Úvod

Přehled herních součástí

Sestupovali dolů po starých kamenných schodech tak tiše, jak jen to bylo možné,
aby na sebe neupozornili žádného z temných služebníků číhajících v temnotě.
Mdlá záře, vycházející z Leoricova očarovaného krystalu jen slabě prosvěcovala
okolní temnotu. Jaina pomalu sáhla do toulce pro šíp a napnula tětivu svého luku,
zatímco za ní tmavý obrys nevysokého Tomila protočil v rukou své dýky. „Někde tu
je,“ zašeptal Avric, „buďte připraveni.“

Almanach dobrodružství

Tato příručka obsahuje popis všech dobrodružství ve
hře, včetně jejich přípravy, zvláštních pravidel a cílů.
Hráči si na začátku každé hry podle této příručky
vyberou a připraví konkrétní úkol.

Před každou hrou si hráči vyberou jedno dobrodružství z almanachu
dobrodružství. Každé dobrodružství staví hráče před určitý úkol, který musí splnit, aby
zvítězili. Hrdinové vždy společně vyhrávají nebo prohrávají jako tým, naopak vládce zla hraje
pouze sám za sebe.

– 18 karet nestvůr

Hra obsahuje následující součásti:

– 2 žluté kostky moci

– 12 karet velitelů

• 1 pravidla hry (právě čtete)

– 1 hnědá kostka obrany

– 10 karet setkání

– 2 šedé kostky obrany

• 8 figurek hrdinů

– 1 černá kostka obrany

– 4 přehledové karty
• 205 kartónových žetonů:

• 7 plastových stojánků

– 48 mapových dílů

– 5 zombie (4 světlé, 1 červená)

• 8 tabulek hrdinů

– 45 žetonů zranění

– 5 goblinů lučištníků (4 světlí, 1 červený)

• 1 svazek tabulek kampaně

– 35 žetonů únavy

– 5 jeskynních pavouků (4 světlí, 1 červený)

• 152 malých karet:

– 7 dveří

• 31 figurek nestvůr:

– 4 měnivci (3 světlí, 1 červený)

– 84 karet specializací

– 16 žetonů hrdinů

– 4 barghesti (3 světlí, 1 červený)

– 20 karet předmětů I. aktu

– 9 žetonů hledání

– 2 ettini (1 světlý, 1 červený)

– 14 karet předmětů II. aktu

– 6 žetonů velitelů
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Muž, jenž se chtěl stát králem

– 16 karet stavů

– 10 žetonů cílů

– 2 merriodi (1 světlý, 1 červený)

– 12 karet hledání

– 8 žetonů vesničanů
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– 2 stínoví draci (1 světlý, 1 červený)

– 6 karet relikvií

– 20 žetonů stavu

• 9 speciálních kostek:
– 1 modrá kostka útoku
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• 84 velkých karet:
– 40 karet vládce zla

– 1 žeton oživlé mrtvoly (společník)
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Přehledové karty

Tyto karty přehledně shrnují tah hrdiny
a vládce zla. Dále se s nimi označuje,
že hrdina již dokončil svůj tah. Čtyři
různobarevné karty pro hrdiny odpovídají
svou barvou žetonům hrdinů.
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Karty hledání

0 1

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

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

Na těchto kartách jsou popsána pravidla pro
různé déletrvající účinky ve hře. Pokud je figurka
ovlivněna nějakým stavem, její hráč si vezme
příslušnou kartu s popisem daného stavu.
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Karty setkání

Rituál stínů

Maškarní bál
Krev hrdinů

Karty předmětů

Karty stavů
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Znesvěcená hrobka

Kardinál v nesnázích
Vytrvalost živlů

Lektva

– 2 elementálové (1 světlý, 1 červený)

Podobně jako karty nestvůr popisují tyto
karty podrobně mocné spojence vládce
zla známé jako velitele. Každý velitel má
samostatnou kartu pro I. a II. akt.
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Sir A

Karty specializací

Tyto karty jsou rozděleny do osmi samostatných
balíčků a popisují osm specializací hrdinů, které
jsou ve hře k dispozici. Každý balíček obsahuje
jak počáteční vybavení hrdiny, tak i dostupné
dovednosti dané specializace.

adní

Siir
rA

Tyto tabulky se používají při hraní souvislé kampaně.
Hráči do nich zaznamenávají důležité informace mezi
jednotlivými herními sezeními.

– 2 červené kostky moci
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Tabulky kampaně
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Každá tabulka popisuje jednoho hrdinu a uvádí
veškeré údaje, které hráč ke hraní potřebuje.

Hru lze také hrát jako souvislou kampaň, která spojuje jednotlivá dobrodružství do velkého
epického tažení. V průběhu kampaně hráči během několika herních sezení postupně
zvyšují svou moc a získávají různá vylepšení. Hlavní část těchto pravidel počítá s tím, že
hráči procházejí pouze samotné dobrodružství (a nikoli kampaň). Pravidla pro kampaň jsou
vysvětlena zvlášť na straně 19.
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Tyto karty obsahují všechny informace
o nestvůrách ve hře. Přední strana (líc)
karty zobrazuje důležité charakteristiky
a schopnosti každé nestvůry, zadní strana
3
(rub) popisuje detailně pravidla pro
10
schopnosti dané nestvůry a počet použitých
figurek v závislosti na počtu hrdinů ve hře. Každá nestvůra má
samostatnou kartu pro
I. a II. akt.

Tabulky hrdinů
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Karty nestvůr

Speciální kostky

Cíl hry
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Hráč vládce zla využívá tyto karty k různým
herním akcím, jako je např. zvýhodnění
a posílení nestvůry nebo nastražení pasti na
hrdinu. Karty se dělí na základní, které má
vládce zla vždy na začátku hry k dispozici,
a vylepšené, které může zakoupit za body
zkušenosti v průběhu kampaně.

Hrdiny a nestvůry představují
plastové figurky. Figurky hrdinů
jsou tmavě šedé, nestvůry jsou
světlé nebo červené. Světlé nestvůry
představují běžné nestvůry
(služebníky), červené nestvůry jsou
lordi nestvůr, mocnější varianta
běžných služebníků.

Descent: Výpravy do temnot je hra pro dva až pět hráčů, ve které se jeden
z hráčů chopí role vládce zla a ostatní představují chrabré hrdiny.
V průběhu hry se hrdinové vypraví do nebezpečných jeskyní,
starobylých ruin, temných kobek a prokletých lesů plnit náročné
úkoly. Přitom bojují s nestvůrami, hledají poklady a snaží se
zabránit vládci zla v provedení jeho strašlivého plánu.
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Karty vládce zla

Plastové figurky

Přehled hry

Přes

Relikvie jsou unikátní a nesmírně mocné předměty,
které se používají při hraní kampaně. Tyto vzácné
předměty mohou získat nejen hrdinové, ale i vládce zla.

Tato kapitola podrobně popisuje použité herní součásti.

„Buďte vítání, stateční hrdinové,“ zaburácel silný hlas z temnoty. „Přišli jste
z daleka! Škoda, že zde vaše pouť skončí…“ Hlas přešel ve vzdálený chechot
a v tu chvíli se z okolní temnoty vynořily strašlivé tvary, které obklopily skupinu
hrdinů. Síní se rozezněl zvuk bitvy…

• 1 almanach dobrodružství

Karty relikvií
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Tyto kartónové dlaždice se
zámky představují různé lokace,
které hrdinové v průběhu hry
prozkoumávají. Každé dobrodružství
využívá unikátní sestavu dlaždic.
Všechny mapové díly jsou
oboustranné: na jedné straně je
zobrazeno venkovní prostředí,
na druhé straně podzemní síně
a chodby.

Na těchto kartách jsou zobrazeny užitečné
50
předměty, které mohou hrdinové nalézt v průběhu
dobrodružství. Pokud hrdina provede akci hledání, táhne jednu tuto
kartu. Při hraní kampaně získávají navíc hrdinové i určitý obnos zlaťáků
uvedený na kartě.
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Žetony zranění
a únavy

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

Dveře a plastové
stojánky

Před hrou

Před první hrou opatrně vytlačte všechny žetony a mapové díly
z rámečků. Poté vložte všechny žetony dveří do plastových stojánků.
Některé větší figurky je nutné před hrou sestavit. Jednoduše vložte
dílek nestvůry do odpovídajícího místa na těle nestvůry. Pokud chcete,
můžete dílky trvale spojit pomocí lepidla.

Příprava hry

Tyto dveře se v mnoha dobrodružstvích
pokládají na mapové díly. Ve hře jsou
dva druhy dveří – odemčené a zamčené.
Před první hrou vložte každý žeton
dveří do jednoho plastového stojánku.

Příprava hry zahrnuje různé kroky pro vládce zla a pro hráče hrdinů.
Některá dobrodružství mají v almanachu navíc předepsány další úkony,
které se provedou během přípravy hry. Následující kroky přípravy
předpokládají, že se hraje základní hra – jedno dobrodružství při
jednom herním sezení. Hráči také mohou hrát dobrodružství jako
součást kampaně nebo varianty epická hra (viz strana 19).

Žetony hrdinů

Společná příprava

Tyto žetony se používají ke sledování důležitých informací
o hrdinech, jak je uvedeno dále v pravidlech nebo almanachu.

Žetony hledání

Žetony hledání označují v dobrodružství místa, kde
mohou hrdinové hledat vybavení, lektvary a další
specifické předměty dobrodružství. Jeden z těchto
žetonů má zvláštní zadní stranu a používá se pouze
u některých dobrodružství.

Žetony velitelů

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

Žetony cílů

V mnoha dobrodružstvích jsou stanoveny různé
cíle pro hrdiny a vládce zla. Tyto žetony se používají
k označení místa konkrétního cíle na mapě. Žetony
mají různobarevnou zadní stranu určenou pro některá
dobrodružství.

1. Vyberte si dobrodružství: v této hře naleznete 16 unikátních
dobrodružství (a 4 speciální, které lze hrát pouze v rámci kampaně).
U každého dobrodružství jsou uvedeny konkrétní instrukce pro
přípravu hry a cíle pro hrdiny i vládce zla. Popis všech dobrodružství
naleznete v almanachu dobrodružství. Pokud hrajete poprvé, zkuste
si jako úvod do hry zahrát dobrodružství „První krev“.
2. Sestavte mapu: podívejte se do almanachu dobrodružství na
vybrané dobrodružství a sestavte mapu podle obrázku. Na mapu
také položte všechny vyznačené dveře.
3. Zvolte role hráčů: hráči se dohodnou, kdo bude hrát za vládce zla.
Je doporučeno, aby tuto roli převzal nejzkušenější hráč. Všichni
zbývající hráči budou hrát za hrdiny. Pokud se hráči nemohou
dohodnout, rozdělte role náhodně (např. hodem kostkou).
4. Připravte žetony: roztřiďte všechny žetony zranění, únavy, hrdinů
a stavů podle typu do oddělených hromádek. Položte je poblíž mapy
tak, aby na ně všichni hráči dosáhli.
5. Připravte balíček karet hledání a karet stavů: vezměte všechny
karty hledání a zamíchejte je do balíčku. Pak je položte lícem
(přední stranou s textem a obrázkem) dolů na dosah všem hráčům
hrdinů. Karty stavů rozdělte do samostatných hromádek podle typu
a položte je tak, aby na ně dosáhli všichni hráči.

Příprava hrdinů

Příprava vládce zla

1. Vezměte si přehledové karty a žetony hrdinů: každý hráč hrdiny
si vybere jednu přehledovou kartu a k ní si vezme žetony hrdiny ve
stejné barvě.

1. Výběr nestvůr: v almanachu dobrodružství jsou pro každé dobrodružství
uvedeny všechny skupiny nestvůr, ze kterých si může vládce zla vybrat.
Vládce zla si tedy vezme figurky a karty pro I. akt všech nestvůr ze skupin,
které si vybral, a položí je před sebe. Podrobnosti o vybírání skupin
nestvůr naleznete v almanachu dobrodružství na straně 2.

Jakmile provedete společnou přípravu hry, hráči hrdinů pokračují podle
následujících kroků. Hráč vládce zla provede kroky přípravy vládce zla
(viz dále).

2. Zvolte si hrdiny: všichni hráči hrdinů se musí shodnout na tom,
kdo si vezme jakého hrdinu. Každý hráč hrdiny si vezme jednu
tabulku hrdiny a k tomu odpovídající figurku hrdiny. Pokud hrají
pouze dva hráči, osamocený hráč hrdiny bude hrát za dva hrdiny
(viz kapitola „Hra dvou hráčů“ na straně 18)
3. Zvolte si specializace: každý hráč hrdiny si vybere jeden balíček
karet specializací, který odpovídá povolání jeho hrdiny (viz „Povolání
hrdinů“ na straně 4). Pro každé povolání existují dvě různé specializace
a ty určují dovednosti hrdiny s danou specializací. Všechny balíčky
specializací, které si nikdo nevybral, vraťte zpět do krabice.
Jakmile si hráč zvolí specializaci svého hrdiny, vezme si odpovídající
balíček karet specializací (viz „Popis karty specializace“ na straně
8). Tento balíček obsahuje počáteční vybavení hrdiny a popisuje
všechny dovednosti, které k této specializaci patří. Hráč si nemůže
zvolit specializaci, která nepatří k povolání jeho hrdiny. Taktéž si
nemůže zvolit specializaci, kterou si už před ním vybral jiný hráč.
4. Zvolte si dovednosti: každý hrdina začíná hru pouze se základními
dovednostmi (tedy dovednostmi, které na sobě nemají symbol
zkušeností) a počátečním vybavením ze svého balíčku specializací.

Jakmile hráči hrdinů dokončí svou přípravu (viz „Příprava hrdinů“
výše), vykoná vládce zla následující kroky.

 noho dobrodružství navíc uvádí konkrétního velitele, kterého vládce
M
zla v jeho průběhu použije. V takovém případě si vládce zla navíc vezme
jeho figurku, kartu pro I. akt a žeton a položí je před sebe.
2. Příprava dobrodružství: vládce zla se podívá do popisu vybraného
dobrodružství do kapitoly „Příprava“ a provede všechny uvedené
instrukce. To může zahrnovat rozmístění figurek nestvůr, žetonů cílů,
žetonů hledání nebo vesničanů na mapu, jak je uvedeno na obrázku
mapy dobrodružství.
3. Příprava balíčku karet vládce zla: hráč vládce zla zamíchá balíček
15 základních karet vládce zla a vytvoří z nich balíček.
Pokud hrajete základní hru, vraťte všechny ostatní karty zpět do krabice.
Tyto karty se používají pouze při hraní kampaně nebo při epické hře
(viz strana 19).
4. Počáteční karty vládce zla: hráč vládce zla táhne z balíčku tolik karet,
kolik je ve hře hrdinů (viz „Karty vládce zla“ na straně 16).
Jakmile hráči dokončí přípravu hrdinů i přípravu vládce zla, jsou
připraveni začít hrát.

