dále v textu.
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1. Existuje n kolik možností, jak zahájit boj s nep ítelem:
a. Vstup na polí ko s nedobytým opevn ným místem (pevno s-

tí, magickou v ží nebo m stem). To se považuje za útok a vy 
musíte bojovat s obránci tohoto místa. Ti jsou vždy opevn ní 
(viz dále). Pokaždé, když provádíte útok, tak p icházíte 
o 1 bod Pov sti, bez ohledu na výsledek boje.
• Také vstup na polí ko s pevností, která pat í jinému hrá i, 

se po ítá jako útok a vy ztrácíte 1 bod Pov sti. Pokud je 
tento druhý hrá  v pevnosti p ítomen, pak zahájíte boj 
hrá e proti hrá i. Pokud není, pak si vytáhn te jeden 
šedý žeton nep átel coby posádku pevnosti (za kterou 
ale získáte jen polovi ní množství Slávy).

b. Pokud jste na míst  dobrodružství obsahujícím nep átele 
(hrobka nebo podzemí, nedobyté doup  nestv r i líhn  
nestv r nebo ruiny s nep áteli), m žete oznámit, že v rámci 
své akce vstupujete do daného místa. Tím zahájíte boj se 
všemi nep áteli nacházejícími se na daném míst .

c. Pokud se nacházíte v klášte e, m žete oznámit, že se ho 
pokusíte vypálit. Pokud to ud láte, ztrácíte 3 body Pov sti 
a vytáhnete si náhodný  alový žeton nep ítele, který bude 
p edstavovat obránce.

d. Pokud se nacházíte v sousedství žetonu drancujícího 
nep ítele (or í nájezdníci i dra í lid), m žete ho vyzvat 
k boji. Pokud se drancující nep átelé nachází na n kolika 
sousedních polí kách, m žete si vybrat, zda jich vyzvete 
k boji n kolik, nebo jen jednoho.

e. Pokud se pohnete z polí ka, které sousedí se žetonem 
drancujícího nep ítele, na jiné polí ko, taktéž sousedící 
s týmž žetonem, pak tento pohyb vyprovokuje tohoto 
drancujícího nep ítele k útoku na vás.

2. B hem každého tahu je dovolen jen jeden boj. Ovšem za jistých 
situací lze b hem tohoto boje bojovat s nep áteli nacházejícími 
se na n kolika polí kách:
a. M že se stát, že i jediný pohyb vyprovokuje dva drancující 

nep átele. Pak musíte bojovat s ob ma.

b. Útok na opevn né místo je pohyb, a tak se m že stát, že vypro-
vokujete jednoho i více drancujících nep átel. Mu síte pak 
tedy bojovat najednou jak s obránci, tak i s t mito drancujícími 
nep áteli. Ovšem drancující nep átelé nejsou opevn ni a vy 
m žete dané místo dobýt, aniž byste je nutn  museli porazit.

c. Pokud váš pohyb zahájil boj a pokud se na sousedních 
polí kách, vzhledem k polí ku, na které jste se p esunuli, 
nachází jeden i více drancujících nep átel, m žete je 
vyzvat, aby se p ipojili k boji. To znamená, že:
• M žete vyprovokovat svým pohybem drancujícího 

nep ítele, poté vyzvat jednoho i více drancujících 
nep átel, kte í sousedí s polí kem, na n jž jste se 
p esunuli, a bojovat s nimi se všemi najednou.

• P i útoku na opevn né místo m žete také vyzvat jaké-
koliv drancující nep átele, kte í sousedí s daným místem. 
Tito se p idají k obránc m daného místa, ale nejsou opev-
n ni a vy je nemusíte porazit, abyste dané místo dobyli.

d. Pokud vstupujete do místa dobrodružství, nem žete vyzvat 
další nep átele.

e. Nikdy nem žete bojovat zárove  s žetony nep átel a ješt  
s jiným hrá em. Ve svém tahu m žete provést pouze jednu 
akci, a jak boj s nep áteli, tak i boj hrá e proti hrá i se po ítají 
jako dv  r zné akce.

3. Boj za íná tažením a/nebo odkrytím všech nep átel, se kterými 
musíte bojovat. Poté boj prob hne ve ty ech fázích:
a. Fáze obléhacích a st eleckých útok  – Nejprve lze použít 

obléhací a st elecké útoky, b hem kterých m žete zni it 
n které z nep átel ješt  d íve, než na vás stihnou zaúto it.

b. Fáze bloku – Nep átelé, kte í nebyli zni eni b hem fáze 
obléhacích a st eleckých útok , nyní zaúto í. Hrá i mohou 
použít efekty bloku, aby tyto útoky vyblokovali.

c. Fáze p id lování zran ní – Všechny nevykryté útoky 
zp sobí zran ní. Body Zran ní musí být p id leny vám (tj. 
vašemu hrdinovi) a/nebo vašim jednotkám.

d.  Fáze útoku – Úto íte na nep átele za použití libovolných 
dalších útok , které vám zbyly v ruce (v etn  obléhacích 
a st eleckých útok , které jste nepoužili b hem první fáze), 
abyste nep átele zni ili.

4. B hem každé fáze m že hrá  zahrát odpovídající karty, použít 
dovednosti a aktivovat jednotky. Zaznamenávejte si zahrané 
efekty tak, že je se adíte do odd lených sloupc , kdy každý 
sloupec odpovídá jedné fázi boje.

5. Pokud se neuplatní n jaký omezující efekt, m žete zahrát další 
bojové efekty (které ovliv ují jednotky, nep átele i pravidla 
boje) b hem kterékoliv z t chto fází. Pokud není e eno jinak, 
trvá tento efekt až do konce tahu.
a. Jakýkoliv efekt krom  útoku a bloku pocházející z ervené karty 

nebo ze schopnosti jednotky, za níž se platí ervenou manou, 
nemá žádný efekt na nep átele s ohnivou odolností 

ooooouuuu
.

b.  Jakýkoliv efekt krom  útoku a bloku pocházející z modré karty 
nebo ze schopnosti jednotky, za kterou se platí modrou manou, 
nemá žádný efekt na nep átele s ledovou odolností 

oouuuuu
.

6. Hrá i mohou zahrát libovolný po et speciálních efekt   
b hem kterékoliv fáze boje. B hem boje ovšem nelze zahrát 
žádné lé ivé efekty .

FÁZE OBLÉHACÍCH

A ST ELECKÝCH ÚTOK

1. B hem této fáze m žete provést jeden i více útok , nebo 
pasovat a neud lat v bec nic.

2. Pokud chcete provést útok, zvolte si jeden nebo více žeton  
nep átel za cíl svého útoku.

3. Zahrajte libovolný po et obléhacích útok  i st eleckých 
útok  (fyzických útok  bez atributu elementu i libovolných 
element  – ohnivých, ledových, ledovým ohn m).
a. M žete zahrát z ruky karty, které poskytují st elecké útoky 

nebo obléhací útoky (a posílit je libovolnou dostupnou 
manou), použít dovednosti poskytující st elecké útoky 

1. Vyjednávat s obyvateli m žete na n kolika r zných místech na 
map  (vesnice, kláštery, vámi vlastn né pevnosti, magické
v že a m sta dobytá kterýmkoliv hrá em). Vyjednávání je pak 
vaší akcí v daném tahu.

2.  P i vyjednávání m žete zahrát libovolné množství efekt  
poskytujících Vliv , abyste získali více bod  Vlivu.
a. M žete zahrát z ruky libovolný po et karet Vlivu (a posílit 

je libovolnou dostupnou manou), použít dovednosti posky-
tující Vliv nebo aktivovat jednotky s takovými schopnostmi.

b.  Efekt Vliv X znamená, že „získáváte X bod  Vlivu“.
c.  Libovolná karta (krom  karty Zran ní) m že být zahrána 

bokem do sloupce karet jako Vliv 1.
d.  Hrá i také mohou b hem vyjednávání zahrát libovolný 

po et speciálních  a lé ivých efekt  .
3. Se t te body Vlivu, které jste získali ze všech karet a efekt . 

Toto výsledné íslo se ješt  upraví podle vaší Pov sti.
a. Podívejte se na pozici svého žetonu štítu na po ítadle Pov sti. 

M žete získat záporný postih, nebo kladný bonus. O toto 
íslo upravte sv j Vliv.
• Pokud se váš žeton na po ítadle Pov sti nachází na 

polí ku se symbolem „X“, pak v bec nem žete s obyva-
teli vyjednávat!

b. Pokud vyjednáváte s obyvateli v dobytém m st , p idáváte 
si ke svému Vlivu jeden bod za každý sv j žeton štítu, který 
je umíst n na kart  doty ného m sta.
Poznámka: Pokud jsou tyto bonusy dostate n  vysoké, pak 
m žete vyjednávat, aniž byste museli zahrát n jaké efekty 
vytvá ející Vliv.

4. Jakmile hrá  spo ítá sv j celkový Vliv, m že tyto body Vlivu 
utratit za cokoliv, co dané místo nabízí. Bližší informace najdete 
na kart  popisu daného místa nebo na kart  doty ného m sta.
a. Hrá  m že naverbovat jednotku z nabídky jednotek, 

pokud alespo  jedna z ikon typu jednotky (tj. ikona v levé 
horní ásti karty jednotky) odpovídá danému místu (tj. 
ikon  v pravém horním rohu jeho karty popisu). Cena dané 
jednotky v bodech Vlivu je uvedena v levém horním rohu 
karty jednotky.
• Ohledn  verbování jednotek viz ást „Základní herní 

koncepty – Použití jednotek“.
• M žete použít nov  naverbovanou jednotku okamžit  

(nem žete ale použít efekt Vlivu této jednotky, abyste 
pomocí n j za tuto jednotku zaplatili).

b. Body Lé ení lze koupit ve vesnicích (1 bod Lé ení za 3 body 
Vlivu) a v klášterech (1 bod Lé ení za 2 body Vlivu) – viz 
karty popisu t chto míst. Podrobn jší informace o lé ení lze 
také najít na stran  10 v ásti „Zran ní a lé ení“.

c. Jak je popsáno na kart  popisu kláštera, hrá  se m že nau it 
novou Pokro ilou akci za 6 bod  Vlivu. Tato karta Pokro ilé 
akce musí pocházet z nabídky jednotek (nikoliv z nabídky 
Pokro ilých akcí) a položí se na vršek hrá ova dobíracího 
balí ku. Nabídka jednotek se doplní až na za átku dalšího kola.

d. Hrá  se m že v magické v ži nau it nová Kouzla z nabídky 
Kouzel. Aby hrá  získal Kouzlo, musí zaplatit 7 bod  Vlivu 
a také jednu manu stejné barvy, jakou má Kouzlo, které si 
chce koupit. Nov  získané Kouzlo se položí na vršek hrá ova 
dobíracího balí ku a nabídka Kouzel se ihned doplní.

e. Každé m sto má své vlastní možnosti související s vyjedná-
váním zobrazené na dolní polovin  jeho karty popisu:
• V erveném m st  si m žete za 12 

bod  Vlivu koupit Artefakt. M žete si 
jich koupit i více, pokud na n  budete mít. Artefakt si 
vezmete na konci tahu, stejn  jako byste ho získali v boji 
(viz „Konec tahu – Odm ny za boj“).

• 
+

V modrém m st  m žete naku-
povat Kouzla, jako kdybyste byli 
v magické v ži.

• + V bílém m st  m žete verbo vat 
jednotky všech typ . Také m že te 
zaplatit 2 body Vlivu a p idat do 
nabídky jednotek jednu kartu 
elitní jednotky.

• / ?? V zeleném m st  m žete za-
platit 6 bod  Vlivu a získat 

jednu kartu z nabídky Pokro ilých akcí (hned poté 
tuto nabídku dopl te) nebo vrchní kartu z balí ku 
karet Pokro ilých akcí. Získanou kartu položte na 
vršek svého dobíracího balí ku.

5. Pokud budete mít dostatek bod  Vlivu na zaplacení, m žete si 
b hem vyjednávání koupit libovolný po et v cí stejného i 
r zného druhu. 
a. Bonus nebo postih (za Pov st i za žetony štítu ve m st ) se 

uplatní pouze jednou za tah, nehled  na množství zakou-
pených v cí.
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i obléhací útoky nebo aktivovat jednotky se schopnostmi 
obléhacích útok  i st eleckých útok . Se a te (seskupte) 
tyto efekty do jednoho sloupce karet, abyste mohli lépe spo-

ítat výslednou hodnotu.
• Pokud jsou n kte í nep átelé opevn ni (a  už proto, že 

brání opevn né místo, nebo proto, že mají na svém 
žetonu uvedenou schopnost Opevn ný 

aaa
), pak 

m žete zahrát pouze obléhací útoky. St elecké útoky 
m  žete zahrát pouze v p ípad , že žádný z nep átel 
vybraných za cíl vašeho útoku není opevn ný.

• Pokud žádný z nep átel není opevn ný, pak m žete zahrát 
a voln  kombinovat jak st elecké, tak i oblé hací útoky.

• Nep átelé, kte í jsou opevn ni dvakrát (pon vadž mají 
schopnost Opevn ný a ješt  brání opevn né místo), 
nemohou být v této fázi v bec zacíleni žádnými útoky, 
dokonce ani obléhacími útoky.

b. Karty nelze zahrát bokem, aby posílily st elecké útoky 
nebo obléhací útoky.

4. Nyní se t te celkovou hodnotu Útoku ze všech zahraných 
efekt :
a. Pokud má n který ze zacílených nep átel jednu i více ikon 

odolností, pak všechny útoky odpovídajícícho typu, v i 
kterému má tento cíl odolnost, jsou neefektivní – jejich síla 
je polovi ní. (Se t te hodnotu všech neefektivních Útok , 
vyd lte ji dv ma a zaokrouhlete dol .)
• Útoky ledovým ohn m se snižují na polovinu pouze 

tehdy, pokud má alespo  jeden z nep átel zárove  jak 
ohnivou, tak i ledovou odolnost.

5. K provedení úsp šného útoku musí být celková hodnota Útoku 
stejná nebo vyšší než celková hodnota Zbroje  všech zací-
le ných nep átel. Pokud tomu tak je, pak jsou zacílení nep átelé 
poraženi.
a.  Žetony poražených nep átel jsou okamžit  odloženy do 

odkládacího sloupce vedle odpovídajícího sloupce žeton  
nep átel. Tito nep átelé už se dále boje neú astní.

b. Úto ící hrá  získává Slávu rovnou íslu uvedenému v dolní 
ásti žeton  poražených nep átel. Posu te sv j žeton štítu 

na po ítadle Slávy o odpovídající po et polí ek.
• Pokud váš žeton štítu p ekro í konec ádku, nepro-

vád jte hned postup na další úrove . Postup na další 
úrove  se provádí až na konci tahu.

6. Útok, který má nižší celkovou hodnotu, než je celková hodnota 
Zbroje nep átel, nemá žádný efekt a jakékoliv zp sobené zran ní 
se nep enáší do následujících fází nebo tah .
a.  Pokud zjistíte, že vaše útoky nesta í na porážku vybraného 

nep ítele, zahrajte bu  více útok , zvolte za cíl jiného nep ítele, 
nebo si vezm te zahrané karty zp t a sv j útok zrušte.

7. B hem této fáze m žete oznámit n kolik útok , nebo jen jeden, ale 
i žádný. Každým útokem m žete porazit jednoho i více nep á tel. 
Seskupte proto zahrané karty a efekty do odd  lených sloupc .
a. Pokud jsou n kte í nep átelé opevn ni a n kte í ne, možná 

se budete chtít vypo ádat s t mi neopevn nými odd leným 
(jiným) útokem, abyste mohli využít st elecké útoky.

b.  Pokud mají n kte í nep átelé odolnosti a n kte í ne, možná 
se s nimi budete chtít vypo ádat odd lenými útoky, jelikož 
p ítomnost nep ítele s odolností snižuje hodnotu všech 
Útok , v i kterým je odolný, na polovinu.

FÁZE BLOKU

1. Po provedení všech st eleckých útok  a obléhacích útok  za íná 
fáze bloku. V této fázi dostanou všichni nep átelé, kte í dosud 
nebyli poraženi, šanci na vás zaúto it. Hrá i ale mají možnost 
se útoku jednoho i více nep átel aktivn  bránit, a to použitím 
bloku. Nep átelský útok, který hrá  vyblokoval, nezp sobí 
b hem fáze p id lování zran ní žádné zran ní.

2. P ed vlastním blokováním nejprve za každého nep ítele s ikonou 
P ivolávacího útoku  náhodn  táhn te jeden hn dý žeton 
nep átel a p idejte ho ke skupin  nep átel.
a. B hem fáze bloku i fáze p id lování zran ní nahrazuje p i-

volaná nestv ra p vodního nep ítele, který ji vyvolal.

b.  Dokud je p ítomna vyvolaná nestv ra, pak žádný efekt ne-
m že cílit na nep ítele, který ji vyvolal. Vyvolaná nestv ra 
m že být zacílena normáln . Pokud by však byla efektem 
zni ena, nedostane za ni hrá  žádnou Slávu.

3. Zvolte si jednoho úto ícího nep ítele, jehož útok chcete blokovat.
4. Zahrajte libovolný po et blok  libovolných elementálních typ  – 

ohnivé, ledové, ledovým ohn m nebo fyzické (bez elementu). 
a. Zahrajte z ruky karty poskytující blok (m žete je posílit 

libovolnou dostupnou manou), použijte dovednosti posky-
tující blok nebo aktivujte jednotky se schopnostmi bloku. 
Se a te (seskupte) tyto efekty do jednoho sloupce, abyste 
mohli lépe spo ítat výslednou hodnotu.

b.  Libovolnou kartu (krom  karty Zran ní) lze zahrát bokem, 
aby poskytla Blok 1. Karty zahrané bokem jsou vždy fyzické 
bloky, nikdy ne bloky elementálního typu.

