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Takzvaní hrdinové, kte í vyplenili ztracené m sto Dra í bránu, netušili, že oni sami budou t mi, kdo zp sobí konec sv ta, který znali. Domnívali se, že odkaz na bránu 
v názvu tohoto m sta je jen smyšlený, a proto byli velmi p ekvapeni, když zjistili, že ve skute nosti objevili pod dávno zapomenutým m stem magický pr chod. 
Hrdinové byli p íliš naivní. Otev eli bránu, a byli okamžit  zabiti. Všechny magické kameny, nejkoncentrovan jší magická substance, jaká kdy existovala, vybuchly. 
To zp sobilo smrt milión  lidí a pád mnoha mocných království té doby.
K tomuto Zlomu, jak vešla událost ve známost, došlo p ed dvaat iceti lety. Od té doby se mnoha r zným frakcím poda ilo znovu získat n co ze své n kdejší moci. 
Kdysi obávaná Atlantská íše nyní zápasí o znovusjednocení svého království a elí p itom drtivým útok m ze strany or ích chán . T ebaže se kdysi orkové spokojili 
s ob asnými nájezdy na pohrani ní oblasti, nyní je zv sti o nových mocných bytostech, možná že pod kontrolou Atlan an , vedly k obavám, že jejich šance na zisk 
se rychle snižují. Pevnosti padají jedna po druhé za ko ist b snícím hordám chánovy armády, a navíc kolují zv sti, že Císa , v obav  z možného útoku na nejmocn jší 
m sta království, posiluje obranu království a žádá o pomoc své staré, nyní ml ící spojence.
V n kolika zapomenutých hrobkách pod povrchem íše jsou v záv re ném stádiu líhnutí vejce dra ího lidu. Dra í lid, který se vyno í z t chto starodávných inkubátor , 
je naprosto novou rasou, nepodobnou emukoliv dosud známému. Tito dávno ztracení vet elci si na asovali své probuzení tak, aby se shodovalo s proroctvím, podle 
kterého se jejich v dce vyno í v ur enou hodinu. Dokud se neobjeví, snaží se dra í lid ni it, dobývat a hromadit moc jen a jen pro sebe.
Zem  trpí pod nájezdy ork , dra í lid se prodírá ze svých podzemních líhní a na scén  se objevil ješt  t etí hrá . Sedláci je nazývají rytí i-mágy (mage knights) – jelikož 
jsou mistry nejen me e, ale i kouzel. Nikdo neví, kdo je vlastn  poslal nebo pro . N kte í je oslavují jako hrdiny a osvoboditele a dychtí vstoupit do jejich armád, 
nebo  v í, že jejich moc p inese zemi skute nou stabilitu. V tšina se jich ale obává a zavírá p ed nimi brány svých m st, nebo  rytí i-mágové jsou podivní a o svých 
zám rech ml í. Venkovem, který by celá armáda dobývala m síce, se hrstka t chto rytí -mág  prohnala b hem n kolika dní. Jediným náznakem toho, co je pohání, 
je, že mí í p ímo do hlavního m sta. Dnes ve er dojedou k jeho hradbám…
Jsi rytí em-mágem, vyslaným vpadnout do Atlantské íše na p íkaz Rady nicoty. V dávno zapomenuté minulosti jsi vym nil svou nezávislost za schopnosti, které 
mohou soupe it i se schopnostmi boh . Vým nou od tebe Rada žádá pouze v rnost. Nyní jsi byl povolán, abys provedl sv j úkol, aniž by ses tázal po d vodech. Tvou 
odm nou za nadále trvající poslušnost bude sláva, moc, nové v domosti a poklady. Cokoliv získáš b hem své mise, si m žeš nechat pro sebe, a máš naprosto volnou 
ruku v tom,jestli budeš se svými druhy rytí i-mágy spolupracovat, nebo se jim postavíš – jen když splníš rozkazy Rady.

Možná, že jednoho dne budeš svého rozhodnutí p idat se k Rad  nicoty litovat, ale te  táhneš k siluet  m sta rýsující se na horizontu.
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Každá partie hry Mage Knight se hraje jako jeden ze scéná , 
který najdete v Knize scéná  na konci P íru ky pravidel. 
Nep edstavujte si je ale jako n jaká rigidní schémata i pokyny 
s pevn  daným pr b hem událostí – scéná e spíše „nastavují“ 
základní parametry a cíle ve h e. Každá partie je jedine ná, 
s náhodn  sestavenou mapou, s r znými kartami, které lze získat, 
a s rozdílnými nep áteli, které je t eba porazit. M žete si vyzkoušet 
r zné scéná e, nebo hrát jen ten, který vám bude nejvíc vyhovovat.

První pr zkum

Nehled  na vaše preference by m l být prvním scéná em, který si 
zahrajete (a také prvním scéná em, který si vyberete, až budete do 
této hry zasv covat nové hrá e), scéná  První pr zkum.

Tento scéná  si klade za cíl uvést hrá e do prost edí této hry co 
možná nejzábavn ji – tedy jejím hraním. Je také kratší, takže 
vám nezabere p íliš mnoho asu, i když ho budete hrát pomaleji. 
Hlavn  ale ukazuje herní koncepty i pravidla v nejp irozen jším 
po adí. Pokud se pokusíte vysv tlit najednou všechna pravidla 
a zahrát si hned plnohodnotný scéná , tak budou noví hrá i 
zahlceni informacemi, a takový scéná  pak m že trvat n kolik 
hodin, dokonce i když ho budou hrát se zkušenými hrá i.
První pr zkum je váš první úkol coby rytí e-mága. Máte rozkaz 
odcestovat do neznámé ásti Atlantského království, zmapovat ji 
a nalézt tam jší  hlavní m sto. Prozatím po vás Rada nicoty nic víc 
nežádá. Všechny poklady, v domosti nebo slávu, které p i tomto 
dobrodružství získáte, si m žete nechat pro sebe.

První scéná  je navržen pro 2 až 4 hrá e, ale pokud chcete, m žete 
si ho zahrát i sami (tzv. sólo varianta). Viz ást „Sólo varianta“ 
v Knize scéná  na konci P íru ky pravidel.
Vaším cílem v tomto scéná i není sout žit. Váš úkol skon í úsp šn  
i v p ípad , kdy kterýkoliv hrá  nalezne m sto. Ovšem nechápejte 
to jako úsilí o spolupráci. Rytí i-mágové jsou silní individualisté, 
ctižádostiví a od p írody ned v iví v i sob  navzájem (což by 
m l být každý, kdo vládne schopnostmi, jaké mají oni). Každý 
z nich zkoumá krajinu na vlastní p st a snaží se získat více slávy 
a nashromáždit více ko isti než ostatní.
Poznámka: V tomto Pr vodci se budeme (pro jednoduchost) 
odkazovat na hrá e i jeho hrdinu jako na na totožnou osobnost.
 

Možná, že jednoho dne budeš svého rozhodnutí p idat se k Rad  nicoty litovat, ale te  táhneš k siluet  m sta rýsující se na horizontu.

SCÉNÁ E

Ú elem tohoto Pr vodce je vysv tlit herní principy co možná nejp irozen jším zp sobem. Pravidla jsou zde uvedena v po adí, ve kterém se s nimi p i h e setkáte, 
a jsou dopln na p íklady a obrázky. B hem tení tohoto Pr vodce si budete schopni p edstavit pr b h hry, nebo chcete-li, m žete hrát zárove  s jeho tením.

Krom  tohoto Pr vodce máte k dispozici i P íru ku pravidel. Ta obsahuje všechna pravidla hry, v systematicky uspo ádané podob . Na rozdíl od Pr vodce v ní nenajdete tém  
žádné obrázky ani p íklady. P íru ka pravidel totiž p edpokládá, že už jste si (d íve) p e etli Pr vodce hrou a chápete všechny herní mechanismy. Jejím hlavním ú elem je, aby 
posloužila jako prost edek k rychlému vyhledání ur itých pravidel a k vysv tlení nejasností. 

Obecné herní pojmy jsou v pravidlech uvedeny malým písmenem. Jedná-li se však o konkrétní karty i o hodnotu 
jednotlivých atribut  (body, celková hodnota), používáme pro p ehlednost velké po áte ní písmeno.
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Ve h e ovládá každý hrá  jednoho hrdinu, známého jako rytí -mág. 
Každý hrá  má svou  gurku hrdiny, n kolik r zných druh  žeton  
a balí ek karet, který se skládá ze 16 karet Základních akcí. Je tu 
n kolik odkrytých dílk  mapy, které tvo í startovní oblast – tedy 
magický portál a okolní prost edí.

Kola a tahy

Hra se d lí na kola. Každé kolo p edstavuje bu  Den, nebo Noc. 
První kolo scéná e je obvykle Den, po kterém p ichází Noc, po ní 
zase Den atd. 
První scéná  se hraje jen na 3 kola, tj. Den, Noc a Den. Jeho cíl 
(tj. nalézt m sto) byste m li splnit p ed koncem t etího kola.
Na za átku každého kola si každý hrá  zamíchá sv j balí ek 
karet hrá e (ty nyní tvo í dobírací balí ek) a vezme si z n j 
5 (vrchních) karet – tento po et se m že b hem hry zvýšit. Poté 
si hrá i vyberou kartu Taktiky pro toto kolo. Taktika ur uje po adí 
hry b hem kola a m že vám poskytnout n které výhody. Poté, 
v po adí daném kartami Taktiky, provádí hrá i své tahy.
Ve svých tazích hrá i zahrají n které, nebo i všechny karty, které 
mají v ruce, aby provedli r zné innosti – nap . pohyb po map  
a její prozkoumávání (odkrývání dalších dílk  mapy a jejich 

p idání ke stávajícímu hernímu plánu), vyjednávání s místním 
obyvatelstvem, boj s nep áteli i útok na atlantská opevn ní. Na 
konci svého tahu si hrá  dobere nové karty ze svého balí ku tak, 
aby m l v ruce op t celkem 5 karet. Pokud jsou hrá i zkušení, 
pak by m li dop edu promýšlet, jak použít své karty, a plánovat 
své tahy p edem, aby byli p ipraveni, až p ijdou na adu (ve svém 
tahu) – hra pak bude probíhat mnohem rychleji.
Když hrá i dojdou karty v jeho dobíracím balí ku, m že se 
rozhodnout, že p esko í sv j tah a místo toho oznámí konec kola. 
Všichni ostatní hrá i pak odehrají ješt  jeden (sv j) tah a poté kolo 
kon í a za íná další kolo.

Vylepšování hrdin

B hem hry se bude váš hrdina vylepšovat n kolika zp soby:
• Hrá  m že nalézt mocné Artefakty, nau it se nová Kouzla 

nebo další užite né Pokro ilé akce – ty jsou reprezentovány 
novými kartami hrá e, které se p idají do hrá ova balí ku 
karet. Obvykle mohou být tyto karty použity v tom samém 
kole, v n mž byly získány. Rovn ž mohou být použity 
i v následujících kolech, nebo  z stanou v hrá ov  dobíracím 
balí ku.

• Na obydlených místech si hrá  m že verbovat jednotky, 
jako nap . sedláky, vojáky, golemy, nebo dokonce i mágy. 
Pro mnohé z nich p edstavují rytí i-mágové hrdiny, kte í 
mohou zachránit jejich zem p ed nestabilitou a nebezpe ím, 
a tak sta í jen málo, aby se dali p im t ke vstupu do hrdinovy 
armády a doprovázeli ho na jeho cest  za slávou. Jednotky 
poskytují hrá i další možnosti, p edevším v boji.

• Za r zné iny (hlavn  za boj s nep áteli) získává hrdina 
takzvanou Slávu. Kdykoli hrdina nasbírá dostate né 
množství bod  Slávy, postoupí na další úrove . Pokud se tak 
stane, m že se nau it nové užite né dovednosti a Pokro ilé 
akce, zlepší se jeho vlastnosti a m že velet více jednotkám.

Konec hry

První scéná  kon í, jakmile n který hrá  odkryje dílek mapy se 
symbolem m sta a jakmile každý hrá  odehraje ješt  jeden tah 
(v etn  hrá e, který odkryl dílek mapy s m stem).
Další body Slávy se udílí na konci hry za r zné dosažené úsp chy. 
Poté je ten hrá , který získal nejvíce bod  Slávy, prohlášen vít zem.
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V této kapitole jsou popsány všechny herní komponenty i p íprava hry pro první scéná .  Velký obrázek na stran  3 ukazuje, jak by m lo vypadat rozložení herních 
komponent  na stole p i vaší první h e (viz „Doporu ená podoba herní oblasti“). V ásti „Hrá i“ je uveden další obrázek, který ukazuje, jak má vypadat herní oblast každého hrá e.
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Dílky mapy p edstavují území, která hrdinové prozkoumávají. 
Každý dílek mapy se skládá ze sedmi šestihranných polí ek.
P ed za átkem hry rozd lte dílky mapy podle barvy jejich rubové 

strany.

Po áte ní dílek mapy (oboustranný)

Po áte ní dílek mapy je oboustranný. Na každé jeho stran  
najdete magický portál a pás pob eží – pob eží je na každé stran  
tohoto dílku jiné a ur uje tvar mapy pro danou hru. Na polí ka 
mo e nem že vstoupit žádný hrdina. V našem prvním scéná i 
použijeme stranu ozna enou v dolním rohu dílku písmenem A.

Dílky venkova – zelená rubová strana

Máte k dispozici 11 dílk  mapy p edstavujících mén  rozvinuté 
venkovské oblasti. V prvním scéná i nebudou tyto dílky 
odkrývány náhodn . Set i te je podle ísel uvedených v dolním 
rohu a vytvo te z nich sloupec, p i emž dílky budou umíst ny 
lícem dol  a dílek s íslem 1 bude na vrchu tohoto sloupce.