Pokud hrajete základní hru, vraťte všechny ostatní karty dovedností
zpět do krabice. Pokročilé dovednosti se používají pouze při hraní
kampaně nebo při epické hře (viz strana 19).

Popis mapového dílu

5. Umístěte hrdiny: každý hráč položí figurku svého hrdiny na mapu
do oblasti, která je určena v popisu dobrodružství pro umístění
hrdinů. Obvykle je to na mapovém dílu „Vstup“.

3

1

Žetony vesničanů

Tyto žetony znázorňují různé postavy, které hrdinové
potkají během dobrodružství. Mohou to být
vesničané, strážní nebo jiné osoby důležité pro dané
dobrodružství. V almanachu dobrodružství naleznete
případná zvláštní pravidla, která se na ně vztahují.

Žetony stavů

4

Povolání hrdinů

Každý hrdina má na své kartě uveden symbol svého povolání.
Tato povolání určují, jaké specializace jsou dostupné pro
daného hrdinu. Povolání jsou následující:

Tyto žetony se používají k označení déletrvajícího
účinku, který působí na nestvůru. Jednotlivé žetony
odpovídají kartám stavů.

Žeton pomocníka

Tento žeton se používá ke znázornění pozice
pomocníka, kterého ovládá některý z hráčů. V tomto
případě jde o oživlou mrtvolu.

4

Válečník

Léčitel

Mág

2
1.

Mapový díl: mapový díl je velký kartónový žeton, který
spolu s dalšími mapovými díly tvoří mapu dobrodružství.

2.

Políčko: každý mapový díl obsahuje několik čtvercových
políček (některá z nich mohou být označena barevně). Pro
políčka mohou platit zvláštní pravidla v závislosti na jejich
obsahu.

3.

Kód dílu: každý mapový díl je označen unikátním
kódem, aby ho bylo možné snadno nalézt a rozpoznat.
Kód dílu vždy tvoří jedno číslo a jedno písmeno.

4.

Okraj: každý mapový díl má vyseknuté zámky, které se
používají ke spojování s ostatními mapovými díly. Černé
okraje dílu představují neprůchodné zdi, kterými normálně
nelze projít (viz kapitola „Pohyb mimo mapu“ na straně 9).

Zvěd

5

Hraní hry

Descent: výpravy do temnot se hraje v jednotlivých herních kolech.
Každé kolo se skládá z tahů jednotlivých hráčů, kdy každý hráč odehraje
jeden tah, přičemž vždy začínají hráči hrdinů. Předtím, než může hrát
další hráč, musí předchozí hráč kompletně dokončit svůj tah. V každém
kole si hráči hrdinů dohodnou pořadí, ve kterém budou hrát. Toto
pořadí se může každé kolo změnit. Pokud se na pořadí nedokážou
dohodnout, budou hrát postupně ve směru hodinových ručiček,
počínaje hráčem hrdiny sedícím nalevo od vládce zla. Jakmile všichni
hrdinové dokončí svůj tah, začne tah vládce zla. Jakmile skončí tah
vládce zla, skončí celé kolo a začíná nové.

Příprava hry (pro 4 hráče)

4

5
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Popis tabulky hrdiny

3

1

3

8

1

4

Každý hrdina ve vzdálenosti
do 3 políček od tebe
(včetně tebe) získá pro
každý útok schopnost:
: uzdrav si 1 .

12

2
2

5

Hrdinský čin

4
2
4

3

: hoď 2 červené kostky
moci. Každý
hrdina
ve
Avric
Jasnobřit
vzdálenosti do 3 políček od
tebe (včetně tebe) si může
vyléčit tolik , kolik jich
padlo na kostkách.

4

4
2

10
3

4

2.

2
1. Mapa: mapa je rozložena uprostřed hrací plochy a na ni se
umístí figurky hrdinů a nestvůr, žetony hledání a případně
i žetony cílů, pokud je tak uvedeno v popisu příslušného
dobrodružství.
2. Tabulky hrdinů: hráči hrdinů si před sebe lícem nahoru
položí tabulky svých hrdinů.

„Slibuji chránit ostatní v nouzi.
Budu jejich štítem, jejich světlem
v temnotách.“

3
2

3. Karty specializací: hráči hrdinů položí své karty specializací
lícem nahoru před sebe vedle tabulek svých hrdinů.
4. Přehledové karty a žetony hrdinů: hráči hrdinů před sebe
položí lícem nahoru své přehledové karty a odpovídající žetony
hrdinů.
5. Karty vládce zla: vládce zla zamíchá svůj balíček karet vládce
zla a položí ho lícem dolů před sebe.

J méno a povolání hrdiny: tato část zobrazuje jméno
hrdiny a jeho povolání. Když si hráč hrdiny vybírá
specializaci, symbol povolání jeho hrdiny musí odpovídat
symbolu na vybraném balíčku specializací.
Charakteristiky: zde jsou uvedeny všechny
charakteristiky daného hrdiny (jeho hlavní vlastnosti).
Seshora dolů jsou zde uvedeny následující údaje:
rychlost, zdraví, výdrž a obrana. Rychlost určuje,
kolik bodů pohybu hrdina získá, když provede akci
pohyb. Zdraví figurky určuje, kolik zranění může utrpět,
než je poražena. Výdrž představuje maximální množství
únavy, které může figurka získat. (Podrobnosti naleznete
v kapitolách „Zdraví a zranění“ a „Výdrž a únava“ na
straně 13.) Obrana pak určuje, jakou kostkou obrany
hrdina hází, když je napaden.

6. Karty nestvůr: vládce zla si vezme všechny karty nestvůr
potřebné pro dané dobrodružství a položí je před sebe.

3.

7. Zásoba žetonů zranění a únavy: všechny žetony zranění
a únavy rozdělte podle typu do oddělených hromádek
a položte je všem na dosah.

Schopnosti hrdiny: každý hrdina má jedinečnou
schopnost, která je uvedena zde.

4.

Atributy: v této části jsou uvedeny atributy hrdiny (jeho
vedlejší vlastnosti). Atributy jsou síla , vědomosti ,
vůle
a všímavost . Tyto atributy se často používají
v testech, kdy se hrdina snaží použít určitou dovednost,
odolat zvláštnímu útoku nestvůry nebo se vyhnout pasti
nastražené vládcem zla (viz „Testy atributů“ na straně
15).

8. Karty hledání: zamíchejte balíček karet hledání a položte ho
lícem dolů vedle mapy všem na dosah.
9. Karty a žetony stavů: všechny karty a žetony stavů položte
všem na dosah.
10. Kostky: všechny kostky položte doprostřed stolu vedle mapy
všem na dosah.

5.

2. Vybavení: pokud se hráč chce vybavit jinými předměty, musí to
provést v tuto chvíli. Kapitola „Vybavení“ na straně 11 v pravidlech
popisuje podrobně pravidla pro vybavení se předměty a omezení
předmětů, kterými se hrdina může vybavit. Všechny předměty navíc
musí být otočeny lícem dolů a nelze je použít, dokud se jimi hrdina
nevybaví.

Schopnost hrdiny

Každý hrdina ve vzdálenosti
do 3 políček od tebe
(včetně tebe) získá pro
každý útok schopnost:
: uzdrav si 1 .

Zadní strana (rub) tabulky hrdiny
1.

1. Začátek tahu: v tomto kroku končí účinek všech efektů, které
ovlivňovaly daného hrdinu a trvaly „do začátku tvého příštího
tahu“. V tuto chvíli může hráč aktivovat jakékoli schopnosti hrdiny,
které se provádějí na začátku tahu. Poté hrdina obnoví všechny své
vyčerpané karty (viz „Vyčerpání a obnovení karet“ na straně 8).

Hráč může provést libovolnou z níže uvedených akcí a dokonce může
provést stejnou akci dvakrát. Podrobnosti o akcích – viz „Podrobný
tah hrdiny“ na straně 8.

12

2
4

4

6

4

Při hraní svého tahu provede hráč hrdiny vždy následující kroky
v daném pořadí.

3. Provedení akcí: v každém svém tahu může hrdina provést až dvě
akce. Tyto akce může provést v libovolném pořadí a nemusí je
provést obě. Pokud není výslovně řečeno jinak, každou akci musí
hrdina zcela dokončit, než může provést další.

3

Schopnost hrdiny

Avric Jasnobřit

7

2

Přehled tahu hrdiny

• Pohyb: hrdina pohne svou figurkou až o tolik políček, kolik
je jeho rychlost. Hrdina může svůj pohyb přerušit další akcí
a pohyb dokončit poté, co je tato další akce vykonána.
• Útok: hrdina zaútočí na nestvůru.
• Použití dovednosti: hrdina použije svou dovednost, kterou
má uvedenou na své kartě specializace a která vyžaduje akci.
Takové dovednosti jsou označeny symbolem .
• Odpočinek: hrdina se na konci tahu zbaví veškeré únavy.
• Hledání: pokud je hrdina na políčku s žetonem hledání nebo
na sousedícím políčku, může tento žeton hledání odhalit.
• Vzpamatování se: toto je jediná akce, kterou může ve svém
tahu provést omráčený hrdina. Touto akcí si hrdina vyléčí
zranění a v dalším tahu už může hrát jako obyčejně.
• Vzkříšení: hrdina vyléčí zranění omráčenému hrdinovi na
sousedícím políčku.
• Otevření nebo zavření dveří: hrdina otevře nebo zavře dveře
na sousedícím políčku.
• Zvláštní: různé karty nebo pravidla v dobrodružstvích
mohou hrdinům umožnit provést rozličné zvláštní akce.
Tyto akce bývají popsány slovy „jako akci“ nebo označeny
symbolem .
4. Otočení přehledové karty: jakmile hrdina dokončí všechny své
akce, jeho hráč otočí svou přehledovou kartu lícem dolů a svůj tah
začne provádět další hráč.
Jakmile všichni hráči otočí svou přehledovou kartu (na všech kartách
bude zobrazen přehled tahu vládce zla), začíná tah vládce zla (viz
„Přehled tahu vládce zla“ na straně 8).

Hrdinský čin: v této oblasti je uveden hrdinský čin.
Jakmile hrdina vykoná svůj hrdinský čin, jeho hráč otočí
kartu hrdiny na druhou stranu, aby naznačil, že hrdina
už svůj hrdinský čin vykonal (viz „Hrdinské činy“ na
straně 15).

7

Popis karty specializace
3

1

2

5
Rytíř

Poté, co porazíš nestvůru
zbraní na blízko, vyčerpej
tuto kartu, přesuň se až
o tolik políček, kolik je
tvá rychlost, a proveď
další útok.

1

Rub karty

Líc karty

specializace

specializace

4
6

1. Symbol povolání: tento symbol zobrazuje povolání, do
kterého specializace patří. Hráč hrdiny si může vybrat pouze
takovou specializaci, která má stejný symbol povolání jako
jeho hrdina (viz „Popis tabulky hrdiny“ na straně 7).
2. N
 ázev specializace: zde je název specializace. Všechny karty
se stejným názvem specializace patří do stejného balíčku.
3. Název dovednosti: na tomto místě je uveden název
dovednosti a pod ním je vypsán opět název specializace.
4. Symbol zkušeností: toto číslo udává počet bodů zkušenosti,
které jsou třeba k nákupu dané dovednosti. V základní hře
se používají pouze základní dovednosti a karty počátečního
vybavení, které na sobě symbol zkušeností nemají.
5. Pravidla: zde jsou popsána pravidla pro použití dané
dovednosti.
6. Cena únavy: při použití některých dovedností z karet
specializací musí hrdina přijmout únavu. Zde je spolu se
symbolem únavy uvedeno množství únavy nutné k použití
dovednosti. Dovednost z karet bez symbolu únavy lze použít,
aniž by bylo třeba přijmout únavu.

Přehled tahu vládce zla

Při hraní svého tahu provede hráč vládce zla vždy následující kroky
v daném pořadí.

Útok

Prázdná políčka

Efekty některých karet odkazují na prázdná políčka. Prázdné
políčko je takové políčko, na kterém nejsou žádné figurky
a které neblokuje výhled ani pohyb. Jako prázdné políčko se
pro potřeby těchto efektů bere i políčko s jedním nebo více
žetony, pokud není výslovně uvedeno něco jiného.

POHYB MIMO MAPU
Figurky běžně nemohou přejít skrz stěny u černého neprůchodného okraje
na hranách mapových dílů. Některá dobrodružství však figurkám umožňují
opustit mapu. Většinou je to možné na mapových dílech vchodu nebo
východu (viz níže). Pro opuštění mapy se musí figurka pohnout na jedno
z políček u okraje (níže jsou označená červeně) a poté utratit ještě jeden
bod pohybu. S výjimkou mapových dílů vchodu a východu nesmí figurky
projít černým okrajem mapových dílů, který představuje neprůchodné
stěny. Almanach dobrodružství vždy u každého dobrodružství konkrétně
uvádí, který mapový díl je vchod a který je východ (pokud východ v daném
dobrodružství existuje).

Hrdina může akci pohyb přerušit a provést jinou akci, jako je útok,
a po jejím vyhodnocení svůj pohyb dokončit. Při přerušení pohybu však
nesmí stát na blokovaném políčku. Např. hrdina s rychlostí 4 se může
pohnout o dvě políčka, zaútočit na nestvůru a po vyřešení útoku se
pohnout o zbývající dvě políčka.

Hrdina může přijmout únavu a získat tak body pohybu navíc. Za každý
bod únavy, který hrdina přijme, získá jeden bod pohybu. Pokud už má
hrdina tolik žetonů únavy, kolik je jeho výdrž, nemůže už žádnou další
únavu přijmout (viz „Výdrž a únava“ na straně 13). Hrdina přitom
nemusí provést akci pohyb, aby mohl získat dodatečné body pohybu
za únavu. Jednoduše během svého tahu, před nebo po provedení akce
nebo během akce pohyb přijme únavu a získá dodatečné body pohybu.

1. Zvolte zbraň a cíl: útočící hráč si vybere jednu ze zbraní, kterými
je jeho hrdina vybaven, a určí cíl svého útoku (políčko obsahující
nepřátelskou figurku). Poté si hráč připraví svou zásobu kostek.

Příklad pohybu

5. Udělte zranění: všechna zranění, která nebyla zrušena kostkami
obrany nebo jinými schopnostmi, utrpí cílová figurka.

1

ZLODĚJ

Grisban Žíznivec potřebuje projít okolo goblina
lučištníka, který je s ním v jedné místnosti. Nestvůra
blokuje pohyb hrdinům, proto musí najít cestu okolo něj.

2.

Jeho rychlost je 3, může se tedy pohnout rovně, avšak
tak nedojde do spodní chodby, do které se chce dostat.

3.