5. Ur ete celkovou hodnotu Bloku ze všech zahraných efekt .
a. Proti elementálním útok m jsou pln  ú inné pouze n které 

bloky:
• Blok libovolného typu je efektivní proti fyzickému 

útoku . 
• Pouze ledové bloky nebo bloky ledovým ohn m jsou 

efektivní proti ohnivým útok m .
• Pouze ohnivé bloky nebo bloky ledovým ohn m jsou 

efektivní proti ledovým útok m . 
• Pouze bloky ledovým ohn m jsou efektivní proti 

útok m ledovým ohn m 
ohohohnnn

.
b.  Neefektivní bloky se snižují na polovinu. Když po ítáte 

celkovou hodnotu Bloku, se t te hodnotu všech neefektiv-
ních Blok , vyd lte ji dv ma (zaokrouhlete dol ) a poté 
p i t te hodnotu všech efektivních Blok .

6. Blok je úsp šný, pokud je jeho celková hodnota stejná nebo vyšší 
než hodnota Útoku zvoleného nep ítele.
a. Pokud má nep ítel schopnost Hbitý , tak se hodnota 

jeho Útoku pro ú el ur ení hodnoty Bloku zdvojnásobuje.
7. Po úsp šn  vykrytém útoku nep ítele se tento žeton položí 

stranou. Útok tohoto nep ítele byl zablokován a v následující 
fázi boje už tedy nezp sobí žádné zran ní. Zatím ale není tento 
nep ítel zni en. Dostanete šanci ho zni it b hem fáze útoku.
a. Pokud je úsp šn  vykryt útok nestv ry p ivolané P ivo-

lávacím útokem, odložte její žeton na odpovídající odkládací 
sloupec (ale nezískáváte za ni žádnou Slávu).

8. Pokud je vaše celková hodnota Bloku menší než hodnota nep á-
telského Útoku, kterému se bráníte, pak tento blok nemá žádný 
efekt. Nem žete snížit hodnotu Útoku tím, že ho áste n  zablo-
kujete. Bu  útok vykryjete celý, nebo útok projde v plné síle.
a. N kdy m že mít karta Bloku krom  samotného zvýšení Bloku 

i další efekty. Není-li uvedeno jinak, tak se tyto efekty vždy 
provedou, nehled  na to, zda je daný blok úsp šný, i nikoliv.

9. B hem této fáze m žete postupn  blokovat libovolný po et úto í-
cích nep átel. Nep átelé, které chcete blokovat, se však vyhod nocují 
jednotliv . Nem žete se bránit n kolika nep átel m najednou.

FÁZE P ID LOVÁNÍ

ZRAN NÍ

1. Všichni nep átelé, kte í jsou ješt  naživu a jejichž útoky jste nevyblo-
kovali, vám b hem této fáze zp sobí svými útoky zran ní.
a. Pokud žádní takoví nep átelé nejsou, tak tuto fázi p esko te.
b. Jinak postupn  (po jednom) vyhodno te všechny nevykryté 

útoky nep átel v libovolném po adí.
2. Každý nep ítel zp sobí body Zran ní rovné hodnot  jeho Útoku.

a. Pokud má nep ítel schopnost Brutální , pak zp sobí 
dvojnásobek bod  Zran ní, než udává hodnota jeho Útoku.

3. Musíte p id lit všechny body Zran ní. M žete p id lit body 
Zran ní jedné své nezran né jednotce nebo i více jednotkám. 
Zbytek bod  Zran ní se p id lí vašemu hrdinovi.

4. Body zran ní m žete p id lit libovolné své nezran né jednotce, 
a to i když je vy erpaná. P id lení zran ní jednotku nevy erpá.

a.  Jsou-li jednotce p id leny body Zran ní, položte na ni kartu 
Zran ní. Jednotka se pak stává zran nou, bez ohledu na 
po et p id lených bod  Zran ní. Poté snižte po et bod  
Zran ní o hodnotu Zbroje této jednotky.
• P id lení by  jen jediného bodu Zran ní dokáže zranit 

i jednotku s vysokou hodnotou Zbroje. Hodnota Zbroje 
pouze vyjad uje, kolik bod  Zran ní vám z stane poté, 
co je tato jednotka zran na.

b. Výjimka: Pokud je jednotka odolná v i n kterému elemen tu, 
který je sou ástí útoku (tj. fyzická odolnost v i normálnímu 
fyzickému útoku, ohnivá odolnost v i ohnivému útoku, 
ledová odolnost v i ledovému útoku, ohnivá a zárove  
ledová odolnost v i útoku ledovým ohn m), pak:
• Nejprve snižte hodnotu Zran ní o hodnotu Zbroje 

dané jednotky (aniž by tím byla daná jednotka zran na).
• Pokud byly takto vynulovány veškeré body Zran ní, pak 

už se nic víc nestane.
• Pokud ješt  n jaké body Zran ní zbývají, pokra ujte v p i-

d  lování Zran ní jako obvykle, tedy zran ním jednotky 
a snížením po tu bod  Zran ní o hodnotu její Zbroje.

 – Jednotky odolné v i danému typu útoku dokážou 
absorbovat dvakrát tolik bod  Zran ní, než je ho dno-
ta jejich Zbroje, a jsou zran ny pouze tehdy, pokud je 
po et bod  Zran ní v tší než hodnota jejich Zbroje.

• Pokud jsou n jaké jednotce p id leny body Zran ní, ale 
ta není díky své odolnosti zran na, pak už jí nem žou 
být v tomto boji znovu p id leny body Zran ní.

5. Pokud nem žete nebo nechcete p id lit zran ní jednotce, nebo 
pokud ješt  po ád n jaké nep id lené body Zran ní zbývají i po 
p i azení bod  Zran ní vašim jednotkám, pak musíte všechny 
zbývající body Zran ní p id lit svému hrdinovi. To se d je 
opako van , dokud nejsou p i azeny všechny body Zran ní:
a. Abyste p i adili zran ní svému hrdinovi, vezm te si do ruky 

kartu Zran ní a snižte po et bod  Zran ní o hodnotu Zbroje 
svého hrdiny (tj. o levé íslo na žetonu úrovn  vašeho hrdiny).
• Stejn  jako v p ípad  jednotek, dokonce i když je po et 

p id  lených bod  Zran ní nižší než hodnota Zbroje, tak 
váš hrdina p esto utrpí zran ní.

b. Opakujte výše uvedený postup, dokud nejsou p id leny 
všechny body Zran ní. Jednoduše e eno, vezmete si jednu 
kartu Zran ní za každých X bod  Zran ní (kde X je hodnota 
vaší Zbroje), zaokrouhleno nahoru.

c. Omrá ení – Pokud je po et karet Zran ní, které si vezmete 
b hem boje, stejný nebo vyšší než neupravený limit karet 
v ruce (tj. pravé íslo na žetonu úrovn  vašeho hrdiny), jste 
omrá eni. Okamžit  odložte ze své ruky všechny karty, 
které nejsou kartami Zran ní.
• Karty Zran ní získané z jiných zdroj  (nap . efekty n kte-

rých karet zahraných b hem boje) se také zapo ítávají do 
efektu omrá ení.

•  Když jste omrá eni, vaše jednotky mohou dále bojovat, 
vy m žete používat své dovednosti a i nadále m žete 
získávat další karty Zran ní, pokud musíte svému hrdi-
novi p id lit další body Zran ní.

6. Zvláštní schopnosti nep átel vztahující se k p id lování zran ní:
a. Pokud má nep ítel schopnost Jedovatý 

ppppppppppppppppppppp iiiiiidddddd
:

• Pokud jsou jednotce p id leny body Zran ní pocházející 
od jedovatého nep ítele a tato jednotka má dostat kartu 
Zran ní, pak místo toho dostane dv  karty Zran ní. Aby 
se zbavila obou karet Zran ní, musí být lé ena dvakrát.

• Pokud jsou hrdinovi p id leny body Zran ní pocházející 
od jedovatého nep ítele, pak musí hrdina dát do svého 
odkládacího balí ku jednu kartu Zran ní za každou 
kartu Zran ní, kterou si p idal do ruky.

b.  Pokud má nep ítel schopnost Ochromující  :
• Pokud jsou jednotce p id leny body Zran ní pochá-

zející od nep ítele se schopností Ochromující a tato 
jednotka má dostat kartu Zran ní, pak je okamžit  
zni ena (odeberte její kartu ze hry).
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1. M žete dokon it sv j tah, zatímco sv j tah za ne hrát další hrá . 
První v cí, kterou musíte ud lat, je p ehodit všechny kostky 
many, které jste použili, a vrátit je zp t do Pramene.

2. Nucený ústup – Musíte skon it sv j tah na bezpe ném 
polí ku. Bezpe né polí ko je libovolné polí ko, které by vám 
bylo za normálních okolností p ístupné, p i emž se na n m 
nenachází žádný nep átelský hrdina.
a. Pokud se nenacházíte na bezpe ném polí ku, musíte se po 

trase svého pohybu vrátit zp t, až se dostanete na bezpe né 
polí ko.

b. Za každé polí ko, o které se vracíte zp t, si vezm te do ruky 
jednu kartu Zran ní.

3. Ukli te svou herní oblast:
a. Vra te všechny žetony many, použité i nepoužité, ze své 

herní oblasti zp t do banku many.
b. P esu te všechny karty, které jste tento tah zahráli, do svého 

odkládacího balí ku (s výjimkou t ch, které byly vy azeny ze 
hry – ty vra te do krabice, nebo v p ípad  karet Zran ní je 
vra te zp t na vršek balí ku karet Zran ní).

4. Použijte výhody polí ka, na kterém stojíte:
a. Pokud jste skon ili sv j tah na kouzelné mýtin , m žete 

odhodit jednu kartu Zran ní z ruky nebo z vašeho odklá-
dacího balí ku. Tímto zp sobem nemohou být lé eny 
jednotky.

b. Pokud jste skon ili sv j tah v krystalových dolech, získá-
váte do svého Inventá e jeden krystal stejné barvy, jakou 
mají dané doly (pokud už ovšem nemáte 3 krystaly dané 
barvy – v takovém p ípad  nezískáváte nic).

5. Odm ny za boj – Pokud jste získali v boji n jakou odm nu, tak 
ji nyní obdržíte. Vyberte si odm ny v libovolném po adí. Pokud 
jste získali:
a. Krystaly – P idejte je do svého Inventá e (pokud už 

ovšem nemáte 3 krystaly dané barvy – v takovém p ípad  
nezískáváte nic). Pokud jste získali jakékoliv krystaly náhod-
né barvy, ho te si kostkou many za každý z nich, abyste 
ur ili jeho barvu. Pokud vám padla erná barva, získáváte 
místo toho 1 bod Slávy. Pokud vám padla zlatá barva, 
m žete si barvu krystalu vybrat.

b. Artefakty – Vezm te si daný po et karet Artefakt  plus 
jednu navíc. Jednu z t chto karet vra te na spodek balí ku 
karet Artefakt  a zbývající karty umíst te v libovolném 
po adí na vršek svého dobíracího balí ku.

c. Kouzla a Pokro ilé akce – Vyberte si je z odpovídající 
nabídky, položte je na vršek svého dobíracího balí ku a poté 
p íslušnou nabídku zase dopl te. Nem žete si vybírat 
z karet Pokro ilých akcí, které se nachází v nabídce jednotek.

d. Jednotky – Vezm te si libovolnou jednotku z nabídky jedno-
tek, nehled  na její typ nebo cenu. Pokud nemáte pro tuto 
novou jednotku volný žeton velení, pak musíte n kterou svou 
jednotku propustit, nebo se této odm ny vzdát.
Výjimka: Pokud b hem tahu také postoupíte na další úrove  
a získali byste p itom nový žeton velení, m žete výb r nové 
jednotky odložit až do doby, než provedete postup na další 
úrove , takže nebudete muset propustit žádnou svou jednotku.

6. Postup na další úrove  – Pokud váš žeton štítu p ekro il b hem 
tohoto tahu jeden i více ádk  na po ítadle Slávy, pak získáváte 
úrove  za každý takto p ekro ený ádek.

a. Pokud postoupíte na úrove  ozna enou touto ikonou: 
• Odeberte sv j vrchní žeton úrovn . Dozvíte se tak svou 

novou hodnotu Zbroje i novou hodnotu limitu karet v ruce.
• Oto te odebraný žeton úrovn  na opa nou stranu (tedy 

tu se štítem) a umíst te ho do své herní oblasti. Nyní se 
stává žetonem velení a váš limit velení se tímto zvyšuje 
o jedna.

b. Pokud postoupíte na úrove  ozna enou touto ikonou, 
získáváte nový žeton dovednosti a jednu kartu Po-

kro ilé akce z nabídky Pokro ilých akcí. Oto te dva vrchní 
žetony dovedností ze svého sloupce žeton  dovedností. 
Poté máte dv  možnosti:
• Vezm te si jeden z t chto žeton  a ten druhý umí st te do 

spole né nabídky dovedností. Dále si vezm te libovolnou 
kartu Pokro ilé akce z nabídky Pokro ilých akcí.

• Vezm te si žeton dovednosti jiného hrá e ze spole né 
nabídky dovedností (pokud je n jaký takový k dispozici) 
a poté umíst te oba své nov  odkryté žetony dovedností 
do spole né nabídky dovedností. Dále si vezm te kartu 
Pokro ilé akce, která se nachází v nabídce Pokro ilých 
akcí na nejnižší pozici.

• V obou p ípadech položte žeton nov  získané doved-
nosti p ed sebe lícem nahoru, položte nov  získanou 
kartu Pokro ilé akce na vršek svého dobíracího balí -
ku karet a poté dopl te nabídku Pokro ilých akcí 
(posunutím karet sm rem dol  a p idáním nové karty 
na nejvyšší pozici).

• Jsou-li hrdinovi p id leny body Zran ní od nep í tele 
se schopností Ochromující, musí hrdina ihned odložit 
z ruky všechny karty, které nejsou kartami Zran ní.

c. Pokud má nep ítel schopnost P ivolávacího útoku , pak 
p id lujete body Zran ní zp sobené p ivolanou nestv rou 
(a berete v potaz všechny speciální schopnosti, které tato 
nestv ra m že mít). Po útoku odložte žeton p ivolané ne-
stv ry na p íslušný odkládací sloupec.

7. Tato fáze kon í, jakmile jste p id lili body Zran ní ze všech 
nevy krytých nep átelských útok .

FÁZE ÚTOKU

1. Fáze útoku funguje stejným zp sobem jako fáze obléhacích 
a st eleckých útok  s tím rozdílem, že:
a.  M žete kombinovat r zné typy útok : st elecké útoky, 

obléhací útoky i normální útoky. V této fázi se ned lá rozdíl 
mezi normálními, obléhacími a st eleckými útoky. Dále se 
také už neuplatní efekt opevn ní – m žete zacílit na libo-
volného nep ítele kterýmkoliv útokem i kombinací útok .

b. Libovolnou kartu, která není kartou Zran ní, lze zahrát do 
úto ného sloupce bokem jako fyzický Útok 1.

c.  M žete použít efekty, které jsou ozna ené jako použitelné 
„pouze b hem fáze útoku“.

2. Stejn  jako b hem fáze obléhacích a st eleckých útok  m žete 
zlikvidovat n kolik nep átel jedním útokem nebo oznámit n kolik 
odd lených útok . Pravidla pro odolnosti nep átel jsou stejná.

VÝSLEDEK BOJE

1. Boj kon í po fázi útoku. B hem boje m žete porazit jednoho 
nep ítele, n kolik, ale i žádného.
a. Pokud jste úto ili na m sto, umíst te na kartu tohoto m sta 

jeden sv j žeton štítu za každého nep ítele, kterého jste 
porazili. Srovnejte žetony štítu do ady, aby bylo pozd ji 
jasn  vid t, v jakém po adí byly na kartu umíst ny.

2. Pokud jste porazili všechny nep átele na daném míst , pak 
v závi slosti na typu místa:

a. Pokud jste porazili jednoho i více drancujících nep átel, 
odeberte jejich žetony z mapy. Jejich ikona na daném polí ku 
už te  nemá žádný význam. Chovejte se k n mu odte  jako 
k prázdnému polí ku. Neozna ujte toto polí ko žetonem 
štítu, ale zlepšete si svou Pov st (o +1 za každého or ího 
nájezdníka, o +2 za každý dra í lid).

b. Pokud jste porazili všechny nep átele na míst  dobrodruž-
ství, ozna te dané polí ko žetonem štítu. Na konci svého tahu 
si vyberete odm nu uvedenou na kart  popisu daného místa. 
Nevybírejte si odm nu p ed koncem svého tahu, budete 
na to mít dostatek asu, zatímco budou hrát ostatní hrá i.

c. Pokud jste porazili všechny obránce opevn ného místa, 
pak kon íte sv j tah na dobytém polí ku.
Poznámka: Pokud se tohoto útoku zú astnili i n kte í 
drancující nep átelé, tak skute nost, zda jste je porazili, nebo 
ne, nijak neovlivní fakt, že jste dobyli toto opevn né místo.
• Pokud je tímto místem pevnost nebo magická v ž, 

ozna te ji žetonem štítu.
• Pokud jde o magickou v ž, pak si budete moci na konci 

svého tahu vybrat jedno Kouzlo jako odm nu.
• Pokud jde o m sto, pak se podívejte do ásti „Útoky na 

m sto“ dále v textu.
d. Pokud jste porazili obránce kláštera, ozna te klášter žeto-

nem štítu. Tento klášter je nyní vypálen a považuje se po 
zbytek hry za prázdné polí ko. Na konci svého tahu si 
vezmete jako odm nu Artefakt.