• Pokud hrajete ve 2 hrá ích, odeberte poslední 3 dílky mapy 
zespod tohoto sloupce a vra te je do krabice.

• Pokud hrajete ve 3 hrá ích, odeberte poslední 2 dílky mapy 
zespod tohoto sloupce a vra te je do krabice. 

• Pokud hrajete ve 4 hrá ích, neodebírejte žádné dílky mapy.

Hlavní dílky – hn dá rubová strana

Osm t chto dílk  mapy p edstavuje ty nejrozvinut jší oblasti 
království, s velkými m sty a obtížn jšími výzvami. ty i tyto 
dílky obsahují ve svém st edu m sto. Na zbývajících dílcích 
žádná m sta nejsou, p esto má ale všech osm t chto dílk  stejnou 
rubovou stranu.
Pro p ípravu tohoto úvodního scéná e rozd lte všechny hlavní dílky 
na dílky s m stem a dílky bez m sta a ob  hromádky zamíchejte. 
Poté náhodn  vyberte 1 dílek s m stem a 2 dílky bez m sta a tyto t i 
dílky ješt  jednou zamíchejte. Poté umíst te dílky venkova (zelený 
rub) na vršek t chto 3 dílk . Nyní tedy budete mít jen jeden sloupec 
dílk  mapy a m sto, které hledáte, se bude nacházet n kde mezi 
t emi spodními dílky tohoto sloupce.

DÍLKY MAPY 

Nejprve by si m l jeden z vás pro íst tohoto Pr vodce. Jakmile 
si p e tete Pr vodce, m žete (ale nemusíte) si p e íst „Shrnutí 
pravidel“ (sou ást P íru ky pravidel), abyste se ujistili, že všechno 
správn  chápete a dokážete si ud lat o h e plnohodnotný obrázek. 
V tomto Pr vodci nejsou vysv tleny n které situace, které nena-
stanou (nebo nastanou jen velmi z ídka) ve vaší první h e.
A  už si p e tete „Souhrn pravidel“ nebo ne, budete schopni uvést 
ostatní hrá e do hry a zahrát si s nimi scéná  První pr zkum, 
p i emž jim b hem hry budete vysv tlovat pravidla. M li byste 
postupovat podle tohoto Pr vodce dle následujících krok :

• Pov zte hrá m krátký p íb h a cíl tohoto scéná e.
• Vysv tlete každému hrá i, jak se ve h e st ídá Den a Noc, 

p i emž každé toto období se skládá z mnoha herních tah , 
jak je vysv tleno v Kapitole II – P ehled.

• Ukažte a stru n  vysv tlete význam herních prvk , jak 
jsou popsány v Kapitole III – Herní komponenty. Pomozte 
hrá m s p ípravou jejich herních oblastí.

• Podrobn  vysv tlete, jak vypadá typické (herní) kolo, jak je 
popsáno v Kapitole IV – První kolo hry.

• Podrobn  vysv tlete pr b h herního tahu, jak je vysv tleno 
v Kapitole V – Tah hrá e. V této kapitole jsou vysv tleny 
všechny základní mechanismy. Použijte startovní balí ek 
karet hrá e, abyste je ilustrovali na p íkladech, podobných 
t m v tomto Pr vodci. Popište dílky mapy i jejich 
umis ování. Poukažte na cenu za pohyb pro r zné druhy 
terén  a vysv tlete místa viditelná na odkryté ásti mapy 
(v souvislosti s kartami popisu míst).

• A te  se pus te do hry! Nemusíte zatím vysv tlovat zbytek 
pravidel, jednoduše postupujte podle Kapitoly VI – Tak se do 
toho dejme!

• Když se p i h e stane n co neobvyklého, najd te si v tomto 
Pr vodci pat i nou ást k vysv tlení (Kapitola VII – Odkrytí 
nových dílk  mapy nebo Kapitola VIII – Další d ležité 
události).

• V n kterém p íhodném okamžiku b hem hry (n kdy b hem 
druhého kola je to nejlepší) byste m li vysv tlit záv re né 
hodnocení (Kapitola IX – Konec hry). Na konci hry se i te 
podle této kapitoly.

• Jakmile skon íte první scéná , jste p ipraveni pustit se do plné 
hry, jak je popsáno v Kapitole X – Další hry.

Také vám doporu ujeme, abyste nehráli první scéná  p íliš 
sout živ . Jeho hlavním smyslem je nau it všechny hrá e 
základ m hry. M že být výhodné vy ešit ty nejkomplikovan jší 
situace (obzvlášt  boje) spole n , p i emž budete hrát s odkrytými 
kartami, takže se budete moci ujistit, že každý chápe, jak daný 
herní mechanismus funguje a co je dovoleno.

Boj hrá e proti hrá i

Rozhodn  vám doporu ujeme, abyste v prvním scéná i nepo-
užívali pravidla pro boj hrá e proti hrá i. Hrá i budou mít dost 
starostí p i u ení se pravidel hry a vypo ádání se s nep áteli 
na map . Naše zkušenost je taková, že pravidla pro boj hrá e 
proti hrá i se v tšinou v prvním scéná i nepoužívají, takže je 
ani nemusíte vysv tlovat. Také je mnohem snazší pochopit, jak 
funguje boj hrá e proti hrá i, až se seznámíte se všemi herními 
mechanismy. Necháme to ale na vás. Do pozd jších her byste 
m li toto pravidlo rozhodn  zapojit (pokud tedy nebudete hrát 
kooperativní scéná e nebo zasv covat do hry nové hrá e) – 
skute ný rytí -mág by si m l vždy hlídat, koho nebo co má za zády!

OPORU ENÝ POSTUPP DO
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Startovní pozice

Odkryjte první dva dílky mapy (1 a 2) a p idejte je k po áte nímu 
dílku mapy (na stran  ozna ené A) podle obrázku níže.

A

2

1

Poznámka: Dílky mapy mají v šesti rozích uvedené symboly. 
Pokud je dílek umíst n (do existující mapy) správn , pak se jeho 
symboly spojí se symboly na sousedních dílcích (ke kterým se 
p iloží), takže poté vytvo í úplné kole ko nebo hv zdu.

Všechny dílky mapy by m ly být orientovány tak, aby jejich ísla 
m la stejný sm r jako písmeno A na po áte ním dílku mapy.
Tyto t i dílky mapy vytvá í startovní oblast mapy – magický 
portál, n kolik vesnic, doly atd. B hem hry budou hrá i postupn  
odkrývat další ásti mapy a p idávat k ní další dílky.
Všimn te si, že na po áte ním dílku mapy se nachází linie pob eží. 
P edstavte si ji jako pob eží táhnoucí se do nekone na po obou 
stranách území, vytvá ející tak hranici mapy. Za tuto pob ežní 

linii už nem že být položen žádný dílek mapy. Takže b hem hry 
dostane mapa následující tvar – viz obrázek níže.
Vezm te také v potaz, že mapa se b hem hry bude zv tšovat 
a rozši ovat, takže její první dílky umíst te tak, abyste m li na stole 
dostatek prostoru ve sm rech, kterými se bude mapa rozši ovat.

Pramen (many)

Ceny pohybu

Deska Dne a Noci

Sloupce žeton  nep átel a ruin

Deska Slávy a Pov sti
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Další typy karet snadno rozeznáte podle jejich rubové strany:

Karty základních a elitních jednotek

 Existují dva balí ky karet 
jednotek, základní jednotky 
(se st íbrným rubem) a elitní 
jednotky (se zlatým rubem). 
V prvním scéná i budete 
pot ebovat pouze základní 
jednotky (tj. karty jednotek 
se st íbrným rubem). Zamí-
chejte tedy tento balí ek 
karet a umíst te ho lícem 

dol  na ur ené místo (viz „Doporu ená podoba herní oblasti“, 
strana 3). Balí ek karet elitních jednotek nechte v krabici.
Abyste vytvo ili tzv. nabídku jednotek, odkryjte tolik karet 
základních jednotek, kolik bude hrát hrá , a p i t te k tomuto íslu 
2. Nap . p i h e 4 hrá  odkryjte 6 karet základních jednotek, jak je 
vid t na stran  3 na obrázku „Doporu ená podoba herní oblasti“.
Poznámka: Ve vaší první h e by m la být v nabídce jednotek 
alespo  jedna jednotka s ikonou vesnice 

ttttt vvvvvvvvvvvvv nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaa
 nacházející se 

v levé ásti karty. Pokud tomu tak není, zamíchejte vyložené karty 
jednotek zp t do balí ku a prove te další odkrytí karet, dokud 

výše uvedená podmínka nebude spln na. 

Karty Taktiky

Existují dva balí ky karet 
Taktiky: denní a no ní. 
Rozt i te je podle jejich ru-
bové strany. Karty no ní 
Taktiky umíst te do balí ku 
(oto eného lícem dol ), který 
umístíte vedle desky Dne 
a Noci. Karty denní Taktiky 
umíst te doprost ed stolu. 
Tyto karty nemusíte míchat. 

Popisné karty míst

Existuje sedm oboustranných 
karet popisujících místa. Obsa-
hují obrázek daného místa 
a  krátký soupis všech pravidel, 
která se k danému místu vzta-
hují.

Jakmile je nový typ místa poprvé odkryt, najd te jeho odpovídající 
popisnou kartu a p e tete si, o jaký typ místa se jedná a jaké 
možnosti hrá m nabízí. Karta popisující dané místo z stane na 
stole, takže pokaždé, když bude n jaký hrá  uvažovat o návšt v  

tohoto typu místa, bude karta jeho popisu snadno dostupná jako 
stru ný zdroj informací.
Na za átku hry najd te karty pro ta místa, která se nachází 
v po áte ní oblasti mapy: vesnice, kouzelná mýtina/krystalové 
doly (na téže kart ) a drancující orkové. Tyto karty vám pomohou 
p i vysv tlení chování t chto míst.

Karty m st

Existují ty i karty m st, jedna 
pro každé m sto. Ve vaší první 
h e je nebudete pot ebovat – 
vra te je proto do krabice.

Karta Vyhodnocení úsp ch

Tato karta shrnuje pravidla pro vyhod-
nocení dosažených úsp ch  na konci 
hry. Nyní ji nemusíte ukazovat hrá m. 
Lépe se vysv tluje až poté, co jste ode-
hráli alespo  jedno herní kolo.

DALŠÍ KARTY 

Na map  najdete žetony p edstavující r zné v ci: kulaté žetony 
symbolizující nep átele a p íšery a šestihranné žetony p edsta-
vující starodávné ruiny. Na za átku hry set i te tyto žetony (dle 
jejich rubové strany) do sedmi sloupc  a každý sloupec zamíchejte.

První drancující nep átelé

Ve startovní oblasti mapy m žete vid t dva symboly 
or ího chána. Vezm te dva vrchní žetony ze sloupce 
s tímto symbolem (na rubové stran ) a umíst te je 
lícem nahoru na takto ozna ená polí ka na map .

Nep átelé drancující krajinu – orkové a dra í lid:
  

 Nestv ry žijící v podzemí a na jiných temných místech:
 

Jednotky sídlící v pevnostech, magických v žích a m stech:
 

Žetony p edstavující to, co se skrývá v ruinách:

TONY NEP ÁTEL A ŽŽEETTOONNNYYYYYYYY RRRRUUUUUIIINNNNN  ŽET

Výraz karty hrá e se vztahuje na r zné 
typy karet, které se mohou b hem hry stát 
sou ástí balí ku karet hrá . Všechny 
karty hrá e mají stejnou rubovou stranu, 
takže se nedají od sebe rozeznat, jakmile 
jsou zamíchány dohromady.
Na za átku hry jsou r zné typy karet 
hrá e umíst ny v r zných balí cích (ve 
spole né herní oblasti), takže musí být 

už na po átku hry rozt íd ny podle své lícové strany. D razn  
hrá m doporu ujeme, aby balí ky t chto karet rozmístili p esn  
tak, jak je uvedeno na stran  3 na obrázku „Doporu ená podoba 
herní oblasti.“ Jakmile si na takovéto rozmíst ní komponent 
zvyknete, nebudete mít problém najít jakékoliv balí ky karet, 
dokonce i když budou mít stejnou rubovou stranu.
Rozeznáváme následující typy karet hrá e:

Karty Základních akcí 

Každý hrdina má sv j vlastní startovní 
balí ek karet, jenž obsahuje 16 karet 
Základních akcí. Jsou v pravém horním 
rohu ozna eny symbolem štítu (erbu) 
daného hrdiny. 
Sada karet Základních akcí je u každého 
hrdiny stejná, až na jednu kartu, která 
byla nahrazena jedine nou kartou 
pro každého hrdinu. Obrázek na dané 

(jedine né) kart  p edstavuje doty ného hrdinu, do jehož balí ku 
tato karta pat í. Každopádn  i tato karta se považuje za kartu 
Základní akce.

 Karty Pokro ilých akcí

Existuje 28 karet Pokro ilých akcí. Jsou 
siln jší než karty Základních akcí. V pr -
b hu hry m žete tyto karty Pokro ilých 
akcí získat a p idat si je do svého balí ku 
karet. Karty Pokro ilých akcí lze odlišit od 
karet Základních akcí pomocí zlatého 
ráme ku kolem jejich textu a absence 
jakékoliv ikony v jejich pravém horním 
rohu.

Všimn te si, že n které karty Pokro ilých akcí se v prvním scéná i 
nepoužijí. M li byste v n m použít pouze karty s ísly 1 až 16. 
Karty Pokro ilých akcí s ísly 17 až 28 z balí ku odeberte a vra te 
je zp t do krabice. Poté zamíchejte karty, které ve h e použijete, 
a vytvo ený balí ek položte jeho rubovou stranou nahoru. 
V dalších scéná ích již budete používat všechny karty Pokro ilých 
akcí.