Grisban se ale může pohnout úhlopříčně šikmo
dolů a projít mezi goblinem a zdí, protože černý
neprůchodný okraj mapy neblokuje úhlopříčný
pohyb okolo rohu.

2

1.

1

Některé karty ke svému použití vyžadují, aby je hráč
vyčerpal. Když hráč vyčerpá kartu, jednoduše ji otočí na
bok a tím naznačí, že ji použil. Na začátku svého dalšího
tahu obnoví všechny své vyčerpané karty tak, že je otočí zpět
do vzpřímené polohy. Vyčerpané karty nelze použít, dokud
nejsou znovu obnoveny.

Při boji se provedou následující kroky v daném pořadí. Každý krok je
podrobněji popsán dále (viz „Boj“ na straně 12).

4. Využijte přívaly energie: po hození kostkami může útočící hráč
využít libovolné hozené přívaly energie na spuštění zvláštních
schopností.

3

2

Obnovená karta

Nestvůry používají při útoku stejná pravidla jako hrdinové, pouze
s tím rozdílem, že se nemohou vybavit zbraněmi. Namísto toho je typ
jejich útoku (na blízko nebo na dálku) uveden přímo na kartě dané
nestvůry (spolu s kostkami, které při útoku používají).

Použití dovednosti

Při této akci může hrdina použít dovednost, která má na své kartě
symbol . Hráč vyhodnotí dovednost podle pravidel uvedených na
příslušné kartě. Pokud dovednost hráči umožní provést útok, platí pro
něj všechna běžná pravidla pro akci útok.
Mnoho dovedností má na sobě navíc uvedenou cenu v bodech únavy.
Aby mohl hrdina takovou schopnost placenou únavou použít (tedy, aby
mohl provést schopnost, která vyžaduje „vyčerpání karty“ nebo „použití
karty“), musí přijmout uvedený počet bodů únavy. Viz „Výdrž a únava“
na straně 13.

Povalení

Vyčerpaná karta

Boj na dálku

Průchozí políčka na dílku vchodu a východu

2

Vyčerpání
a obnovení karet
Ve svém tahu vyčerpej
tuto kartu. Dokud je
tato karta vyčerpána,
můžeš při pohybu projít
přes políčko obsazené
nepřátelskou figurkou.

Boj na blízko

3. Zkontrolujte dosah: při útoku na dálku musí útočící hráč získat
potřebný dosah, aby zasáhl cíl.

DODATEČNÝ POHYB

ZLODĚJ

Při akci útok hrdina zaútočí jednou svou zbraní, kterou je vybaven, na
políčko s nestvůrou. Zbraň, kterou je hrdina vybaven, určuje políčka,
na která může zaútočit. Zbraní se symbolem boje na blízko lze zaútočit
pouze na sousedící políčka (viz „Sousedící políčka“ na straně 10).
Zbraní se symbolem boje na dálku lze zaútočit na libovolné políčko ve
výhledu útočícího hrdiny (viz „Boj“ na straně 12).

2. Hoďte kostkami: hráč hodí kostkami ve své zásobě a hráč bránící
se figurky hodí svými kostkami obrany. Pokud útok zasáhl více
figurek najednou, každá zasažená figurka hází na obranu zvlášť.

Pro nestvůry platí stejná pravidla pohybu jako pro hrdiny. Nestvůry
však nemohou využít únavu k získání dalších bodů pohybu (viz
„Dodatečný pohyb“ dále).

Povalení

8

Figurky nemohou projít nebo zastavit na políčku, na kterém stojí
jiná figurka nebo překážka (viz „Terén“ na straně 18). Tato políčka se
nazývají blokovaná. Figurky se mohou pohnout úhlopříčně (šikmo)
a mohou projít kolem rohu i úhlopříčně mezi dvěma blokovanými
políčky. Figurky navíc mohou projít přes políčka obsazená
spřátelenými figurkami. Hrdinové považují za spřátelené figurky
všechny ostatní hrdiny a nestvůry považují za spřátelené figurky
všechny ostatní nestvůry. Figurka nesmí skončit svůj pohyb na políčku
obsazeném jinou figurkou.

Ve svém tahu vyčerpej
tuto kartu. Dokud je
tato karta vyčerpána,
můžeš při pohybu projít
přes políčko obsazené
nepřátelskou figurkou.

Každé dobrodružství popisuje vítězné podmínky pro vládce zla i pro
hrdiny. Většina dobrodružství se skládá ze dvou částí nazývaných
střetnutí. Dokončení prvního střetnutí ještě neurčuje vítěze celé hry.
Strana (hrdinové nebo vládce zla), která jako první splní své vítězné
podmínky posledního střetnutí, vyhrává celou hru!

Při akci pohyb obdrží hrdina body pohybu, jejichž počet odpovídá jeho
rychlosti (kterou představuje číslo u symbolu na tabulce hrdiny).
Přesun na sousedící políčko stojí 1 bod pohybu (s výjimkou některých
typů terénu, jak je uvedeno v kapitole „Terén“ na straně 18). Hrdina se
může pohnout i o méně políček, než je jeho rychlost. Může také provést
dvě akce pohyb za sebou, v takovém případě obdrží dvojnásobek bodů
pohybu, než je jeho rychlost.

1

1. Z ačátek tahu: v tomto kroku končí účinek všech efektů, které
ovlivňovaly vládce zla a trvaly „do začátku tvého příštího tahu“.
Dále si vládce zla dobere jednu kartu vládce zla a následně může
zahrát libovolný počet karet vládce zla, které se hrají „na začátku
tvého tahu“. Poté vládce zla obnoví všechny své vyčerpané karty (viz
„Vyčerpání a obnovení karet“ na straně 8).
2. A ktivace nestvůr: vládce zla aktivuje postupně každou skupinu
nestvůr v takovém pořadí, jaké si zvolí. Nestvůry jsou rozděleny do
skupin podle typu a v jedné skupině mohou být jak běžné nestvůry,
tak i lordi nestvůr (viz „Nestvůry“ na straně 16).
3. Konec kola: každý hráč hrdiny otočí svou přehledovou kartu lícem
nahoru. Začíná další kolo opět tahy všech hrdinů.

Vítězství ve hře

V každém tahu může hrdina provést dvě libovolné akce. Tato kapitola
podrobně popisuje pravidla pro tyto akce.

Pohyb

Postup
RYTÍŘ

1

Tah hrdiny podrobně

Hrdina nesmí použít takovou schopnost placenou únavou, která by
způsobila, že by počet jeho bodů únavy přesáhl jeho výdrž. Pokud by
měl hrdina po využití schopnosti více bodů únavy, než je jeho výdrž,
nesmí takovou schopnost použít, dokud si neodpočine a únavy se
nezbaví.

Odpočinek

Pokud hrdina provede akci odpočinek, zbaví se na konci kola veškeré
své únavy. Při provedení této akce položí hráč žeton svého hrdiny na
svou referenční kartu. Na konci svého tahu, když otáčí referenční kartu,
odhodí z ní žeton hrdiny a zároveň odhodí i všechny žetony únavy
z tabulky svého hrdiny.
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Hledání

Pokud hrdina stojí na políčku s žetonem hledání nebo na sousedícím
políčku, může použít akci hledání a toto políčko prohledat. Hráč tento
žeton vezme, odhalí a odhodí. Pokud nejde o unikátní žeton hledání,
táhne hráč vrchní kartu z balíčku hledání. V některých dobrodružstvích
představuje unikátní žeton hledání zvláštní úkolové předměty. Pokud
hrdina odhalí tento unikátní žeton, kartu hledání si netahá. Místo toho
vyhledejte v popisu dobrodružství v almanachu, co konkrétního objevil.

Sousedící políčka

Některé karty hledání lze použít jako jednorázový efekt (což je uvedeno
na dané kartě). Jakmile hráč kartu hledání použije, otočí ji lícem dolů
a ponechá si ji před sebou (viz „Popis karty hledání“ na straně 10).

Unikátní žeton

Běžný žeton

hledání

hledání

Vzpamatování se
Pokud je hrdina omráčen, může provést pouze akci vzpamatování
se (viz „Omráčení“ na straně 15). Navíc tuto akci může provést
pouze hrdina, který je omráčený. Při vzpamatování se hráč hodí
dvě červené kostky moci a vyléčí si tolik zranění, kolik padlo ,
a odhodí tolik únavy, kolik padlo . Dále vymění svůj žeton hrdiny
na mapě za svou figurku a otočí svou referenční kartu lícem dolů, aby
naznačil, že svůj tah už odehrál (v tomto tahu nesmí provést žádnou
další akci). Pokud na políčku s jeho žetonem hrdiny stojí jiná figurka,
umístí hráč figurku svého hrdiny na sousedící políčko dle své volby.

Vzkříšení

Při akci vzkříšení může hrdina vzkřísit jiného omráčeného hrdinu,
jehož žeton leží na sousedícím políčku (viz „Omráčení“ na straně
15). Omráčený hrdina hodí dvě červené kostky moci a vyléčí si tolik
zranění, kolik padlo , odhodí tolik únavy, kolik padlo a vymění

Popis karty hledání
1

Lektvar moci

2
3

Lektvar

Otoč tuto kartu
obrázkem dolů
a při provedení útoku
opakuj hod některými
nebo všemi svými
kostkami.

4
1.

Název karty: v této části je uveden název karty hledání.

2.

Typ: zde je uveden typ předmětu. Typ nemá žádný
vlastní význam, ale mohou se na něj odkazovat ostatní
karty nebo jiná pravidla.

3.
4.

10

50

Schopnosti: zde jsou popsány schopnosti karty a další
pravidla.
Cena: zde je uvedeno množství zlaťáků, které hráči
získají za nalezení daného předmětu v rámci kampaně
(v základní hře se nepoužívá).

Nestvůry se aktivují po skupinách. Jinými slovy, všechny nestvůry jedné
skupiny musí být aktivovány dříve, než je možné aktivovat nestvůru z jiné
skupiny. Hráč vládce zla musí ve svém tahu aktivovat všechny skupiny
nestvůr, i když aktivované nestvůry neprovedou žádnou akci.

Základní pravidla

Příklad: vládce zla má na mapě jednu skupinu zombie a jednu skupinu
měnivců. Rozhodne se nejprve aktivovat zombie. Musí tedy aktivovat
každou jednotlivou zombie předtím, než bude moci aktivovat skupinu
měnivců.

Kostky

Nestvůry mohou provádět následující akce, které jsou podobné akcím
hrdinů (viz „Tah hrdiny podrobně“ na straně 8).
• Pohyb: nestvůra se přesune až o tolik políček, kolik je její rychlost
(viz „Pohyb“ na straně 8).
Jedno políčko sousedí s druhým, pokud s ním sdílí společný
roh nebo společnou stranu. Na příkladu výše jsou označena
všechna sousedící políčka s políčkem, na kterém stojí Avric
Jasnobřit. Všechna políčka sousedící s figurkou se nacházejí
také ve výhledu této figurky (viz „Výhled“ na straně 12).

• Útok: nestvůra zaútočí na hrdinu (viz „Útok“ na straně 9). Na rozdíl
od hrdinů může nestvůra zaútočit během své aktivace pouze
jednou.
• Akce nestvůry: některé nestvůry mají na své kartě uvedené zvláštní
akce označené . Pokud nějaká z těchto zvláštních akcí umožní
nestvůře provést útok, počítá se to jako jediný útok nestvůry při
její aktivaci.
• Otevření nebo zavření dveří: nestvůra otevře nebo zavře dveře na
sousedícím políčku (viz „Otevření nebo zavření dveří“ na straně 10).

svůj žeton hrdiny na mapě za svou figurku. Pokud na políčku s jeho
žetonem hrdiny stojí jiná figurka, umístí hráč figurku svého hrdiny na
sousedící políčko dle své volby.

• Zvláštní: některé karty nebo dobrodružství mohou nestvůrám
umožnit provádění rozličných dalších akcí. Tyto akce jsou obvykle
uvedeny slovy „jako akci“ nebo označeny symbolem .

Otevření nebo zavření dveří

Provedení této akce umožní hrdinovi nebo nestvůře otevřít nebo zavřít
dveře na sousedícím políčku. Některé dveře mohou být zamčené
nebo jinak zvláštně zapečetěné a nelze je otevřít běžným způsobem.
Takový případ je popsán v almanachu dobrodružství. Jakmile jsou
dveře otevřené, odstraňte je z mapy a položte je vedle jejich původního
umístění. Pokud je v budoucnu někdo zavře, vraťte je zpět na původní
pozici. Zavřené dveře blokují pohyb i výhled všech figurek. Políčka
oddělená dveřmi se nepovažují za sousedící.

Popis karty předmětu

1

Proražení 1

Také některá dobrodružství popisují zvláštní akce, které mohou
hrdinové v jejich průběhu provádět. V takovém případě je vše popsáno
v almanachu dobrodružství.

Tah vládce zla podrobně

Vládce zla hraje až poté, co dokončí své tahy všichni hrdinové. Na
začátku svého tahu si vládce zla vezme jednu kartu z balíčku karet
vládce zla. Poté může hrát libovolný počet karet, které se hrají „na
začátku tahu“, včetně té, kterou si právě dobral. Všechny karty vládce
zla přesně určují okamžik, ve kterém je lze zahrát (viz „Karty vládce zla“
na straně 16).
Hlavní část tahu vládce zla představuje aktivace nestvůr. Vládce zla
může ve svém tahu jedenkrát aktivovat každou skupinu nestvůr na
mapě. S každou aktivovanou nestvůrou přitom může provést až dvě
akce. Avšak každá nestvůra může při své aktivaci zaútočit pouze jednou.

5

6

3

: proražení 1
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Kostka
útoku

Kostky moci

Kostky obrany

: tento symbol představuje zranění udělené útokem nebo vyléčené
zranění.
: tento symbol se nazývá příval energie a používá se k aktivaci
různých schopností nebo odstranění únavy (viz „Využijte přívaly
energie“ na straně 13).
X: kostka útoku má na jedné straně velké „X“, které znamená, že útok
zcela minul (viz „Hoďte kostkami“ na straně 12).

: tento symbol se objevuje na kostkách obrany a umožňuje hráči zrušit
jedno zranění (viz „Udělte zranění“ na straně 13).

Vybavení

: +2

Zvláštní

V průběhu dobrodružství nebo kampaně mohou hrdinové získat
zvláštní karty, předměty nebo relikvie, které obsahují popis akce
označený symbolem . Tyto akce lze provést stejně jako akce z karet
specializací. Některé hrdinské činy jsou také označeny symbolem
a vyžadují tak pro své využití akci (viz „Hrdinské činy“ na straně 15).