3.  Pokud jste neporazili všechny obránce daného místa:
a.  Pokud se vám nepoda ilo porazit drancujícího nep ítele, 

tak tento z stává i nadále na svém polí ku.
b.  Pokud se vám nepoda ilo porazit (tažené) žetony nep átel 

v podzemí, hrobce i klášte e, odložte je. Až se zde p íšt  
n který hrdina pokusí bojovat, budou vytaženi noví nep átelé 
odpovídajícího typu.

c. Pokud se vám nepoda ilo porazit nep ítele v doup ti nestv r 
nebo jednu i dv  nestv ry v líhních nestv r nebo ruinách, 

vra te všechny zbývající žetony nestv r lícem nahoru na dané 
polí ko. Až se zde p íšt  pokusí n jaký hrdina bojovat, bude 
bojovat s týmiž nep áteli.
Poznámka: M žete tyto žetony také vrátit lícem dol , aby 
se nezam nily s drancujícími nep áteli, ale kdokoliv se 
m že kdykoliv podívat na jakýkoliv žeton nep ítele, který 
byl již d íve b hem hry odkryt.

d. Pokud se vám nepoda ilo porazit všechny nep átele na 
opevn ném míst , pak musíte ustoupit zp t na polí ko, ze 
kterého jste zaúto ili. Pokud to není bezpe né polí ko, pak 
se uplatní pravidla pro nucený ústup (viz ást „Konec tahu“).

ÚTOKY NA M STO

1.  Útoky na m sto fungují stejn  jako útoky na kterékoliv jiné 
opevn né místo, ale navíc každé m sto poskytuje svým obrán-
c m ur itý bonus – viz horní ást karty p íslušného m sta.
a.  

ýýýýýý
V bílém m st  získají všichni obránci bonus +1 
k hodnot  své Zbroje.

b.  V modrém m st  získají všichni obránci 
bonus +2 ke svému Útoku, pokud mají 
ledový nebo ohnivý útok, a bonus +1 
k Útoku, pokud mají útok ledovým ohn m.

c. V erveném m st  získají všichni obránci, 
kte í mají fyzický útok, schopnost Brutální.

d. V zeleném m st  získají všichni obránci, 
kte í mají fyzický útok, schopnost 
Jedovatý.

2. Pokud je m sto dobyto, pak musíte ur it jeho nového v dce.
a. Hrá  s nejvyšším po tem žeton  štítu na kart  tohoto 

m sta (nebo v p ípad  shody ten hrá , jehož žeton štítu je 
v ad  jako první) se stává v dcem m sta.

b. V dce m sta si vezme kartu tohoto m sta, v etn  všech 
žeton  štítu, a položí ji p ed sebe. Všimn te si, že když n který 
hrá  vstoupí do tohoto m sta, tak umístí svou  gurku na 
kartu m sta p ed onoho hrá e (v dce m sta), aby tak zd -
raznil fakt, že je momentáln  v jeho m st  na návšt v .
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1.  Hrá  m že jako svou akci b hem tahu vyvolat boj hrá e proti 
hrá i, pokud splní následující podmínky:
a. Vstoupil na polí ko obsahující  gurku jiného hrá e a nechce 

nebo nem že se pohnout dále.
b. Toto polí ko není portálem nebo polí kem m sta (na t chto 

polí kách totiž není dovolen boj mezi hrá i).
c. Ješt  nebyl oznámen konec kola a ješt  nebyla spln na 

podmínka konce hry.
Poznámka: Není dovoleno vstoupit na polí ko obsazené jiným 
hrá em takovým pohybem, který by vyprovokoval k útoku dran-
cujícího nep ítele.

2. Pokud dojde k boji hrá e proti hrá i, je úto ící hrá  ozna en za agre-
sora a bránící se hrá  za napadeného. Napadený dostane možnost 
bránit se tak, že b hem agresorova tahu zahraje bu  sv j úplný 
nebo áste ný tah. B hem tohoto boje se napadený nem že po-
hnout ani provést žádnou akci (vyjednávání i zahájení jiného boje).

3. Po napadení m že napadený použít jakékoliv efekty, které m že 
normáln  použít p ed svým tahem nebo b hem tahu jiných 
hrá  (jako nap . plen ní vesnice). Poté má dv  možnosti:
a. Pln  se v novat boji – Hrá  se m že rozhodnout, že už do-

p edu provede sv j p íští tah. Pokud se takto rozhodne, pak:
• Oto í sv j žeton po adí lícem dol . Dokud je tento žeton 

takto oto en, tak už tento hrá  nem že být znovu 
napaden. Až nastane jeho další tah, pak se tento žeton 
oto í zpátky, ale on úpln  p esko í sv j tah (nem že 
ani oznámit konec kola).

• M že použít jednu kostku many z Pramene.
• M že použít dovednosti, které by m l normáln  

b hem svého tahu k dispozici.
• Pokud chce, m že po boji zahrát lé ivé karty a efekty.
• Poté provede všechny normální kroky, které se odehrají 

na konci tahu (použití dol  nebo mýtiny, postup na 
další úrove , dobrání nových karet atd.).

b. áste n  se v novat boji – Hrá  se m že rozhodnout, že 
nep esko í sv j další tah. V takovém p ípad :

• Neotá í sv j žeton po adí a m že se stát cílem útoku 
ostatních hrá . Normáln  odehraje sv j p íští tah.

• Nem že použít kostku many z Pramene (pokud mu to 
n jaký jiný efekt p ímo nedovolí).

• Nem že použít své žetony dovedností (krom  t ch, 
které lze použít b hem tahu jiných hrá ).

• Až boj skon í, jeho ást tahu okamžit  kon í. Po boji se 
nem že lé it ani zahrát jiné speciální efekty.

• Ne ídí se normálními kroky po skon ení tahu. P edevším 
si nedobírá žádné nové karty. Všechny nepoužité žetony 
many mu z stávají až do konce jeho normálního tahu.

Poznámka: Napadený se m že i v tomto p ípad  bránit sou-
pe ovým útok m a provád t vlastní útoky, rozdíl je pouze v pro s-
t edcích, jež m že použít, a v dalším pr b hu hry po vlastním boji.

4. Boj hrá e proti hrá i má dv  fáze: obléhací a st elecké útoky 
a útoky zblízka. Boj skon í, jakmile je jeden z hrá  donucen 
ustoupit, nebo pokud už ani jeden z hrá  nehodlá dále úto it. 
Pokud nastane druhý p ípad, pak musí agresor ustoupit.

OBLÉHACÍ 

A ST ELECKÉ ÚTOKY

1. V této fázi se hrá i st ídají v tazích, b hem kterých hrají obléhací 
a st elecké útoky, po ínaje napadeným. Hrá  provád jící útok se 
ozna uje jako úto ník a druhý hrá , který se brání, je blokující, 
nehled  na to, kdo je agresorem a kdo napadeným.

2. Když je hrá  na ad  s provedením útoku, vybere si, zda zaúto í, 
nebo zda pasuje (tj. nezaúto í).

3. K provedení útoku úto ník zahraje libovolný po et st eleckých 
útok  nebo obléhacích útok  (a speciálních efekt ), jako kdyby 
šlo o normální boj.
a. Pokud je blokující zárove  napadeným a boj se odehrává na 

opevn ném míst  (tj. v pevnosti nebo magické v ži), pak 
smí úto ník (tedy agresor) použít pouze obléhací útoky.

b. Tento útok nelze posílit kartami zahranými bokem.

4. Poté m že blokující zahrát libovolný po et blok  (a speciálních 
efekt ), jako kdyby šlo o normální boj.
a. Pravidla pro efektivní a neefektivní blok, popsaná v normál-

ním boji, se uplatní standardním zp sobem.
• Pokud se útok skládá z úto ných efekt  n kolika ele-

ment , pak je blok efektivní, pokud je efektivní alespo  
proti jednomu z element  obsaženému v útocích.

b. Na rozdíl od normálního boje není nutné vykrýt celý útok, 
útoky mohou být vyblokovány i áste n  – takže je užite né 
blokovat i jen ást útoku.

c. Celková hodnota Útoku se snižuje o 1 za každé 2 body 
celkové hodnoty zahraných Blok .
• To proto, že obléhací útoky a st elecké útoky fungují 

podobn  jako schopnost nep ítele Hbitý. Pokud blo-
kující použije efekt, který íká „blokovaný nep ítel ztrácí 
schopnost Hbitý“, pak blok funguje v plné mí e: Útok se 
snižuje o 1 za každý bod Bloku.
P íklad: Pokud úto ník použije Ohnivý st elecký útok 
v hodnot  4 a vy zahrajete Ledový blok v hodnot  4, pak 
se hodnota Útoku sníží na 2. Pokud zahrajete (oby ejný) 
Blok 7, pak se Útok sníží na 3 (celková hodnota vašeho 
neefektivního Bloku je 3, což sníží Útok pouze o 1).

d. Pokud není Útok snížen na 0, tak se jeho zbytek prom ní 
v body Zran ní, které musí být p id leny blokujícímu (jeho 
hrdinovi nebo jeho jednotkám).

5. Na rozdíl od p id lování bod  Zran ní v normálním boji si zde 
úto ník vybírá, jak a komu se body Zran ní ud lí. Platí, že 
úto ník musí zp sobit alespo  tolik bod  Zran ní, kolik iní 
hodnota Zbroje zvoleného cíle, aby ho mohl zranit (zatímco p i 
boji s nep í telem sta í 1 bod Zran ní ke zran ní hrdiny i jednotky).
a. Úto ník m že zranit kteroukoliv z nezran ných jednotek 

blokujícího, pokud jí p id lí body Zran ní rovné její hodnot  
Zbroje.
• Pokud je tato jednotka odolná v i kterémukoliv ele-

mentu obsaženému v útoku, pak je hodnota její Zbroje 

1. Když je hrdina zran n, vezme si jeho hrá  jednu nebo n kolik 
karet Zran ní z balí ku karet Zran ní a p idá si je do ruky.
a. Karty Zran ní nemohou být nikdy odloženy, pokud to 

n jaký efekt výslovn  nedovolí. Karty Zran ní nemohou 
být zahrány bokem (jako Pohyb 1, Vliv 1, Útok 1 nebo 
Blok 1) a nemohou být odloženy na konci vašeho tahu.

b. Když si ve svém tahu zvolíte odpo inek nebo když vám 
n jaký efekt umožní odložit karty Zran ní, pak jdou 
tyto karty do vašeho odkládacího balí ku. Takže b hem 
dalšího kola se vám dostanou op t do ruky.

c. Na konci kola se jakékoliv zbývající karty Zran ní, které 
máte v ruce, zamíchají zp t do vašeho dobíracího balí ku 
se všemi ostatními kartami hrá e.

2. Zran né jednotky mají kartu Zran ní položenou p es svou 
kartu jednotky.
a. Zran né jednotky nemohou být aktivovány, ani jim 

nesmí být b hem boje p id leny body Zran ní.

b. Zran ná jednotka si zachovává sv j stav (tedy stav boje-
schopná nebo vy erpaná). Zran ná jedno tka, která je 
vy erpaná, se na za átku nového kola p esto dostane do 
stavu bojeschopná (ale nem že být aktivována, dokud není 
vylé ena).

3. Hrá i se mohou b hem svého tahu lé it, a to dokonce i když 
odpo ívají.
a. M žete zahrát efekty, které poskytují body Lé ení 

(Lé ení  X).
b. Také si m žete koupit jeden i více bod  Lé ení ve vesnici 

nebo v klášte e (viz ást „Vyjednávání s obyvateli“).
c. Se t te všechny body Lé ení, které jste koupili i jinak 

získali. Ty lze využít pro dále uvedené lé ivé efekty:
•  Použijte jeden bod Lé ení na vy azení jedné karty 

Zran ní z ruky (vra te kartu Zran ní do balí ku karet 
Zran ní).

• K vylé ení zran né jednotky musíte zaplatit tolik 
bod  Lé ení, kolik iní úrove  dané jednotky (tedy 

íslo uvedené v pravém horním rohu její karty). Pokud 
tak u iníte, odeberte z této jednotky kartu Zran ní 
a vra te ji do balí ku karet Zran ní.

• Pokud má daná jednotka dv  karty Zran ní (nebo  
byla vystavena jedovatému útoku), pak musí být 
lé ena dvakrát, aby byla vylé ena úpln .

d. Hrá i se mohou lé it kdykoliv b hem svého tahu s výjim-
kou boje.
• Zran ní získané v boji m že být vylé eno b hem 

téhož tahu, jakmile boj skon il.
• Všechny neutracené body Lé ení zmizí, jakmile za ne boj.

Poznámka: Kouzelná mýtina neposkytuje lé ení. Její 
efekt nelze použít na jednotky a nem že být kombinován 
s jinými lé ivými efekty.

7.  Dobrání nových karet:
a. Pokud chcete, m žete p ed dobráním nových karet odložit 

z ruky libovolný po et karet, které nejsou kartami Zran ní.
• Pokud jste b hem svého tahu nezahráli nebo neodložili 

žádnou kartu, musíte nyní odložit alespo  jednu kartu.
b. Doberte si karty ze svého dobíracího balí ku až do výše 

svého limitu karet v ruce (tedy ísla uvedeného na pravé 
stran  vašeho žetonu úrovn ).
• Pokud se nacházíte v pevnosti, kterou vlastníte (tedy 

ozna ené vaším žetonem štítu), nebo vedle ní, pak se váš 

limit karet v ruce zvyšuje o tolik, kolik vlastníte pevností 
kdekoliv na map .

• Pokud se nacházíte v dobytém m st , v n mž máte 
alespo  jeden sv j žeton štítu, nebo vedle n j, pak se váš 
limit karet v ruce zvyšuje o 1 (nebo o 2, jste-li v dcem 
tohoto m sta).

• Pokud máte k dispozici bonus za m sto i za pevnost, 
pak použijte pouze vyšší z nich.

• Váš limit karet v ruce lze zvýšit také prost ednictvím 
karty denní Taktiky „Plánování“ (viz p íslušná karta).

c. Pokud máte v ruce vyšší po et karet, než p edstavuje váš 
aktuální limit karet v ruce, pak nemusíte odložit karty, které 
máte nad tento limit (ale už si nedobíráte žádné nové karty).

d. Pokud vám b hem dobírání karet dojdou karty ve vašem 
dobíracím balí ku, pak p esta te s dobíráním karet. Nemí-
chejte znovu sv j odkládací balí ek, pokud nemáte kartu 
no ní Taktiky „Dlouhá noc“ (viz p íslušná karta).
Poznámka: Taktiku „Dlouhá noc“ lze použít i b hem dobí-
rání karet – jakmile je dobírací balí ek prázdný, i te se 
pokyny na této kart  Taktiky a pokra ujte v dobí rání karet.
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1. V kooperativních scéná ích (a n kdy i v sout živých scéná ích, 
pokud se na tom hrá i dohodnou) mohou hrá i zaúto it na 
m sto spole nými silami.

2. Hrá  m že ve svém tahu zahájit spole ný útok na m sto, 
pokud:
a. Ješt  nebyl oznámen konec kola a ješt  nebyly spln ny pod-

mínky scéná e.
b. Ješt  neprovedl žádnou akci (pokud hrá  souhlasí se spo-

le ným útokem na m sto, pak je tento útok brán pro toto 
kolo jako jeho akce).

c. Se jeho  gurka nachází na polí ku sousedícím s tímto 
m stem.
Poznámka: Také m že zahájit útok, pokud je schopen 
dostat se do m sta použitím Kouzla „Podzemní útok“.

d. Je k dispozici jeden i n kolik vhodných hrdin . Hrdina je 
vhodný, pokud se nachází na polí ku sousedícím s tímto 
m stem a pokud ješt  nemá oto en lícem dol  sv j žeton 
po adí (a  už kv li jinému spole nému útoku, nebo kv li boji 
hrá e proti hrá i).

3. Hrá  oznámí, že hodlá vytvo it spole ný útok:
a. P izve jednoho i n kolik vhodných hrdin . M že se 

rozhodnout, že n kterého hrdinu vynechá, i když je tento 
hrdina jinak vhodný.

b. Navrhne, jak si hrá i rozd lí nep átele ve m st , tedy 
kolika nep átel m bude ten který hrá  elit. Každý hrá  musí 
mít p id leného alespo  jednoho nep ítele.

c. Pokud s tím všichni p izvaní hrá i souhlasí, pak m že spo-
le ný útok za ít. Nesouhlasí-li n kdo s p izvaných s útokem, 

nestane se nic. Hrá  se m že pokusit u init jiný návrh nebo 
pokra ovat ve svém tahu, jako kdyby žádný návrh nebyl u in n.

4. Pokud hrá i s návrhem souhlasí, pak všichni p izvaní hrá i oto í 
své žetony po adí lícem dol , aby tak dali najevo, že se vzdávají 
svého p íštího tahu.

5. Pak zamíchejte a náhodn  rozdejte žetony nep átel (aniž byste 
se dívali na rubové strany t chto žeton ) mezi hrá e s ohledem na 
dohodnutý po et nep átel. (P edstavte si to takto: Hrdinové se mohou 
dohodnout, na jak dlouhou ást hradeb m sta bude který z nich úto-

it, ale nemohou ovlivnit, kdo bude tuto ást hradeb zrovna bránit.)
6. Hrá i ú astnící se spole ného útoku se pak st ídají p i útoku 

na m sto podle žeton  po adí po ínaje hrá em, který spole ný 
útok zahájil:
a. Každý hrá  provede všechny fáze boje, než se dostane ada 

na dalšího hrá e.
b. Každý hrá  m že použít jednu kostku many z Pramene 

(ale nevrací ji zp t, dokud celý útok neskon í), stejn  jako 
všechny efekty, které mohl použít p ed svým tahem nebo 
b hem n j.

c. Každý hrá  musí za ít pohybem, kterým vstoupí až do 
tohoto m sta.
• Nejsou dovoleny žádné jiné akce ani jiný pohyb.
• Pokud tento pohyb vyprovokuje n které drancující 

nep átele, pak se tito p idají k p id leným nep átel m 
doty ného hrá e.

