POMŮCKA HRDINY

Vítej smrtelníku!
Příběhy o tvých hrdinských činech dorazily do našeho nebeského království. Ve své
nekonečné velkorysosti ti nabízíme možnost stát se polobohem a zasednout po našem
boku. Avšak nejsi jediným hrdinou, který by si tuto čest zasloužil. Uspořádali jsme
proto velkolepý turnaj, abychom zjistili, kdo je toho hoden nejvíce – a taky abychom se
pobavili. Protože my bohové jsme někdy k smrti znudění…
Připrav se opustit svět smrtelníků, protože turnaj se odehraje napříč nebeskými
ostrovy. Každý z nich byl vytvořen jedním z nás a zjistíš, že máme rozdílný… vkus.
Rovněž obdržíš Kostky. Tyto artefakty ti propůjčí naše boží požehnání, která ti
pomohou shromáždit zlato a další obětiny. Pokud nás tyto potěší, pomůžeme ti tvé
kostky vylepšit, aby přinášely ještě skvostnější výsledky. Pochopitelně upřednostňujeme
ty smrtelníky, kteří jsou nejštědřejší…
Své kvality budeš muset dále prokázat skrze Hrdinské činy. Připravili jsme
ti ke zdolání zábavné a smrtonosné úkoly. Střetni se s nimi po průchodu
portály, které ostrovy spojují – po cestě pochopitelně učiň příslušnou
oběť. Možná pak objevíš božské relikvie a stvoření, která by ti
mohla pomoci – pokud se ti podaří je včas ovládnout…
Turnaj může začít. Ponech si prosím tuto pomůcku při ruce, usnadní ti
porozumět tomu, co po cestě najdeš. Abys zjistil, jak turnaj funguje, přečti
si nejprve pravidla.
Hodně štěstí – pokud na něj věříš! My bohové si s kostkami nehrajeme…

KOVÁRSKÉ
KLADIVO

Otočte kartu a přiložte ji ke svému
inventáři. Poté si vezměte žeton
kladiva a položte ho stranou „I“
vzhůru na jeho počáteční
políčko
na stupnici kladiva.
Od teď pokaždé, když z jakéhokoliv
důvodu získáváte
, se můžete
rozhodnout nepřidat všechno
do
své zásoby. Místo toho můžete zaplatit
nějaké nebo všechno
a posunout
svým žetonem kladiva o příslušný
počet polí po stupnici kladiva.

Když žeton kladiva dorazí na
poslední políčko
, získáte 10
,
otočte žeton kladiva na jeho stranu
„II“ a vraťte ho zpět na jeho počáteční
políčko
, odkud ho můžete opět
posouvat po stupnici.
Když kladivo opět dorazí na
poslední políčko
, získáte
15
, odložte svou kartu kladiva
na balíček karet bez trvalého efektu
a žeton kladiva položte stranou.

STAREŠINA

Žádný okamžitý efekt.

HOUŽEVNATÝ
KANEC

VELKÁ MEDVĚDICE

Zisk další karty kladiva před
odhozením předchozí.
• Novou kartu dočasně položte pod
aktuální kartu kladiva.
• Jakmile dokončíte aktuální stupnici
„II“, můžete okamžitě začít stupnici
„I“ na další kartě kladiva.
• Použijte stejný žeton kladiva i pro své
další stupnice.

Žádný okamžitý efekt.
efekt: Získáváte 3

.

Podmínka aktivace:
Pokaždé, když
• v
 ytlačíte hrdinu nebo
• jste vytlačeni jiným hrdinou.

efekt: Vezměte si stěnu
odpovídající vaší
kartě Houževnatého kance z Chrámových zahrad.
Vyberte soupeře, který stěnu obdrží. Tento hráč musí
okamžitě zakostkovat tuto stěnu do jedné ze svých
kostek (on volí, kterou stěnu nahradí). Tuto stěnu není
možné do konce hry z kostky odstranit.
efekt: Získáváte 1

KOVÁRSKÁ
TRUHLA

STŘÍBRNÁ LAŇ

a3

efekt: Můžete obdržet

menší požehnání

.

STRÁŽNÁ
SOVA

.

efekt: Můžete zaplatit 3
a získat 4
.

.

efekt: Vezměte si
,1
, nebo 1

Všichni soupeři hodí svými kostkami, vrátí je zpět na
své inventáře, ale nevyhodnotí jejich efekty.
Poté si vyberte 2 z hozených stěn a vyhodnoťte jejich
efekty, jako kdybyste obdrželi boží požehnání.

MINOTAUR

Všichni soupeři hodí svými kostkami, položí je zpět na své
inventáře a vyhodnotí jejich efekty, avšak s následujícími
změnami:

Žádný okamžitý efekt.
1

efekt nepodléhá postihu z karty

SATYROVÉ

Žádný okamžitý efekt.