Sekera

Mnoho situací ve hře, jako jsou souboje nebo testy atributů, se
vyhodnotí pomocí hodu kostkami. Ve hře jsou tři různé typy kostek:
kostky útoku, obrany a moci. Některé typy kostek mají více variant
(jako jsou červené a žluté kostky moci). Obvykle se tyto kostky spolu
různě kombinují a hází se s nimi společně jako s jednou zásobou kostek.
Hráči nejsou omezeni počtem kostek dodaných se hrou – pokud
hráč potřebuje hodit více kostkami, než má k dispozici, jednoduše
hodí tolika, kolika může, poznamená si výsledek a hází znovu, dokud
nedosáhne potřebného počtu hodů. Příklady symbolů na kostkách jsou
zobrazeny na následujícím obrázku:

2 – 6: některé kostky mají na sobě čísla, jejichž součet určuje dosah
daného útoku (viz „Zkontrolujte dosah“ na straně 12).

Železná
válečná sekera

100

2

Tato kapitola popisuje základní principy hry, jako jsou pravidla pro boj,
používání předmětů, obrana a podobně.

4

1.

Název karty: v této části je uveden název předmětu.

2.

Druh útoku: u zbraní je na tomto místě symbol útoku
na blízko nebo na dálku (viz „Útok na straně 9). Pokud
zde není druh útoku uveden, nejde o zbraň.

3.

Symbol držení: symboly rukou na tomto místě omezují
počet předmětů, kterými může být hrdina vybaven (viz
„Vybavení“ na straně 11).

4.

Symboly kostek: zde jsou zobrazeny kostky, které
předmět poskytuje. V případě zbraně (např. čepel nebo
luk) jsou zde kostky útoku, které hrdina hází při útoku
s touto zbraní. V případě zbroje jsou zde kostky obrany,
které se přidají do hrdinovy zásoby obrany.

Každý hrdina může nést libovolný počet karet předmětů, specializací
a hledání. Avšak množství karet, kterými se může vybavit, je omezeno.
Karty, kterými hrdina není vybaven, jsou položeny na stole lícem dolů
nebo jsou zasunuty pod tabulkou hrdiny. Kartu předmětu nebo kartu
specializace (počáteční vybavení) lze použít pouze tehdy, pokud je s ní
hrdina vybaven.

OMEZENÍ VYBAVENÍ
Tyto symboly omezují množství předmětů, kterými se hrdina může
vybavit:

Ruce

Zbroj

Ostatní

• Hrdina má dvě ruce. Všechny předměty, kterými je vybaven, na sobě
mohou mít dohromady nejvýše 2 symboly ruky.

5.

Cena: na tomto místě je cena předmětu při nákupu.

6.

Typ: zde je uveden typ předmětu. Typ nemá žádný
vlastní význam, ale mohou se na něj odkazovat ostatní
karty nebo jiná pravidla.

• Hrdina může být vybaven nejvýše jednou zbrojí.

Pravidla: tato část popisuje zvláštní pravidla nebo
schopnosti předmětu.

Pokud karta neobsahuje žádný z těchto symbolů, může se touto kartou
hrdina vybavit bez omezení. Takové karty zůstávají položeny na stole
lícem nahoru a lze je používat podle pravidel, která jsou na nich uvedena.

7.

• Hrdina může být vybaven nejvýše dvěma ostatními předměty.
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Boj

Níže naleznete detailní pravidla pro boj. Tato pravidla podrobně
vysvětlují každý z kroků boje.

1. ZVOLTE ZBRAŇ A CÍL
Útočící hráč ohlásí políčko, na které jeho figurka útočí. To musí
obsahovat jednu nepřátelskou figurku, která bude cílem útoku. Pokud
hrdina útočí na velkou nestvůru (zabírající více než jedno políčko)
a zbraň má efekt výbuch, je důležité správně zvolit konkrétní cílové
políčko. Figurka může útočit pouze na políčka ve svém výhledu (viz
„Výhled“ na straně 12). Při útoku na blízko lze zaútočit pouze na
sousedící políčko, při útoku na dálku lze zaútočit na políčko ve
výhledu (včetně sousedících).
Hráč musí také ohlásit, jakou zbraň jeho hrdina k útoku používá.
Hrdinové mohou útočit jednou ze zbraní, kterou jsou vybaveni, nebo
holýma rukama. Pokud hrdina útočí beze zbraně holýma rukama,
může útočit pouze na sousedící políčko a používá přitom pouze
modrou kostku útoku. Při útoku lze použít pouze schopnosti zbraně,
se kterou se útočí. Pokud je hrdina vybaven dvěma zbraněmi, druhá
(nepoužitá) zbraň se při útoku zcela ignoruje. Pokud chce hrdina
provést útok na dálku, musí být vybaven zbraní na dálku.
Nestvůry nemohou zbraně používat. Vždy používají druh útoku
a kostky, které mají uvedeny na své kartě nestvůry.
Příklad: Jaina Fairwood drží v rukou svůj krátký tisový luk a v jejím
výhledu jsou dva goblini lučištníci – jeden je přímo na sousedícím políčku
a druhý stojí o dvě políčka dál. Protože je Jaina vybavena zbraní
na dálku, může si pro útok zvolit kteréhokoli goblina.

Příklad výhledu

2
1

VÝHLED

POČÍTÁNÍ POLÍČEK

KLÍČOVÁ SLOVA

Aby měla figurka výhled na cílové políčko, musí být hráč schopen
vést rovnou, nepřerušovanou čáru (linii výhledu) z libovolného rohu
políčka, na kterém stojí jeho figurka, do libovolného rohu cílového
políčka.

Některé schopnosti po hráči vyžadují, aby spočítal políčka od své
figurky k cíli schopnosti. Při takovém počítání políček ignorujte terén
na políčkách, která netvoří překážku (viz „Terén“ na straně 18). Hráč
musí pouze ověřit, zda je jeho cíl v dosahu dané schopnosti. Pokud
schopnost ovlivňuje figurky v dané vzdálenosti, nemusí být tyto figurky
ve výhledu, pokud to není výslovně uvedeno v popisu schopnosti. Avšak
při počítání vzdálenosti nemůžete projít skrz dveře, protože políčka
oddělená dveřmi se nepovažují za sousedící.

Některé schopnosti jsou na kartách uvedeny ve zkráceném tvaru pomocí
klíčového slova. Význam klíčových slov je následující.

Pokud tato linie výhledu prochází skrz okraj mapového dílu, dveře
nebo blokované políčko (políčko s figurkou nebo překážkou), cílové
políčko není ve výhledu (viz „Příklad výhledu“ na straně 12).
Pokud tato linie výhledu prochází podél jedné strany blokovaného
políčka (viz „Příklad výhledu“ na straně 12), cílové políčko není ve
výhledu. Avšak pokud se tato linie pouze dotkne rohu blokovaného
políčka (aniž by protnula nějakou jeho stranu), cílové políčko je ve
výhledu.
Sousedící políčka mají vždy společnou jednu stranu nebo jeden roh,
proto není nutné mezi sousedícími políčky ověřovat výhled. Políčko
sousedící s figurkou je vždy v jejím výhledu.

2. HOĎTE KOSTKAMI
Útočící hráč (útočník) vytvoří svou zásobu útoku tak, že si vezme
všechny kostky, které uvádí jeho zbraň nebo karta nestvůry. Poté s nimi
hodí a provede tak hod na útok. Pokud má hráč schopnost, která mu
umožňuje přidat kostky k hodu, musí ji použít ještě před hodem.
Pokud na modré kostce padlo „X“, útok zcela minul a všechny ostatní
hozené symboly se ignorují. Pokud „X“ nepadlo, útočící hráč sečte
všechny své hozené a tím určí, jaké zranění útokem udělil.
Obránce (hráč, který ovládá napadenou figurku) vytvoří svou zásobu
obrany tak, že si vezme všechny kostky obrany, které jsou uvedeny na
jeho kartě hrdiny (k nim přičte případné kostky obrany z předmětů,
kterými je vybaven) nebo na kartě nestvůry. Poté s nimi hodí a provede
tak hod na obranu. Pokud má hráč schopnost, která mu umožňuje
přidat kostky k hodu, musí ji použít ještě před hodem. Obránce poté
sečte všechny své hozené a tím určí, kolik zranění z útoku se mu
podařilo zrušit. Pokud je útokem ovlivněno více figurek, hází každá
figurka na obranu samostatně.
Jakmile jsou všechny kostky útoku i obrany hozeny, mohou hráči využít
případné schopnosti, které jim umožní opakovat hod. Mnoho karet
a schopností ve hře umožňuje opakovat hod kostkami obrany. Pokud
není výslovně uvedeno jinak, tyto opakované hody na obranu lze využít
pouze jsou-li součástí útoku. Např. hráč nemůže použít „Železný štít“
k opakování hodu při testu atributů.
Příklad: krátký tisový luk poskytuje Jaině jednu modrou kostku útoku
a jednu žlutou kostku moci. Hráč Jainy si tedy vezme tyto kostky, zatímco
hráč vládce zla si vezme jednu šedou kostku obrany, kterou má k dispozici
goblin lučištník. Oba hráči pak hodí své kostky.

1.

2.
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Leoric Sečtělý je vybaven zbraní na dálku a chce
zaútočit. Jako cíl svého útoku zvolí zombii. Linii
svého výhledu vede tak, že se pouze dotkne rohu
blokovaného políčka a žádným takovým políčkem
přímo neprochází. Leoric má tedy zombii ve výhledu
a může na ni zaútočit.
Jaina Fairwood je také vybavena zbraní na dálku
a také by chtěla zaútočit na zombii. Linie výhledu
z jakéhokoli rohu jejího políčka však vždy prochází
přes blokované políčko nebo podél něj. Pokud vede
svou linii výhledu i podél blokovaného políčka, cíl
nemá ve výhledu. Proto není zombie v jejím výhledu
a tudíž na ni nemůže Jaina zaútočit.

3. ZKONTROLUJTE DOSAH
Při útoku na dálku je sice možné zaútočit na libovolné políčko ve
výhledu, avšak útočník musí při svém hodu na útok hodit potřebný
dosah, aby byl útok úspěšný. Spočítejte políčka od útočníka (počínaje
sousedícím políčkem dle jeho volby) až na cílové políčko (včetně
samotného cílového políčka). Toto číslo představuje potřebný dosah.
Součet čísel na hozených kostkách představuje maximální dosah útoku.
Je-li maximální dosah útoku nižší než potřebný dosah, útok zcela minul,
pokud dosah už nelze zvýšit (viz „Využijte přívaly energie“ na straně 13).
Příklad: Jaina hodí na modré kostce útoku dosah 3 a na žluté kostce moci
dosah 2. Maximální dosah jejího útoku je tedy 5. Jelikož se goblin lučištník od ní
nachází ve vzdálenosti pouhých 2 polí, tento dosah stačí k tomu, aby jej zasáhla.

4. VYUŽIJTE PŘÍVALY ENERGIE
Pokud při hodu na útok padly přívaly energie ( ), může je útočící hráč
využít k aktivaci různých schopností. Zbraně, dovednosti, schopnosti
hrdinů a předměty mohou mít schopnosti aktivované přívalem energie.
Útočící nestvůry zase mohou využívat přívaly energie k aktivaci
schopností, které mají uvedeny na své kartě nestvůry (viz „Popis karty
nestvůry“ na straně 16).
Každý hozený může být použit pouze jednou k aktivaci jedné
schopnosti. Každá schopnost aktivovaná přívalem energie může
být aktivována pouze jednou během jednoho útoku. Avšak pokud
má útočník dvě různé schopnosti se stejným účinkem, může je obě
aktivovat, pokud pro to má dostatek .
Hrdina může navíc použít nejvýše jeden na obnovu 1 bodu únavy.
Nestvůry takto obnovovat únavu nemohou.
Poznámka: schopnosti aktivované přívalem energie je možné použít
pouze v boji, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Příklad: Grisban Žíznivec získá při hodu na útok dva . Jeho zubatá
širočina má dvě různé schopnosti aktivované přívalem energie se stejným
účinkem („ : +1 “). Grisban se rozhodne za jeden jednu tuto schopnost
aktivovat. Za druhý může přidat další +1 ke svému útoku, rozhodne se
ale místo toho pro obnovu únavy. Za 1 si tedy obnoví 1 bod únavy.

5. UDĚLTE ZRANĚNÍ
Cíl útoku má nyní šanci zrušit část nebo celé zranění způsobené
útokem. Každý , který mu padl v hodu na obranu, zruší 1 zranění ( )
z hodu na útok. Veškeré zbývající zranění, které takto není zrušeno,
utrží cílová figurka. Veškeré navíc nemají žádný účinek.
Obránce označí utržené zranění položením žetonů zranění na svou
tabulku hrdiny (pokud jde o hrdinu) nebo poblíž figurky nestvůry
(pokud jde o nestvůru). Pokud množství utrženého zranění dosáhne
nebo překročí zdraví figurky, je figurka poražena (viz „Porážka“ na
straně 15).
Příklad: Avric Jasnobřit útočí ve svém tahu na goblina lučištníka a při hodu
na útok získal 3 . Vládce zla hodil na obranu goblina lučištníka 2 . Tím
byla zrušena dvě zranění z útoku a goblin lučištník utrpí tedy jen jediné
zranění. Vládce zla si vezme ze zásoby jeden žeton zranění a položí ho vedle
figurky goblina lučištníka.
Poznámka: kostky obrany se používají k rušení zranění pouze při
útoku. Pokud některá ze schopností způsobí figurce zranění jiným
způsobem, nemůže tato figurka použít své kostky obrany ke zrušení
tohoto zranění.

VÝBUCH
Při útoku s efektem výbuch jsou při zásahu zasažena také všechna
políčka sousedící s cílovým políčkem. Útočník hodí jednou na útok
proti všem zasaženým figurkám, avšak každá zasažená figurka si na
obranu hází zvlášť. Ve výhledu a v dosahu musí být pouze samotné
cílové políčko. Výbuch vždy ovlivňuje jak spřátelené, tak nepřátelské
figurky a každá figurka je při jednom útoku výbuchem zasažena pouze
jednou.

PRORAŽENÍ
Útok s efektem proražení ignoruje určitý počet při obraně (buď
získaných z hodu na obranu nebo z jiné schopnosti), který je rovný
hodnotě proražení. Efekt proražení získaný z různých zdrojů se sčítá,
tedy např. útok s efektem „Proražení 1“ a „Proražení 2“ umožňuje
ignorovat až 3 .

DLOUHÝ DOSAH
Figurka s klíčovým slovem dlouhý dosah může použít útok na blízko
na cílová políčka až ve vzdálenosti 2, nejen na sousedící pole. Cíl ale
musí být ve výhledu.

Zdraví a zranění

Útoky, schopnosti a dovednosti mohou způsobit hrdinům a nestvůrám
zranění ( ). Celkové množství zranění, které může hrdina nebo
nestvůra obdržet, je rovno jejímu zdraví (to je uvedeno na tabulce
hrdiny nebo kartě nestvůry). Když hrdina nebo nestvůra utrží zranění
rovné svému zdraví, je poražena (viz „Porážka“ na straně 15). Utržené
zranění navíc se ignoruje.