• Hrá i mohou voliteln  vyzvat libovolné jiné drancující 
nep átele, kte í se nachází v sousedství napadeného 
m sta, a p idat je k nep átel m.

d. Vyhodno te útok jako obvykle (v etn  ztráty Pov sti a p i-
d lení žeton  štítu na kartu daného m sta za poražené 
nep átele).
• Každý hrá  elí pouze nep átel m, které dostal 

p id lené, a ignoruje ostatní nep átele.
• Efekty ovliv ující „všechny nep átele“ se vztahují pouze 

na nep átele p id lené danému hrá i.
7. M sto je dobyto, pokud jsou poraženi všichni jeho obránci 

(nehled  na to, zda byli poraženi drancující nep átelé, kte í se 
k boji p ipojili).
a. Pokud m sto není dobyto, pak musí všichni hrá i ustoupit na 

polí ko, odkud zaúto ili.
8. Poté se ú astníci útoku st ídají v ukon ení svých tah  jako 

obvykle, v po adí daném žetony po adí.
a. Hrá i mohou p ed koncem svého tahu zahrát libovolné 

lé ivé a speciální efekty, stejn  jako po normálním útoku.

dvojnásobná, takže jí úto ník musí p id lit dvakrát tolik 
bod  Zran ní, aby ji zranil.

b. Úto ník m že zranit blokujícího hrdinu, pokud mu p id lí 
body Zran ní rovné hodnot  hrdinovy Zbroje. To m že být 
pro vedeno i opakovan , a blokující si pak bere pokaždé do 
ruky jednu kartu Zran ní.
• Blokující m že být i omrá en, pokud tímto zp sobem získá 

p íliš mnoho karet Zran ní – viz ást „Boj s nep áteli“.
c. Úto ník m že nechat n které body Zran ní nep id lené. Musí 

je nechat nep id lené, pokud by nem l žádný cíl s hodnotou 
Zbroje rovnou i nižší než zbývající po et bod  Zran ní.

6. Po vyhodnocení útoku dostane druhý hrá  možnost p sobit jako 
úto ník a fáze obléhacích a st eleckých útok  pokra uje, p i emž 
oba hrá i se v rolích úto níka a blokujícího st ídají. Jakmile se oba 
hrá i po sob  rozhodnou možnost útoku nevyužít, tato fáze kon í.

ÚTOKY ZBLÍZKA

1.  Fáze útok  zblízka funguje podobn  jako fáze obléhacích a st e-
leckých útok , ale s n kolika rozdíly:
a. Místo napadeného za íná jako úto ník agresor.
b. Lze zahrát libovolnou kombinaci úto ných efekt , v etn  

st eleckých útok  a obléhacích útok . Opevn ní se v této 
fázi ignorují.

c. Je možné zahrát libovolnou kartu bokem coby fyzický Útok 1. 
Všimn te si, že zvýšení útoku touto formou zp sobí, že bude 
brán jako fyzický útok, pokud už jím nebyl (tím pádem proti 
n mu bude efektivní libovolný blok a jednotky s fyzickou odol-
ností proti n mu budou mít dvojnásobnou hodnotu Zbroje).

d. Blok funguje úpln , tj. Útok se snižuje o 1 za každý bod 
zahraného Bloku.

2. Body Zran ní lze použít ke zran ní jednotek a/nebo nep á-
telského hrdiny, stejn  jako ve fázi obléhacích a st eleckých 
útok . Dále jsou zde dv  další možnosti, jak se zran ním naložit:
a. Úto ník m že vynaložit 5 bod  Zran ní, aby ukradl blokují-

címu jeden Artefakt a položil ho do svého odkládacího balí ku:

• Artefakty lze ukrást, pokud se nachází v odkládacím 
balí ku blokujícího, v jeho herní oblasti nebo pokud 
jsou p i azeny n které jeho zran né jednotce (v etn  
jednotek zran ných b hem tohoto útoku).

•  Nelze ukrást Artefakty, které má blokující v ruce, ve svém 
dobíracím balí ku, nebo které jsou p i azeny n které jeho 
nezran né jednotce.

b. Body Zran ní lze prom nit na body Pohybu, a ty pak utratit za 
do nu cení blokujícího k ústupu. K donucení je t eba následující:
• Úto ník musí vybrat p ístupné bezpe né polí ko, které 

sousedí s polí kem, na kterém se odehrává boj, (aby to 
nedopadlo tak, že je onen hrá  nucen b hem ústupu zaúto-

it na opevn né místo nebo vyvolat boj proti jinému hrá i).
• Úto ník musí utratit po et bod  Zran ní rovný neupra-

vené cen  pohybu daného polí ka.
• Blokující je p esunut na dané polí ko a boj poté kon í. Tento 

pohyb nikdy nevyprovokuje drancující nep átele k útoku.
3.  Hrá i se st ídají v rolích úto níka a blokujícího, dokud n který 

z nich není donucen k ústupu, nebo dokud se oba hrá i po sob  
nerozhodnou možnost útoku nevyužít.

VÝSLEDEK BOJE

1. Pokud je hrá  donucen ustoupit, pak boj kon í a druhý hrá  se 
považuje za vít ze a m že získat n jaké body Slávy.
a. Pokud je vít zný hrá  na nižší úrovni než hrá , který byl 

donucen k ústupu, pak získává 1 bod Slávy plus další 2 body 
Slávy za každou úrove , o kterou je níže.

b. Pokud je na stejné úrovni, ale má mén  Slávy, pak získá 
1 bod Slávy.

c. Pokud má stejné nebo vyšší množství Slávy, pak nezískává nic.
2. Pokud boj skon il, protože už žádný hrá  nehodlal pokra ovat v úto-

cích, pak boj skon il remízou a nikdo nezískává žádnou Slávu.
a. Agresor musí ustoupit na polí ko, ze kterého úto il. Pokud 

to není bezpe né polí ko, použije se pravidlo pro nucený 
ústup (viz ást „Konec tahu“).

ZVLÁŠTNÍ EFEKTY V BOJI

1. V normálním boji m žete zahrát i jiné efekty než jen útoky i 
bloky. V tšinu t chto efekt  lze použít i p i boji s jiným hrá em.

2. Efekty, které cílí na nep átele, mohou být cíleny i na soupe ovy 
nezran né jednotky. Nem žete jimi ale nikdy cílit na nep á-
telského hrdinu.
a. Pokud daný efekt pochází z ervené karty nebo se jedná 

o schopnost jednotky aktivovanou ervenou manou, pak 
nemá žádný efekt na jednotky s ohnivou odolností.

b. Pokud daný efekt pochází z modré karty nebo se jedná 
o schopnost jednotky aktivovanou modrou manou, pak 
nemá žádný efekt na jednotky s ledovou odolností.

c. Pokud daný efekt íká „zni “ nep ítele, pak je místo toho 
daná nep átelská jednotka zran na.

d. Hodnota Zbroje jednotky nem že být nikdy snížena pod 1.
e. Speciální efekty bloku, které ovliv ují nep ítele, jehož útok 

kry jete, mohou cílit na jednotku, která p ispívá k útoku, 
pokud n jaká taková je. Pokud je takový efekt aktivován díky 
úsp šnému bloku, pak funguje jen tehdy, pokud obránce snížil 
hodnotu Útoku na 0.

f. Síla nebo cena n kterých efekt  m že záviset na po tu nep átel. 
V boji hrá e proti hrá i to p edstavuje po et soupe ových boje-
schopných nezran ných jednotek a jednotek podílejících se na 
aktuálním útoku i obran  plus jedna za nep átelského hrdinu.

3.  Efekty, které upravují hodnoty nebo pravidla (jako nap íklad 
igno rování opevn ní), trvají po celou dobu boje.

4.  Efekty bránící nep íteli v útoku lze zahrát, pokud se bráníte. Vyberte 
si jednotku podílející se na útoku a ode t te její podíl od celkové 
hodnoty Útoku. Tato jednotka z stává vy erpanou. Tímto zp sobem 
ale nem žete zrušit zvláštní efekty nep ítele nebo jeho bloky.

5. Efekty, které vám dovolí p esko it fázi bloku nebo fázi p id lování 
zran ní, mohou být použity ke zrušení (jednoho) libovolného 
útoku (obléhacího, st eleckého i zblízka). Tento útok nezp sobí 
žádné body Zran ní (ale karty se považují za zahrané, jednotky 
z  stanou vy erpané atd.). Boj ovšem normáln  pokra uje.
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Tato Kniha scéná  se skládá ze t í ástí. Nejprve se seznámíte s obecnými principy, které jsou platné pro všechny scéná e i pro všechny scéná e ur itého typu 
(nap íklad kooperativní scéná e). Ve druhé ásti najdete volitelné varianty pravidel, které m žete p i h e použít. T etí ást obsahuje popisy jednotlivých scéná .

V každém popisu scéná e naleznete doporu ený tvar mapy dle po tu 
hrá , kte í hru hrají.

Mapa ve tvaru V

Mapa tohoto tvaru vychází ze strany A startovního dílku mapy. 
Vypadá prakticky stejn  jako mapa startovního scéná e, s jedním 
pravidlem navíc:
• Hlavní (hn dé) dílky mapy není možné p idávat k pob eží (tedy 

pokra ovat jimi v linii zcela vlevo i zcela vpravo).
Mapa sice za íná úzká, ale relativn  brzy se otevírá a nakonec m že 
být dost široká. Toto pravidlo navíc má zajistit, aby m sta nebyla p íliš 
daleko od sebe.
Tento typ mapy je nejvhodn jší pro dva i pro t i hrá e. S ohledem 
na sv j pon kud stísn ný start jej nedoporu ujeme pro hru r zn  
zkušených hrá  – ve t ech hrá ích m že být mén  zkušený hrá  na 
za átku vyblokován. Ve ty ech hrá ích je toto riziko ješt  v tší a je 
mnohem obtížn jší se mu vyhnout.

Otev ená mapa

Otev ená mapa využívá stranu B startovního dílku mapy, kolem 
kterého jsou rozmíst ny 3 další dílky mapy. Pob eží se tu otevírá 
v mnohem v tším úhlu. Neotevírá se však donekone na. Maximální 
ší ka mapy je 5 paralelních sloupc . P edstavte si to tak, že se pob eží 
láme v každém sm ru poté, co p idáte ke startovnímu dílku dva další 
dílky – viz obrázek.
Otev ená mapa je vhodná pro hru ve ty ech hrá ích. S mén  hrá i je 
trochu rozlehlá a v pozd jších fázích hry by nemusel být mezi hrá i 
dostatek interakce.

Otev ená mapa 

s limitem t í nebo ty  sloupc

Vychází ze stejného tvaru jako otev ená mapa, jen má mén  sloupc . 
P i ty ech sloupcích se otevírá více doprava než doleva (pro bližší 
p edstavu se podívejte na uvedené obrázky).
Mapa se ty mi sloupci je vhodná pro hru ve t ech hrá ích, pokud 
nechcete, aby start byl p íliš p ecpaný, p ípadn  pro hru ve ty ech, 
pokud chcete zajistit více interakce.
Obdobn  mapa se t emi sloupci se hodí pro hru ve 2 i 3 hrá ích, 
pokud preferujete v tší interakci. Budete-li ji hrát ve t ech i ve 

ty ech, m že se stát, že n který hrá  na za átku ute e a ostatním na 
map  nezbude dostatek míst k prozkoumávání a dobývání.

Ve h e Mage Knight si tempo hry ur ují sami hrá i. Pokud n kdo 
sp chá a každé kolo zahraje maximum svých karet, musí se ostatní 
jeho tempu p izp sobit, nebo skon í na konci kola s polovinou 
nepoužitých karet v balí ku. Pokud hrá i spolupracují, bylo by pro 
n  výhodné maximáln  využít každý efekt každé karty. Pot eba 
p izp sobovat tempo by vymizela a hra by mohla trvat v n . 
Proto když se hraje kooperativní nebo sólový scéná , je do hry 
p idán automatický hrá , aby se tomuto p ípadu zamezilo.

Automatický hrá

Na za átku hry:
• Poté, co si hrá i vyberou své hrdiny, vyberte jednoho ze 

zbývajících hrdin  jako hrdinu automatického hrá e. Budete 
pot ebovat pouze jeho kartu hrdiny, jeho žeton ur ující po adí 
v rámci kola a jeho startovní balí ek 16 karet Základních akcí.

• Podívejte se na kartu hrdiny. Na spodní stran  karty naleznete 
t i barevné te ky (nap íklad Goldyx tam má zelenou, zelenou 
a modrou te ku). Dejte t i krystaly odpovídajících barev 
(jeden za každou barvu) do Inventá e automatického hrá e. 
Toto pravidlo se vztahuje jen na automatického hrá e. Ostatní 
hrdinové za ínají bez krystal .

• Zamíchejte hrdinovy karty hrá e a automatický hrá  je p i-
praven ke h e.

P i vybírání Taktik:
• Podívejte se na popis konkrétního scéná e, jakým zp sobem si 

automatický hrá  vybírá kartu Taktiky na za átku každého kola.
•  Automatický hrá  nezíská výhodu z dané karty Taktiky. Pouze 

je tím ur eno jeho po adí ve h e. Poskládejte žetony po adí jako 
obvykle.

Když je automatický hrá  na tahu:
• Pokud je jeho dobírací balí ek prázdný, oznámí konec kola. 

Každý hrá  má ješt  jeden tah a kolo kon í.
• Pokud jeho dobírací balí ek není prázdný, oto te vrchní t i karty 

a dejte je na odkládací balí ek karet. Zkontrolujte barvu poslední 
oto ené karty (svrchní karty odkládacího balí ku):

 – Pokud automatický hrá  nemá žádný krystal dané barvy ve 
svém Inventá i, jeho tah skon il.

 – Pokud má n jaký krystal dané barvy, oto te tolik dalších 
karet, kolik má t chto krystal . Poté jeho tah kon í (barva 
dodate n  oto ených karet nehraje roli).

Poznámka: Není-li v dobíracím balí ku dostatek karet, oto te 
tolik karet, kolik m žete. Ve svém p íštím tahu automatický hrá  
oznámí konec kola.

P i p íprav  nového kola:
• Když odstra ujete z nabídky nejnižší kartu Pokro ilé akce, dejte 

ji do balí ku automatického hrá e a tento balí ek poté d kladn  
zamíchejte.

• Když odstra ujete z nabídky nejnižší kartu Kouzla, dejte ji 
dospodu balí ku Kouzel jako obvykle. Navíc p idejte krystal 
odpovídající barv  Kouzla do Inventá e automatického hrá e. 
Na rozdíl od skute ných hrá  m že tento hrá  mít více než t i 
krystaly stejné barvy.

Poznámka 1: Automatický hrá  v tšinou nehraje p íliš agresivn , 
a tak máte dostatek asu hrát své karty efektivn . N kdy ale vzhledem 
k náhodným oto ením hraje daleko rychleji. Hlídejte si ho a upravujte 
dle toho tempo své hry! 
Poznámka 2: Nad balí kem automatického hrá e a krystaly, které 
vlastní, máte ur itou kontrolu. M že pro vás být výhodné zamezit 
svou hrou tomu, aby automatický hrá  získal karty a krystaly stejné 
barvy.

TVAR MAPYTVAR MAPY

KOOPERATIVNÍ A SÓLOVVÉ SSCCÉNÁÁÁÁÁÁÁ E 
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Varianty pravidel jsou tu od toho, aby h e ješt  více p idaly 
na variabilit  a aby si ji hrá i mohli p izp sobit dle své chuti. 
Doporu ujeme ídit se p i výb ru pravidel následujícími body:
• Prvních pár her byste m li hrát se standardními pravidly, 

abyste se do hry po ádn  dostali.
• Varianty používejte jen tehdy, když se na tom shodnou všichni 

hrá i.

• M li byste se dohodnout a jasn  oznámit, který scéná  
a s kterými variantami hrajete, P ED TÍM, než za nete hrát, 
tedy p ed volbou hrdin .

•  Nevybírejte si p íliš variant zárove , protože byste mohli p i 
h e zapomenout, která pravidla užívat a která ne.

•  Pokud se vám n která varianta líbí natolik, že s ní hrajete 
vždycky, m žete se dohodnout, že se pro vaši skupinu stane 

standardním pravidlem. Nebudete se tak muset na jejím vy-
užití usnášet p ed každým hraním.

• I když vaše skupina hraje obvykle s variantními pravidly, m li 
byste od variant upustit, když hru vysv tlujete novému hrá i. 
Hrajte s ním standardní scéná  První pr zkum. Bude mít 
pravd podobn  i tak co d lat, aby všechna pravidla zvládnul.

Možná se vám jeden z hrdin  zdá siln jší nebo prost  více sedí 
vašemu stylu hry. A v n kterých scéná ích i s n kterými úpravami 
pravidel m že být n který z hrdin  opravdu o trochu siln jší než 
ostatní. Podle standardních pravidel má hrá , který si vybírá hrdinu 
jako první, v prvním kole nevýhodu, že si až jako poslední vybírá 
kartu Taktiky. Pokud se vám tato nevýhoda zdá málo, m žete použít 
následující pravidla:
• Náhodn  ur ete po adí hrá  pro vybírání hrdin  (jako ve 

standardních pravidlech).
• Když si hrá  vybere hrdinu, zeptá se ostatních, zda s výb rem 

souhlasí. Pokud všichni souhlasí, vezme si hrdinu a výb r je za ním.