Karty Kouzel

Karty Kouzel p edstavují mocná kouzla, 
která se hrá  m že b hem hry nau it. 
Tyto karty mají  alový ráme ek a jsou 
rozd leny na horní a dolní ást, každou 
jinak pojmenovanou. V dolní ásti karty 
je uvedena nejsiln jší varianta daného 
Kouzla, kterou ale m žete seslat pouze 
b hem kol Noci.

Karty Artefakt

Artefakty p edstavují nejmocn jší p e d-
m ty, které mohou hrá i ve scéná i 
získat. Karty mají zlatý ráme ek, oblast 
s textem a také dva rozdílné efekty. Efekt 
popsaný v tmavší ásti textové oblasti 
p edstavuje velmi silnou jednorázovou 
schopnost, která tento Artefakt po jeho 
použití zni í.

 Karty Zran ní

Karty Zran ní se používají k ozna ení 
zran ných jednotek a také se mohou 
dostat hrá ovi do ruky, pokud je jeho 
hrdina zran n. Karty Zran ní se zapo-

ítávají do hrá ova limitu karet v ruce, 
takže pokud obdržíte p íliš mnoho karet 
Zran ní, už nemusíte mít v ruce místo na 
další karty, a budete mít ve svém tahu jen 
velmi omezené možnosti. Všechny karty 

Zran ní mají stejnou, tmav  ervenou lícovou stranu, takže je 
m žete umístit v balí ku na st l jejich lícovou stranou nahoru.
Poznámka k názvosloví:
Kdykoliv se n jaký text odvolává na kartu Akce, pak se tím myslí 
jak karta Základní, tak i Pokro ilé akce.
Kdykoliv se n jaký text odvolává na libovolnou kartu i obecn  
na n jakou kartu, pak se tím myslí karta Akce, Kouzla nebo 
Artefaktu, ale nikdy ne karta Zran ní, pokud to není explicitn  
uvedeno. Takže výraz „odlož kartu“ znamená odložit jakoukoliv 
kartu hrá e krom  karty Zran ní.

KARTY HRÁ E 
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Ve h e najdete ty i hrdiny. Každý z nich má vlastní erb (rodový 
znak) zachycený na štítu. Všechny herní komponenty doty ného 
hrdiny jsou ozna eny tímto symbolem.
Ve vaší první h e si každý hrá  m že vybrat hrdinu podle své 
libosti, anebo m žete hrdiny rozd lit mezi hrá e náhodn . Daný 
hrá  si pak vezme všechny herní komponenty pat ící danému 
hrdinovi.
Doporu ujeme uložit si všechny herní komponenty každého 
hrdiny (v etn  jeho balí ku karet Základních akcí) do samo-
statného sá ku. Pokud budete hrát v mén  než 4 hrá ích, vra te 
nepoužité komponenty zpátky do krabice.

Karta hrdiny

Tato karta s portrétem daného hrdiny leží 
po celou dobu hry p ímo p ed hrá em 
a pomáhá tak ur it, který hrá  ovládá 
kterého hrdinu. Tato karta také slouží jako 
Inventá  daného hrá e. B hem hry si na ni 
hrá  ukládá své žetony úrovn  a žetony 
many (krystaly), které získá. Viz ást 
„Mana“ pro bližší podrobnosti.

Figurka hrdiny

Figurka p edstavuje daného hrdinu ve h e. Na 
za átku hry se tato  gurka nachází na stole p ed 
hrá em, nebo  jeho hrdina ješt  nevstoupil na 
mapu. Ve svém prvním tahu umístí hrá  svého 
hrdinu na polí ko s magickým portálem a m že 
za ít prozkoumávat mapu.

Žeton po adí

Každý hrdina má jeden tento žeton. Tyto žetony 
ur ují po adí, ve kterém hrá i provádí své tahy 
b hem kola. Nyní je zamíchejte a náhodn  
se a te do sloupce nalevo od desky Dne a Noci, 

jak je vid t na obrázku „Doporu ená podoba herní oblasti“ na 
stran  3.

Žetony úrovn  

Každý hrdina má šest osmihranných žeton  
úrovn  ozna ených na rubové stran  jeho 
symbolem (erbem). P t t chto žeton  má ve své 
dolní ásti uvedenu dvojici ísel: 1-2, 3-4, 5-6, 
7-8, 9-10. Set i te je podle t chto ísel do 

sloupce lícem nahoru tak, že žeton ozna ený 9-10 bude naspodu 
a žeton ozna ený 1-2 bude (viditelný) na vrchu sloupce. Umíst te 
sloupec t chto žeton  na ozna ené místo na kart  vašeho hrdiny. 
Šestý žeton úrovn  má svou lícovou stranu prázdnou. Tento žeton 
umíst te do oblasti svých jednotek jeho stranou s erbem hrdiny 
nahoru. To bude váš první žeton velení.

Žeton úrovn  se symbolem erbu 
hrdiny se nazývá žeton velení 
a p edstavuje váš limit velení. Na 
za átku hry máte jen jeden žeton 
velení, takže m žete ovládat jen 

jednu jednotku. Vrchní žeton vašeho sloupce žeton  úrovn  
ukazuje charakteristiky vašeho hrdiny – tedy Zbroj 2 a limit karet 
v ruce 5. Toto jsou hodnoty pro první a druhou úrove , jak je 
ur eno ísly 1-2 v dolní ásti tohoto žetonu.

Když hrá  získá do-
statek Slávy k postupu 
na t etí úrove , odebere 
vrchní žeton ze sloupce 
žeton  úrovn  a položí 

ho vedle svého prvního žetonu velení. Jeho limit velení se zvýší 
na 2 (má te  dva žetony velení, takže m že velet až dv ma 
jednotkám) a zárove  se zm ní i charakteristiky jeho hrdiny 
(odkryl žeton úrovn  ozna ený 3-4, který uvádí zvýšenou hod-
notu Zbroje).

Žetony štítu

Všechny žetony štítu umíst te do jednoho sloupce. 
B hem hry se dva tyto žetony použijí jako zna ky 
ukazující vaši pozici na po ítadlech Slávy a Pov sti. 
Zbývající žetony se použijí k ozna ení vašich úsp ch  

na map  – k ozna ení opevn ných míst, která jste dobyli, 
dobrodružství, která jste dokon ili, a v pozd jších scéná ích i vaši 
spoluú ast p i dobývání m st.

Žetony dovedností

Každý hrdina má svou vlastní sadu deseti 
žeton  dovedností. P edstavují p irozené 
zam ení, kterým se talent daného hrdiny 
m že rozvinout. P ed za átkem hry tyto 
žetony zamíchejte a umíst te do sloupce 
lícem dol .

Karta popisující dovednosti

Tato karta popisuje na obou svých 
stranách dovednosti doty ného hrdiny 
a zárove  u každé dovednosti uvádí 
i obrázek p íslušného žetonu dané doved-
nosti. Také obsahuje popis, jak tyto 
dovednosti použít. Tuto kartu m jte 
n kde blízko po ruce. Budete ji pot ebovat 
pokaždé, když postoupíte na sudou 
úrove , kdy získáváte novou dovednost. 

Poprvé ji použijete p i postupu na druhou úrove , kdy získáte 
svou první dovednost.

Balí ek karet hrá e

Jak bylo popsáno v ásti „Karty hrá e“, každý hrá  má sv j vlastní 
balí ek obsahující 16 karet. Zamíchejte je a umíst te do balí ku 
oto eného lícem dol  – tak dostanete sv j dobírací balí ek.
Pak si z tohoto balí ku vezm te 5 vrchních karet. To budou 
vaše po áte ní karty (v ruce). Všimn te si, že po et karet, které 
m žete mít v ruce, je jednou z charakteristik vašeho hrdiny, jež je 
zachycena na vašem vrchním žetonu úrovn . Jakmile postoupíte 
na 5. úrove , váš limit karet v ruce se zvýší na 6.

Doporu ená podoba oblasti hrá e 

Následující obrázek ukazuje, jak by m la vypadat oblast hrá e 
p ed za átkem hry.
Poznámka: Dobírací balí ek (balí ek karet hrá e) se nachází 
vlevo, lícem dol . Prostor pro odložené karty (odkládací balí ek) je 
napravo, aby se zabránilo smíchání t chto dvou balí k . Mezi nimi 
se nachází oblast pro karty jednotek, tedy prostor pro naverbované 
jednotky (po et pozic pro jednotky je dán po tem žeton  velení, 
které máte). Herní oblast  je místem, kam hrá  b hem svého tahu 
hraje své karty a efekty. Sloupec žeton  dovedností na levé stran  
obsahuje ty žetony dovedností, které ješt  nejsou ve h e. Jakmile je 
hrá  získá, umístí je napravo.

Á I HRÁ
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Po ítadlo Slávy

V tší po ítadlo zobrazuje aktuální hodnotu hrá ovy Slávy. Každý 
ádek p edstavuje jednu úrove  Slávy. 

Na za átku hry nemají hrá i žádnou Slávu (tedy mají hodnotu 
Slávy rovnou 0), a proto umístí jeden ze svých žeton  štítu na 
polí ko s íslem 0 na po ítadle Slávy. Nachází se na prvním ádku, 
takže jsou na první úrovni Slávy.

Kdykoliv b hem hry hrá  získá Slávu, posune sv j žeton štítu na 
tomto po ítadle o pat i ný po et polí ek dop edu. Pokud se tento 
žeton posune na další ádek, tak se zvýší hrá ova úrove  Slávy. 
Pro postup na druhou úrove  Slávy pot ebuje hrá  získat alespo  
3 body Slávy. Pro postup na t etí úrove  Slávy pot ebuje hrá  
získat celkem 8 bod  Slávy atd.
Na za átku každého ádku se bu  nachází symbol žetonu 
dovednosti , nebo symbol žetonu úrovn  . Když hrá  po-
stoupí na ádek ozna ený symbolem žetonu dovednosti , tak je 
odm n n jedním žetonem dovednosti a jednou kartou Pokro ilé 
akce (další vysv tlení bude uvedeno pozd ji). Pokud hrá  postoupí 
na ádek ozna ený symbolem žetonu úrovn , pak hrá  oto í sv j 
vrchní (osmihranný) žeton úrovn  na druhou stranu a prom ní jej 
v další žeton velení, ímž si zvýší limit velení a také své charak-
teristiky (viz „Hrá i – Žetony úrovn “ na stran  5).

ádky se symboly žetonu dovednosti a žetonu velení se st ídají, 
takže na každé sudé úrovni Slávy hrá  získá novou dovednost 
a novou kartu Pokro ilé akce, zatímco na každé liché úrovni Slávy 
se mu zvýší limit velení a hrdinovy charakteristiky.

Po ítadlo Pov sti 

Menší po ítadlo v pravém horním rohu této desky je po ítadlem 
Pov sti. Zatímco vaše Sláva roste po celou dobu hry, vaše 
Pov st m že jak r st, tak i upadat – záleží na tom, zda budete 
získávat Pov st prost ednictvím ušlechtilých in , nebo ji ztrácet 
dobýváním a plen ním.
Na za átku hry umístí všichni hrá i jeden ze svých žeton  štítu 
na prost ední polí ko na po ítadle Pov sti – místní obyvatelé na 
n  zatím nemají žádný názor. Po vykonání ušlechtilých in  (jako 
nap . pobití or ích nájezdník  nebo dra ího lidu, kte í sužují zemi) 
postupuje hrá v žeton do sv tlejší oblasti tohoto po ítadla. Po 
násilném chování postupuje hrá v žeton do ervené oblasti 
tohoto po ítadla.
Vaše Pov st má dopad na váš Vliv, který uplatníte p i jednání 
s místními obyvateli (viz „Vyjednávání ve vesnici“ na stran  9).

Mana základních barev

Ve h e existuje mana ty  základních barev, p i emž každá barva 
se vztahuje k jednomu elementu.

 ervená je energií ohn , její doménou jsou plameny, 
zkáza a vztek.
 Modrá je energií vody, její doménou je mráz, magie 
a krystaly.
 Zelená je energií zem , její doménou je p íroda, ochrana 
a uzdravování.
 Bílá je energií v tru, její doménou je duch, rychlost 
a mysl.

Mana základních barev m že existovat bu  v isté, nestabilní 
podob , nebo m že být zkrystalizována do stabilní podoby 
a  uchovávána v podob  krystal .

Speciální barvy many

Dále existují dv  speciální barvy many. Taková mana existuje 
pouze v isté, nestabilní podob , a proto nem že být nikdy 
zkrystalizována, a následn  uchována.

 Zlatá je energií slunce. Lze ji používat pouze b hem Dne, 
ale dá se použít jako mana libovolné základní barvy (takže 
na ni lze nahlížet jako na takového manového „žolíka“).

erná je energií temnoty. Lze ji používat pouze v Noci 
a sama o sob  nemá žádnou sílu. Místo toho zesiluje sílu 
many základních barev, a tak dovoluje seslat ta nej-
mocn jší kouzla. 

Zlatá mana tedy usnad uje sesílání Kouzel b hem Dne, zatímco 
erná mana dovoluje sesílání t ch nejmocn jších Kouzel b hem 

Noci.

Žetony many a krystalyy

Vezm te všechny žetony many a vytvo te z nich na 
dostupném míst  na stole spole ný bank. Ke každé 
ze ty  základních barev (tj. ervené, modré, zelené 
a bílé) existuje 12 žeton  many a dále 3 žetony 
many ke každé speciální barv  (tj. ke zlaté a erné).