Výdrž a únava

Hrdinové mohou dobrovolně přijmout únavu ( ), aby mohli použít
některou ze schopností nebo aby se pohnuli o políčko navíc. Pokud
hrdina přijme únavu, jeho hráč si vezme odpovídající počet žetonů únavy
a položí je na tabulku svého hrdiny. Hrdina může při použití dovednosti
nebo pohybu přijmout nejvýše tolik únavy, kolik je jeho výdrž. Pokud
některý z herních efektů způsobí, že hrdina obdrží více únavy než je jeho
výdrž, místo nadbytečné únavy (nad svou výdrž) utrží zranění.
Nestvůry únavu nepoužívají, proto pokud nestvůra obdrží únavu, vždy
místo toho utrpí zranění.
Příklad: Tomil Vrtonožka má výdrž 5 a už během hry získal 4 body
únavy. Rád by použil svou schopnost „Jako stín“, ta však má cenu únavy
2 a Tomil nemůže dobrovolně překročit únavou svou výdrž. Proto tuto
schopnost nemůže použít. Později je Tomil zasažen schopností lady Elizy
Farrow „Kvílení“, která mu způsobí 2 body únavy. Tomil obdrží 1 únavu
a 1 zranění, protože druhá únava překročila jeho výdrž.

Léčba zranění a únavy

Jakmile hrdina utrpí zranění nebo získá únavu, jeho hráč si
vezme odpovídající počet žetonů zranění nebo únavy a položí
je na tabulku svého hrdiny. Pokud si hrdina v budoucnu
vyléčí zranění nebo únavu, hráč vezme odpovídající počet
žetonů zranění nebo únavy z tabulky svého hrdiny a vrátí je
do společné zásoby.
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Porážka

Jakmile hrdina nebo nestvůra utrží tolik zranění, kolik je její zdraví
(nebo i více), je poražen, resp. poražena. Poražená nestvůra se odstraní
z mapy a není dále ve hře, pokud není v almanachu dobrodružství
výslovně řečeno jinak. Pokud je poražen hrdina, je omráčen. Pokud je
hrdina poražen během svého tahu, jeho tah ihned končí.

Příklad boje

3

1

OMRÁČENÍ
Pokud je hrdina poražen, ihned obdrží únavu až do výše své výdrže
a zranění až do výše svého zdraví (pokud byl poražen jiným efektem). Jeho
hráč poté odstraní jeho figurku z mapy a nahradí ji jedním ze svých žetonů
hrdiny. Dále hráč odhodí všechny karty stavů, které hrdina měl a hráč
vládce zla ihned táhne jednu kartu vládce zla. Omráčený hrdina nemůže
používat efekty karet ani schopnosti, pokud není výslovně uvedeno jinak.

1
2

Hrdina nemůže utržit žádné další zranění nad hodnotu svého zdraví ani
žádnou únavu nad hodnotu své výdrže, ani když je omráčen. Omráčený
hrdina nemůže získat žádnou kartu stavu a je odolný proti všem
útokům a většině schopností hrdinů.

3

Políčko s omráčeným hrdinou se považuje za prázdné pro potřeby
pohybu ostatních figurek. Jinými slovy, jakákoli figurka může přejít
přes toto políčko nebo na něm zastavit a skončit svůj pohyb. Omráčený
hrdina také neblokuje výhled.

Prak

75
Neobvyklá zbraň
: +1 dosah, +1
: ochromení

1. Zvolte zbraň a cíl: Tomil se rozhodne
zaútočit. Ohlásí útok zbraní, kterou
je vybaven, což je zbraň na dálku (jak
naznačuje symbol na její kartě). Jelikož
jde o útok na dálku, Tomil si může jako
cíl útoku vybrat libovolné políčko ve
svém výhledu (viz „Výhled“ na straně 12).
Rozhodne se zaútočit na lorda zombii.

3. Zkontrolujte dosah: protože jde o útok na dálku, Tomil
musí hodit dostatečný dosah, aby cíl zasáhl. Začne počítat na
libovolném sousedícím políčku od svého hrdiny a sečte políčka
k cíli. Zjistí, že jeho cíl je vzdálen 3 políčka. Celkový dosah,
který mu padl při útoku, je 4, to mu stačí a cíl tedy zasáhl.
Prak

4

75
Neobvyklá zbraň
: +1 dosah, +1

2

: ochromení

Prak

75

Zásoba útoku

Zásoba obrany

Neobvyklá zbraň

4.Využijte přívaly energie:
Tomil má nyní možnost použít
získané v hodu na útok na aktivaci
schopností, které má. Jeho zbraň má
dvě schopnosti, „ : +1 dosah, +1
“ a „ : ochromení.“ Jelikož hodil
pouze jediný , rozhodne se ho
k útoku.
použít na přidání +1

5

: +1 dosah, +1
: ochromení

4
2. Hoďte kostkami: jakmile Tomil zvolí zbraň a cíl, vytvoří
svou zásobu útoku. Na kartě jeho zbraně jsou zobrazeny
kostky, které použije k útoku. Hráč vládce zla vytvoří svou
zásobu obrany. Protože jde o lorda zombii, podívá se na
spodní část karty nestvůry, která uvádí charakteristiku lorda.
Oba hráči současně hodí kostkami.
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Omráčení hrdinové

Nestvůry nemohou zaútočit ani jinak ovlivnit omráčené
hrdiny. Ostatní hrdinové mohou na omráčené hrdiny zacílit
pouze takové schopnosti a efekty, které jim léčí zranění. Pro
tento případ je žeton hrdiny považován za hrdinu, i když na
stejném políčku stojí jiná figurka.

–1

=3

5. Udělte zranění: Tomil nyní sečte všechna , která mu
padla při hodu na útok, včetně těch získaných ze schopnosti
přidávající k útoku. Jelikož hodil 3 a díky použití 1
přidal +1 k útoku, způsobil celkem 4 . Vládce zla spočte
všechny , které mu padly při hodu na obranu. Padl mu pouze
jediný , proto zruší 1 z útoku. Lord zombie tedy utrží 3 .
Není poražen, protože má zdraví 6. Vládce zla tedy vedle jeho
figurky položí 3 žetony zranění.

Pokud není omráčený hrdina vzkříšen jiným hrdinou, může ve
svém příštím tahu provést pouze jedinou akci a tou akcí musí být
vzpamatování se (viz „Vzpamatování se“ na straně 10).
Omráčenému hrdinovi mohou ostatní hrdinové stále léčit zranění, ať už
použitím schopnosti, lektvaru nebo akcí vzkříšení (viz „Vzkříšení“ na straně
10). Pokud je omráčenému hrdinovi vyléčeno alespoň jedno zranění, ihned
vymění svůj žeton zpět za figurku a v příštím tahu může hrát jako obyčejně.

Zvláštní stavy
Některé schopnosti a efekty mohou hrdinům a nestvůrám přivodit různé
zvláštní stavy, jako je např. otrava, nemoc, znehybnění nebo ochromení.
Navíc i některé útoky mají schopnost aktivovanou přívalem energie, která
může také přivodit zvláštní stav. Pokud takový útok způsobí alespoň 1
(po hodu na obranu), cíl získá uvedený zvláštní stav.
Pokud je hrdina zasažen zvláštním stavem, jeho hráč vezme odpovídající
kartu stavu a položí ji vedle tabulky svého hrdiny. Pokud je zvláštním
stavem zasažena nestvůra, vládce zla položí odpovídající žeton poblíž její
figurky. Abyste je nepřehlédli, jsou zvláštní stavy v textech na kartách
zvýrazněny tučně. Pravidla pro zvláštní stavy jsou podrobně popsána na
kartách stavů. Žádná figurka nemůže být současně ovlivňována stejným
zvláštním stavem vícekrát.

Atributy

: síla představuje fyzickou sílu postavy, houževnatost a její
schopnost překonávat fyzické překážky.

Výměna předmětů

Hrdinové si během akce pohyb mohou předávat karty předmětů, relikvií
a hledání. V průběhu pohybu může hrdina předat nebo dostat libovolný
počet karet předmětů, relikvií nebo hledání od hrdiny na sousedícím
políčku. Výměna předmětů nevyžaduje žádné body pohybu ani akci navíc.
Hrdina se však nově získanými předměty může stále vybavit až
na začátku svého příštího tahu. Hrdinové si mezi sebou nemohou
vyměňovat karty specializací (ani počáteční vybavení). Hrdina může
předat jinému hrdinovi kartu, aniž by od něj něco dostal na oplátku,
podobně může hrdina dostat kartu, aniž by sám nějakou dal.

Sbírání žetonů cílů

Některá dobrodružství mohou hrdinům nebo nestvůrám umožnit sbírat
žetony cílů. Figurka může sebrat žeton cíle ze sousedícího políčka nebo
z políčka, na kterém stojí, pomocí zvláštní akce. Žeton cíle se poté
umístí na tabulku hrdiny (pokud ho nese hrdina) nebo poblíž figurky
nestvůry (pokud ho nese nestvůra). Dokud figurka nese žeton cíle,
nikdo jiný ho nesmí sebrat. Figurka nesoucí žeton cíle ho může opět
položit na sousedící políčko pomocí zvláštní akce. Pokud je figurka
nesoucí žeton poražena, umístěte žeton na políčko poražené figurky. Od
té chvíle ho může opět zvednout kdokoli jiný.

Hrdinské činy

Každý hrdina má na své tabulce uveden unikátní hrdinský čin. Tuto
zvláštní mocnou schopnost lze využít jednou během střetnutí. Většina
hrdinských činů vyžaduje použití akce a je označena symbolem .
Každý hrdinský čin lze provést nejvýše jednou za střetnutí. Jakmile
hrdina provede svůj hrdinský čin, jeho hráč otočí tabulku svého hrdiny
lícem dolů, aby naznačil, že už svůj hrdinský čin použil. Na začátku
dalšího střetnutí otočí hráč tabulku svého hrdiny opět lícem nahoru,
aby mohl použít svůj hrdinský čin znovu.

Testy atributů

Hrdinové jsou v různých místech hry nuceni provést různé testy atributů.
Čtyři atributy hrdinů jsou uvedeny na tabulce každého hrdiny (viz „Popis
tabulky hrdiny“ na straně 7). Pro test atributu musí hráč současně hodit
jednu šedou a jednu černou kostku obrany. Aby hrdina v testu uspěl,
musí mu při tomto hodu padnout nejvýše tolik , kolik je hodnota
hrdinova atributu, který testuje. Pokud hodí více, v testu neuspěl. Karta
nebo schopnost, která test vyžaduje, také uvádí, co se stane, pokud hrdina
v testu uspěje nebo neuspěje.

: vědomosti představují vzdělání postavy, zkušenosti
a všeobecnou inteligenci.
: vůle charakterizuje duševní stav postavy, odhodlání
a sebekontrolu.
: všímavost odráží bystrost, ostražitost a vnímavost postavy.

Velitelé vládce zla mají na svých kartách atributy a mohou provádět testy
atributů stejně jako hrdinové. Běžné nestvůry ani lordi nestvůr tyto testy
provádět nemohou. Pokud má nestvůra nebo lord nestvůr provést test
atributů, automaticky v něm neuspěje. Nezapomeňte, že schopnosti, které
se týkají kostek obrany, nemohou být použity při testech atributů, pokud
není výslovně uvedeno jinak.
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Karty vládce zla

Karty vládce zla představují rozličné síly vládce
zla a prvek překvapení (většinou nepříjemného)
pro hrdiny. Balíček vládce zla tvoří 15
základních karet vládce zla. Během kampaně
nebo epické hry může vládce zla upravit
svůj balíček pomocí vylepšených karet (viz
„Používání zkušeností: vládce zla“ na straně 20).

Šílenství
UDÁLOST

Hraj tuto kartu ve svém
tahu při aktivaci nestvůry.
Tato nestvůra může
provést další akci útok
(navíc ke svým 2 běžným
akcím, z nichž může být
jedna také útok).

0
Na začátku svého tahu si hráč vládce zla dobere
do ruky jednu kartu vládce zla z balíčku. Své
karty v ruce drží přitom skrytě před hrdiny. Hráč vládce za hraní karet
zla nijak neplatí a není ani omezeno, kolik karet může ve svém tahu
zahrát.
Základní

Velká nestvůra při svém pohyb vstoupí pouze na pole, na kterém
skončí svůj pohyb. Jinými slovy, velká nestvůra se při pohybu „zmenší“
a pohybuje se jako běžná nestvůra a na konci pohybu se opět „zvětší“.
Pokud velká nestvůra vstoupí na políčko s terénem, tento terén na ni
má stejný vliv jako na běžnou nestvůru. Pokud velká nestvůra skončí
svůj pohyb na políčku s terénem, přes který nešla, nahlédněte do
pravidel pro konkrétní typ terénu, kde zjistíte, zda tento terén velké
nestvůry ovlivňuje, a pokud ano, jak je ovlivňuje.
Příklad pohybu velké nestvůry naleznete v rámečku „Pohyb velkých
nestvůr“ na straně 17.

Každá karta vládce zla určuje okamžik, ve kterém může být zahrána.
Dvě karty vládce zla se stejným názvem nelze zahrát na stejný cíl jako
důsledek stejné akce. Jakmile hráč vládce zla zahraje a vyhodnotí kartu
vládce zla, odhodí ji lícem nahoru na odhazovací balíček.
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Ohnivý dech: počínaje cílovým
políčkem veď cestu dlouhou celkem
4 políčka v libovolném směru
(směr se může měnit). Útokem jsou
zasaženy všechny figurky na této
cestě. Každá figurka hází na obranu
samostatně.

8

Ohnivý
Ohni
Oh
nivý
v ddech
vý
ech
ec

2

10

Přední strana (líc)
1.

7

Stínový drak

Stín: hrdina útočící na tuto nestvůru
ze sousedícího políčka musí zaplatit
1 , jinak útok mine.
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1 1

Zadní strana (rub)

Charakteristiky: na horní části karty jsou uvedeny
charakteristiky běžné nestvůry (rychlost, zdraví
a obrana). Na spodní části je totéž pro lorda dané
nestvůry.
Schopnosti: v této části jsou vypsány schopnosti
nestvůry. Ve žlutém rámečku nahoře jsou schopnosti
běžné nestvůry, v červeném rámečku dole jsou
schopnosti lorda.
Kostky: zde jsou symboly kostek, kterými nestvůra
hází na útok. Nad obrázkem jsou kostky běžné
nestvůry, pod obrázkem pod druhem nestvůry jsou
kostky lorda.

4.

Pokud nehrajete kampaň nebo epickou hru, používejte vždy pouze
karty nestvůr I. aktu.

Symbol typu útoku: tento symbol značí typ útoku
nestvůry (na blízko nebo na dálku).

5.

Druh nestvůry: na tomto místě je uveden druh
nestvůry.