DIVOCÍ DUCHOVÉ

Vezměte si 3

, nebo 3

Podmínka aktivace: Pokaždé, když je vyhodnocen
efekt odpovídající stěny
.
Poznámka:
Minotaur.

Vezměte si žeton truhly
a přiložte ho ke svému inventáři,
čímž zvýšíte maxima svých
počítadel zdrojů.

,1

.

• Všechny stěny kostek, které obvykle poskytují zdroje (včetně
), místo toho vyústí v jejich ztrátu.
• Strana

Nebeská loď nemá žádný efekt.

Poznámka: Pokud některý zdroj klesne na nulu (nebo se tam již
nachází), další ztráty tohoto zdroje ignorujte.

EFEKTY KARET MAPY OSTROVŮ

Poznámka 2: Pokud se hráč může rozhodnout, který zdroj
ztratí, může ztrátu minimalizovat tím, že vybere zdroj, kterého
má méně (nebo 0).

NEBESKÁ LOD
STRÁŽNÝ ŠTÍT

Vezměte si stěnu
z Chrámových zahrad
a okamžitě ji zakostkujte
do jedné ze svých kostek.

Vezměte si stěnu
z Chrámových zahrad
a okamžitě ji zakostkujte do jedné ze svých kostek.

KERBEROS

STRÁŽCE

TYPY EFEKTŮ
OKAMŽITÉ EFEKTY

Vezměte si žeton Kerbera (na jedno použití) a položte ho před sebe.
Poté, co obdržíte boží požehnání
nebo menší požehnání
, můžete
odhodit žeton Kerbera a vyhodnotit výsledek jedné z hozených kostek podruhé.
Jakmile žeton Kerbera odhodíte, položte ho lícem dolů vedle svých balíčků karet.
Poznámka: Pokud výsledek kostky nabízí volbu, můžete si při druhém
vyhodnocení příslušného výsledku zvolit jinou možnost.
Poznámka 2: Můžete použít pouze jeden žeton Kerbera na každé požehnání.

HELMICE
NEVIDITELNOSTI

PREVOZNÍK

Obdržíte 2 boží požehnání
za sebou.
Pokaždé, když získáte
nebo
, se můžete rozhodnout je
nepřidat do své zásoby a získat
místo toho 2
za každý
nebo
.

RAK

Když si berete kartu:
1) Okamžitě vyhodnoťte
efekt.
2) Kartu položte lícem dolů k ostatním
kartám bez trvalého efektu.

POSILUJÍCÍ EFEKTY
Když si berete kartu:
Položte kartu lícem dolů k ostatním
kartám.
Trvalý efekt:
efekt vyhodnoťte (jednou z každé
karty) v průběhu kroku 2 každého
vašeho tahu jako aktivního hráče.

HYDRA

Žádný efekt, pouze

.

Vezměte si stěnu
z Chrámových zahrad
a okamžitě ji zakostkujte
do jedné ze svých kostek.

Obdržíte 2 boží požehnání
za sebou.

Žádný efekt, pouze

.

TÝFÓN
ZRCADLO
Z HLUBIN

GORGONA

Žádný efekt, pouze

.

Vezměte si stěnu
z Chrámových zahrad
a okamžitě ji zakostkujte do
jedné ze svých kostek.

SFINGA

Obdržíte 4 menší požehnání
za sebou.
(Pro všechna 4 požehnání
použijte stejnou kostku.)

Vezměte si 1
za každou
stěnu, kterou jste od začátku
hry zakostkovali.
(Což odpovídá počtu
odstraněných stěn kostek,
které jsou před vámi.)

AUTOMATICKÉ EFEKTY
KYKLOP

TRITON

Obdržíte 4 menší požehnání

Když si berete kartu:
Položte kartu lícem dolů k ostatním
kartám.
Trvalý efekt:
efekt vyhodnoťte pokaždé, když je
splněna podmínka uvedená na kartě.

za sebou.

Vezměte si žeton Tritona (na jedno použití).
Kdykoliv v průběhu svého tahu jako aktivního hráče můžete odhodit žeton
Tritona a získat 2
,2
, nebo 6
.
Jakmile žeton Tritona odhodíte, položte ho lícem dolů vedle svých balíčků karet.

Pokaždé, když získáte
,
se můžete rozhodnout ho
nepřidat do své zásoby a získat
místo toho 1
za
.
(Pro všechna 4 požehnání
použijte stejnou kostku.)

PRIPOMÍNKA

Zlato |
Sluneční střepy
Měsíční střepy |
Body slávy

PŘEHLED TAHU AKTIVNÍHO HRÁČE

1

2

1 - Všichni hráči současně obdrží
boží požehnání
.

3

2 - Aktivní hráč může
aktivovat libovolné ze svých
karet s posilujícím efektem
v pořadí dle své volby.

(V případě sporu se řiďte pořadím hráčů.)