Žetony many p edstavují istou manu, pokud nejsou umíst ny 
v hrá ov  Inventá i, kde pak místo toho p edstavují krystaly (many).
Kdykoliv n jaká karta i efekt hrá i íká, že získal žeton many, pak 
se tento žeton umístí p ed hrá e do jeho herní oblasti. Tento žeton 
pak m že být kdykoliv b hem tohoto tahu použit, ale pokud ho 
hrá  b hem svého tahu nestihne využít, pak tato mana na konci 
jeho tahu zmizí.
Kdykoliv n jaká karta i efekt hrá i íká, že získal krystal many, 
pak se žeton many vezme z banku many a umístí se na kartu 
hrá ova hrdiny do oblasti Inventá e. Krystaly v hrá ov  Inventá i 
mohou být kdykoliv b hem jeho tahu prom n ny na manu 
odpovídající barvy – hrá  odebere ze svého Inventá e jeden žeton 
a poté ho m že použít jako manu pat i né barvy. Hrá  nem že 
prom nit žetony many na krystaly, pokud mu to karta i efekt 
p ímo nedovolí.
Poznámka: To je d vod, pro  existuje jen n kolik zlatých 
a erných žeton  many. Zatímco žetony many základních barev 
mohou být uloženy v hrá ov  Inventá i po dobu n kolika tah , i 
dokonce n kolika kol, zlatá a erná mana existuje pouze b hem 
aktuálního tahu hrá e. Na konci tahu ji pak hrá  vrací do banku 
many, aby tak byla dostupná pro další hrá e.
3 krystaly od jedné barvy: P i vysoké koncentraci se krystaly 
stávají nestabilními, takže hrá  nesmí mít nikdy ve svém Inventá i 
více než t i krystaly téže barvy. Pokud tedy máte získat krystal 
takové barvy, jejíž t i krystaly už ve svém Inventá i máte, pak 
místo toho získáte žeton many (dané barvy) do své herní oblasti. 
Tudíž váš Inventá  nem že nikdy obsahovat více než 12 krystal  
celkem – nejvýše 3 krystaly od každé základní barvy.

Kostky many

Hra obsahuje sedm kostek many. Každá kostka má 
šest st n, kde každá st na obsahuje jednu ze šesti 
barev many. Hrajte vždy s tolika kostkami, kolik hrá  

se ú astní hry, plus 2 (tedy p i h e 4 hrá  použijete 6 kostek atd.). 
Ho te jimi a poté je umíst te do volné (pravé) oblasti desky Dne 
a Noci. Tato oblast se spolu s kostkami nazývá Pramen.

Na za átku každého kola budete p ehazovat kostky v Prameni. 
Alespo  polovina z nich by po hodu m la ukazovat manu n které 
ze základních barev ( ervené, modré, zelené nebo bílé). Pokud 
tomu tak není, tak házejte opakovan  kostkami se zlatou a ernou 
manou (všemi zárove ), dokud tato podmínka nebude spln na.
Jakékoliv nepoužité kostky many položte vedle banku many. Použijí 
se v p ípad , že vám n která karta ekne, abyste hodili kostkou.
Kostky v Prameni p edstavují spole ný zdroj many, všudyp ítomný 
ve sv t  a dostupný všem hrdin m. Každý tah m že hrá  použít 
jednu kostku many z Pramene jako manu odpovídající barvy. 
Pokud tak u iní, tak na konci svého tahu tuto kostku p ehodí 
a vrátí ji zp t do Pramene, aby byla dostupná dalším hrá m. 
Pokud karta i efekt ne íkají jinak, tak hrá i nemohou b hem 
svého tahu použít z Pramene více než jednu manu.
Takže barva many v Prameni se b hem kola m ní. ernou manu nelze 
použít b hem Dne. Pokud je hozeno kostkou, padne erná mana 
a tato kostka by m la být vrácena do Pramene, pak už tuto kostku 
nem že nikdo po zbytek kola použít a už se znovu touto kostkou 
nehází. Tento stav se ozna uje jako vy erpaná kostka many. Aby to 
bylo jasné, umíst te takovou kostku do tmavší oblasti Pramene.

Všimn te si, že na za átku kola se mohou v oblasti Pramene nacházet 
n které vy erpané kostky s ernou manou. Kdykoliv n kterému 
hrá i padne na kostce erná mana, pak je tato kostka také vy erpána. 
Jak se Den blíží ke konci, m že se stát, že už bude v Prameni k dispo-
zici jen velmi málo many, nebo dokonce žádná (Noc se blíží).
Když skon í kolo Dne, za ne Noc – všemi kostkami se hází znovu, 
a vytvo í se tak pro toto kolo úpln  nový Pramen. Jelikož bude Noc, 
nelze používat zlatou manu, a proto se kostky se zlatou manou 
umis ují stranou jako vy erpané.

SKA SLÁVY A POV SSTTI DES

MANA (MAGICKÁ ENERRGIIEE) ( )

Oboustranná deska Dne a Noci ukazuje, zda je momentáln  Den, 
nebo Noc. V prvním scéná i se za íná Dnem, a tato deska je proto 
oto ená svou stranou Den nahoru a z stane takto oto ená po celé 
první kolo. Poté, až první kolo skon í, se deska oto í stranou Noc 
nahoru.
V levé ásti této desky jsou velkými ísly uvedeny ceny Pohybu pro 
všechny typy terén . Menší modrá ísla u symbolu lesa a poušt  
vyjad ují, že tyto typy terénu mají odlišnou cenu Pohybu b hem 

Noci. íslo v levém dolním rohu ukazuje, že cena Pohybu na 
polí ko m sta je vždy 2, ale to v tomto prvním scéná i nebudete 
pot ebovat.
Prázdná oblast v pravé ásti této desky se nazývá Pramen. 
Budeme o ní hovo it pozd ji p i vysv tlování many.

DESKA DNE A NOCI
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P íprava kola

B hem p ípravy hry jste již hru p ipravili, takže v prvním kole hry 
už nemusíte d lat nic.

Výb r Taktiky

Karty denní Taktiky jsou oto eny lícem nahoru. V této fázi si každý 
hrá  vybere jednu z t chto karet (te  to ale ned lejte – vrátíme 
se k Taktikám, až si vysv tlíme ješt  další pravidla). Prozatím je 
d ležité, že tyto Taktiky ur ují po adí hry v tomto kole.
Každá karta Taktiky má na sob  uvedeno velké íslo, které udává 
hrá ovo po adí v rámci kola – nejnižší íslo za íná jako první.
Poté, co si každý hrá  vybral kartu Taktiky, se uspo ádají žetony 
po adí v rámci kola vedle desky Dne a Noci tak, že žeton hrá e, 
jenž má kartu Taktiky s nejnižším íslem, bude na nejvyšší pozici, 
zatímco žeton hrá e, který má kartu Taktiky s nejvyšším íslem, 
bude na nejnižší pozici.

Provád ní tah

Jakmile je ur eno po adí hrá  v rámci kola, za nou hrá i 
postupn  provád t své tahy, po ínaje hrá em, jehož žeton je na 
nejvyšší pozici. Hrá i budou provád t své tahy tak dlouho, dokud 
n kdo kolo neukon í.
B hem svého tahu m že hrá  zahrát karty z ruky a provést jejich 
efekty. Pokud si naverboval n jaké jednotky, m že je aktivovat, 
aby použil n který z jejich efekt . Pozd ji, až získá n jaké 
dovednosti, m že n které z nich použít, pokud budou dostupné.

Karty Akcí mohou být posíleny zaplacením many uvedené barvy. 
B hem každého tahu m že hrá  použít jednu kostku many 
z Pramene jako manu p íslušné barvy. Také m že p em nit své 
krystaly (uložené v Inventá i) na manu, nebo získat manu jako 
výsledek efektu jiných karet.
Podrobnosti ohledn  pr b hu tahu budou popsány pozd ji.
Když hrá  dokon í sv j tah, tak první v cí, kterou by m l ud lat, 
je vrácení všech kostek many, které použil, zp t do Pramene. P ed 
navrácením tyto kostky nejprve p ehodí a teprve poté je vrátí 
zpátky do Pramene s jejich novými hodnotami (tj. novou barvou). 
Kterákoliv kostka, na které by padla erná mana, se umístí do tmavší 
oblasti Pramene vpravo naho e – tato kostka many je vy erpaná.
V TOMTO OKAMŽIKU UŽ M ŽE ZA ÍT SV J TAH DALŠÍ 
HRÁ . ekn te dalšímu hrá i, a  za ne tah, zatímco stávající hrá  
sv j tah dokon uje.
P i dokon ení svého tahu provádí hrá  následující:

• Odloží všechny karty, které zahrál, do odkládacího balí ku 
lícem nahoru.

•  Vrátí všechny použité i nepoužité žetony many do banku 
many. Nechá si pouze krystaly ve svém Inventá i.

•  Dobere si karty ze svého dobíracího balí ku do výše svého 
limitu karet v ruce. Tento limit je na za átku hry 5 (jak je 
uvedeno na žetonu úrovn ), ale toto íslo se m že zvýšit, jak 
hrá  získává b hem hry stále více Slávy, a m že být za jistých 
okolností i do asn  zvýšeno.

• P ed dobíráním nových karet m že hrá  odložit z ruky 
libovolný po et karet, které ale nejsou kartami Zran ní. 
Zran ní nemohou být nikdy odložena, pokud to n které 
pravidlo i karta p ímo nedovolí.

Další hrá

Další hrá  za ne provád t sv j tah naprosto stejným zp sobem. 
Jakmile ho skon í a p ehodí použité kostky many, dá v d t 
dalšímu hrá i, že m že za ít hrát, zatímco on dokon í sv j tah 
a dobere si karty. Jakmile všichni hrá i provedli tímto zp sobem 
sv j tah, p ichází znovu na adu první hrá  atd.

Konec kola

Pokud už hrá  nemá na za átku svého tahu ve svém dobíracím 
balí ku žádné karty, pak m že bu  hrát s t mi kartami, které ješt  
v ruce má, nebo m že oznámit konec kola. Pokud to ud lá, pak 
jeho tah okamžit  kon í. Každý další hrá  pak odehraje ješt  jeden 
tah, a poté toto kolo kon í.
Pokud hrá  nemá na za átku svého tahu žádné karty ve svém 
dobíracím balí ku, a navíc nemá žádné karty v ruce, pak musí 
oznámit konec kola (pokud ho tedy jiný hrá  už d íve neoznámil – 
v takovémto p ípad  pouze p esko í sv j tah).

PP ípípraravava kkololaa
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B hem svého tahu m žete bu  zahrát normální tah, nebo si 
m žete odpo inout. B hem prvních tah  hry nejspíš nebudete 
odpo inek pot ebovat, takže za neme s normálním tahem.
P i svém prvním tahu umíst te  gurku svého hrdiny na mapu 
na polí ko magického portálu. Odtud se m že vaše  gurka za ít 
pohybovat po map  a provád t nejr zn jší akce.

Normální tah

Každý normální tah má dv  ásti. Nejprve m žete pohnout svou 
 gurkou na map  o jedno nebo i o více polí ek. Pak, v závislosti 

na tom, kde jste skon ili sv j pohyb, m žete provést vždy pouze 
jednu akci (ve v tšin  p ípad  bu  bojovat, nebo vyjednávat 
s místními obyvateli), nebo také ned lat v bec nic. Ve svém tahu 
tedy m žete:

• P esunout se na jiné polí ko a tam bojovat i vyjednávat.
•  Z stat tam, kde jste, a tam bojovat i vyjednávat.

•  P esunout se na jiné polí ko a tam nic ned lat.
•  Ned lat v bec nic.

 Nem žete ale nap íklad provést toto:
• P esunout se na jiné polí ko, tam bojovat i vyjednávat 

a poté se pohnout ješt  jednou.
•  Bojovat i vyjednávat na daném polí ku a pak se p esunout 

na jiné polí ko.
•  B hem jednoho tahu bojovat i vyjednávat.

Všechny karty Akcí mají podobný vzhled. Na každé kart  najdete: 

• Typ karty (v levém 
horním rohu).

•  Jméno karty.
•  Symbol hrdiny (pravý 

horní roh), ze kterého 
zjistíte, kterému hrdi-
novi tato karta pat í.

•  Obrázek.
• Základní efekt (text 

uve dený p ímo pod 
obrázkem).

•  Siln jší efekt (text uvedený pod textem základního efektu).
•  Cenu pot ebnou pro získání siln jšího efektu. (Barevný 

drahokam, nacházející se mezi textem základního a siln jšího 
efektu. Všimn te si, že celá karta má stejný barevný odstín jako 
onen drahokam, a kdykoliv se karta i efekt odvolává na „barvu 
karty Akce“, pak se má na mysli práv  tato barva.)

Typy karet

Symbol nacházející se v levém horním rohu karty ur uje, kdy smí 
být tato karta zahrána.

B hem pohybu smíte zahrát karty ozna ené ikonou pohybu 
, p i vyjednávání s obyvateli smíte zahrát karty ozna ené ikonou 

Vlivu
pp yy

a p i boji smíte zahrát karty ozna ené ikonou boje .
B hem libovolné fáze m žete zahrát speciální karty s ikonou 

. Ty obvykle podporují jiné akce nebo mají své vlastní 
jedine né efekty. Také karty Lé ení s ikonou  m žete zahrát 
kdykoliv, s výjimkou boje.