• Každý z hrá , který ješt  nemá hrdinu, m že nesouhlasit 
a nabídnout za hrdinu jeden i více bod  Slávy. Hrá , který si 
hrdinu p vodn  vybral, musí bu to dorovnat nabídku, nebo se 
hrdiny vzdát.

• Pokud má zájem více hrá , musí být nabídka vyšší než 
p edchozí. Hrá i se st ídají dokola jako v aukci, ovšem s tím, že 
hrá i, jenž je d íve v po adí výb ru, sta í nabídku hrá  za ním 
pouze dorovnat, nemusí ji p ekonat.

• Ve chvíli, kdy již nikdo nechce nabídku navýšit, získá hrdinu hrá , 
který nabídl nejvíce (nebo je nejd íve v po adí výb ru z t ch, co 
nabídli nejvíce), a zaplatí za to Slávou. Ostatní neztrácí nic a ve 

výb ru pokra uje následující hrá  (p ípadn  ten samý hrá , 
pokud dražbu nevyhrál).

• Ozna te ztracenou Slávu tak, že položíte hrá v žeton štítu na 
poslední ádek po ítadla Slávy (nap íklad na polí ko 118, je-li 
jeho Sláva –2). Hrá  je na první úrovni a nic se nestane, když 
p ejede konec posledního ádku. Pokra uje pak na prvním ádku 
po ítadla.

• Karty Taktiky hrá i vybírají v opa ném po adí, než bylo po adí 
výb ru hrdin  (bez ohledu na Slávu). To by m lo kompenzovat 
hrá e, který byl v dražbách na posledním míst .

Poznámka 3: Balí ek karet pro automatického hrá e je d vodem, 
pro  jsou všechny kooperativní scéná e koncipovány pro maximáln  
t i hrá e. Chcete-li však hrát i tyto scéná e ve ty ech, použijte jako 
náhradu za balí ek automatického hrá e n jaké jiné karty (nap íklad 
piky jsou zelené, srdce ervené, káry bílé a k íže modré…) anebo jen 
barevné kousky papíru jako náhradu.

Dovednosti v sólové h e

V sólové h e používáte i sadu deseti žeton  dovedností hrdiny 
automatického hrá e. Zamíchejte je a položte je lícem dol  vedle 
karty jeho hrdiny. 
Pokaždé, když váš hrá  získá žeton dovednosti, odkryjte též jeden 
žeton automatického hrá e a položte jej do spole né nabídky. Bude 

vám k dispozici p íšt , jakmile budete moci získat další žeton. Pokud 
se rozhodnete vybrat si takovou dovednost ze spole né nabídky, 
musíte si vzít nejnižší kartu Pokro ilé akce, tak jako podle b žných 
pravidel zvyšování úrovn .

N které scéná e pro ty i hrá e jsou ur eny pro hru dvou tým . 
Rozd lte hrá e do tým  náhodn  i dle dohody p ed tím, než si 
vyberou své hrdiny.
• Interaktivní dovednosti (ty, které jsou na kart  popisující 

dovednosti napsány jinou barvou) ignorují vašeho spoluhrá e.
• Interaktivní Kouzla (ta, která ovliv ují ostatní hrá e) nicmén  

vašeho spoluhrá e neignorují. Magie prost  nerozeznává mezi 
p áteli a nep áteli.

• Spojenci si nesmí vym ovat krystaly, Artefakty, jednotky atd. 
Rytí i-mágové jsou velmi individualisti tí a je s podivem, že spolu 
v bec spolupracují.

• Doporu ujeme využívat pravidla pro spole ný útok na m sto, 
nicmén  hrá i mohou spolupracovat mnoha dalšími zp soby. 
M žete se dohodnout, kdo kam p jde, kdo pot ebuje jakou 

kartu Taktiky, kdo pot ebuje jaké karty z nabídky, konkrétní 
barvu many z Pramene atd. Nicmén  hrá i by si nem li sd lovat, 
jaké karty mají v ruce, a ani si vzájemn  radit, jak zahrát své 
akce (zahrávání karet, použití jednotek atd.). Každý hrá  je sám 
zodpov dný za to, jak hraje.

• Spojenci spolu na konci tahu nesmí sdílet polí ko na map  
(krom  m st a portálu). Pokud by se tak stalo, použijte na pozd ji 
p íchozího hrá e pravidlo o nuceném ústupu.

• Spojenci spolu nesmí bojovat hrá  proti hrá i.
• Hrá  m že vstoupit do prázdné pevnosti vlastn né jeho 

spojencem a verbovat tam jednotky. Pokud se nachází ve 
spojenecké pevnosti i v jejím sousedství, jeho limit karet v ruce 
se zvyšuje, ale jen o pevnosti, které vlastní on sám. To znamená, 
že když se nalézá v sousedství spojenecké pevnosti, ale sám 
žádnou pevnost nemá, jeho limit karet v ruce se nem ní. 

• P i záv re ném bodování má každý tým spole né bodování:
 – Základem pro bodování je hodnota Slávy hrá e s nižší 

Slávou. Hodnota hrá e s vyšší Slávou v týmu se nebere 
v potaz.

 – U dosažených úsp ch  a podobných bodování skórujte 
vždy jen hrá e, který má vyšší skóre pro danou kategorii. 
Hrá e s menším skóre vždy ignorujte. U Nejv tšího výprasku 
skórujte pouze hrá e s v tším po tem bod  Zran ní.

 – Rozd lte tituly jako obvykle (srovnávejte jen vyšší hodnoty 
v rámci obou tým ).

Poznámka: Vyplatí se, aby se každý hrá  týmu soust edil na jiné v ci, 
za p edpokladu, že p i tom výrazn  neztrácí ve Sláv  i není p íliš 
zra ován.

DRAŽBA HRDIN  

TÝMOVÁ PRAVIDLA 

Náhodná orientace dílk

Orientace nov  objevených dílk  je normáln  pevn  daná a hrá  
nemá žádný vliv na to, jak je dílek orientován. To je v po ádku, 
hrdinové prost  jen objevují neznámé království a nestaví, ekn me, 
st edov ké m sto v jižní Francii. 
Nicmén  poté, co se stanete ost ílenými veterány, si možná povšim-
nete toho, že omezený po et dílk  mapy zp sobuje, že se n které 
vzorce rozložení dílk  ve h e as od asu opakují. Pokud chcete, 
m žete použít následující pravidlo:
• Když odkrýváte nový dílek (v pr b hu hry nebo na jejím 

za átku), je jeho orientace náhodná. P idejte jej k map  lícem 
dol  (tak, aby nikdo nevid l, co na n m je) a poté jej oto te podle 
jakékoliv osy (vyberte si osu p ed tím, než dílek oto íte). 

Poznámka: Symboly v rozích na sebe musí po ád navazovat, i když 
nyní m žete spojit kole ko s hv zdi kou.

Náhodná m sta

M sta mají ve h e jasn  danou pozici. Bílé m sto je vedle jezera 
s pevností, ervené m sto uprost ed poušt  obklopené draky atd. 
Takový je herní p íb h a m sta jsou tak odlišena i n ím jiným, než 
jen svojí posádkou a bonusy. Pokud ale chcete více variability, m žete 
to ud lat i jinak:
• Kdykoliv je odkryt nový dílek s m stem, táhn te náhodnou kartu 

m sta a položte  gurku m sta dané barvy na st edové polí ko 
dílku, bez ohledu na barvu polí ka.

Poznámka: M žete použít náhodná m sta i ve scéná ích, které 
n jakou barvu p edepisují (nap íklad zelené m sto v Nocích druid ). 
Dílek se používá p edevším kv li okolí m sta, ne kv li m stu 
samotnému. Proto v t chto scéná ích použijte p edepsaný dílek, ale 
poté na n j umíst te náhodné m sto.

VARIABILITA MAP 
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Každý scéná  za íná koly v po adí Den, Noc, Den, Noc… Pokud si 
p ejete, m žete to zm nit, abyste h e dodali variabilitu.

No ní p íchod

Hru m žete za ít no ním kolem, což je, jak si m žete povšimnout, 
složit jší a náro n jší než za Dne. Nejenže je za temné noci t žší 

využívat manu a cestovat p es lesy, ale také nevíte, kdo nebo co brání 
pevnosti a v že a jaká nebezpe í na vás íhají v ruinách.
Pokud toto pravidlo použijete, doporu ujeme házet kostky many tak 
dlouho, dokud na nich není žádná zlatá ani erná strana.

Temnota se blíží

Za ínáte denním kolem. Na konci kola ho te dv ma kostkami many. 
Pokud je alespo  jedna z nich erná, padla Noc a tato Noc vydrží až 
do konce hry. Pokud ne, pokra ujte dalším denním kolem a na jeho 
konci op t ho te dv ma kostkami.

Vypo ádání se s nájezdníky p edstavuje vedlejší úkol. M žete je 
p idat do každého scéná e, abyste si jej trochu oko enili.
Království je t žce zkoušené nájezdy. Utla ovaní lidé jsou velmi 
podezíraví a nikomu nev í. 
• Všichni hrdinové za ínají s Pov stí –2 (tedy postihem –1 pro 

vyjednávání).
•  Na konci každého Dne ho te kostkou za každé polí ko, na kterém 

byl poražen drancující nep ítel. Pokud na kostce padne teplá barva 
( ervená, zelená i zlatá), p idejte na polí ko nový žeton.

 – Pokud padne zlatá, p idejte na polí ko jeden hn dý žeton 
k obvyklému zelenému i ervenému žetonu. Pokud se 
rozhodnete bojovat, musíte bojovat s ob ma nep áteli. 
Polí ko považujte za obsazené drancujícím nep ítelem, 
dokud obsahuje alespo  jeden žeton. Za každý poražený 
žeton získáváte Pov st +1.

• Na konci každé Noci ud lejte to samé, nyní ale používejte jen 
studené barvy (bílou, modrou a ernou). Hn dý žeton navíc 
p idejte, pokud padla erná kostka.

Hordy nájezdník !

Toto je ješt  extrémn jší verze varianty Nájezdníci.
• Všichni hrdinové za ínají s Pov stí –4 (tedy postihem –2 pro 

vyjednávání).
•  Na konci každého Dne a Noci ho te kostkou za každého 

poraženého drancujícího nep ítele jako v p ípad  uvedeném 
výše. Nicmén  žeton p idejte vždy. Pokud ve Dne padne teplá 
barva i v Noci studená, p idejte ješt  jeden hn dý žeton.

Pokud vaše herní skupina není moc sout živá, p ípadn  pokud 
spolu hrají zkušení hrá i a nová ci, m žete využít n která i všechna 
z násle dujících pravidel.

Žádná interaktivní Kouzla

M žete odstranit ze hry karty Kouzel, která postihují ostatní hrá e – 
jedná se o karty 17-20.

Žádné interaktivní dovednosti

M žete odstranit ze hry žetony dovedností, které postihují ostatní 
hrá e – ty s následující ikonou  (všimn te si též, že mají na kart  
popisu dovedností jinou barvu).

Žádný boj hrá e proti hrá i

M žete zakázat boj hrá e proti hrá i. Pokud hrá  skon í sv j tah na 
polí ku, na kterém se nachází  gurka jiného hrá e (krom  m sta 
a portálu), použijte na n j pravidlo o nuceném ústupu.

P átelšt jší mana

M žete se rozhodout, že v pr b hu Dne hrá  nem že použít 
zlatou kostku jako manu ur ité barvy, pokud se v Prameni nachází 
nepoužitá mana této barvy. Nap íklad je-li v Prameni ervená kostka, 
nelze použít zlatou kostku k posílení ervené karty – je t eba použít 

ervenou kostku z Pramene. 
Rovn ž platí, že zlatou kostku není možné p ehazovat nebo ji 
p etá et, dokud se v Prameni nachází alespo  jedna kostka many, 
která není zlatá.

RIABILITA DNE A NOCII VAR

NÁJEZDNÍCI! 

P ÁTELŠT JŠÍ HRA 

Úrovn  m st pro daný scéná  jsou ur eny v popisu scéná e. Jakmile 
budete zkušen jší, m žete si zvýšit úrove  m st, zvlášt  p i užívání 
pravidel pro spole ný útok na m sto. Brzy uvidíte, že i m sto s úrovní 
11 m že být dobyto jediným hrá em, pokud má skute n  silné karty 
a armádu vhodnou pro dobývání m st.

Megapole

Pokud máte pocit, že ani m sta s nejvyšší úrovní pro vás už nejsou 
výzvou, nebo si chcete hru jen trochu zpest it, m žete z jednoho 
z m st ud lat megapoli. 
Poznámka: Je to možné jen ve scéná ích se t emi a mén  m sty.
•  Jakmile se domluvíte na úrovni m st, domluvte se i na úrovni 

megapole. M že to být jakékoliv íslo mezi 2 a 24. Toto íslo 
nemusí být nutn  vyšší než 11.

•  Megapole by vždy m la být posledním odkrytým m stem ve h e.
• Když odhalíte megapoli, umíst te její  gurku a vezm te si 

její kartu m sta jako obvykle. Poté náhodn  vyberte jednu 
z nepoužitých karet m st a vyložte ji napravo od již vyložené 
karty m sta. Vezm te také  gurku m sta p íslušné barvy 
a položte ji na mapu jedno polí ko napravo od  gurky prvního 
m sta. Terén (a v p ípad  zeleného m sta také symbol) na 
polí ku zakrytém  gurkou m sta ignorujte.

• Nastavte úrove  každého m sta jako polovinu úrovn  
megapole. Pokud je toto íslo liché, m sto nalevo bude mít 
úrove  vyšší a m sto napravo nižší (úrove  megapole je tak 
sou tem úrovní obou m st). Vezm te žetony posádky obou m st 
a dejte je dohromady jako jednu posádku megapole (nezáleží na 
tom, který žeton je tažen za které m sto).

S megapolí zacházejte jako s jedním velkým m stem:
 – Pokud se nacházíte na jakémkoliv polí ku sousedícím s jedním 

z polí ek megapole, oto te žetony posádky celé megapole.

 – Na megapoli m žete úto it z jakéhokoliv polí ka sou-
sedícího s jedním z polí ek megapole.

 – Bojujete s celou posádkou megapole najednou. Všechny 
její jednotky získávají díky megapoli schopnost Opevn ný 
a užívají výhod bonus  z obou m st sou asn . 

 – V p ípad  spole ného útoku na m sto mohou být p izváni 
hrá i stojící na polí ku sousedícím s jedním z polí ek 
megapole. Zamíchejte a náhodn  rozd lte všechny nep á-
tele, nehraje roli, kdo stojí u jaké ásti megapole.

 – Megapole je dobyta v okamžiku, kdy jsou poraženi všichni 
její obránci. Ur ete v dce m sta jako obvykle.

 – Pokud je megapole dobyta, považujte ji za jedno velké 
m sto. Hrá  musí dát svoji  gurku na jednu z karet m st, 
aby ozna il, ve které ásti se nachází. V pr b hu svého tahu 
se m že pohnout z jedné ásti m sta do druhé (za cenu 

standardního pohybu ve m st  – 2 bod ), anebo opustit 
megapoli vstupem na polí ko, které sousedí s ástí m sta, ve 
které se nachází. Abyste mohli vyzvat drancujícího nep ítele 
k boji p ímo z m sta, musíte být na polí ku sousedícím 
s polí kem s nep ítelem.

 – Bez ohledu na to, ve které ásti m sta se hrá  nachází, 
m že b hem vyjednávání využít možnosti nabízené ob ma 
m sty.

 –  B hem bodování se megapole po ítá jako jedno m sto (p i 
bodování se totiž úrove  m sta nebere v potaz).

• Pokud se rozhodnete hrát hru se dv ma megapolemi, p idejte 
náhodné m sto k prvnímu odkrytému m stu. Zbylá dv  m sta 
p jdou automaticky na druhý odkrytý dílek s m stem, a to 
i v p ípad , že by na n m bylo m sto barvy, kterou jste p idali 
do první megapole.

ÚROVN  M ST 
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• Po et hrá : 2 až 4 (plus sólo varianta)
• Typ: Mírn  sout živý
• Délka: 3 kola (2 Dny a 1 Noc)
• Cíl: Tréninkový scéná . D razn  jej doporu ujeme, kdykoliv 

n který z hrá  hraje hru poprvé, protože p edstavuje p iro-
zenou cestu u ení se pravidl m a jejich pochopení.

Ve své první misi jste vysláni do neznámé ásti Atlantského království, 
abyste našli hlavní m sto. To  vše. Veškerá sláva, znalosti i poklady, 
které p i h e získáte, jsou jen a jen vaše.

Detailní popis tohoto scéná e najdete v Pr vodci hrou. Zde je 
stru ný výtah:

P íprava hry (pro 2, 3 nebo 4 hrá e)
Mapa: Tvar V bez omezení
Dílky venkova: 8, 9 i 11 (se azeny podle ísel)
Hlavní dílky m st: 1
Hlavní dílky bez m st: 2
M sta: M sta v tomto scéná i nemohou být dobyta a nelze do nich 
vstoupit.

Zvláštní pravidla:
•  Hrá  získá 1 bod Slávy pokaždé, když odkryje nový dílek mapy 

(libovolného typu).
• Boj hrá e proti hrá i není povolen (pokud se hrá i nedohodnou 

jinak).
• Elitní (zlaté) jednotky se v tomto scéná i nepoužívají.
• Kouzla a karty Pokro ilých akcí by nem ly být vyloženy p ed tím, 

než jsou poprvé pot eba.