4

/

3 - Aktivní hráč může provést JEDNU
z následujících akcí:

/

4 - Aktivní hráč může zaplatit 2
a provést akci navíc (pouze jednou
za tah).

Oběť bohům
(vezme si stěnu kostky ze Svatyně)

Hrdinský čin

(vezme si kartu z ostrova).

PŘIPOMÍNKA

LEGENDA
: Pokud je efekt této kostky spárován se stěnou kostky

Zlato |

Sluneční střepy |

Měsíční střepy |

Body slávy

: Pokud vám tato stěna padne v rámci menšího požehnání.

EFEKTY STĚN KOSTEK
KARTAMI
SOUVISEJÍCÍCH S

EFEKTY ZÁKLADNÍCH STĚN KOSTEK
STANDARDNÍ
STĚNY KOSTEK

HYBRIDNÍ STĚNY KOSTEK

SPECIÁLNÍ STĚNY KOSTEK
Tato stěna kostky neposkytuje žádné
zdroje, ale zvyšuje hodnotu stěny
kostky, se kterou je spárována.

Zvolte
, , nebo
a vezměte si 1 | 2
daného zdroje.

Vezměte si 1 | 3 | 4 | 6

Vezměte si 1 | 2

Vezměte si 2

a 1

Vezměte si 1

a1

Vezměte si 3
Vezměte si 1 | 2

Vezměte si 2 | 3 | 4

,1

Vezměte si 2

a2

Zkopírujte efekt(y) stěny, která
padla na soupeřově kostce.
: Nejprve vyberte, kterou
stěnu kostky budete kopírovat, a poté ji
vynásobte.

Vynásobte výsledek vaší druhé kostky třemi.
Poznámka: Pokud efekt násobené stěny kostky
dává na výběr, musíte se nejprve rozhodnout, co
získáte, a poté to vynásobíte.

, nebo 2

Vezměte si 1
a 1

.

Příklad:

Příklad:

=3

,1

,3

=6

,
6 ,
nebo 6

, nebo 3

: Nezískáte nic.
: Nezískáte nic.

EFEKTY STĚN KOSTEK SOUVISEJÍCÍCH S OSTATNÍMI KARTAMI
Můžete si vzít a okamžitě zakostkovat jednu stěnu kostky ze Svatyně
– zaplatíte za ni požadované
mínus 2
.

Poznámka: Pokud dva nebo více hráčů vyhodnocuje efekt stěny kostky
v rámci kroku 1
„Všichni hráči obdrží boží požehnání“
, efekty vyhodnoťte v pořadí hráčů počínaje aktivní
hráčem.
: Můžete si vzít a zakostkovat stěnu kostky ze Svatyně se slevou 6

.

K aždá stěna Houževnatého kance
souvisí s kartou. Nabízí dva efekty, které poskytují
výhodu dvěma různým hráčům: tomu, kterému padla, a majiteli karty.
Efekt 1) Vy (ten, komu padla) získáváte buď 1 , nebo 1 .
Efekt 2) Majitel karty vyhodnotí
efekt odpovídající karty Houževnatého kance.
Zvláštní případ: Pokud použijete stěnu kostky
k okopírování efektu
na soupeřově
kostce, získáte 1
, nebo 1
. Majitel karty vyhodnotí
efekt odpovídající karty
Houževnatého kance.
Příklad:

Efekt 1)

Efekt 2)
=1

, nebo 1

=1

Majitel karty vyhodnotí

Efekty Strážného štítu
vždy neposkytují tu samou výhodu. Záleží na stěně
kostky, se kterou je spárován. Získáte buď odměnu A, nebo B, ale nikdy obě:
• P okud jste získali zdroj, který odpovídá tomu na stěně kostky
5
. (Odměna A)

, získáte

, získáte uvedený zdroj.

• P okud jste získali jiný zdroj, než je na stěně kostky
(Odměna B)
Příklad:

Odměna A:

+

=4

+5

Odměna B:

+

=1

+3

Poznámka: Pokud vám druhá stěna kostky nabízí možnost výběru, musíte se
nejprve rozhodnout, co získáte, čímž určíte, jakou odměnu ze stěny
obdržíte.
Příklad:

,1

, nebo 3

je majitelem odpovídající karty
Houževnatého kance.

: Vy (ten, komu padla) vynásobíte vybranou výhodu 3 (3

Existují čtyři různé stěny Strážného štítu ,
jedna pro každý druh zdroje. Každá stěna
ukazuje 2 možné odměny (A a B).

, nebo 3

efekt odpovídající karty Houževnatého kance třikrát.

+
=5

• Pokud si hráč vybere zisk 1

:

• Pokud si hráč vybere zisk 1

nebo 1

. (A)
:

=3

. (B)

).
: Vynásobte odměnu B třemi. Například
: Získáváte odměnu B.

+

=9

.