Zahrání karty

Když chcete zahrát n jakou kartu, tak ji nejd ív ukážete a pak 
ji položíte lícem nahoru do své herní oblasti. Až to ud láte, 
m žete si vybrat, zda budete chtít použít bu  její základní efekt, 
nebo její siln jší efekt. Pokud budete chtít použít siln jší efekt, 
budete muset zaplatit jednu manu odpovídající barvy (která je 
uvedena na kart ). M žete použít kostku many odpovídající 
barvy z Pramene (nezapome te, že b hem každého tahu m žete 
použít pouze jednu kostku z Pramene), nebo krystal i žeton many 
p íslušné barvy. Také m žete použít kostku se zlatou manou nebo 
žeton zlaté many b hem kol Dne, nebo  zlatou manu lze použít 
místo many libovolné základní barvy.
Pokud tedy zaplatíte manu p i zahrání karty, pak se uplatní její 
siln jší efekt (místo základního efektu, který pak ignorujete). 
Pokud manu nezaplatíte, pak se uplatní základní efekt.

S ítání (efekt ) karet

V tšina karet obsahuje jednoduché efekty, jako nap . Pohyb X 
(tedy poskytuje X bod  Pohybu), Vliv X (tedy poskytuje X bod  
Vlivu), Útok X i Blok X.

asto ale budete chtít zahrát více karet stejného typu najednou, 
protože jejich ú inek lze s ítat. V takovém p ípad  umíst te karty 
se stejným efektem dohromady, takže vytvo í mírn  se p ekrývající 
sloupec. Následující p íklady ukazují, jak lze dosáhnout zisku 
Pohybu 6:

V prvním p íkladu 
máme 3 karty se 
základním efektem 
Pohyb 2. Byly zahrány 
spole n , takže jsme 
získali celkový Pohyb 
6. Ve druhém p íkladu 
byla jedna karta 
„posílena“ za placením 
modré many, aby 
poskytla Pohyb 4, 
a byla zahrána zárove  s další kartou se základním efektem 
Pohyb 2.
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Nyní už víte, jak zahrát karty Pohybu, abyste získali body Pohybu. 
Dále si vysv tlíme, jak tyto body vynaložit na pohyb  gurky po 
map .

Cena pohybu

Cena Pohybu v závislosti na 
typu terénu je uvedena na desce 
Dne a Noci a je p edstavována 
velkou íslicí. ervené písmeno 
X znamená, že tento typ terénu 
je nep ístupný. Prozatím si nevší-
mejte malých modrých ísel, ta 
jsou ur ena pro pohyb b hem 
kol Noci. 

Abyste mohli svou  gurkou pohybovat, musíte na to vynaložit 
body Pohybu, které vám poskytly karty, které jste zahráli. M žete 
se p esunout ze sou asného polí ka na libovolné sousední polí ko, 
pokud se ovšem nejedná o nep ístupný terén. M žete se pohnout, 
jak daleko chcete, pokud na to budete mít dostatek bod  Pohybu.
Následující obrázek dole ukazuje t i p íklady pohybu ze star tovní 
pozice a cenu za tento Pohyb:

Poznámka: P i pohybu na sousední polí ko platíte cenu Pohybu 
polí ka, na které vstupujete. Typ terénu polí ka, ze kterého se 

pohybujete, nehraje žádnou roli.

Další figurky

M žete bez omezení projít polí kem, na kterém se nachází jiná 
 gurka, ale nesmíte na takovém polí ku ukon it sv j pohyb, nebo  

by se to považovalo za útok na doty ného hrá e. T ebaže to m že 
být v n kterých situacích užite né, nedoporu ujeme vám používat 
ve vaší první h e boj typu hrá  proti hrá i. Pokud se rozhodnete 
jinak, pak si budete muset p e íst pasáž „Boj hrá e proti hrá i“ 
v kapitole VII. Pokud tedy nedovolíte boj hrá e proti hrá i, pak 
b hem hry není dovoleno zakon it pohyb  gurkou na polí ku 
obsahujícím jinou  gurku hrdiny.

Polí ko s magickým portálem

Pokud se z jakéhokoliv d vodu rozhodnete neopustit polí ko 
s magickým portálem nebo pokud se pozd ji rozhodnete na toto 
polí ko vrátit, tak odeberte svou  gurku z mapy a položte ji na 
st l p ed sebe. Žádná  gurka se nesmí na konci tahu nacházet 
na polí ku s magickým portálem. Vaše  gurka z stane na stole 
p ed vámi až do vašeho dalšího tahu, kdy ji vrátíte na polí ko 
s portálem. 
Poznámka: Na polí ku s portálem se m že kdykoliv nacházet 
libovolný po et hrdin , jelikož jejich  gurky jsou v tomto p ípad  
odebrány z mapy. Hrdinové, kte í se nenachází na map , na sebe 
nemohou úto it.

Drancující nep átelé

Ve startovní ásti mapy se nachází dva symboly or ího chána – 
tj. na tato dv  polí ka byly umíst ny dva zelené žetony nep átel 
lícem nahoru. Orkové se potulují a ádí ve svém okolí, takže 
omezují váš pohyb následujícími dv ma zp soby:

• Nem žete vstoupit na polí ko obsazené neporaženým 
drancujícím nep ítelem.

•  Pohyb v okolí drancujícího nep ítele je nebezpe ný! Pokud 
se p esunete z polí ka sousedícího s drancujícím nep ítelem 
na jiné polí ko, které také sousedí se stejným drancujícím 
nep ítelem, je tento vyprovokován a zaúto í na vás. Tento 
útok okamžit  ukon í váš pohyb a vy musíte bojovat v rámci 
povinné akce (viz ást „Boj“ dále).

Vše je vysv tleno v následujícím p íkladu:

Jak ervená, tak i  alová trasa pohybu vyprovokuje vl í 
jezdce k útoku, jelikož se budete pohybovat z jednoho polí ka 
sousedícího s vl ími jezdci na jiné polí ko taktéž s nimi sousedící. 
Fialová trasa pohybu nebude ani dokon ena – útok okamžit  
p eruší tento pohyb po prvním kroku a nevyužité body Pohybu 
propadají. ervená trasa pohybu vás p ivede do vesnice, ale 
poté budete muset bojovat i tam. Jelikož na boj budete muset 
použít svou akci v tomto tahu, už nebudete schopni v tomto tahu 
vyjednávat s vesni any.
Zelená cesta vás dovede do vesnice, aniž byste vyprovokovali 
n jaký útok, jen vás bude stát více bod  Pohybu kv li obcházení.
V dalším tahu bude provedení žlut  ozna ené trasy v po ádku. 
Jelikož se pohybujete z polí ka sousedícího s nep ítelem na polí ko 
sousedící s jiným nep ítelem, není žádný z t chto dvou nep átel 
vyprovokován.

Pr zkum

Pokud stojíte na polí ku, které je na hranici mapy, a pokud se 
sousední prázdná oblast nenachází za prodlouženou pob ežní linií, 
vycházející z po áte ního dílku mapy, tak m žete prozkoumávat 
krajinu. Odkryjte nový dílek mapy a p idejte ho k existující map . 
Pr zkum není akcí, provádí se jako sou ást pohybu.

Zahrání karet bokem

M že ale nastat situace, kdy budete chtít n co opravdu nutn  
provést (nap íklad p esunout se n kam, získat vliv, zaúto it i se 
bránit atd.), ale nebudete mít v ruce dostatek karet toho správného 
typu, abyste to mohli ud lat.
Jakákoliv karta (s výjimkou karet Zran ní) m že být zahrána jako 
Pohyb 1, Vliv 1, Útok 1 nebo Blok 1. Abyste to mohli provést, 
prost  danou kartu pooto te bokem o 90 stup  doprava a p i-
dejte ji do sloupce karet. Karty zahrané tímto zp sobem nemohou 
být nikdy posíleny zaplacením many.
Následující obrázek ukazuje šest zp sob , jak lze získat Pohyb 5:

Poznámka: Ve druhém p íklad  se používá zlatá mana pro získání 
siln jšího efektu karty Pohybu (což je totéž, jako kdyby se použila 
modrá mana).
Ve tvrtém p íklad  se nevyskytuje žádná karta Pohybu, jen p t 
karet zahraných bokem za ú elem získání Pohybu 1 – což je ale 
v po ádku, nebo  se m žete pohybovat, i když nemáte žádné karty 
pro pohyb. Také si všimn te, že se ve sloupci karet vyskytují karty 
Kouzel a Artefakt . Libovolná karta (s výjimkou karet Zran ní), 
nehled  na to, jak silný efekt poskytuje, m že být zahrána bokem 
pro získání Pohybu 1, Vlivu 1, Útoku 1 i Bloku 1.
Poslední dva p íklady p idávají až 6 bod  Pohybu, nebo  jedna 
z karet (v posledním p íklad ) je posílena zelenou manou. To je 
naprosto v po ádku, nebo  m žete využít jen 5 získaných bod  
Pohybu a nechat ten poslední „propadnout“.

Speciální karty

Jak už bylo e eno d íve, speciální karty m žete zahrát kdykoliv, 
abyste podpo ili karty, které práv  hrajete. P edstavte si, že 
pot ebujete 8 bod  Pohybu. Vpravo na obrázku najdete 4 p íklady, 
jak toho dosáhnout s použitím speciálních karet. Pokud si vez-
mete jeden základní balí ek karet hrá e a p e tete si text jeho 
speciálních karet, nejspíš p ijdete ješt  na mnoho dalších zp sob , 
jak tohoto zám ru dosáhnout:
V prvním p íkladu je pro získání Pohybu 6 karta „Meditace“ 
posílena zelenou manou a použita pro zahrání efektu karty 
„Výdrž“ s bonusem. Karta „Pochod“ nám poskytne další 2 body 
Pohybu, takže dostáváme celkových 8 bod  Pohybu.
Ve druhém p íkladu nám karta „P ivolání síly“ dovolí použít další 
kostku many z Pramene, takže budeme schopni použít siln jší 
efekty obou našich zahraných karet.
T etí p íklad ukazuje použití siln jšího efektu karty „P ivolání 
síly“. Vezmeme si další kostku many z Pramene a nastavíme ji na 

zelenou. Poté získáme pro tento tah 2 zelené many, které posílí 
další 2 naše zahrané karty.
V posledním p íklad  použijeme ervenou manu pro získání 
siln jšího efektu karty „Improvizace“, abychom získali Pohyb 5. 
Poté spolu s kartou „Výdrž“ a ješt  jednou další kartou zahranou 
bokem získáváme 8 bod  Pohybu. Všimn te si, že jsme ješt  museli 
odložit jednu kartu jako cenu za zahrání karty „Improvizace“.
Poznámka: Nemusíte vysv tlovat všechny tyto p íklady hrá m 
p ed za átkem hry. Jen se ujist te, že jim sami rozumíte, takže 
budete schopni vysv tlit hrá m jejich funkci, pokud to budou 
pot ebovat.

POHYB 
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Za prozkoumání nového dílku mapy musíte zaplatit 2 body 
Pohybu. Pokud to ud láte, oto te vrchní dílek mapy ze sloupce 
dílk  mapy a p idejte ho k map . Orientace tohoto nov  p i-
daného dílku mapy je ur ena symboly v jeho šesti rozích (musí 
odpovídat symbol m na už umíst ných dílcích mapy) a sm rem 
obrázk  na daném dílku (musí odpovídat sm ru ísel a obrázk  na 
už umíst ných dílcích mapy). Pokud by z jednoho polí ka mohly 
být prozkoumány dva dílky mapy, pak musí hrá  oznámit, který 
z nich prozkoumává, ješt  než oto í nový dílek mapy.

Podívejte se pozorn  na obrázek, jenž se nachází vlevo: Z polí ek 
ozna ených ernými te kami nelze prozkoumat žádné nové dílky 
mapy (bu  proto, že nehrani í s prázdnou oblastí, nebo proto, že 
hrani í s prázdnou oblastí, která se nachází pouze za pob ežní 
linií).
Fialový dílek mapy m že být prozkoumán pouze z jednoho polí ka 
(nebo  jezero je nep ístupným terénem), žlutý dílek mapy m že 
být prozkoumán ze 3 polí ek a oranžový dílek mapy ze 2 polí ek. 
Všimn te si, že je tu jedno polí ko, ze kterého lze prozkoumat 
jak žlutý, tak i oranžový dílek mapy – hrá , který se zde nachází, 
m že prozkoumat jeden, nebo i oba dílky mapy (za cenu 4 bod  
Pohybu), ale pokaždé, když otá í nový dílek mapy ze sloupce, musí 
jasn  oznámit, který dílek práv  prozkoumává.

Zvláštní pravidlo pro první scéná

Scéná  První pr zkum má jedno speciální pravidlo: Vždy, když 
hrá  oto í nový dílek mapy, získá 1 bod Slávy. Je to ostatn  
pr zkumná mise.
Takže pokaždé, když oto íte nový dílek mapy, posu te okamžit  
sv j žeton štítu na po ítadle Slávy o jedno polí ko dop edu. 
Pokud se tento žeton dostane na nový ádek, zvýší se na konci 
vašeho tahu úrove  vašeho hrdiny (viz „Postup na další úrove “ 
nacházející se v kapitole VIII na stran  17).