Konec hry
Jakmile jeden z hrá  odkryje dílek s m stem, všichni hrá i (v etn  
n j) mají jeden poslední tah. Pokud v jeho pr b hu skon í kolo, hra 
kon í ihned.

Bodování
Použijte standardní bodování dosažených úsp ch . Hrá  s nejv tší 
Slávou je vít zem. P i shodném po tu bod  hrá i vít zství sdílí.

Sólo varianta
Pokud si chcete vyzkoušet sv j první scéná  v sólo variant , hrajte 
s osmi dílky venkova (tak jako p i variant  pro dva hrá e), ale upravte 
délku hry na ty i kola (dva Dny a dv  Noci).
Použijte pravidla pro automatického hrá e (viz strana 12) a speciální 
pravidla pro výb r Taktik ze scéná e Sólové dobývání (strana 17). P i 
záv re ném bodování neud lujte žádné tituly.
Pokud se chcete jen seznámit s herními mechanismy, m žete si svou 
první hru vyzkoušet bez automatického hrá e a užít si ji jen se svým 
hrdinou bez tlaku, který by na vás automatický hrá  vyvíjel. 

V této variant  jiný hrá  nejenže dohlíží nad soubojem, ale m že také 
init drobná rozhodnutí. Boj je pak mén  p edvídatelný a m že se stát 

pravým soubojem schopností.
• Toto variantní pravidlo se uplatní pokaždé, když hrá  za íná boj 

s jediným nep ítelem (je jedno, jestli je to drancující nep ítel, 
nestv ra v podzemí i jediný obránce m sta po p edchozích 
útocích atd.). 

•  Když se tak stane, hrá  po pravici aktivního hrá e si vezme kostku 
many (nikoliv z banku) a tajn  si na ní nastaví barvu. Schová ji pod 
ruku tak, aby bojující hrá  nemohl zvolenou barvu vid t. 

 – Bílá barva p idává nep íteli +1 ke Zbroji ve fázi obléhacích 
a st eleckých útok .

 – ervená p idá nep íteli +1 k Útoku.
 – Modrá p idá nep íteli +1 ke Zbroji ve fázi útoku.
 – Ve všech výše zmín ných p ípadech získá hrdina o jeden 

bod Slávy navíc, pokud nep ítele porazí.
 – Pokud je barva erná (nebo zelená i zlatá, pokud jste ud lali 

chybu), nep ítel nezíská žádný bonus, ale bojující hrá  
nezíská žádnou Slávu navíc.

Hrá , který kostku nastavil, ji odkryje ve fázi, ve které bude bonus 
mít ú inek. Na za átku fáze obléhacích a st eleckých útok  tak bu  
odkryje kostku, nebo ekne: „Není to bílá.“ Na za átku fáze bloku 
op t bu  odkryje kostku, nebo ekne: „Není to ervená.“ Na za átku 
fáze útoku pak kostku odkryje vždy (pokud tak již neu inil d íve).

Poznámka: Tuto variantu doporu ujeme p edevším pro hru ve dvou 
hrá ích. Když ji používáte, vyplatí se sledovat herní styl protihrá e. 
N kdy m žete nastavením kostky na bílou stranu zabránit protihrá i 
zast elit nep ítele, n kdy mu m žete zp sobit zna né problémy 
posílením nep íjemné speciální schopnosti a n kdy m žete zajistit 
p ežití nep ítele posílením jeho obrany (obzvláš  má-li n jakou 
odolnost). Na druhou stranu n kte í hrá i budou úto it s rezervou 
a zm na Zbroje i Útoku o 1 výsledek boje nezm ní. Jen p idáte 
soupe i jeden bod Slávy navíc.

Pokud máte pocit, že byste rádi více pracovali se svým balí kem 
b hem hry, m žete využít jednu z následujících variant. Nedopo-
ru ujeme je za azovat v prvních n kolika hrách. P i použití t chto 
pravidel také síla vašeho hrdiny roste rychleji a možná by pak nebylo 
špatné upravit si náro nost hry zvýšením úrovn  m st.
Poznámka: Pokud hrajete n kterou z následujících variant ve ty ech 
a p edevším pokud se karty umož ující zisk karet Pokro ilých akcí 
dostanou brzy do hry, m že se vám stát, že vám dojde balí ek karet 
Pokro ilých akcí. Pokud se tak stane, jako první to postihne nabídku 
karet z klášter  (nedávejte do ní karty, pokud již žádné nezbývají). 
Pokud není dost karet na dopln ní nabídky Pokro ilých akcí, tak jich 
použijte tolik, kolik to jen jde. Pokud již nezbývají žádné karty, hrá , 
který si jednu má vzít, nedostane nic.

Vylepšování Akcí

Tato varianta umož uje nejen vylepšit si sv j balí ek, ale dává i malou 
výhodu hrá m, kte í jsou pozadu za ostatními.
• Na konci každé Noci krom  té poslední (tedy dvakrát ve 

standardním šestikolovém scéná i) oto te o jednu kartu Pokro-
ilých akcí více, než je po et hrá  ve h e.

• Hrá i by si poté m li projít sv j balí ek a spo ítat svoji sílu. 
Použijte na to první t i ádky karty Vyhodnocení dosažených 
úsp ch . Hrá  má:

 – Dva body za každý Artefakt i Kouzlo.
 – Jeden bod za kartu Pokro ilé akce.
 –  Jeden bod za každý krystal.
 – Tolik bod , kolik je sou et úrovní jeho jednotek (zran né 

jednotky se po ítají za polovinu, zaokrouhleno nahoru).
• K tomu p ipo t te 3 body za každou úrove  nad úrovní hrá e 

s nejnižší úrovní a oznamte výsledek.
•  Poté si, po ínaje hrá em s nejmén  body (v p ípad  remízy 

hrá em s mén  body Slávy, a pokud ani to nerozhodne, hrá e, 
který hrál pozd ji v posledním kole), každý hrá  m že (ale 
nemusí) vybrat jednu z vyložených karet Pokro ilých akcí 
a p idat si ji do balí ku. Zárove  musí vy adit ze hry jednu ze 
svých karet Akcí (Základních i Pokro ilých). Nová karta musí 
mít bu  stejnou barvu, anebo musí být stejného typu (mít 
stejnou aspo  jednu z ikon v levém horním rohu) jako karta 
vy azená ze hry.

• Poté jsou karta i karty, které si nikdo nevybral, odloženy 
dospodu balí ku karet Pokro ilých akcí.

•  Hrá i by si m li zamíchat své balí ky p ed tím, než za ne další 
kolo.

Poznámka: Tato varianta by se vám mohla líbit, pokud preferujete 
pomalejší tempo hry. Umož uje jednou i dvakrát b hem hry (dle 

po tu kol) projít balí ek karet a ur it, co pot ebujete vylepšit. Pokud 
se na tom domluvíte, tak si hrá  m že prohlédnout i balí ky ostatních 
hrá . V pr b hu hry na to není moc as.

Draft na za átku hry

Tato varianta podporuje dlouhodobé plánování. Naplánujete si 
vylep šení pro svého hrdinu dop edu a svá rozhodnutí ve h e m žete 
upravovat tak, aby odpovídala vašemu plánu.
•  Poté, co jsou rozd leni hrdinové (ale p ed tím, než je poskládána 

mapa, hozeno kostkami a vyloženy nabídky), rozdejte každému 
hrá i ty i karty Pokro ilých akcí.

•  Každý hrá  si vybere jednu z karet a dá si ji bokem, zbytek poté 
posune hrá i po sm ru hodinových ru i ek.

• Takto pokra ujte, dokud každý hrá  nemá t i karty. Karty, které 
si nikdo nevybral, zamíchejte zp t do balí ku karet Pokro ilých 
akcí.

• Hrá i tyto karty drží tajn  na n jakém bezpe ném míst  (ideáln  
mimo hrací st l, aby si je omylem nezamíchali do svého balí ku).

• Na konci každého kola Dne, když si hrá i míchají balí ky, si 
každý hrá  vybere jednu z t chto karet a zamíchá si ji do balí ku.

Poznámka: Tato pravidla m žete použít, i pokud má scéná  mén  
než šest kol. Hrá i prost  n které z draftovaných karet nepoužijí.

PRVNÍ PR ZKUM 

ERAKTIVNÍ BOJINTE

VÍCE MOŽNOSTÍ STAVBY BAALLÍÍ KKKUUUUUUUU 

PRVNÍ PR ZKUM

MK_rulebook_CZ_02.indd   15 18.4.2012   18:56:49



16161

• Po et hrá : 2 nebo 3 
• Typ: Kooperativní
• Délka: 6 kol (3 Dny a 3 Noci)
•  Cíl: Standardní kooperativní scéná  – ultimátní výzva pro hrá e, 

kte í cht jí porazit hru spole nými silami.
Vaším úkolem je dobýt všechna ty i m sta. Budete hrát jako tým 
a jako tým budete i odm n ni – podle vašeho nejslabšího lánku 
a nejv tších úsp ch .

P íprava hry (pro 2 nebo 3 hrá e)
Mapa: Otev ená
Dílky venkova: 8 i 10
Hlavní dílky m st: 3 nebo 4 (o jeden více než po et hrá )
Hlavní dílky bez m st: 2 i 3 (stejný po et jako po et hrá )
M sta: M sta mají úrove  5, krom  toho odkrytého jako poslední. 
To má hodnotu 8 (p i h e 2 hrá ) nebo 11 (p i h e 3 hrá ).
Automatický hrá : Ve h e je jeden standardní automatický hrá  (viz 
sekce „Obecné principy“).
Karty a dovednosti: Odstra te 4 interaktivní Kouzla (karty Kouzel 

íslo 17–20) a jednu interaktivní dovednost (tu s tmavším pozadím na 
kart  popisu dovedností) ze sady dovedností každého hrá e.

Zvláštní pravidla
• Když si berete karty Taktiky, automatický hrá  si nejprve vezme 

náhodnou kartu a teprve poté si mohou vybrat hrá i. 
• Na konci Dne i Noci se dohodn te a odstra te ze hry jednu kartu 

Taktiky použitou hrá i (ne automatickým hrá em). To nemusíte 
d lat na konci posledního Dne a poslední Noci.

• Použijte týmová pravidla – jste jeden velký tým (viz sekce 
„Obecné principy“).

Konec hry
Jakmile jsou dobyta všechna m sta, všichni hrá i (krom  auto-
matického hrá e) mají jeden poslední tah.

Bodování
Pokud dobudete všechna ty i m sta, jste všichni vít zi. Pokud ne, 
všichni jste selhali. V každém p ípad  si m žete spo ítat body, abyste 
vid li, jak jste si vedli. 

Máte jedno skóre pro celý tým. Jako jeho základ použijte Slávu hrá e 
s nejnižším po tem bod  Slávy. Poté použijte standardní bodování 
dosažených úsp ch , s výjimkou toho, že: 
•  V každé kategorii bodujete jen hrá e s nejvíce body (nebo nejvíce 

negativními body v p ípad  Nejv tšího výprasku). 
• Nejsou ud lovány žádné tituly.

Poté obodujte spln ní cíle a as, který vám spln ní zabralo. Podívejte 
se na druhou stranu karty Vyhodnocení dosažených úsp ch :
• P idejte 10 bod  za každé dobyté m sto.
• P idejte dalších 10 bod , pokud je každý hrá  v dcem alespo  

v jednom m st .
• P idejte dalších 15 bod , pokud jste dobyli všechna m sta.
• Pokud jste skon ili hru jedno i více kol p ed vypršením asového 

limitu, p idejte 10 bod  za každé takové kolo. 
• P idejte 1 bod za každou kartu v dobíracím balí ku auto-

matického hrá e (která nebyla ješt  toto kolo oto ena)
• Pokud nebyl ve vašem posledním kole zahlášen konec kola, 

p idejte ješt  dalších 5 bod .

Varianty
M žete si nastavit úrove  m st tak, aby pro vás p edstavovala 
dostate nou výzvu. P i h e ve dvou m že být poslední m sto 
megapolí (viz sekce „Varianty“).
M žete se také domluvit, že p i bodování se po ítá u úsp ch  
vždy to nejnižší skóre. To vede k tomu, že se budete snažit rozvíjet 
hrdiny rovnom rn , místo toho, abyste šli cestou jejich specializace 
(u Nejv tšího výprasku se ale op t po ítá nejv tší bodový postih).

PLNÁ SPOLUPRÁCE  

• Po et hrá : 2 až 4 
• Typ: Sout živý
• Délka: 4 kola (2 Dny a 2 Noci)
• Cíl: Kratší scéná , který využívá v tšiny mechanism  standardní 

hry, ale je rychlejší. 
Vašim úkolem je op t dobýt všechna m sta. Máte na to jen dva Dny 
a dv  Noci, takže jste byli obda eni silou navíc. A op t – kdo bude mít 
na konci nejvíce Slávy, vyhrál. 

P íprava hry (pro 2, 3 nebo 4 hrá e):
Mapa: Tvar V (2), Tvar V (3) nebo Otev ená s limitem 4 sloupc  (4)
Dílky venkova: 6, 7 nebo 9
Hlavní dílky m st: 2, 3 nebo 4 (stejný po et jako po et hrá )
Hlavní dílky bez m st: 1, 2 i 3 (o jeden mén , než je po et hrá )
M sta: Každé odkryté m sto má úrove  3.

Zvláštní pravidla
• Hrá i za ínají s 1 bodem Slávy. Pokaždé, když sko íte na další 

ádek po ítadla Slávy, p idejte si 1 bod Slávy navíc. 
• Hrá i za ínají s Pov stí +2 (mají tedy bonus k vyjednávání +1 

hned od za átku hry).
• Elitní (zlaté) jednotky se v tomto scéná i nepoužívají.

• V Prameni je o kostku many navíc a v nabídce jednotek o jed-
notku navíc oproti standardním pravidl m.

Konec hry
Jakmile jsou dobyta všechna m sta, všichni hrá i (v etn  toho, který 
dobyl poslední m sto) mají jeden poslední tah. Pokud v jeho pr b hu 
skon í kolo, hra kon í ihned.

Bodování
Obodujte úsp chy a m sta (ob  strany karty Vyhodnocení dosa-
žených úsp ch ) jako ve standardním scéná i Plné dobývání.

Varianty
M žete si uzp sobit výši úrovní m st dle svých preferencí.

BLESKOVÉ DOBÝVÁNÍ  

• Po et hrá : 2 až 4 
• Typ: Sout živý
• Délka: 6 kol (3 Dny a 3 Noci)
• Cíl: Standardní scéná , ve kterém využijete vše, co hra nabízí. 

M že být dlouhý, obzvláš  hrají-li jej ty i nezkušení hrá i.
Vaším úkolem je najít a dobýt všechna m sta za t i Dny a t i Noci. 
Každý z vás jede sám na sebe a jako obvykle se snaží nashromáždit 
co nejvíce slávy, znalostí a ko isti. Našt stí pro vás je dobývání m st 
skv lým zp sobem, jak si vydobýt slávu! 

P íprava hry (pro 2, 3 nebo 4 hrá e)
Mapa: Tvar V (2), Tvar V (3) nebo Otev ená (4)
Dílky venkova: 8, 9 nebo 11
Hlavní dílky m st: 2, 3 nebo 4 (stejný po et jako po et hrá )
Hlavní dílky bez m st: 1, 2 i 3 (o jeden mén , než je po et hrá )
M sta: Každé odkryté m sto má úrove  4.

Konec hry
Jakmile jsou dobyta všechna m sta, všichni hrá i (v etn  toho, který 
dobyl poslední m sto) mají jeden poslední tah. Pokud v jeho pr b hu 
skon í kolo, hra kon í ihned.

Bodování
Použijte standardní bodování dosažených úsp ch . Navíc obodujte 
m sta tak, jak je uvedeno na druhé stran  karty Vyhodnocení 
dosažených úsp ch .
• Hrá  dostane 7 bod  Slávy za každé m sto, ve kterém je v dcem.

• Hrá  dostane 4 body Slávy za každé m sto, ve kterém sice není 
v dcem, ale má na kart  tohoto m sta alespo  jeden sv j žeton štítu.

• Hrá , který za m sta dostane nejvíce bod , dostane navíc +5 bod  
Slávy jako Nejv tší dobyvatel m st (+2, pokud hrá i titul sdílí).

Pokud jste dobyli všechna m sta, vaše mise byla úsp šná. V každém 
p ípad  je vít zem hrá  s nejvíce body Slávy.

Varianty
Pokud jste zkušení hrá i, m žete si zvýšit úrove  m st. Ale pozor! 
I s doporu eným nastavením se jedná o dlouhou hru! 

Týmová varianta
Hrajete-li ve ty ech, m žete si vyzkoušet týmovou variantu (viz 
sekce „Obecné principy“).
V takovém p ípad  se m žete rozhodnout ponechat ve h e všechna 

ty i m sta, nebo využít pravidla o spole ném útoku na m sto, použít 
jen dva dílky mapy s m sty a jejich úrove  nastavit na 10 i výše. 
Nebo m žete hrát se dv ma megapolemi (viz sekce „Varianty“).

NÉ DOBÝVÁNÍ  PLN
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• Po et hrá : 2 nebo 3 
• Typ: Kooperativní
• Délka: 4 kola (2 Dny a 2 Noci)
• Cíl: Zkrácený kooperativní scéná , který využívá v tšiny 

mechanism  hry, ale je jednodušší a kratší.
Vašim úkolem je op t dobýt všechna m sta. Máte na to jen dva Dny 
a dv  Noci, takže jste byli obda eni zvláštními silami navíc. 

Uplatní se všechna pravidla a p íprava hry jako v Plné spolupráci 
s následujícími modi  kacemi.