Velké nestvůry

6.

Akt: římská číslice určuje, v jakém aktu se nestvůra
používá (v I. nebo II.).

7.

Výskyt: tyto symboly v horních rozích zadní strany
určují možný výskyt nestvůry.

8.

Pravidla schopností: zde jsou rozepsána podrobná
pravidla všech schopností nestvůry.

9.

Skupina nestvůr: tato část popisuje velikost skupiny
nestvůr podle počtu hrdinů ve hře (viz almanach
dobrodružství). Počet hrdinů představují šedé siluety
postav. Žlutý rámeček určuje počet běžných nestvůr ve
skupině a oranžový rámeček počet lordů.

Některé figurky nestvůr zabírají na mapě více než jedno políčko. Tyto
nestvůry se označují jako velké nestvůry. Při pohybu velké nestvůry
si vládce zla zvolí jedno políčko, na kterém nestvůra stojí, a z něj počítá
pohyb, jako kdyby nestvůra zabírala pouze toto vybrané políčko. Pokud
nestvůra skončí (nebo přeruší) svůj pohyb, vládce zla ji umístí na mapu
tak, aby stála svou libovolnou částí na políčku, na kterém skončila svůj
pohyb. Nestvůra může změnit svou orientaci vzhledem ke své počáteční
poloze, ale musí se celá vejít na mapu, jinak nemůže skončit (ani
přerušit) na daném políčku svůj pohyb. Pokud velká nestvůra přerušuje
pohyb, aby provedla akci, musí vládce zla vyhlásit její akci dříve, než
vrátí její figurku na hrací plán.
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Počet karet, které může mít vládce zla v ruce, není nijak omezen. Pokud
dojdou karty v balíčku, vládce zla jednoduše zamíchá odhozené karty
a vytvoří balíček nový.

Každý druh nestvůr ve hře se vyskytuje ve dvou variantách – běžné
nestvůry a lordi. Běžné nestvůry představují světlé figurky. Lordi jsou
mocnější nestvůry a představují je červené figurky. Na každé kartě
nestvůry najdete informace o běžných nestvůrách i o lordech.
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V některých dobrodružstvích může vládce zla odhazovat karty vládce zla
a aktivovat tak různé schopnosti. Vše je patřičně popsáno v almanachu
dobrodružství.

Nestvůry jsou hlavní zbraní vládce zla a nejdůležitějším nástrojem
pro plnění jeho cílů. Každý druh nestvůry má vlastní kartu nestvůry
s popisem. Nestvůry se umisťují a aktivují po skupinách. Velikost
skupin nestvůr je dána počtem hrdinů ve hře. Na každé kartě nestvůry
je uveden počet nestvůr ve skupině v závislosti na počtu hrdinů.
Všechny nestvůry jednoho druhu jsou považovány za součást
jedné skupiny nestvůr. Jakýkoli herní efekt, který ovlivní skupinu
nestvůr, ovlivní každou nestvůru v dané skupině.

1
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Pohyb velkých nestvůr

1.

Vládce zla právě zaútočil lordem ettinů na Tarhu
Černou vdovu. Poté se rozhodl pohnout ettinem.

2.

Ettin má rychlost 3, vládce zla si tedy vybere jedno
políčko, na kterém ettin stojí, a od něj odpočítá pohyb
3 políčka. Jakmile je ettin pryč, může přesunout svého
stínového draka na políčko sousedící s Tarhou.

3.

Stínový drak má také rychlost 3, vládce zla tedy opět
odpočítá 3 políčka od jednoho políčka, na kterém
stínový drak stojí (políčko si zvolí podle libosti). Nyní
je v rohu, kde stál dříve ettin, dost místa, drak tedy
skončí svůj pohyb hned vedle Tarhy Černé vdovy.

Popis karty nestvůry

Příklad: vládce zla se rozhodne ve svém tahu aktivovat skupinu zombií.
Poté, co pohne jednou figurkou zombie, zahraje na tuto figurku kartu
„Šílenství“, na které je napsáno: „Hraj tuto kartu ve svém tahu při
aktivaci nestvůry.“ Na stejnou nestvůru nesmí ve stejném tahu další kartu
„Šílenství“ zahrát . Nicméně může ve stejném tahu zahrát „Šílenství“ na
jinou zombii.

Nestvůry

2

Velitelé

Velitelé jsou mocné bytosti ovládané vládcem zla. V almanachu
dobrodružství je vždy uvedeno, zda má vládce zla k dispozici velitele.
Dále jsou zde případně uvedena pravidla, která pro něj platí. Na mapě
jsou velitelé představováni žetony, ale považují se pro potřebu všech
pravidel za figurky – včetně aktivace, pokud není výslovně uvedeno
jinak. Velitelé mají atributy a mohou provádět testy atributů stejně
jako hrdinové. Navíc mají podobně jako nestvůry na své kartě přímo
uvedené kostky, které používají při útoku nebo obraně. Každý velitel se
považuje za samostatnou skupinu nestvůr.

Popis karty velitele
1
2

Díky některým schopnostem hrdinů nebo karet
specializací mohou hrdinové získat pod svou
kontrolu nestvůru, které se říká pomocník.
Pomocníci jsou na mapě znázorněni žetony
a pokud není řečeno jinak, nelze na ně zaútočit (viz
„Pomocníci považovaní za figurky“ na straně 18).

4
5

Hráč hrdiny může aktivovat každého pomocníka, kterého jeho hrdina
ovládá, jednou ve svém tahu (dříve nebo později, než jeho hrdina
provede své akce). Aktivace pomocníka nevyžaduje žádnou akci, avšak
nesmí žádnou jinou akci přerušit. Hráč si musí vždy zvolit, zda jako
prvního aktivuje pomocníka nebo hrdinu. Každopádně mohou být oba
aktivováni během jednoho tahu.
Pomocník může při své aktivaci provést akci pohyb stejně jako hrdina.
Pro pohyb pomocníka se každý zvláštní terén (kromě překážek)
považuje za vodu. Pomocník může při své aktivaci provádět případně
další akce, které má popsány na své kartě. Tyto akce může (pokud
není výslovně uvedeno jinak) provést navíc ke svému pohybu a může
jimi i přerušit pohyb, podobně jako hrdinové. Pokud nejsou na kartě
pomocníka uvedeny žádné další akce, může se ve svém tahu pouze
pohnout až o svou rychlost.
Políčko s pomocníkem neblokuje výhled ani pohyb, pokud není na jeho
kartě výslovně uvedeno jinak. Jakákoli figurka může skončit svůj pohyb
na políčku, na kterém stojí pomocník. Podobně může i pomocník
skončit svůj pohyb na políčku obsazeném figurkou.
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Líc (přední strana)

Žeton

pomocníka

1
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Sir Alric Farrow
Nehybnost: tato nestvůra může
ignorovat všechny herní efekty, které
ji mohou donutit k pohybu.
Přetlačení: Sir Alric Farrow
provede akci pohyb. Pokaždé,
když vstoupí na políčko sousedící
s hrdinou, může provést test .
Pokud uspěje, může si vyměnit
políčko s tímto hrdinou a hrdina
navíc získá 1 .

8

7
Rub (zadní strana)

1.

Jméno: zde je vytištěno jméno velitele.

2.

Atributy: na tomto místě jsou uvedeny atributy
velitele (síla, vědomosti, vůle a všímavost).

3.

Schopnosti: zde jsou vypsány všechny schopnosti
velitele.

4.

Charakteristiky: zde jsou všechny charakteristiky
velitele (rychlost, zdraví a obrana). Tyto charakteristiky
se mění s počtem hráčů (ty představují šedé siluety).

5.

Symbol typu útoku: tento symbol značí typ útoku
velitele (na blízko nebo na dálku).

6.

Kostky: zde jsou symboly kostek, kterými velitel hází
na útok.

7.

Akt: římská číslice určuje, v jakém aktu se velitel
používá (v I. nebo II.).

8.

Pravidla schopností: zde jsou rozepsána podrobná
pravidla všech schopností velitele.

Příklad: ve svém tahu Tarha Černá vdova aktivovala svou oživlou
mrtvolu před svou aktivací. Přesune oživlou mrtvolu o tři políčka (má
rychlost 3) a zaútočí na barghesta. Poté se teprve aktivuje Tarha samotná.
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POMOCNÍCI POVAŽOVANÍ ZA FIGURKY
Někteří pomocníci, jako je oživlá mrtvola, se považují za figurky (jak
je také uvedeno na kartě pomocníka). Tito pomocníci blokují výhled
i pohyb a pro potřeby pohybu hrdinů se považují za spřátelené figurky.
Nestvůry na tyto pomocníky mohou zaútočit, hrdinové je mohou ovlivnit
svými schopnostmi a vládce zla na ně může cílit efekty svých karet stejně
jako na hrdiny. Podobně jako nestvůry však vždy selžou v testu atributů.
Na rozdíl od běžných pomocníků působí na tyto pomocníky při pohybu
běžné efekty terénu a navíc mohou být i ovlivněni zvláštními stavy. Když
je pomocník považovaný za figurku poražen, odstraňuje se z mapy.

Terén

Některá políčka na mapě mohou být označena barevným okrajem. Tato
políčka určitým způsobem ovlivňují hru. Občas je barevným okrajem
ohraničeno více políček, v takovém případě má každé políčko uvnitř
ohraničení uvedené vlastnosti. Příklady takto zvýrazněných políček jsou
na obrázcích níže. Na některých mapových dílech mohou být různé
další kresby, které však nemají žádný vliv na hru. Všechna políčka na
mapě, která nemají barevně zvýrazněný okraj, se považují za běžný terén
nezávisle na obrázku, který na políčku je.

Překážky

Překážky jsou označeny červeným okrajem.
Tato políčka se považují za blokovaná, blokují
pohyb i výhled.

Voda

Vodní políčka jsou označena modrým okrajem.
Vstup na vodní políčko stojí 2 body pohybu
(dvojnásobek oproti běžnému políčku). Pokud
figurka nezaplatí 2 body pohybu, nesmí na
vodní políčko vstoupit. Pokud na políčku
sousedícím s vodou skončí svůj pohyb velká
nestvůra, může být umístěna i přímo na vodu
bez dalšího postihu.

Jáma

Jámy jsou označeny zeleným okrajem. Pokud
figurka vstoupí do jámy, spadne do ní, utrží
2 zranění a její tah končí. Figurka v jámě má
výhled pouze na políčka sousedící s jámou
a pouze figurky na sousedících políčkách mají
výhled do jámy. Pokud je figurka v jámě,
může provést pouze zvláštní akci vylezení
z jámy. Jakmile tuto akci provede, umístí hráč svou figurku na
nejbližší sousedící políčko s jámou dle své volby. Figurky nemohou
přes jámu přeskočit. Velké nestvůry jsou jámou ovlivněny pouze
tehdy, pokud všechna políčka, na kterých skončí svůj pohyb,
jsou jáma.

Dobrodružství

V almanachu dobrodružství naleznete celkem 20 dobrodružství. 16
z nich je možné hrát samostatně jako jediné herní sezení. Zvláštní
dobrodružství Mezihra a Finále lze hrát pouze jako součást kampaně
(viz „Kampaň“ na straně 19) a nejsou určena pro samostatné hraní.
Každé dobrodružství popisuje unikátní mapu a pravidla, která při
něm platí. Některá dobrodružství obsahují několik částí nazývaných
střetnutí. Každé střetnutí v rámci jednoho dobrodružství má vlastní
mapu, pravidla i cíle. Cíle jsou vždy uvedeny pro hrdiny i pro vládce
zla. Jakmile jedna strana splní své cíle, dobrodružství se ihned přesunuje
do dalšího střetnutí nebo končí, pokud jste hráli poslední střetnutí.
Pokud přecházíte z jednoho střetnutí do dalšího, proveďte následující:
• Hrdinové si ponechají veškerá zranění, která utržili v předchozím
střetnutí.
• Hrdinové odhodí veškerou únavu, kterou získali v předchozím
střetnutí.
• Hrdinové si ponechají všechny karty stavů, které získali v předchozím
střetnutí.
• Každý hráč hrdiny otočí tabulku svého hrdiny lícem nahoru (aby
mohl provést hrdinský čin).
• Hrdinové si ponechají karty hledání, otočené karty zůstanou otočeny.
• Každý omráčený hrdina může ihned provést akci vzpamatování se.
• Hráč vládce zla si nechá své karty vládce zla, které má právě v ruce.
• Hráči sklidí mapu pro předchozí střetnutí a připraví mapu pro
následující střetnutí.
Poslední střetnutí ukončí celé dobrodružství, jakmile jedna strana splní
své vítězné podmínky.

Hra dvou hráčů

Při hře dvou hráčů ovládá hráč hrdinů dva hrdiny současně. Každý
hrdina hraje svůj tah nezávisle a je považován za samostatného hrdinu,
jako kdyby ho ovládal jiný hráč. Jediný rozdíl je v tom, že veškerá
rozhodnutí za oba hrdiny provádí stejný hráč.

Zlatá pravidla

Ve hře platí několik zásadních pravidel, která byste měli mít
stále na paměti. Jsou to tato:
•

Láva

Políčka s lávou mají žlutý okraj. Pokud figurka vstoupí na políčko
s lávou, utrží 1 zranění. Pokud figurka skončí
svůj tah na políčku s lávou, je poražena. Pokud
je takto poražen hrdina, položte jeho žeton
na nejbližší volné políčko (ne lávu) od místa,
na kterém byl poražen. Velké nestvůry jsou
poraženy pouze tehdy, pokud všechna políčka,
na kterých stojí, jsou láva.
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Mnoho pravidel uvedených v almanachu
dobrodružství u konkrétních dobrodružství
je v přímém rozporu s pravidly hry. Pravidla
z almanachu dobrodružství mají v takovém případě
přednost před pravidly z této příručky. Navíc některé
karty a schopnosti mohou odporovat pravidlům
v této příručce a almanachu dobrodružství.
V takovém případě mají pravidla z karet a schopností
přednost jak před almanachem dobrodružství, tak
před touto příručkou.

•

Mohou nastat spory o pořadí událostí, pokud chce
více hráčů reagovat na danou situaci. V takovém
případě vždy o pořadí rozhodne aktivní hráč (tedy
hráč, který je právě na tahu).

•

Hráči nejsou omezeni počtem žetonů zranění, únavy
ani stavů přítomných ve hře. Pokud tyto žetony
dojdou, použijte vhodnou náhradu jako jsou korálky,
mince nebo něco podobného.

Pokročilá pravidla

Nyní již znáte všechna základní pravidla hry Descent: výpravy do
temnot a můžete se pustit do hraní hry. Následující kapitoly popisují
pokročilé rozšiřující prvky této hry jako jsou epická hra a kampaň.