Pokra ování v pohybu

Po prozkoumání nového dílku mapy m žete pokra ovat v po-
hybu. M žete dokonce zahrát další karty, abyste p idali další body 
Pohybu k t m, které vám zbyly z práv  zahraných karet.
P íklad: Hrá  zahraje 3 karty s Pohybem 2, které mu poskytnou 
celkem 6 bod  Pohybu. Posune se na polí ko lesa (což ho stojí 
3 body Pohybu) a poté prozkoumá nový dílek mapy za 2 body 
Pohybu. Na nov  odkrytém dílku mapy se vedle jeho aktuálního 
polí ka nachází kopce. Po ád mu 1 bod Pohybu zbývá, takže 
pot ebuje zahrát karty v hodnot  dalších 2 bod  Pohybu, aby se 
mohl p esunout na polí ko s t mito kopci.
Nem žete ovšem nijak m nit nebo upravovat karty, které jste 
zahráli p ed pr zkumem.
V našem p íkladu není nap . možné získat tyto 2 dodate né body 
Pohybu posílením n které z práv  zahraných karet manou.

ili hrá  m že b hem své fáze pohybu cestovat i prozkoumávat 
krajinu v takové mí e, jakou dokáže pokrýt body Pohybu. 
Pr zkum je možný pouze b hem vašeho tahu. Pokud za nete sv j 
tah v sousedství neodkrytého polí ka, tak se p i pr zkumu ani 
nemusíte pohybovat. Ovšem p esto se to po ítá jako pohyb, takže 
pr zkum musí být proveden ješt  p ed provedením akce (boje 

i vyjednávání) a pouze b hem normálního tahu (nikoliv b hem 
odpo inku).

Na za átku hry se v po-
áte ní oblasti mapy 

nachází dv  vesnice. 
Vesnice jsou obydlenými 
místy, kde m žete využít 
sv j vliv p i vyjednávání 
s jejich obyvateli. P e t te 
si kartu popisu místa ves-

nice, abyste v d li, co zde m žete získat.

Vliv

Abyste získali body Vlivu, zahrajete karty úpln  stejným zp -
sobem jako v p ípad  bod  Pohybu. Nezapome te, že m žete 
zahrát jakoukoliv kartu (krom  karty Zran ní) bokem, a tak získat 
Vliv 1. 
Stejn  jako v p ípad  bod  Pohybu, i nyní se tete celkovou hodnotu 
Vlivu získanou všemi kartami, které jste práv  zahráli. Ovšem toto 
celkové íslo se ješt  dále upravuje v závislosti na vaší Pov sti.

Pov st

P i vyjednávání s obyvateli vesnice si ov te, kde se na po ítadle 
Pov sti nachází váš žeton štítu. Je-li na daném polí ku uvedena 0, 
nic se nestane. Pokud je to kladné íslo, pak si o toto íslo zvýšíte 
sv j celkový Vliv. Pokud je to záporné íslo, pak si musíte o toto 

íslo sv j celkový Vliv snížit.
Ale pozor! Pokud se váš žeton štítu nachází na po ítadle Pov sti na 
polí ku s erveným symbolem X, odmítnou se s vámi vesni ané bavit 
a vy s nimi nebudete moci vyjednávat, dokud se vám Pov st nezlepší.

Utrácení Vlivu

Pomocí Vlivu si m žete koupit jednu i více v cí, které se nabízejí 
na polí ku, kde se nacházíte (ve vesnici si nap . m žete naverbovat 
n jakou vesnickou jednotku nebo si koupit tzv. body Lé ení). M žete 
kupovat v ci téhož i r zného typu. Pokud si koupíte body Lé ení, 
m žete je kombinovat s dalšími lé ivými efekty (viz dále „Lé ení“).
Stejn  jako p i pohybu m žete st ídat získávání Vlivu (hraní karet) 
a jeho spot ebu. Bonus i postih pocházející z vaší Pov sti se 
ovšem zapo ítává jen jednou v každém tahu, nehled  na to, kolik 
v cí si koupíte.

Verbování jednotek

Hrá i si mohou naverbovat pouze jednotky, které se nachází 
v nabídce jednotek.
Podívejte se na tyto jednotky. V levé st ední ásti každé karty 
jednotky najdete jednu, nebo i více ikon, které vyjad ují, kde lze 
doty nou jednotku naverbovat. Ve vesnici lze naverbovat pouze 
jednotky, které mají ikonu vesnice  (viz karty popisu míst – 
všechna obydlená místa mají ikonu v pravém horním rohu karty 
popisu místa). Pokud se tedy v nabídce nenachází žádná jednotka 
s takovou ikonou, pak nelze ve vesnici naverbovat žádnou 
jednotku.
Cena za naverbování jednotky je uvedena v levém horním rohu. 
Toto íslo uvádí, kolik Vlivu za ni musíte zaplatit. Pokud ho 
zaplatíte, pak jste danou jednotku naverbovali a umístíte ji do své 
oblasti jednotek.
D ležité: Na rozdíl od jiných nabídek není nabídka jednotek 
okamžit  dopln na, jakmile z ní n jakou jednotku naverbujete. 

Jak hrá i verbují jednotky, bude se po et karet v nabídce jednotek 
snižovat. Nabídka jednotek se na za átku každého kola doplní do 
plného po tu.
Když naverbujete svou první jednotku, vezm te žeton velení, 
který máte dostupný už od za átku hry, a umíst te ho nad práv  
zrekrutovanou jednotku. Takto máte váš limit velení pln  využit. 
Dokud nepostoupíte na 3. úrove , nem žete mít více jednotek. Po 
postupu na 3. úrove  získáte další žeton velení.
P esto m žete i nadále verbovat jednotky, dokonce i když nemáte 
volný žeton velení. Ovšem p edtím, než si vezmete novou 
jednotku, musíte propustit (odebrat ze hry) jednotku starou. Tímto 
zp sobem bude žeton velení znovu dostupný a m že být p i azen 
nové jednotce.

Plen ní vesnice

Když skon íte sv j tah ve vesnici, m žete se rozhodnout, že ji 
p ed svým dalším tahem vypleníte. Pokud to ud láte, dostanete 
postih –1 ke své Pov sti, ale hned si m žete vzít 2 karty ze svého 
balí ku karet hrá e, které posílí váš p íští tah. Plen ní vesnici nijak 
neovlivní – po ád v ní m žete verbovat jednotky i nakupovat 
body Lé ení a v dalším svém tahu ji znovu vyplenit. Ovšem vaše 
Pov st p i každém dalším plen ní vždy poklesne.
Plen ní není akcí a vy jej vlastn  provádíte až po skon ení svého 
tahu, b hem tahu jiného hrá e. Pouze oznámíte, že provádíte 
plen ní, snížíte si Pov st, vezmete si 2 karty a pak za nete plánovat 
sv j další tah s t mito kartami v ruce. 
Poznámka: Mezi každými dv ma svými tahy m žete vesnici 
vyplenit pouze jednou.

VYJEDNÁVÁNÍ VE VESNNICCII 

Jak už bylo zmín no výše, jednotky, které si naverbujete, se 
nachází ve vaší oblasti jednotek a každá tato jednotka má nad 
sebou p i azen žeton velení. Žeton velení je opa nou stranou 
žetonu úrovn . Podívejme se te  podrobn ji na kartu jednotky:

•  íslo v levém horním rohu 
už znáte – je to množství 
Vlivu, které musíte zapla-
tit, abyste si tuto jednotku 
mohli koupit.

•  V pravém horním rohu se 
nachází íslo vyjad ující 
úrove  dané jednotky. 
To je d ležité p i lé ení 
jednotky a také ur uje 
celkovou hodnotu vaší 
armády na konci hry.

•  Ikona nebo ikony pod íslem udávajícím cenu jednotky vám 
íkají, kde m žete tuto jednotku naverbovat.

•  Pak tu máme obrázek dané jednotky.
•  íslo na ikon  zbroje p edstavuje hodnotu Zbroje dané 

jednotky (viz dále Boj).
•  Textová ást pak vypo ítává schopnosti dané jednotky. 

P edstavte si, že jednotlivé ádky jsou spojeny spojkou 
nebo – takže nap . Sedláci vám bu  pomohou v boji, nebo 
p i vyjednávání s jinými obyvateli, nebo také na cestách. 
Každá z t chto možností je uvozena ikonou, která vám íká, 
kdy ji m žete použít.
Poznámka: Schopnosti ozna ené symbolem  vám 
dávají manu nebo krystaly a považují se za speciální efekty, 
takže je m žete zahrát kdykoliv b hem svého tahu.

Aktivace jednotky

Jednotku m žete aktivovat, abyste využili n kterou její schopnost.
Pro aktivaci jednotky nejprve oznamte, 
kterou její schopnost chcete využít, pak 
vezm te její (jí p id lený) žeton velení a po-
ložte ho na kartu této jednotky. Funguje to 
úpln  stejn , jako kdybyste zahráli kartu se 
stejným efektem z ruky. Poté, co aktivujete 
jednotku, je tato jednotka vy erpána a ne-
m že být znovu aktivována, dokud není op t 
zbojeschopn na. Proto ji i nadále m jte ve své 
oblasti jednotek s žetonem velení umíst ným 
na ní.
Obrázek vpravo ukazuje další zp sob, jak zahrát Pohyb 6. Hrá  se 
rozhodl aktivovat své Sedláky, aby získal Pohyb 2.

JEDNOTKY 
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Boje s nep áteli jsou t mi nejsložit jšími událostmi ve h e, hlavn  
v p ípad , kdy bojujete proti n kolika nep átel m najednou. 
Nebylo by proto fér nechat na hrá i, a  se s tím vypo ádá sám, 
zvláš  když hraje poprvé. N kdo by m l také dohlížet na nep ítele 
b hem boje – nebo  hrá  snadno p ehlédne n kterou zvláštní 
schopnost nep ítele.
Pokud dojde k boji, tak hrá , který hrál p ed aktivním hrá em (nebo 
hrá , který zná hru nejlépe), by m l p evzít roli tzv. správce boje. 
Ten neprovádí žádná rozhodování za nep ítele, jeho povinností je 
pouze dohlížet, aby všechno probíhalo podle pravidel.
Role správce boje je užite ná b hem vašich prvních her, kdy si 
herní mechanismy teprve zažíváte. Správci boje jsou také pot eba 
v záv re ných fázích pokro ilých scéná , kdy se hrá i ocitnou 
v bojích proti mnoha nep átel m najednou a kdy není snadné 
sledovat všechny jejich speciální schopnosti a bonusy.

Bojové karty a schopnosti

V boji nej ast ji používáte karty a jednotky, které mají vlastnost 
Útok X nebo Blok X. Pokud je na kart  napsáno Útok nebo Blok 
X, pak ji m žete použít bu  jako Útok X, nebo jako Blok X, ale 
nikoliv jako obojí. Tyto karty hrajete úpln  stejn  jako karty 
Pohybu i Vlivu: m žete s ítat více karet, abyste získali vyšší 
hodnotu, m žete je posílit manou a stejn  tak m žete zahrát 
karty (mimo karet Zran ní) bokem jako Útok 1, Blok 1 atd. Karty 
zahrané v r zných fázích boje umis ujte do odd lených sloupe k .
Také existují speciální typy útok , jako nap . St elecký útok X, 
Obléhací útok X, Ohnivý útok nebo Blok X, Ledový st elecký 
útok X apod. St elecké útoky a obléhací útoky jsou jedinými typy 
útok , které lze použít b hem fáze obléhacích útok  a st eleckých 
útok . Elementální útoky (tj. ohnivé nebo ledové) se hodí, pokud 
narazíte na nep ítele odolného v i obvyklým fyzickým útok m (viz 
dále). Do té doby se k nim chovejte jako k jakýmkoliv jiným útok m.
Když vám karta poskytne Útok X, pak to vždy znamená normální, 
fyzický útok (nikoliv st elecký i obléhací útok). Karta zahraná 

bokem poskytne Útok 1 (op t se vždy jedná o fyzický útok).

Také existují ledové a ohnivé bloky. Dokud nepotkáte nep átele 
s elementálními typy útok , tak se k nim chovejte jako ke kterému-
koliv jinému typu bloku.

Fáze boje

Boj se skládá ze ty  fází:
• Fáze obléhacích a st eleckých útok  – V první fázi boje máte 

možnost zlikvidovat nep ítele, než se k vám p iblíží, ale pouze 
tehdy, pokud máte k dispozici obléhací i st elecké útoky. 
Pokud v této fázi zni íte všechny nep átele, pak boj skon il.

• Fáze bloku – Pokud n kte í nep átelé p ežili první fázi, pak 
na vás nyní zaúto í. Dostanete šanci se jejich útoku bránit. 
Pokud jejich útok vyblokujete, nezp sobí vám žádné zran ní.

• Fáze p id lování zran ní – Ti nep átelé, jejichž útok jste 
nevykryli, nyní ud lí zran ní vám a/nebo vašim jednotkám. 
M žete se rozhodnout, jak tato zran ní rozd líte.

• Fáze útoku – Nyní se m žete pokusit porazit kterékoliv 
zbývající nep átele normálními útoky (které m žete 
zkombinovat s libovolnými obléhacími i st eleckými útoky, 
které jste nepoužili v první fázi). A  už porazíte všechny 
nep átele, nebo ne, boj po této fázi skon í.

Je-li tedy nep ítel poražen obléhacími i st eleckými útoky, 
nedochází již k dalším fázím. V opa ném p ípad  bu  zblokujete 
nep átelské údery, nebo jste zran ni. Teprve poté se m žete 
pokusit zabít protivníka kterýmkoliv ze svých zbývajících útok .