P íprava hry (pro 2 nebo 3 hrá e)
Dílky venkova: 7, 8 nebo 9
Hlavní dílky m st: 2 nebo 3 (stejný po et jako po et hrá )
Hlavní dílky bez m st: 2 nebo 3 (o jeden mén , než je po et hrá )
M sta: V po adí, ve kterém jsou m sta odkryta, mají úrove  5 a 8 (ve 
dvou hrá ích) nebo 5, 8 a 11 (ve t ech hrá ích).

Zvláštní pravidla:
• Hrá i za ínají s 1 bodem Slávy. Pokaždé, když sko íte na další 

ádek po ítadla Slávy, p idejte si 1 bod Slávy navíc. 
• Hrá i za ínají s Pov stí +2 (mají tedy bonus k vyjednávání +1 

hned od za átku hry).
• Elitní (zlaté) jednotky se v tomto scéná i nepoužívají.
• V Prameni je o kostku many navíc a v nabídce jednotek o je d-

notku navíc oproti standardním pravidl m.

• Po et hrá : 1 
• Typ: Sólová
• Délka: 6 kol (3 Dny a 3 Noci)
• Cíl: Solitérní hra. Vhodná též pro hrá e, který chce porozum t 

h e p ed tím, než ji bude u it ostatní. 
Ano, je to pravda. Nyní jsi osamocen. Ale Rada stále požaduje, aby 
m sta byla dobyta. Hodn  št stí!
 

P íprava hry (pro 1 hrá e)
Mapa: Tvar V
Dílky venkova: 7
Hlavní dílky m st: 2
Hlavní dílky bez m st: 2 
M sta: První odkryté m sto má úrove  5, druhé úrove  8.
Automatický hrá : Ve h e je jeden standardní automatický hrá  
(viz sekce „Obecné principy“).
Karty a dovednosti: Odstra  4 interaktivní Kouzla (karty Kouzel 

íslo 17–20) a jednu interaktivní dovednost (tu s tmavším pozadím 
na kart  popisu dovedností) ze sady dovedností hrá e.

Zvláštní pravidla
• Když si bereš karty Taktiky, vždy si vybíráš první. Automatický 

hrá  si poté vezme náhodn  jednu ze zbývajících karet. 
• Na konci Dne i Noci odstra  ob  použité karty Taktiky ze hry. 

To znamená, že každá karta Taktiky bude v pr b hu hry použita 
práv  jednou. 

Konec hry
Jakmile jsou dobyta všechna m sta, máš poslední tah (automatický 
hrá  ne).

Bodování
Pokud dobudeš všechna m sta, jsi vít zem. Pokud ne, selhal jsi. 
V každém p ípad  si m žeš spo ítat body, abys vid l, jak sis vedl. 
Jako základ použij svou Slávu. Poté použij standardní bodování 
dosažených úsp ch  krom  toho, že se neud lují tituly.
Poté oboduj spln ní cíle a as, který ti spln ní zabralo. Podívej se na 
druhou stranu karty Vyhodnocení dosažených úsp ch :
• P idej 10 bod  za každé dobyté m sto.
• P idej dalších 15 bod , pokud jsi dobyl všechna m sta.
• Pokud jsi skon il hru jedno i více kol p ed vypršením asového 

limitu, p idej 30 bod  za každé takové kolo. 
• P idej 1 bod za každou kartu v balí ku karet automatického 

hrá e (která nebyla ješt  toto kolo oto ena).
• Pokud ješt  nebyl ve tvém posledním kole zahlášen konec kola, 

p idej ješt  dalších 5 bod .

Varianty
M žeš si nastavit úrove  m st tak, aby p edstavovala dostate nou 
výzvu. M žeš použít i megapoli (viz sekce „Varianty“).

Další sólové mise
Toto je standardní sólová mise. Pokud si to ale budeš p át, m žeš 
si zahrát jakýkoliv ze scéná  jako sólový. Prost  využij stejnou 
p ípravu hry a stejná speciální pravidla jako v tomto scéná i.

• Po et hrá : 2 až 4 
• Typ: Sout živý
• Délka: 4 kola (2 Dny a 2 Noci)
• Cíl: Kratší scéná  podobný Bleskovému dobývání, ale s jinými 

cíli. Bojujte v tunelech! 
Doly v tomto p átelském království jsou plné nep átel. Bez zásoby 
krystal  nemohou mágové sloužit své zemi. Vydejte se do dol  
a získejte je pro mágy zp t! 

P íprava hry (pro 2, 3 nebo 4 hrá e)
Mapa: Tvar V (2), Tvar V (3) nebo Otev ená s limitem 4 sloupc  (4)
Dílky venkova: 8, 9 i 11 (dejte ze hry jen dílky bez dol )
Hlavní dílky m st: 1 (vždy ervené m sto)
Hlavní dílky bez m st: 1, 2 nebo 3 (jeden bez dol  je vždy mezi 
odstran nými)
M sta: M sto je p átelské. Každý z hrá  si na n j dá jeden žeton 
štítu, ale nikdo není v dcem. 

Zvláštní pravidla
• Když jsou odkryty doly, položte na n  zelený (v p ípad  dílku 

venkova) i ervený (v p ípad  hlavního dílku) žeton nep ítele 
lícem nahoru. K n mu vždy p idejte jeden hn dý žeton lícem 
dol . To jsou nep átelé ovládající doly (jeden z nich je schován 
v hlubinách dol ). Umíst te žetony tak, aby byla vid t zadní 
strana hn dého žetonu, aby žetony bylo možné odlišit od 
drancujících nep átel. 

• Abyste doly osvobodili, musíte do nich na p íslušném polí ku 
vstoupit (prost ednictvím vaší akce). Bojujete s ob ma nep áteli. 
Uplatní se No ní pravidla, stejn  jako p i boji v podzemí (ale 
m žete využívat své jednotky). Pokud neporazíte oba nep átele, 
zbývající žetony (eventuáln  žeton) z stávají na polí ku. M žete 
s nimi bojovat pozd ji. 

• Ten, kdo porazí posledního nep ítele, doly osvobodí. Ozna í je 
svým žetonem a p idá si +1 ke své Pov sti (+2, pokud se doly 
nachází na hlavním dílku).

• Dokud nejsou doly osvobozeny, neprodukují žádné krystaly. 
Jakmile jsou osvobozeny, za nou fungovat normáln  (stane se 
tak ihned, takže osvoboditel získá jeden krystal v tahu, ve kterém 
doly osvobodil).

• Na za átku každého Dne i Noci dostává hrá  jeden krystal za 
každé doly, které již osvobodil, a to bez ohledu na to, kde na map  
se práv  nalézá. Je to prost  dar od vd ných horník .

Poznámka: Pokud nemáte dostatek hn dých žeton , využijte n co 
jako náhradu za hn dá monstra, která jsou již na map , ale nejsou 
ješt  oto ena. Vytáhn te nový hn dý žeton, pokud má dojít k odkrytí 
tohoto žetonu. 

Konec hry
Jakmile jsou odkryty všechny dílky mapy a osvobozeny všechny doly, 
všichni hrá i (v etn  toho, který osvobodil poslední doly) mají jeden 
poslední tah. Pokud v jeho pr b hu skon í kolo, hra kon í ihned.

Bodování
Pokud jste osvobodili všechny doly, vaše mise byla úsp šná. 
V každém p ípad  použijte standardní bodování úsp ch  s násle-
dujícím dodatkem: 
• Hrá  získá 4 body Slávy za své doly na dílcích venkova a 7 bod  

na hlavních dílcích.
• Hrá , který takto získá nejvíce bod  Slávy, dostane dalších 

5 bod  Slávy jako Nejv tší osvoboditel.

ESKOVÁ SPOLUPRÁCE  BLE

SÓLOVÉ DOBÝVÁNÍ  

OSVOBOZOVÁNÍ DOL  
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•  Po et hrá : 2 až 4 
• Typ: Sout živý
• Délka: 5 kol (3 Dny a 2 Noci)
• Cíl: Kratší scéná  podobný Bleskovému dobývání, ale s jinými 

cíli. Vzh ru do podzemí!
Mysleli jsme si, že tuto zemi ovládáme. Není tomu tak. Pod krá-
lovstvím se táhnou rozsáhlé podzemní chodby. Nevíme, kdo je 
vykopal, ale to je nyní jedno. Jd te a ovládn te je! 

P íprava hry (pro 2, 3 nebo 4 hrá e)
Mapa: Tvar V (2), Tvar V (3) nebo Otev ená s limitem 4 sloupc  (4)
Dílky venkova: 8, 9 nebo 11 (dejte ze hry jen dílky bez podzemí)
Hlavní dílky m st: 1 (vždy modré m sto)
Hlavní dílky bez m st: 1, 2 nebo 3 (vždy použijte pouštní dílek 
s klášterem a hrobkou)
M sta: M sto je p átelské. Každý z hrá  si na n j dá jeden žeton 
štítu, ale nikdo není v dcem. 

Zvláštní pravidla
• Kdykoli hrá  odkryje dílek s vesnicí, vybere si p ístupné polí ko 

(ne bažinu) sousedící s touto vesnicí, které na sob  nemá žádné 
zvláštní místo (toto polí ko m že dokonce ležet na sousedním 
dílku). Od této chvíle se na tomto polí ku nachází tajný vstup 
do podzemí. Abyste jej ozna ili, položte na n j lícem dol  hn dý 
žeton. 

• Tajný vstup do podzemí funguje stejn  jako b žné podzemí 
(podívejte se na jeho kartu popisu). Když jej dobudete, ozna te si 
jej žetonem a vezm te si odm nu. Pokud selžete, odho te tento 
žeton a místo n j na stejné polí ko položte nový hn dý žeton. 

• Stejná pravidla se uplatní pro kláštery, ale v tomto p ípad  
položte na sousedící polí ko ervený žeton, abyste ozna ili místo 
tajné hrobky. 

• Tajná hrobka funguje stejn  jako b žná hrobka. 
• Do dobytých podzemí a hrobek (jak b žných, tak tajných) nelze 

v tomto scéná i znovu vstoupit, abyste získali více Slávy. 

• Všechna dobytá podzemí jsou propojená se všemi hrobkami 
(v etn  tajných). 

 – Pokud jste se b hem svého pohybu dostali na polí ko 
s dobytým podzemím i hrobkou, m žete se p esunout na 
jakékoliv jiné polí ko s dobytým podzemím i hrobkou.

 – Tato dv  polí ka nemusí být stejná (m žete cestovat z b  ž-
ného podzemí do tajné hrobky atd.).

 – Za p esun zaplatíte 2 body Pohybu a k tomu 1 bod Pohybu 
za každé polí ko, o které se p esunete).

 – Cestovat lze pouze p es odkrytá polí ka a je nutné vyhnout 
se jezer m a bažinám. Pokud toto nelze splnit, nejde na dané 
místo cestovat.

Konec hry
Jakmile jsou odkryty všechny dílky mapy a dobyta všechna podzemí 
a hrobky, všichni hrá i (v etn  toho, který dobyl poslední podzemí i 
hrobku) mají jeden poslední tah. Pokud v pr b hu t chto posledních 
tah  skon í kolo, hra kon í ihned.

Bodování
Pokud jste dobyli všechna podzemí a hrobky, vaše mise byla úsp šná. 
V každém p ípad  použijte standardní bodování dosažených úsp -
ch  s následujícím dodatkem: 
• Když bodujete dobrodružství, obodujte i tajná podzemí a hrobky. 

Všechna podzemí a hrobky dávají 4 body Slávy místo 2. 
• Místo titulu Nejv tšího dobrodruha se ud luje titul Nejv tšího 

proléza e podzemí a tento má hodnotu 5 bod  Slávy (2 body, 
když jej hrá i sdílejí). 

VLÁDCI PODZEMÍ

• Po et hrá : 2 až 4 
• Typ: Mírn  sout živý i Sout živý
• Délka: 4 kola (2 Dny a 2 Noci)
• Cíl: Kratší scéná  podobný Bleskovému dobývání, ale s jinými 

cíli. Na jak velkou výzvu si troufáte? 
Všimli jste si na kouzelných mýtinách zdejšího království záhadných 
obelisk  s vyrytými runami? Jd te a prozkoumejte je! 

P íprava hry (pro 2, 3 nebo 4 hrá e)
Mapa: Tvar V (2), Tvar V (3) nebo Otev ená s limitem 4 sloupc  (4)
Dílky venkova: 8, 9 nebo 11 (dejte ze hry jen dílky bez kouzelných 
mýtin)
Hlavní dílky m st: 1 (vždy zelené m sto)
Hlavní dílky bez m st: 1, 2 nebo 3 (o jeden mén , než je po et hrá )
M sta: M sto je p átelské. Každý z hrá  si na n j dá jeden žeton 
štítu, ale nikdo není v dcem. 

Zvláštní pravidla
• Pokaždé, když skon íte pohyb na kouzelné mýtin , m žete ji 

aktivovat – položte na ni sv j žeton štítu. Na každé mýtin  m že 
být více žeton , ale pouze jeden od každého hrá e. 

• B hem první Noci m žete jednou provést vyvolávání. Nesmíte být 
na obydleném míst  a vyvolávání se po ítá jako vaše akce pro daný 
tah. Vyvoláte jednu nestv ru za každou mýtinu, na níž máte sv j 
žeton – táhn te p íslušný po et hn dých žeton  a bojujte. 

 – Nep átelé, které porazíte, vám p inesou dvojnásobek Slávy.
 –  Nep átelé, kte í p ežijí, po boji zmizí (zran ní, která vám 

v boji ud lí, však nikoliv).
 –  Bez ohledu na to, kolik nep átel jste porazili, získáte náhodný 

krystal za každou vyvolanou nestv ru (ho te si za každou 
kostkou jako v podzemí). 

• Na konci první Noci odeberte všechny žetony z mýtin. Hrá i si 
mýtiny musí znovu ozna it, pokud je cht jí využít pro vyvolávání 
v rámci druhé Noci. 

• Ve druhé Noci opakujte postup z první Noci, jen si místo 
hn dých táhn te ervené nep átele. Sláva za ty, které zabijete, 
je op t dvojnásobná a za každého zabitého nep ítele získáte dva 
náhodné krystaly. 

Konec hry
Použijte standardní bodování dosažených úsp ch . Hrá  s nejv tší 
Slávou je vít zem. 

Varianty
M žete hrát soupe iv jší variantu. Mýtiny mohou mít limit pouze 
jednoho (ve h e 2 hrá ) i dvou (p i h e 3 i 4 hrá ) žeton  štít . 
Pokud již na mýtin  leží maximální po et žeton , vym te jeden ze 
žeton , které na ní leží, za sv j.
V mén  hrá ích m žete hrát i epickou variantu na 3 Dny a 3 Noci. 
Použijte všechny dílky venkova a hlavní dílky bez m st. Také na konci 
druhé Noci odstra te z mýtin žetony štít . Ve t etí Noci vyvoláváte 
jeden ervený a jeden hn dý žeton za každý sv j štít na kouzelné 
mýtin  a získáte t i krystaly za každý pár nep átel.

CI DRUIDNOC
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• Po et hrá : 2 až 4 
• Typ: Velmi sout živý
• Délka: 4 kola (2 Dny a 2 Noci)
• Cíl: Velmi soupe ivý typ scéná e ur ený pro ty, kte í up ednost ují 

typ hry „poslední z stává“ p ed záv re ným bodováním.
Toto je ten nejt žší test vaší síly. Jste posláni do neznámé ásti 
království a portál se zav e chvíli poté, co jím projdete. Po dvou 
Dnech a Nocích se na malou chvíli op t otev e. Jen ten, kdo na n m 
bude v tu chvíli stát, se vrátí zp t…

P íprava hry (pro 2, 3 nebo 4 hrá e)
Mapa: Tvar V (nebo jakýkoliv jiný, na kterém se dohodnete)
Dílky venkova: 7, 8, 10 
Hlavní dílky m st: 1, 2 nebo 3 (o jeden mén , než je po et hrá )
Hlavní dílky bez m st: 1, 2 nebo 3 (o jeden mén , než je po et hrá )
M sta: Všechna odkrytá m sta mají úrove  3.

Zvláštní pravidla
• Portál se na konci prvního Dne zav e (kdokoliv by na n m v tu chvíli 

stál, je vy azen ze hry). Od té chvíle funguje portál jako prázdné 
polí ko plání. M že na n m být jen jeden hrá  a m že se na n m 
odehrát boj (v etn  uplatn ní pravidel o nuceném ústupu). 
Jednotky, které lze najímat v klášterech, lze najímat i ve v žích. 
Jednotky, které lze najímat ve vesnicích, lze najímat i v pevnostech. 

Vít zství
Scéná  kon í na konci druhé Noci. Hrá , který v tu chvíli stojí na 
portálu, je vít zem. Pokud tam v tu chvíli nikdo nestojí, hra vít ze 
nemá. Neprobíhá žádné bodování a Sláva nehraje roli. 
Poznámka: Není povoleno za ít boj hrá e proti hrá i poté, co je 
zahlášen konec druhého no ního kola. Pokud tedy n který z hrá  stojí 
na portálu ve chvíli, kdy je zahlášen konec kola, stává se vít zem hry. 

Varianty
M žete hrát epickou variantu na 3 Dny a 3 Noci. Pokud se tak 
rozhodnete, p idejte do hry po jednom dílku mapy od každého typu 
a zvyšte úrove  všech m st na 4. 