Epická hra

Tato volitelná pravidla umožňují zapojit do hry mocné pokročilé karty
specializací, předmětů a karty vládce zla bez nutnosti hrát kampaň.
Pokud použijete tuto možnost, musí se všichni hráči po výběru
dobrodružství shodnout na nastavení úrovně moci (viz níže). Pravidla
pro používání zkušeností naleznete v kapitole „Používání zkušeností“ na
straně 20.
Základní úroveň: proveďte normální přípravu hry.
Pokročilá úroveň: každý hrdina obdrží 3 body zkušenosti pro nákup
pokročilých karet specializací a 150 zlatých pro nákup karet předmětů
I. aktu (hráči si mohou vybrat karty dle své volby a předávat si
zlaťáky). Vládce zla obdrží 4 body zkušeností pro nákup pokročilých
karet vládce zla.
Mistrovská úroveň: každý hrdina obdrží 6 bodů zkušenosti pro nákup
pokročilých karet specializací a 250 zlatých pro nákup karet předmětů
I. nebo II. aktu (hráči si mohou vybrat karty dle své volby a předávat si
zlaťáky). Vládce zla obdrží 8 bodů zkušeností pro nákup pokročilých
karet vládce zla. Navíc používá karty nestvůr a velitelů II. aktu.

Kampaň

Tato kapitola popisuje pravidla pro hraní více dobrodružství za sebou,
která tvoří souvislou kampaň.

Přehled kampaně

Dvě nevelká baronství Rhynn a Carthridge leží na hranicích Terrinothu,
daleko od Svobodných měst. Baron Greigory, lenní pán města Arhynnu
a přilehlých zemí tvořících Rhynn, často hostil svého starého přítele
a spojence barona Zachariáše, a obě baronství si navzájem pomáhala
v dobrých i zlých časech. Avšak nyní jsou obě baronství v ohrožení, neboť
v okolních lesích a horách se shlukují nestvůry a zdají se být cílevědomější
a organizovanější než kdy dříve. Povstal nový vládce zla, podlý a nebezpečný
nepřítel, který skryt ve stínech ovládá a manipuluje událostmi, aby naplnil
svůj důmyslný plán. Pokud nebude zastaven, baronství Rhynn a Carthridge
upadnou do temnot a zbytek Terrinothu je bude brzdy následovat. Naštěstí
právě míří do Arhynnu malá skupina dobrodruhů...
Tuto hru můžete hrát také jako souvislé tažení v průběhu více herních
sezeních. Kampaň sleduje putování skupiny hrdinů, kteří se rozhodli
postavit podlému zlu v průběhu několika dobrodružství. Po každém
dobrodružství získají hrdinové i vládce zla odměnu (jako jsou předměty,
dovednosti, karty vládce zla nebo relikvie) založenou na jejich
úspěšnosti v průběhu dobrodružství, která jim pomůže v budoucnu.
Celá kampaň se hraje v průběhu dvou aktů a směřuje do dramatického
a napínavého finále, ve kterém se určí definitivní vítěz celé hry!
V této základní hře naleznete kampaň „Runa stínů“, která je podrobně
popsána v almanachu dobrodružství. Kompletní kampaň se skládá
z devíti dobrodružství a její odehrání zabere přibližně 20 hodin.

Zahájení nové kampaně

Před začátkem nové kampaně si musí hráči rozdělit role. Jeden z nich
bude představovat vládce zla, ostatní se chopí rolí hrdinů. To se nijak
neliší od základní hry, která je popsána na straně 4, s následujícími
výjimkami. Je nutné si uvědomit, že volba rolí je neměnná po celou
délku kampaně. Ujistěte se, že jsou všichni hráči spokojeni se svou
volbou, protože výběr hrdinů a specializací je možný pouze při zahájení
nové kampaně. Pokud se hráči na svých rolích neshodnou, určete je
náhodně.
Nová kampaň začíná na základní úrovni. Hrdinové mají k dispozici
pouze základní dovednosti a počáteční vybavení své specializace a vládce
zla používá pouze základní karty vládce zla. Na rozdíl od přípravy běžné
hry ale nevracejte zbývající karty vybraných specializací do krabice.
Hráči si je nechají položené lícem před sebou a v průběhu kampaně si
z nich budou vybírat nové dovednosti.

BALÍČEK KARET PŘEDMĚTŮ
Na začátku nové kampaně rozdělte balíček karet předmětů na dvě
hromádky: I. akt a II. akt. Karty pro II. akt vraťte do krabice. Nebudou
potřeba, dokud se kampaň neposune do II. aktu (viz „II. akt“ na straně 22).

NESTVŮRY A VELITELÉ
Na začátku nové kampaně rozdělte balíček karet nestvůr a velitelů
na dvě hromádky: I. akt a II. akt. Karty pro II. akt vraťte do krabice.
Budete je potřebovat, až se kampaň posune do II. aktu (viz „II. akt“ na
straně 22).

MAPA KAMPANĚ
Na zadní straně almanachu dobrodružství je nakreslena mapa zemí,
kde se kampaň odehrává. Každé dobrodružství je označeno na mapě
a spojeno cestami, které mohou hrdinové použít k pohybu. Na každé
cestě je symbol, který určuje, jaké události se přihodí při putování po
této cestě (viz „Cestování“ na straně 22).

Dobrodružství v kampani

Jakmile si hráči zvolí role, hrdiny a specializace, připravte podle
almanachu dobrodružství první dobrodružství kampaně nazvané „První
krev“. Jedná se o krátké a relativně lehké dobrodružství, které je ideální
pro nové hráče k seznámení se hrou. Toto první dobrodružství a každé
další se hraje stejně jako v základní hře, pouze s několika výjimkami. Po
odehrání každého dobrodružství získají hráči odměnu, za kterou mohou
upravit nebo vylepšit svého hrdinu nebo balíček karet.

Konec herního sezení

Odehrání celé kampaně zabere přibližně 20 hodin času,
proto se kampaň hraje v průběhu několika sezení. Jakmile
hráči skončí jedno herní sezení, zaznamenají všechny
důležité informace do tabulky kampaně (viz „Záznam
hry“ na straně 21). Ideální čas pro konec herního sezení
je po dokončení kroku nákupu ve fázi kampaně (viz „Fáze
kampaně“ na straně 20).
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Fáze kampaně

Po dokončení každého dobrodružství nastává fáze kampaně, ve
které mohou hráči vylepšit své hrdiny a připravit se na následující
dobrodružství. Je důležité si uvědomit, že se mnoho dobrodružství
skládá ze dvou střetnutí a mezi nimi fáze kampaně nenastává. Ve fázi
kampaně mohou všichni hráči utratit získané body zkušenosti za nové
schopnosti. Hrdinové mohou také navštívit trh v Arhynnu a nakoupit
nové vybavení. Ve fázi kampaně proveďte následující kroky v uvedeném
pořadí.
1. Zlaťáky z karet hledání: sečtěte množství nalezeného zlata ze všech
karet hledání, které hrdinové v průběhu dobrodružství získali (i když
kartu hledání použili). Poté vraťte všechny karty hledání zpět do
balíčku (i když hrdinové nepoužili jejich schopnosti). Předpokládá
se, že hrdinové v Arhynnu své nově získané poklady prodali.
2. Úklid: všichni hrdinové si vyléčí všechna svá zranění a odhodí veškerou
únavu. Vládce zla zamíchá své karty v ruce a odhazovací balíček zpět
do hromádky karet vládce zla. Všechny karty stavů odhoďte, všechny
efekty přestávají účinkovat, rozložte mapu a ukliďte všechny pozůstatky
z minulého dobrodružství, abyste mohli připravit nové.
3. R
 ozdělení odměn: hráč vládce zla a každý hráč hrdiny obdrží 1
bod zkušenosti, nezávisle na tom, kdo v dobrodružství zvítězil (jak
je uvedeno v almanachu dobrodružství). Vítěz dobrodružství získá
navíc odměnu, která je uvedena v almanachu dobrodružství. Veškeré
získané nebo použité body zkušenosti vždy zapište do tabulky
kampaně.
4. P
 oužití zkušeností: hráči mohou utratit libovolné získané body
zkušenosti, které do této chvíle získali. Za ně si mohou hrdinové
nakoupit nové dovednosti a vládce zla nové karty.
5. Nákup: hráči hrdinů mohou utratit zlaťáky, které získali, a koupit za
ně karty předmětů (viz „Nakupování“ na straně 20).
6. V
 ýběr dalšího dobrodružství: vítěz předchozího dobrodružství
vybere jedno z dostupných dobrodružství, které se bude hrát jako
další (viz „Výběr dalšího dobrodružství“ na straně 21).
7. Příprava dobrodružství: začněte připravovat nové dobrodružství
podle běžných pravidel. Nezapomeňte zamíchat balíček karet vládce
zla spolu s případnými novými kartami.
8. Cestování: hrdinové cestují do nové lokace s dobrodružstvím a poté
začnou hrát další dobrodružství (viz „Cestování“ na straně 22).

POUŽÍVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ
Jakmile hrdinové dokončí dobrodružství, získají body zkušenosti (ZK),
které představují zkušenosti získané během cest. Jak hrdinové postupně
sbírají zkušenosti, stávají se mocnějšími a mají přístup k novým
(a silnějším) dovednostem. Moc vládce zla však roste také a i on se ze
svých zkušeností učí novým podlým trikům, získává smrtící kouzla
a rozvíjí své špinavé triky a pasti.
Na konci dobrodružství získá každý hráč jeden bod zkušenosti – viz
popis v kapitole „Rozdělte odměnu“. V průběhu fáze kampaně může
každý hráč utratit body zkušenosti, které získal, a nakoupit za ně
vylepšení. Za zkušenosti poněkud jinak nakupují hrdinové a jinak
vládce zla. Body zkušenosti nelze převádět – hrdinové nemohou
dát dohromady získané body zkušenosti a nakoupit jednu mocnou
schopnost pro jednoho z nich.
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POUŽÍVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ: HRDINOVÉ
Hrdinové mohou utratit body zkušeností za nákup nových dovedností
ze svých balíčků specializací. V každém balíčku specializace je počáteční
základní dovednost, která je zdarma. Za ostatní dovednosti musí
hrdina zaplatit tolik zkušeností, kolik je znázorněno na příslušné kartě
v pravém horním rohu. Pokud chce hrdina koupit novou dovednost,
zaplatí tolik bodů zkušeností, kolik je uvedeno na kartě specializace
(zaznamenejte to do tabulky kampaně) a nakoupenou kartu položí vedle
tabulky svého hrdiny. Novou dovednost může používat v budoucnu ve
všech dalších dobrodružstvích.
Pokud hráči nechtějí, nemusejí utrácet žádné zkušenosti nebo mohou
utratit jen část bodů. Mohou si získané zkušenosti nechat a využít je
v některé z příštích fází kampaně. Hrdina může v jedné fázi kampaně
nakoupit tolik dovedností, na kolik mu stačí získané zkušenosti.

POUŽÍVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ: VLÁDCE ZLA
Vládce zla může podobně jako hrdinové utrácet získané zkušenosti za
nákup mocnějších schopností – může nakupovat nové karty do svého
balíčku karet vládce zla. Pokud vládce zla nakoupí novou kartu, přidá
ji do svého balíčku a odečte si zaplacené zkušenosti (zaznamenejte to
do tabulky kampaně). Karty, které vládce zla nekoupil, vraťte zpět do
krabice, aby se nepomíchaly s balíčkem vládce zla.
Vládce zla může nakoupit vylepšení karet ze tří různých kategorií:
válečnictví, záškodnictví a čarodějnictví. V každé kategorii jsou
vylepšení tří úrovní (jako např. „válečnictví I“ nebo „čarodějnictví III“).
Karty úrovně I stojí 1 bod zkušenosti, úrovně II stojí 2 body zkušenosti
a karty úrovně III stojí 3 body zkušenosti. Karty úrovně I jsou volně ke
koupi vždy. Aby mohl vládce zla koupit kartu úrovně II, musí už mít
nakoupeny dvě karty úrovně I stejné kategorie. Aby mohl vládce
zla koupit kartu úrovně III, musí už mít v balíčku alespoň 3 karty
stejné kategorie (v libovolné kombinaci úrovní I a II). Vládce zla může
nakupovat karty z libovolných kategorií. Univerzální karty jsou pak
volně ke koupi vždy.

karty předmětů pro daný akt hry. Karty pro I. akt se používají, dokud
hrdinové nedokončí Mezihru, poté se hra přesune do II. aktu (viz „II.
akt“ na straně 22).
Hráči hrdinů mohou nakoupit tolik předmětů, na kolik jim vystačí
zlaťáky (nemusí kupovat žádný předmět, pokud nemají zájem o právě
odhalené karty).

Příklad: Šimon, Jonáš, Jáchym a Matouš jsou hráči hrdinů. Během fáze
kampaně se rozhodnou nakupovat. Zamíchají balíček karet předmětů I.
aktu a vyloží z něj pět předmětů: koženou zbroj, prak, železnou válečnou
sekeru, železný oštěp a talisman pro štěstí. Hrdinové se společně rozhodli
koupit železnou válečnou sekeru (100 zlaťáků), koženou zbroj (75 zlaťáků)
a talisman pro štěstí (100 zlaťáků). Dohromady odečtou ze své zásoby
275 zlaťáků a poznačí to na tabulce kampaně. Pak si vezmou nakoupené
předměty a rozdělí si je mezi sebou.

✔

První krev

✔

Tlustý goblin
Zásobárna
nestvůr

Ledový dráp

Daerionova tvrz
Čepel úsvitu

Znesvěcená hrobka

Kardinál v nesnázích
Vytrvalost živlů

Rituál stínů

Maškarní bál
Krev hrdinů

✔

✔

Dvojice sošek

Okřídlená smrt

Drak mění
strany

Drak povstává

Mezihra 1

Hrobka stínů

Mezihra2

Odhalení zla

Finále 1

Osvobození Gryvorna

Finále 2

Muž, jenž se chtěl stát králem

✔

Tabulka kampaně Runa stínů

PRODEJ KARET PŘEDMĚTŮ

Ve hře naleznete svazek tabulek kampaně, do kterých si
můžete zaznamenávat postup v kampani „Runa stínů“.

Prodané karty předmětů zamíchejte zpět do balíčku odpovídajícího
aktu. Počáteční vybavení vraťte zpět do krabice, nebude se během této
kampaně už dále používat. Relikvie nelze prodávat.

Jakmile hráči dokončí dobrodružství, poznamenají do tabulky,
kdo zvítězil. Všechna dobrodružství I. aktu vždy odpovídají
dvěma dobrodružstvím II. aktu a vítěz v I. aktu určí, která
z dobrodružství II. aktu si lze vybrat. Dobrodružství II. aktu,
která jsou uvedena na levé straně tabulky kampaně jsou
k dispozici, pokud v odpovídajícím dobrodružství I. aktu zvítězí
hrdinové. Dobrodružství II. aktu, která jsou uvedena na pravé
straně tabulky kampaně jsou k dispozici, pokud v odpovídajícím
dobrodružství I. aktu zvítězí vládce zla. Pokud nebylo některé
dobrodružství I. aktu odehráno, je vždy k dispozici odpovídající
pravé dobrodružství II. aktu (jako kdyby zvítězil vládce zla).