Fáze obléhacích a st eleckých útok

B hem této fáze lze zahrát jen obléhací i st elecké útoky.
Následující obrázek vám ukáže t i správné p íklady, jak docílit 
St eleckého útoku 5, spolu se dv ma špatnými p íklady.
V prvním p íkladu jsme zkombinovali efekty dvou st eleckých 
útok  (jeden z karty Akce a druhý ze schopnosti jednotky).
Ve druhém p íkladu používáme 2 jednotky, p i emž jedna z nich 
má schopnost obléhacího útoku. To je v po ádku, nebo  m žeme 

kombinovat obléhací útoky se st eleckými útoky. Výsledek je 6, 
tedy více, než jsme pot ebovali. Poznámka: Museli jsme jednu 
z jednotek posílit manou, abychom mohli použít její schopnost 
obléhacího útoku.
Ve t etím p íkladu jsme použili siln jší efekt karty „Soust ed ní“. 
Všimn te si, že tato karta íká, že posiluje libovolný typ útoku o 2, 
takže ji lze použít k posílení našeho st eleckého útoku

tvrtý p íklad je špatn , jelikož ve fázi obléhacích a st eleckých 
útok  nem žete zahrát normální útoky. Totéž platí i pro pátý 
p íklad, jelikož karta zahraná bokem poskytuje normální Útok 1, 
nikoliv obléhací i st elecký útok.
Pokud se vám poda ilo zahrát obléhací útoky a/nebo st elecké 
útoky v hodnot  stejné i vyšší, než je hodnota Zbroje nep ítele, 
pak je tento nep ítel poražen. Odložte žeton nep ítele a posu te 
sv j žeton štítu na po ítadle Slávy o tolik polí ek, kolik udává íslo 
v dolní ásti žetonu nep ítele. Pokud se p itom dostanete na nový 
ádek, postupujete na konci svého tahu na další úrove  (viz dále 

B hem hry se m žete setkat s bojem p i mnoha p íležitostech. Ale 
prozatím jsou jedinými odkrytými (viditelnými) nep áteli na map  
dv  skupiny or ích nájezdník  (tj. zelené žetony). 

Žetony nep átel

Podívejme se blíže na žeton nep ítele:
• íslo v jeho horní ásti 

udává hodnotu Zbroje 
toho to nep ítele. Stru n  
e eno to znamená, že 

pot ebujete minimáln  ta-
ko vou hodno tu Útoku, 
abyste tohoto nep ítele 
porazili.

• íslo vlevo ur uje hodnotu 
Útoku. Toto íslo udává, jak velký Blok budete pot ebovat, 
abyste Útok tohoto nep ítele vykryli. íslo je uvedeno 
v ikon  p sti, nebo  jde o fyzický útok. Pozd ji narazíte na 
nep átele schopné ohnivých i ledových útok , kte í zde 
budou mít uvedeny jiné úto né ikony.

• Napravo m že být ikona speciálních schopností tohoto 
nep ítele.

•  N kte í nep átelé mají zvláštní obranné schopnosti, jako 
nap . odolnosti. Tyto ikony se pak nachází vedle ikony jejich 
Zbroje.

•  íslo ve spodní ásti žetonu vyjad uje po et bod  Slávy, 
které získáte, když tohoto nep ítele porazíte.

Vyzvání drancujících nep átel k boji

Pro zahájení boje se 
musíte nacházet na polí -
ku sousedícím s žetonem 
nep ítele. Oznámíte, že 
vyzýváte tohoto nep í-
tele, a boj za íná. 
Tato výzva se po ítá 
jako vaše akce v tomto 
tahu a vy m žete ve svém tahu provést jen jednu akci. Nap . 
pokud pot ebujete ukon it sv j pohyb ve vesnici na polí ku vedle 

nep ítele, musíte se rozhodnout, zda budete chtít vyjednávat 
s vesni any, nebo vyzvete tohoto nep ítele (nebo nebudete d lat 
nic).
Další možností, jak m že nastat boj, je vyprovokování nep ítele 
pohybem okolo n j – nep ítel na vás zaúto í a boj okamžit  
za íná. To se také po ítá jako vaše akce pro daný tah. Viz ást 
Pohyb výše.

Výsledek boje

Pokud se vám poda í porazit drancujícího nep ítele, tak umíst te 
jeho žeton do pat i ného odkládacího sloupce (daného typu) 
a dané polí ko na map  je odte  bezpe né. Za poražení 
kterýchkoliv or ích nájezdník , a  už výzvou i vyprovokováním, 
získáváte +1 bod ke své Pov sti, jelikož místní obyvatelé ocení, že 
jste je zbavili této hrozby. P esu te sv j žeton štítu na po ítadle 
Pov sti o jedno polí ko doprava (pokud už se tedy nenacházíte na 
jeho posledním polí ku se symbolem +5).

BOJ 

PODROBNOSTI BOJE 

Vy erpané a bojeschopné jednotky

Vy jste hrdinové a dokážete tak cestovat i bojovat n kolik dní 
i nocí bez p estávky. Ale vaše jednotky na tom tak dob e nejsou. 
Každá jednotka m že být aktivována jen jednou za kolo. Poté, 
co n jakou jednotku aktivujete, je tato vy erpána a nem že být 
znovu aktivována, dokud není zbojeschopn na.
Te  si rychle shr me fakta o jednotkách:

•  Pokud má jednotka NAD svou kartou žeton velení, tak je 
bojeschopná. M žete ji aktivovat, abyste využili n kterou 
z jejích schopností. Poté na ni položíte žeton velení, a tak se 
stane vy erpanou.

•  Pokud má jednotka NA sob  žeton velení, je vy erpaná. 
Nem že být aktivována. Na za átku dalšího kola (nikoliv tahu), 
je (její) žeton velení znovu p esunut NAD její kartu a jednotka 
je pak zase bojeschopná. N které karty Pokro ilých akcí vám 
dovolují jednotku zbojeschopnit okamžit , aniž byste museli 

ekat na konec kola. To ale nelze provést b hem boje, aby se 
jednotka nemohla do téhož boje zapojit dvakrát.

Vy erpaná jednotka m že být i nadále propušt na, pokud si na 
její místo narekrutujete jinou jednotku. Tato nová jednotka bude 
bojeschopná, jakmile ji p evezmete, nehled  na to, zda p edchozí 
jednotka byla vy erpaná i nikoliv.

Elitní jednotky

Pokud se p ed popisem schopnosti 
jednotky nachází symbol many,  znamená 
to, že doty ná schopnost vyža duje ke své 
aktivaci manu dané barvy, stejn  jako je 
tomu u siln jších efekt  na kartách Akcí.
N které jednotky mají šedé, ervené 
nebo modré p tihranné ikony pod svou 
ikonou zbroje. To znamená, že mají 
fyzickou odolnost, odolnost v i ohni i 
ledu (viz dále „Boj“). 

uuu
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„Postup na další úrove “). Pokud v této fázi porazíte všechny 
nep átele, kte í proti vám stojí, pak boj skon il.
Pokud nem žete zahrát obléhací nebo st elecké útoky v hodnot  
stejné i vyšší, než je hodnota Zbroje nep ítele, pak je rad ji 
nehrajte v bec, nebo  nemají žádný význam. Poškození zp sobené 
nep átel m se mezi fázemi boje nep enáší. Bu  je porazíte v jedné 
z nich, nebo se jim nic nestane. Ovšem obléhací a st elecké útoky 
lze zahrát ve fázi útoku, kde je m žete zkombinovat s normálními 
útoky, abyste své nep átele porazili.

Fáze bloku

Nep átelé, které jste neporazili ve fázi obléhacích a st eleckých 
útok , na vás nyní zaúto í. Pokud se vám povede jejich útoky 
vykrýt, pak vám nezp sobí žádné zran ní.
M žete zahrát bloky, v etn  ohnivých a ledových blok , stejn  
jako kterékoliv jiné karty. Všimn te si, že m žete zahrát libovolnou 
kartu (krom  karty Zran ní) bokem jako Blok 1.
Celková hodnota vámi zahraného Bloku musí být stejná nebo 
vyšší než hodnota Útoku nep ítele, který se pokoušíte vykrýt. 
Pokud nevykryjete tento útok úpln , pak prochází v plné výši 
(síle), jako kdybyste ho v bec nekryli, takže v takovém p ípad  
byste blok ani nem li hrát.

Fáze p id lování zran ní

Pokud se vám poda ilo vykrýt všechny nep átelské útoky, tak tuto 
fázi p esko te. Pokud ne, tak kterýkoliv útok, který prošel, zp sobí 
hrdinovi a/nebo vašim jednotkám n jaká zran ní.
Nevykrytý útok zp sobí body Zran ní odpovídající hodnot  
Útoku. Je na vás, jak tyto body Zran ní rozd líte (zda postavíte do 
cesty útoku n které své jednotky, nebo necháte všechna zran ní 
p i adit svému hrdinovi). Musíte ale p i adit veškeré body Zran ní 
od nezablokovaných nep átel.
Nejprve si m žete vybrat jednu svou jednotku a oznámit, že jí 
chcete p id lit body Zran ní. Nezáleží na tom, zda je tato jednotka 
bojeschopná nebo vy erpaná, ale nesmí být už zran ná.
Pokud tak u iníte, je daná jednotka zran na. Vezm te jednu 
kartu Zran ní z balí ku karet Zran ní a položte ji na kartu dané 
jednotky – zran ná jednotka nem že být znovu použita, ani jí 
nesmí být p i azeny žádné další body Zran ní, dokud nebude 
vylé ena (viz dále). Celkový po et bod  Zran ní je pak snížen 
o hodnotu Zbroje této jednotky. Pokud je celkový po et bod  
Zran ní snížen na 0 i mén , pak tato fáze skon ila. Pokud ne, 
pokra ujte v p id lování zbývajících bod  Zran ní.
D ležité: Pokud jednotce p id líte body Zran ní, pak bude zran na 
nezávisle na hodnot  své Zbroje. Hodnota Zbroje pouze íká, o kolik 
se sníží celkové Zran ní poté, co tato jednotka obdrží kartu Zran ní.
Pokud n jaké body Zran ní zbyly, m žete je p i adit jiné jednotce. 
Pokud už nemáte další nezran né jednotky, nebo pokud jim 
nechcete p id lovat zran ní, pak musíte p id lit zbývající body 
Zran ní svému hrdinovi. To funguje úpln  stejn  jako v p ípad  
jednotek, m že to však být provád no opakovan . Vezm te si kartu 
Zran ní z balí ku karet Zran ní do ruky, a poté snižte hodnotu 
zbývajících bod  Zran ní o hodnotu Zbroje vašeho hrdiny (která 

iní na za átku hry 2 – viz váš aktuální žeton úrovn ). Pokud toto 
snížení sníží celkový po et bod  Zran ní na 0 i mén , pak tato fáze 
skon ila. Pokud ne, opakujte tento proces (tak, že si vezmete další 
kartu Zran ní a znovu snížíte zbývající body Zran ní o hodnotu své 
Zbroje), dokud nebudou p id leny všechny body Zran ní. Viz dále 

ást Lé ení popisující, jak se zbavit karet Zran ní v ruce.
D ležité: Pokud p id lujete body Zran ní svému hrdinovi, berete 
si kartu Zran ní, nehled  na hodnotu Zbroje hrdiny. Hodnota 
Zbroje pouze íká, o kolik bod  se sníží po et bod  Zran ní poté, 
co si vezmete kartu Zran ní.
Poznámka: Pokud p i azujete Zran ní svému hrdinovi, m žete 
vyd lit po et bod  Zran ní hodnotou hrdinovy Zbroje, a tu pak 
zaokrouhlit nahoru. Takto rychle zjistíte, kolik karet Zran ní si 
budete muset vzít.
P íklady: ekn me, že bojujete s nep ítelem, který má hodnotu 
Útoku 5. Nevykryli jste jeho útok, takže nyní musíte p id lit 
5 bod  Zran ní sob  a/nebo svým jednotkám.

Pokud si vyberete jednotku s hodnotou Zbroje 5, aby byla zran na, 
tak se tato jednotka stane zran nou a tato fáze skon í, jelikož 
veškeré body Zran ní byly p id leny. Totéž by se stalo, pokud by 
vaše jednotka m la hodnotu Zbroje 7 – jakmile p i adíte jednotce 
body Zran ní, vždy se stane zran nou, nehled  na pom r po tu 
bod  Zran ní v i hodnot  její Zbroje.
Pokud si vyberete jednotku s hodnotou Zbroje 4, aby byla zran na, 
tak se tato jednotka stane zran nou a stále vám ješt  zbude p i adit 
1 bod Zran ní. M žete te  vybrat další jednotku, aby obdržela 
zbývající bod Zran ní. Pak se tato jednotka také stane zran nou 
a celkový po et bod   Zran ní se díky její Zbroji sníží na 0.
Pokud už nemáte žádné nezran né jednotky (nebo je nechcete 
zranit), pak musí být body Zran ní p id leny vašemu hrdinovi. 
P edpokládejme, že má stále hodnotu Zbroje 2. Vezmete si do ruky 
kartu Zran ní a body Zran ní se sníží na 3. Pak si vezmete další kartu 
Zran ní a body Zran ní se sníží na 1. Vezmete si t etí kartu Zran ní 
a body Zran ní se sníží do záporné hodnoty – tato fáze tedy kon í. 
Kdyby byl váš hrdina na 3. úrovni, tak by hodnota jeho Zbroje byla 3 
a museli byste si vzít jen 2 karty Zran ní, aby Zran ní absorboval.
A kone n  m žete také p i adit Zran ní jak jednotce, tak i svému 
hrdinovi. Pokud nap íklad vyberete jednotku s hodnotou Zbroje 4, 
aby dostala zran ní, a tato se stane zran nou, tak vám z stane 
1 bod Zran ní, který p id líte svému hrdinovi, takže si vezmete do 
ruky jednu kartu Zran ní a jste hotovi.