Týmová hra
Pokud hrajete ve ty ech, m žete vyzkoušet týmovou variantu. 
Použijte všechna týmová pravidla (viz sekce „Obecné principy“).
Na za átku hry si každý tým náhodn  (nebo volbou, pokud ji up ed-
nost ujete) vybere jeden žeton štítu jednoho ze svých len . Tento 
hrá  se stává Vyvoleným, tedy hrá em, který se má vrátit. Jeho 
týmový kolega je ve h e od toho, aby mu pomáhal a p edevším 
zdržoval nep ítele.
Druhý tým by nem l v d t, který z hrá  je Vyvolený. Tajn  odložte 
oba žetony (jeden za každý tým) na takové místo, aby nebyly vid t.
Na konci druhého kola Noci odhalte oba žetony. Pokud jeden 
z nich pat í hrá i, který zrovna stojí na portálu, jeho tým zvít zil. 
Pokud na portálu nestojí žádný hrá , nebo tam stojí hrá , který není 
Vyvoleným, hru nikdo nevyhrál.

JEN JEDEN SE VRÁTÍ! 

SA  A UDRŽ! OBS

• Po et hrá : 2 nebo 4 (týmová varianta) 
• Typ: Velmi sout živý
• Délka: 4 kola (ve 4 hrá ích) nebo 6 kol (ve 2 hrá ích)
• Cíl: Velmi sout živý scéná  plný p íležitostí k tomu, aby se hrá i 

spolu st etli v boji. Vít zné body jsou místo za Slávu ud lovány 
za vlastn ná místa.

Rada nicoty t  vyslala do problematické provincie, abys ji zpa-
ci  koval. Hmm… Rada… Po pravd  jen ur itá (samoz ejm  ta 
správná) ást Rady. Druhá (samoz ejm  zlovolná) ást Rady však 
chce získat provincii pro sebe. M j se na pozoru a nedovol jí to!

P íprava hry (pro 2 nebo 4 hrá e)
Mapa: P edem de  novaná (viz obrá-
zek). Použijte startovní dílek B 
a k n mu p iložte t i dílky 
venkova. Na p edem dané 
pozice pak p ijdou další dva 
dílky venkova a 4 hlavní dílky 
(m žete je rovnou položit 
lícem dol  na st l p i p í prav  
hry)
Dílky venkova: 5 (všechny s pevnostmi a v žemi)
Hlavní dílky m st: 1 (vždy bílé m sto)
Hlavní dílky bez m st: 3 (všechny s pevnostmi a v žemi)
M sta: M sto bylo p átelské, ale jeho brány jsou nyní zav ené. 
Nesmíte do n j vstoupit. 
Jednotky: Odstra te jednotky úrovn  IV (ty, které mohou být 
najímány jen ve m stech) z balí ku elitních jednotek.

Zvláštní pravidla
• V první polovin  hry tvo te nabídku jednotek ze základních (se 

st íbrným rubem) jednotek. Ve druhé polovin  hry (od t etího 
kola p i h e ve ty ech a od tvrtého kola p i h e ve dvou) tvo te 
nabídku jak ze základních, tak z elitních jednotek.

• Jednotky, které lze najímat v klášterech, lze najímat i ve 
v žích. Jednotky, které lze najímat ve vesnicích, lze najímat 
i v pevnostech. 

• Za útok na pevnost i v ž neztrácíte v tomto scéná i Pov st.
• Magické v že v tomto scéná i fungují jinak než b žn , spíše jako 

pevnosti:
 – Když dobudete v ž, nezískáte Kouzlo. M žete si zde ale 

Kouzla pozd ji koupit.
 – Když jeden hrá  dobude v ž, je tato v ž jeho, podobn  jako 

pevnost. Ostatní hrá i na v ž mohou stejn  jako na pevnost 
zaúto it. V tom p ípad  bojují proti náhodnému  alovému 
nep íteli a získají za n j polovinu Slávy (zaokrouhleno 
nahoru).

 – Pokud za ínáte sv j tah ve v ži nebo na polí ku s ní 
sousedícím, dostanete zlatou manu (b hem Dne) nebo 

ernou manu (b hem Noci) za každou magickou v ž, kterou 
vlastníte.

•  Pokud jste poblíž pevnosti i v že, získáváte bonus z obou!
•  B hem druhého Dne a Noci vytáhn te dva šedé (u pevností) 

nebo dva  alové (u v ží) žetony, pokud hrá  úto í na pevnost i 
v ž druhého hrá e. Musí bojovat s ob ma a Sláva z jednotek se 
po jejich poražení se te a vyd lí dv ma (zaokrouhleno nahoru).

•  B hem t etího Dne a Noci (p i h e ve dvou) platí pravidla výše, 
ale vytáhn te vždy t i žetony.

Týmová pravidla
• Hrajete-li ve ty ech, využijte týmová pravidla (viz sekce 

„Varianty“). 
• P edevším v nujte pozornost následujícímu pravidlu (v sekci 

„Varianty“): Hrá  m že vstoupit do pevnosti vlastn né jeho 
spojencem a najímat tam jednotky. Pokud je ve spojenecké 
pevnosti i v její blízkosti, jeho limit karet v ruce je navýšen, ale 
pouze za pevnosti, které vlastní on sám.

• Stejná pravidla platí i pro magické v že a manu navíc.

Vít zství
Scéná  se hraje až do konce limitu kol, anebo do chvíle, kdy jedna ze 
stran uzná, že ta druhá vyhrála. Každá vlastn ná pevnost se po ítá za 
3 body. Každá vlastn ná v ž se po ítá za 2 body. Hrá  nebo tým, který 
má více bod , zvít zil. V p ípad  remízy (tedy pokud z stala n která 
místa nedobyta, protože ve h e je 25 bod ) nevyhrál hru nikdo.

Varianty
• Pro strategi t jší hru m žete odkrýt celou mapu hned ze za átku 

(pokud vám nebude scházet nap tí z objevování).
• M žete hru hrát i ve t ech, ale bude pravd podobn  trp t 

syndromem „Když se dva perou, t etí se sm je“. Pokud to i tak 
chcete zkusit, doporu ujeme hrát na 4 kola, stejn  jako ve 

ty ech hrá ích.
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HRA 
• Vyberte si scéná  a jeho p ípadné varianty.
• Hrá i si vyberou hrdiny.
• P ipravte hru.
• Hrajte kola hry, dokud nedosáhnete limitu kol nebo podmínek pro 

konec.
• Ur ete výsledek hry.

JEDNO HERNÍ KOLO

• P íprava kola (krom  prvního kola hry):
 – Oto te desku Dne a Noci a obnovte Pramen.
 – Vytvo te novou nabídku jednotek.
 – Obnovte nabídku Pokro ilých akcí a nabídku Kouzel.
 – Hrá i oto í žetony svých dovedností a uvedou všechny své 

jednotky do stavu bojeschopná.
 – Hrá i zamíchají své dobírací balí ky a vezmou si nové karty.

• Hrá i si vyberou karty Taktiky:
 – Hrá  s nejnižší Slávou za íná jako první (v p ípad  shody hrá  

s nižší pozicí žetonu po adí).
 – Znovu uspo ádejte žetony po adí.

• Hrá i pak postupn  hrají své tahy, dokud n kdo neoznámí konec 
kola.

 – Ostatní hrá i pak mají ješt  jeden (poslední) tah.

JEDEN HERNÍ TAH

• Pokud je váš dobírací balí ek prázdný, m žete se vzdát svého tahu 
a oznámit konec kola.

 – Pokud navíc nemáte v ruce žádné karty, pak to dokonce musíte 
ud lat.

• Normální tah – Volitelný pohyb (a/nebo odkrytí mapy), poté 
volitelná (n kdy povinná) akce:

 – Boj s nep áteli (útok na opevn né místo, vyprovokování i 
vyzvání drancujících nep átel, vstup na místo dobrodružství).

 – Vyjednávání s obyvateli (verbování jednotek, lé ení a nákup 
karet za body Vlivu).

 – Boj hrá e proti hrá i (pokud jste na stejném polí ku jako soupe ).
• Odpo inek – žádný pohyb ani žádná akce.

 – Normální odpo inek – odložte jednu kartu, která není kartou 
Zran ní, a libovolný po et karet Zran ní.

 – Pomalý odpo inek (pokud máte v ruce pouze karty Zra-
n ní) – odložte jednu kartu Zran ní.

• Libovolný tah:
 – Zahrajte libovolné speciální a lé ivé efekty (nikoliv v boji).
 – Použijte až jednu kostku many z Pramene.

• Konec tahu:
 – Vra te (po p ehození) vámi použité kostky many. Další hrá  už 

m že za ít hrát.
 – Nenacházíte-li na bezpe ném polí ku, prove te nu cený ústup.
 – Odložte zahrané karty a vra te všechnu manu krom  krystal .
 – Vyberte si své odm ny za boj a prove te p ípadný postup na 

další úrove , je-li n jaký.
 – Odložte libovolný po et karet z ruky (alespo  jednu, pokud jste 

tento tah žádnou kartu nezahráli).
 – Doberte si karty až do výše svého limitu karet v ruce.

BOJ S NEP ÁTELI

• Fáze obléhacích a st eleckých útok :
 – Prove te jeden nebo n kolik útok , pop ípad  žádný. Každým 

útokem m žete porazit jednoho nebo n kolik nep átel.
 – Zahrajte obléhací útoky nebo st elecké útoky v celkové 

hodnot  stejné i vyšší, než je hodnota Zbroje vybraných 
nep átel, abyste je porazili (Pokud jsou n kte í tito nep átelé 
opevn ni, pak smíte použít jen obléhací útoky.).

 – Získejte Slávu za každého poraženého nep ítele (ale ješt  ne-
pro vád jte postup na další úrove ) a odložte žeton nep ítele.

• Fáze bloku:
 – Prove te jeden nebo n kolik blok , pop ípad  žádný. Každým 

z nich m žete vykrýt útok jednoho nep ítele.
 – Zahrajte Blok v celkové hodnot  stejné i vyšší, než je hodnota 

Útoku vybraného nep ítele, kterému se bráníte.
• Fáze p id lování zran ní:

 – Za každého nep ítele, který nebyl poražen nebo jehož útok 
nebyl vykryt, p id lte body Zran ní rovné jeho hodnot  Útoku 
(v libovolném po adí).

 – Nejprve m žete p id lit body Zran ní svým nezran ným 
jedno tkám. P id lte dané jednotce kartu Zran ní a snižte po et 
bod  Zran ní o íslo rovné hodnot  Zbroje dané jednotky.

 – Poté p id lte zbytek bod  Zran ní svému hrdinovi. Za každé 
jeho zran ní si vezm te do ruky kartu Zran ní a snižte po et 
bod  Zran ní o hodnotu hrdinovy Zbroje.

• Fáze útoku:
 – Prove te jeden nebo n kolik útok , pop ípad  žádný. Každým 

útokem m žete porazit jednoho i n kolik nep átel.

 – Zahrajte libovolné útoky (v etn  st eleckých útok , oblé hacích 
útok  nebo karet zahraných bokem) v celkové hodnot  stejné 
nebo vyšší, než je hodnota Zbroje vybraných nep átel, abyste 
je porazili.

 – Získejte Slávu za každého poraženého nep ítele (ale ješt  ne-
provád jte postup na další úrove ) a odložte žeton nep ítele.

BOJ HRÁ E PROTI HRÁ I

• Napadený oznámí sv j zám r:
 – Pokud se pln  ú astní boje, pak m že provád t všechno jako 

ve svém tahu, v etn  v cí odehrávajících se na konci tahu, a je 
chrán n až do dalšího tahu, ale p ichází o sv j další tah.

 – Pokud se boje pln  neú astní, tak nem že použít manu ani 
dovednosti a jeho reakce skon í ihned po konci boje.

• Fáze obléhacích a st eleckých útok :
 – Hrá i se st ídají v tazích, po ínaje napadeným hrají obléhací 

útoky a st elecké útoky tak dlouho, dokud se oba této možnosti 
nevzdají.

 – Hrá , který úto í, zahraje libovolné množství obléhacích útok  
i st eleckých útok  (je-li napadený opevn n, pak pouze 

obléhacích).
 – Druhý hrá  m že zahrát bloky, aby snížil hodnotu Útoku. Útok 

se snižuje o 1 za každé 2 body Bloku.
 – Zbývající Útok p id lí úto ník jako body Zran ní soupe ovým 

jednotkám a hrdinovi. Ke zran ní nezran né jednotky nebo hrdiny 
je t eba po et bod  Zran ní rovný hodnot  její/jeho Zbroje.

• Fáze útok  zblízka:
 – Hrá i se st ídají v tazích a po ínaje agresorem hrají útoky, 

dokud n který z nich není donucen ustoupit, nebo dokud se 
oba této možnosti nevzdají.

 –  Hrá , který úto í, zahraje libovolné množství útok  (v etn  
obléhacích útok , st eleckých útok  i karet zahraných bokem).

 –  Druhý hrá  m že zahrát bloky, aby snížil hodnotu Útoku. Útok 
se snižuje o 1 za každý 1 bod Bloku.

 – Zbývající Útok se p id lí jako body Zran ní (viz výše) a/nebo 
je p em n n na body Pohybu, aby donutil hrá e ustoupit 
na sousední bezpe né polí ko, a/nebo je použit na krádež 
Artefakt  nebo Prapor  p id lených zran né jednotce 
(5 bod  Zran ní za Artefakt).

• Pokud je soupe  donucen ustoupit, pak získáte 1 bod Slávy, pokud 
m l více Slávy než vy, plus 2 body Slávy za každou úrove , o kterou 
byl výše než vy.

Obranné Úto né

Schopnosti žeton  nep átel

Odolnosti jednotek

Opevn ný – Proti tomuto nep í teli 
lze použít b hem fáze obléhacích 
a st eleckých útok  pouze obléhací 
útoky (nebo nelze použít v bec 
žádné, pokud tento brání opevn né 
místo).

Ohnivý útok – P i obran  p ed tímto útokem jsou efektivní pouze ledové 
bloky nebo bloky ledovým ohn m (ostatní se snižují na polovinu).

Fyzická odolnost – iní jednotku 
mén  zranitelnou fyzickými útoky 
nep átel  a fyzickými útoky sou-
pe e.

Boj s nep áteli: 
Pokud jsou jednotce p id -
leny body Zra n ní z útoku, 
v i kterému je odolná, 
pak se nejprve po et bod  
Zran ní sníží o hodnotu 
její Zbroje (aniž by byla 
jednotka zran na). Pokud 
nastane situace, že n jaké 
body Zran ní zbývají, po-
kra ujte jako normáln  
(zra te jedno tku a op t 
snižte po et bod  Zran ní 
o hodnotu její Zbroje).

Ohnivá odolnost – iní jednotku 
mén  zranitelnou ohnivými útoky 
nep átel  a ohnivými útoky sou-
pe e. Také ignoruje neúto né efekty 
soupe ových ervených karet nebo 
schopnosti jednotek posílené ervenou 
manou.

Hrá  proti hrá i: 
Pokud je jednotka odolná 
alespo  v i jednomu ele-
mentu obsaženému v sou-
pe ov  útoku, pak musí 
soupe  vynaložit dvojná-
sobek bod  Zran ní, aby 
tuto jednotku zranil.

Ledová odolnost – iní jednotku 
mén  zranitelnou ledovými útoky 
nep átel 

rarararaanininininitetetetetete
 a ledovými útoky sou-

pe e. Také ignoruje neúto né efekty 
soupe ových modrých karet nebo 
schopnosti jednotek posílené modrou 
manou.

Ohnivá i ledová odolnost (zárove ) 
– Po ítá se též jako odolnost v i 
útok m ledovým ohn m nep átel 
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a útok m ledovým ohn m soupe e.

Ohnivá i ledová odolnost (zárove ) 
– Též útoky ledovým ohn m jsou 
neefektivní (sníženy na polovinu).

Fyzická odolnost – Všechny fyzic-
ké útoky (v etn  karet zahraných 
bokem) jsou neefektivní (sníženy na 
polovinu).

Ledový útok – P i obran  p ed tímto útokem jsou efektivní pouze ohnivé 
bloky nebo bloky ledovým ohn m (ostatní se snižují na polovinu).

Ohnivá odolnost – Všechny ohnivé 
útoky jsou neefektivní (sníženy na 
po lovinu). Tento nep ítel také igno ruje 
všechny neúto né efekty ervených 
karet nebo schopnosti jednotek posí-
lené ervenou manou.

Útok ledovým ohn m – P i obran  p ed tímto útokem jsou efektivní pouze 
bloky ledovým ohn m (ostatní se snižují na polovinu).

Ledová odolnost – Všechny ledové 
útoky jsou neefektivní (sníženy na 
polovinu). Tento nep ítel také ignoruje 
všechny neúto né efekty modrých 
karet nebo schopnosti jednotek posí-
lené modrou manou.

P ivolávací útok – Na za átku fáze bloku vezm te jeden náhodný hn dý 
žeton nep ítele. Tento žeton pak nahrazuje p vodního nep ítele b hem 
fáze bloku a fáze p id lování zran ní, poté je odložen.

Hbitý – Na úsp šný blok tohoto nep ítele pot ebujete dvakrát tak velkou 
hodnotu Bloku, než je hodnota jeho Útoku.

Brutální – Pokud nevyblokujete útok tohoto nep ítele, pak vám zp sobí 
dvakrát tolik Zran ní, než udává hodnota jeho Útoku.

Ochromení – Pokud je jednotka zran na útokem nep ítele s touto schopností, 
pak je okamžit  zni ena (odebrána za hry). Pokud hrdina získá jednu i více 
karet Zran ní do ruky v d sledku zran ní ochromujícím útokem, pak musí 
okamžit  odložit z ruky všechny karty, které nejsou kartami Zran ní.

Jedovatý – Pokud je jednotka zran na útokem nep ítele s touto schopností, 
pak obdrží dv  karty Zran ní místo jedné. Za každou kartu Zran ní, kterou 
si hrdina bere v d sledku zran ní jedovatým útokem, také položí jednu 
kartu Zran ní do svého odkládacího balí ku.
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