Hrdinové mohou při nakupování na tržišti své předměty také
prodat. Za každou prodanou kartu předmětu získají polovinu její
ceny (zaokrouhleno dolů na nejbližší násobek 25 zlaťáků). Počáteční
vybavení mohou prodat také za cenu 25 zlaťáků za kus.

VÝMĚNA PŘEDMĚTŮ
Během fáze kampaně si mohou hrdinové volně vyměňovat karty
předmětů mezi sebou. To mohou provádět kdykoli až do začátku
dalšího dobrodružství. Během cestování předměty vyměňovat nesmí.
Poznámka: hrdinové si nesmí vyměňovat počáteční vybavení (karty
specializací). Tyto karty však mohou prodat, jak je uvedeno výše.

Před každým dobrodružstvím (ale ne před každým střetnutím) může
vládce zla dočasně odebrat některé karty ze svého balíčku, aby byl
balíček vhodnější pro určitou strategii. Karty odebere skrytě, aby je
hrdinové neviděli. Vždy však musí mít v balíčku alespoň 15 karet.
Odebrané karty ponechá stranou po celou dobu dobrodružství. Po jeho
skončení vrátí dočasně odebrané karty zpět do svého balíčku.

Jakmile hráči dokončí utrácení zkušeností a nákupy, vyberou další
dobrodružství. Ve většině případů vybírá předchozí vítěz jedno
z dostupných dobrodružství (viz „Záznam hry“ na straně 21).
Dobrodružství jsou rozdělena mezi I. a II. akt a hráči mohou vybrat
dobrodružství pouze z aktuálního aktu. Jedna kampaň se skládá
z následujících dobrodružství:

NAKUPOVÁNÍ

• Úvod

Kromě bodů zkušenosti získávají hráči i zlaťáky, což je druhá nejčastější
cesta k vyšší moci a síle. Hrdinové získávají zlaťáky z karet hledání
získaných v průběhu dobrodružství a v některých dobrodružstvích také
jako odměnu za vítězství.

• Mezihra

Po každém dobrodružství navštíví hrdinové tržiště v Arhynnu a mohou
si vybrat z místní nabídky. Zamíchejte karty předmětů a odhalte
jednu kartu předmětu za každého hrdinu ve hře plus jednu kartu
navíc (viz „Popis karty předmětu“ na straně 11). Vždy používejte

Runa stínů
Úvod

Koupené karty se poté přesunou mezi předměty, které nese některý
z hrdinů. Hráči poté odečtou utracené zlaťáky a zaznamenají je na
tabulku kampaně. Jakmile hrdinové dokončí nákup, zamíchejte karty,
které nekoupili, zpět do balíčku karet předmětů daného aktu.

Pokud vládce zla nechce, nemusí utrácet žádné zkušenosti nebo může
utratit jen část zkušeností. Může si získané zkušenosti nechat a využít je
v některé z příštích fází kampaně. Vládce zla může v jedné fázi kampaně
nakoupit tolik karet, na kolik mu stačí získané zkušenosti.

Všechny zlaťáky patří všem hrdinům dohromady, což znamená, že mají
jednu zásobu zlaťáků, ze které mohou společně nakupovat vybavení.
Hráči hrdinů si poté mohou rozdělit nakoupené vybavení, jak chtějí.
Pokud hrdinové nechtějí, nemusí utrácet žádné zlaťáky nebo mohou
utratit jen část zlaťáků. Mohou si získané zlaťáky nechat a využít je
v některé z příštích fází kampaně.

Záznam hry

ZVOLTE DALŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ

• Tři dobrodružství I. aktu

Příklad: výše zobrazená tabulka kampaně zobrazuje probíhající
kampaň, která je právě ve II. aktu. Vládce zla právě vybírá další
dobrodružství ve fázi kampaně. Jelikož hrdinové vyhráli v I. aktu
„Tlustého goblina“, je v II. aktu k dispozici „Ztracená zbrojnice“,
avšak „Ledový dráp“ si vybrat nelze..
Mezihra a finále se určí podle toho, kolikrát hrdinové a vládce
zla zvítězili v průběhu I. a II. aktu (viz „Mezihra“ a „Finále“
na straně 22).
Mezi jednotlivými herními sezeními by měli hráči své herní
součásti uložit do plastových sáčků tak, aby zůstaly roztříděné.
Pokud si každý hráč uschová své karty a žetony do sáčku,
nemusí si pamatovat, jaké karty jsou právě ve hře a kdo si
nakoupil jaké vylepšení a předměty.

• Tři dobrodružství II. aktu
• Finále

Jakmile si vyberete dobrodružství, připravte ho a odehrajte podle
pravidel v almanachu dobrodružství. Po něm bude následovat další fáze
kampaně, ve kterém si zvolíte další dobrodružství.
V kampani „Runa stínů“ je dvakrát tolik dobrodružství ve II. aktu
než v I. aktu. Vítěz každého dobrodružství v I. aktu určí, jaké
dobrodružství II. aktu je k dispozici (viz „Záznam hry“ na straně 21).
Proto je nutné vždy označit, kdo v dobrodružství zvítězil. Pokud
některé z dobrodružství v I. aktu neodehrajete, je vždy k dispozici
odpovídající dobrodružství II. aktu na pravé straně tabulky
kampaně (jako kdyby zvítězil vládce zla).
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CESTOVÁNÍ
Aby mohli hrdinové hrát další dobrodružství, musí k němu cestovat.
Při cestování se podívejte na mapu kampaně na zadní straně almanachu
dobrodružství. Jakmile připravíte další dobrodružství, musíte odehrát
cestování. Hrdinové vždy začínají cestování v Arhynnu a musí dojít
k místu následujícího dobrodružství na mapě souvislou cestou. Jakmile
hráči dokončí dobrodružství, předpokládá se, že cestují zpátky do
Arhynnu opatrně a beze spěchu, proto není nutné cestování vyhodnotit.
Před cestováním si může vládce zla upravit svůj balíček. Poté si táhne
počáteční karty zla – jednu za každého hrdinu. Tyto karty se během
cestování nehrají, ale mohou být ovlivněny určitými událostmi. Tyto
karty jsou počáteční karty vládce zla pro následující dobrodružství,
proto na jeho začátku netáhne žádné další.
Místo každého dobrodružství je znázorněno na mapě a je spojeno
s ostatními místy cestami, na kterých mohou být symboly událostí.
Pokud hráči na cestě narazí na symbol události, musí zastavit. Pro každý
symbol události, na kterém takto zastaví, vytáhne vládce zla jednu kartu
události a vyhodnotí odstavec, který odpovídá symbolu události, na
kterém hrdinové právě stojí. Pokud není k danému symbolu uvedena
žádná událost, kartu odhodí a hrdinové mohou pokračovat, jinak musí
událost nejprve zcela vyhodnotit. Některé události mohou obsahovat
volbu pro hrdiny – v takovém případě se musí na volbě všichni
hrdinové shodnout. Veškeré zranění, únava a zvláštní stavy, získané při
cestování, hrdinům zůstanou do následného dobrodružství.
Příklad: hrdinové cestují do dobrodružství Daerionova tvrz. První symbol
události, který potkají, je symbol cesty. Vládce zla táhne kartu události
a vyhodnotí odstavec odpovídající symbolu cesty. Poté kartu události odhodí
a hrdinové putují dále. Následující symbol je opět cesta. Vládce zla táhne
kartu události a vyhodnotí odstavec odpovídající symbolu cesty. Poté kartu
odhodí. Hrdinové dorazili podle mapy do svého cíle a cestování tedy končí.

Relikvie

Relikvie jsou mocné a unikátní předměty, které jsou svázány s danou
kampaní. Kromě následujících výjimek platí pro relikvie všechna
běžná pravidla pro předměty. Relikvie nepatří mezi karty předmětů,
nelze je tedy nakoupit ani prodat, lze je získat pouze jako odměnu
z dobrodružství nebo nějakým zvláštním pravidlem.
Karty relikvií jsou oboustranné – jedna strana je určena pro hrdiny
a druhá strana pro vládce zla. Pokud získají relikvii hrdinové, položí
ji na stůl stranou určenou pro hrdiny nahoru a využívají ji stejně jako
kartu předmětu. Pokud získá relikvii vládce zla, položí ji stranou pro
vládce zla nahoru.
Relikvii vládce zla může nést jakýkoli velitel a to je jediný způsob, jak ji
může vládce zla použít. Pokud v dobrodružství žádný velitel není nebo
se vládce zla rozhodne relikvii nepoužít (viz dále), nemůže schopnosti
relikvie nijak využívat. Každý velitel může nést pouze jedinou relikvii.
Během přípravy každého dobrodružství si vládce zla zvolí, jakou relikvii
každý z jeho velitelů ponese (nemusí nést žádnou). Vybranou relikvii
položí vedle karty svého velitele. Pokud relikvii žádný velitel neponese,
nechá ji položenou stranou vedle balíčku karet zla a její schopnosti
se v daném dobrodružství nepoužijí. Pokud je velitel nesoucí relikvii
poražen, schopnosti relikvie se po zbytek dobrodružství nepoužívají (ale
relikvii si ponechá vládce zla).

Mezihra

Mezihra je zvláštní dobrodružství, které propojuje I. a II. akt
kampaně. Považuje se za dobrodružství I. aktu. Jakmile dokončíte
tři dobrodružství I. aktu, musíte si jako další dobrodružství vybrat
mezihru.
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Ve hře jsou dvě různé mezihry. Pokud hrdinové zvítězili alespoň
ve dvou dobrodružstvích I. aktu (úvod se nepočítá), musí si hráči
zvolit jako mezihru „Hrobku stínů“. Pokud vládce zla zvítězil alespoň
ve dvou dobrodružstvích I. aktu (úvod se nepočítá), musí si hráči
zvolit jako mezihru „Odhalení zla“. Detaily naleznete v almanachu
dobrodružství.
Kromě výjimek zmíněných zde a v almanachu dobrodružství se mezihra
hraje jako běžné dobrodružství. Obvykle má mezihra pouze jedno
střetnutí.

II. akt

Jakmile hráči dokončí mezihru, začne II. akt. Od této chvíle si hráči
vybírají pouze mezi dostupnými dobrodružstvími II. aktu a připravují
se na finále.
Jakmile dokončíte mezihru, proveďte následující kroky:
1. Vraťte zpět do krabice se hrou karty nestvůr a velitelů I. aktu
a vezměte si místo nich karty nestvůr a velitelů II. aktu. Od této
chvíle používá vládce zla pouze nestvůry a velitele II. aktu.
2. Hráči mohou nyní navštívit tržiště a nakoupit libovolné karty
předmětů I. aktu. Rozložte všechny zbývající karty vybavení I. aktu
lícem nahoru. Hráči mohou nakoupit libovolné z nich, pokud na ně
mají dostatek zlaťáků.
3. Všechny zbylé karty předmětů I. aktu, které nikdo nekoupil, vraťte
do krabice a vezměte si místo nich karty předmětů II. aktu. Od této
chvíle používejte karty předmětů II. aktu (všechny karty vybavení
v držení hrdinů nejsou nijak ovlivněny). Pokud hrdinové prodají
karty předmětů I. aktu, vraťte je do krabice.
Jakmile dokončíte tři dobrodružství II. aktu, nastane čas pro finále.
Hráči vyhodnotí fázi kampaně jako obyčejně a poté cestují do
dobrodružství finále, aby určili konečného vítěze celé kampaně!

Finále

Kampaň končí v mohutném dobrodružství zvaném finále. Hraje se
po dokončení tří dobrodružství II. aktu. Podobně jako u mezihry
existují také dvě různá finále. Pokud hrdinové zvítězili alespoň ve dvou
dobrodružstvích II. aktu, musí si hráči zvolit jako finále „Osvobození
Grivorna“. Pokud vládce zla zvítězil alespoň ve dvou dobrodružstvích
II. aktu, musí si hráči zvolit jako finále „Muže, jenž se chtěl stát
králem“.
Přípravě finále věnujte zvýšenou pozornost – často se odkazuje na
dokončená dobrodružství II. aktu a také se může odkazovat na různé
herní skutečnosti z průběhu kampaně (např. kdo má v držení konkrétní
relikvii). V souvislosti s přípravou finále se každé dobrodružství II.
aktu, které hráči nehráli, považuje za dobrodružství, ve kterém
zvítězil vládce zla.
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4.

Připravte žetony

5.

Připravte balíček karet
hledání a karet stavů

1.

Příprava hrdinů
Vezměte si přehledové karty
a žetony hrdinů

2.

Zvolte si hrdiny

3.

Zvolte si specializace

4.

Zvolte si dovednosti

5.

Umístěte hrdiny

Příprava vládce zla
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1.

Zvolte si nestvůry

2.

Proveďte přípravu
dobrodružství

3.

Vytvořte balíček karet vládce zla

4.

Táhněte počáteční karty vládce zla

1.

Zvolte zbraň a cíl

2.

Hoďte kostkami

3.

Zkontrolujte dosah

4.

Využijte přívaly energie

5.

Udělte zranění

Boj

Klíčová slova

Výbuch: při útoku s efektem
výbuch jsou při zásahu zasažena
také všechna políčka sousedící
s cílovým políčkem. Útočník
hodí jednou na útok proti všem
zasaženým figurkám, avšak každá
zasažená figurka si na obranu hází
zvlášť.
Proražení: útok s efektem proražení
ignoruje určitý počet při obraně
(buď získaných z hodu na obranu
nebo z jiné schopnosti), který je
rovný hodnotě proražení.
Dlouhý dosah: figurka s klíčovým
slovem dlouhý dosah může použít
útok na blízko na cílová políčka až
ve vzdálenosti 2, nejen na sousedící
pole. Cíl ale musí být ve výhledu.

Fáze kampaně

Po dokončení každého dobrodružství
provedou hráči následující kroky:
1.

Zlaťáky z karet hledání

2.

Úklid

3.

Rozdělení odměn

4.

Použití zkušeností

5.

Nákup

6.

Výběr dalšího dobrodružství

7.

Příprava dobrodružství

8.

Cestování

Přehled kampaně

Kampaň se skládá z následujícího:
•

Úvod

Zvláštní stavy

•

Tři dobrodružství I. aktu

Pro jakýkoli útok se schopností , která
způsobí nemoc, znehybnění, otravu
nebo omráčení, platí tato pravidla:

•

Mezihra

•

Tři dobrodružství II. aktu

•

Finále

Pokud útok způsobí alespoň 1 (po
vyhodnocení hodu na obranu), cíl
získá uvedený zvláštní stav.