Odolné jednotky
Pokud se pod ikonou zbroje nachází na 
kart  jednotky šedá p tihranná ikona 
s p stí 

edndnooo
, pak to znamená, že daná 

jednotka má odolnost v i fyzickým 
útok m. Když p id lujete takové je dnotce 
zran ní, tak se celkový po et bod  Zran ní 
nejprve sníží o hodnotu Zbroje této 
jednotky. Pokud se sníží body Zran ní na 
0 i níže, tak není tato jednotka zran na 

v bec. Pokud ne, tak pokra ujete jako normáln  – jednotka se stane 
zran nou a zran ní se sníží ješt  jednou o hodnotu její Zbroje.
P íklad: Tito Strážní golemové mají hodnotu Zbroje 3 a také 
odolnost v i fyzickým útok m. Pokud jim p id líte 3 nebo 
mén  bod  Zran ní, tak se jim nic nestane, jelikož toto zran ní 
bude absorbováno p edtím, než stihne provést škodu. Pokud jim 
p id líte 4 i více bod  Zran ní, tak se stanou zran nými.
Pokud nap íklad musíte p id lit 8 bod  Zran ní, m žete jich 6 
p id lit Strážným golem m, tito budou zran ni a zbudou vám 
2 body Zran ní, které p id líte n komu jinému.
Poznámka: P edstavte si, že elíte útoku ve výši 5 a Strážní 
golemové jsou vaší jedinou jednotkou. Bylo by velmi výhodné 
p id lit 2 body Zran ní vašemu hrdinovi a nechat zbývající 3 body 
absorbovat díky odolnosti golem . To ale není možné. Nejprve 
musíte p id lit body Zran ní jednotkám (tj. golem m), tito tedy 
obdrží všech 5 bod  Zran ní a stanou se zran nými.

Fáze útoku

Nyní je as na doražení nep ítele. M žete zahrát libovolný Útok 
s celkovou hodnotou, která je stejná nebo vyšší než hodnota 
nep ítelovy Zbroje, abyste ho porazili a získali Slávu.
Poznámka: V této fázi m žete také hrát obléhací útoky a st e-
lecké útoky, kombinovat je spolu s normálními útoky, a stejn  tak 
m žete zahrát libovolnou kartu (krom  karty Zran ní) bokem 
jako Útok 1.

Zvláštní schopnosti nep átel

Následující schopnosti si te  nemusíte nijak podrobn  pro ítat, 
abyste mohli pokra ovat ve h e, ale m žete se k nim vrátit pozd ji, 
až budou odkryty na žetonu nep ítele.

Obranné schopnosti
Opevn ný – Proti opevn ným 
nep átel m lze b hem fáze oblé-
hacích a st eleckých útok  použít 

pouze obléhací útoky. To jen tedy rozdíl 
mezi obléhacími a st eleckými útoky. Proti 

nep íteli, který není opevn ný, mají obléhací útoky stejný efekt 
jako st elecké útoky a mohou být spolu kombinovány
Jelikož tak brzy na za átku hry stejn  nebudete mít k dispozici žádné 
obléhací útoky, nebudete v první fázi boje schopni zni it opevn né 
nep átele. Budete tedy muset nejprve bu  vyblokovat jejich útok, 
nebo obdržet zran ní, a teprve pak je m žete zabít ve fázi útoku. Ve 
fázi útoku proti nim funguje jakýkoliv typ útoku (normální, obléhací 
i st elecký) – jejich opevn ní už nehraje žádnou roli.

Odolnost v i fyzickým útok m 
– Tito nep átelé jsou odolní v i 

fyzickým útok m. Když na n  úto íte, tak se 
celková hodnota vašich Útok  snižuje na 
polovinu (zaokrouhleno dol ), s výjimkou 
ohnivých a ledových útok . Podívejte se na 
tyto or í železood nce: mají sice hodnotu Zbroje 3, ale také 
odolnost v i fyzickým útok m. Abyste je zabili pomocí fyzických 
(normál ních) útok , budete pot ebovat Útok s hodnotou alespo  6, 
jelikož celková hodnota vašich Útok  se snižuje na polovinu. Ovšem 
sta il by i Ledový útok 3 nebo Ohnivý útok 3, jelikož tato odolnost 
se vztahuje pouze na fyzické útoky. Také m žete tyto útoky kom-
binovat – nap . Ohnivý útok 2 a fyzický Útok 2 (což mohou být 
2 karty zahrané bokem) by také sta ily. Fyzický útok se sníží na 
polovinu, ale ohnivý útok projde v plné výši.

Úto né schopnosti
N kte í nep átelé mají speciální schopnosti, které se projeví 
b hem fáze bloku:

Hbitý – Pokud je nep ítel Hbitý, 
pak se jeho útok m obtížn  brání. 

Abyste vykryli útok hbitého nep ítele, 
pot ebujete zahrát Blok ve výši (alespo ) 
dvojnásobku hodnoty Útoku. To znamená, 
že Hbitý útok v hodnot  3 m žete bu  
vykrýt Blokem 6, nebo ho m žete nechat projít, p i emž v další 
fázi vám zp sobí 3 body Zran ní. 

Brutální – Pokud je nep ítel Brutální, 
je velmi nebezpe ný. Pokud se vám 

nepoda í takový útok vyblokovat, pak vám 
zp sobí v další fázi dvojnásobek bod  
Zran ní. To znamená, že Brutální útok o síle 
3 m že být bu  vykryt Blokem 3, nebo 
projde a zp  sobí 6 bod  Zran ní.

Jedovatý – Pokud je nep ítel Jedo-
vatý, pak zran ní, která zp sobí jeho 

útok, mají ješt  vedlejší efekt. Pokud je 
takovým nep ítelem zran na n která jed-
notka, tak se na ni umístí dv  karty Zran ní 
(a musí být lé ena dvakrát, aby se zotavila – 
viz dále „Lé ení“). Pokud je jedovatým nep ítelem zran n hrdina, 
pak se do jeho odkládacího balí ku položí další karta Zran ní. Tato 
zran ní p edstavují zpožd ný ú inek jedu – momentáln  ned lají 
nic, ale projeví se až v dalších kolech.

Ochromující – Je krajn  nebezpe né 
neblokovat útok nep ítele s touto 

schopností. Jednotka zran ná takovým 
nep ítelem je okamžit  zni ena (a vy azena 
ze hry). Pokud hrdina obdrží jednu i více 
karet Zran ní, pak jeho hrá  okamžit  
odkládá z ruky všechny karty, které nejsou kartami Zran ní. To 
znamená, že pokud nemáte k dispozici n jaké bojeschopné jednotky, 
tak nebudete schopni na nep ítele zaúto it.

P ivolávací útok
N kte í nep átelé nemají uvedenu 
žádnou hodnotu útoku – mají 

místo ní vyobrazenou ikonu P ivolávacího 
útoku. Tito nep átelé neúto í osobn , ale 
jsou schopni si p ivolat na pomoc k útoku 
na vás n jakou nestv ru.
Pokud zni íte n kterého z takovýchto nep átel b hem fáze 
obléhacích a st eleckých útok , pak tuto ikonu ignorujte, jelikož 
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tento nep ítel už je poražen. Pokud ne, tak na za átku fáze bloku 
tento nep ítel p ivolá nestv ru – vezm te jeden náhodný žeton 
z hn dého sloupce žeton  nep átel, abyste vid li, jaká nestv ra 
byla p ivolána. P ivolaná nestv ra poté b hem fáze bloku 
a fáze p id lování zran ní nahradí nep ítele, který ji p ivolal: 
to znamená, že bu  vyblokujete její útok, nebo obdržíte body 
Zran ní, které tato nestv ra zp sobí. Zárove  se uplatní všechny 
speciální schopnosti p ivolané nestv ry. A  už jste útok této 
nestv ry vykryli, nebo ne, tak tato nestv ra zmizí – odložte její 
žeton, ale nep i ítejte si žádnou Slávu. Ve fázi útoku budete totiž 
úto it znovu na p vodního nep ítele.

Když poprvé odkryjete or í vyvoláva e, m li byste ostatním hrá m 
ukázat n kolik hn dých žeton . Hlavn  je varujte p ed ochromením 
a vysv tlete jim pravidlo omrá ení týkající se Minotaur , pon vadž 
noví hrá i by m li znát nebezpe í, která je mohou potkat.

Omrá ení
Pokud b hem jednoho boje obdrží váš hrdina po et karet Zran ní 
rovný i vyšší, než je hodnota jeho nezm n ného limitu karet 
v ruce (tedy íslo uvedené na jeho žetonu úrovn ), pak je okamžit  
omrá en a vy musíte odložit z ruky všechny karty, které nejsou 
kartami Zran ní, stejn  jako v p ípad  ochromení.

Pe liv  proto sledujte po et karet Zran ní, které váš hrdina b hem 
boje obdrží. Existuje n kolik karet, které zra ují hrdinu, který je 
používá – ty se také zapo ítávají do efektu omrá ení, pokud jsou 
b hem boje použity. Zran ní, která máte v ruce už na za átku 
souboje, se do tohoto sou tu nezapo ítávají.
Když vysv tlujete hrá m omrá ení, m li byste jim ukázat hn dý 
žeton nep ítele – Minotaura. A  si sami spo ítají, co dokáže, 
pokud se svými po áte ními charakteristikami (Zbroj 2, limit 
karet v ruce 5) nebudou schopni jeho útok krýt.

Místo provedení normálního tahu se m žete rozhodnout, že si 
odpo inete. Je to obzvlášt  vhodné, držíte-li v ruce karty Zran ní 
a nemáte žádný zp sob, jak je vylé it.
P i odpo inku se nem žete pohybovat a nem žete provád t 
žádné akce (jako t eba vyjednávání nebo boj). M žete ale zahrát 
speciální karty i karty Lé ení, lé ivé efekty, a také m žete 
použít polí ko, které poskytuje bonus na konci tahu (jako t eba 
krystalové doly nebo kouzelná mýtina).

Navíc musíte odložit jednu kartu, která není kartou Zran ní, 
a pak libovolný po et karet Zran ní. Dávejte pozor, nejde o totéž, 
co lé ení, nebo  karty Zran ní odkládáte do svého odkládacího 
balí ku a stará zran ní se pozd ji op t p ipomenou.

Vy erpání

Hrdina je vy erpán, pokud má na za átku svého tahu v ruce pouze 
karty Zran ní. V takové situaci ukáže karty, které má v ruce, 
a jediné, co m že v tomto tahu ud lat, je to, že odloží jednu kartu 
Zran ní.

P esto nep ichází o sv j tah a m že i nadále použít lé ení i 
speciální schopnosti svých jednotek, ale stejn  jako p i normálním 
odpo inku se nem že pohybovat, ani provád t akci. Pokud se 
nachází na polí ku, které poskytuje na konci tahu n jaký bonus, 
m že ho využít.

Kouzelná mýtina posky-
tuje dva efekty: 

Lé ivá esence

Pokud zde skon íte sv j tah, tak m žete vy adit ze hry jednu 
kartu Zran ní z ruky nebo z odkládacího balí ku karet. Všimn te 
si, že toto není normální lé ení – nem žete tento postup použít 
pro lé ení jednotek. Dovoluje vám ale prohledat odkládací balí ek 
kv li kart  Zran ní, což není u normálního lé ení možné. 

Na erpání magie

Pokud zde za ínáte tah, tak získáte jeden žeton zlaté many. 
Vezm te si tento žeton z banku many. Musíte tuto manu použít do 
konce tahu, jinak zmizí.
V Noci si místo žetonu zlaté many vezm te žeton erné many. Až 
p ijde první Noc, dozvíte se, k emu je erná mana dobrá.

Práv  jsme vid li, jak snadno lze p ijít ke zran ním. Ale zbavit se 
jich už tak jednoduché není.

Karty Zran ní

Jak už bylo e eno d íve, karty Zran ní 
jsou ve vaší ruce naprosto k ni emu a za 
normálních okolností je nem žete odlo-
žit. Zabírají místo pro užite né karty (ve 
vaší ruce) a zapo ítávají se do vašeho 
limitu karet v ruce.
Dokonce i když se vám poda í je odložit 
(viz „Odpo inek“), p esto z stanou ve 
vašem balí ku karet, takže si je v dalším 
kole zase vezmete do ruky.

Existují i další možnosti, jak se mohou karty Zran ní dostat 
do vašeho balí ku karet, jako nap . jedovatý útok. Také pokud 
máte na konci kola v ruce n jaké karty Zran ní, tak se tyto karty 
zamíchají do balí ku s vašimi ostatními kartami. Dobírací balí ek 
plný karet Zran ní je pomalý a neefektivní. A to je dobrý d vod, 
pro  je t eba se zbavit karet Zran ní co možná nejd íve – a to 
nejlépe prost ednictvím lé ení.

Zran né jednotky

Zran ná jednotka nem že být aktivována a nelze jí znovu p id lit 
zran ní. Dokud není vylé ena (nebo nahrazena jinou, erstvou, 
zdravou jednotkou), je naprosto k ni emu.

Získání bod  Lé ení

Našt stí vám n které karty, stejn  jako i schopnosti n kterých 
jednotek, poskytnou body Lé ení (výraz Lé ení X znamená, že 
získáte X bod  Lé ení).
Tyto efekty m žete zahrát kdykoliv b hem svého tahu, s výjimkou 
boje (není totiž možné uzdravit jednotku zran nou b hem fáze 
p id lování zran ní, aby mohla zaúto it ve fázi útoku b hem 
téhož boje). Hrajete je stejn , jako byste hráli kterékoliv jiné karty. 
M žete jich zahrát i více najednou (s ítací efekt) nebo je posílit 
manou, aby poskytly siln jší efekt. Jiné karty ale nemohou být 
zahrány bokem, aby poskytly další body Lé ení.
Body Lé ení mohou být kombinovány spolu s Lé ením získaným 
(zakoupeným) ve vesnici – viz „Vyjednávání ve vesnici“.
Díky tomu získáte jisté množství bod  Lé ení. Nap . zahrajete 
kartu, která vám poskytne 1 bod Lé ení, pak aktivujete jednotku, 

která vám poskytne další 2 body Lé ení, a ješt  si koupíte ve 
vesnici za 9 bod  Vlivu další 3 body Lé ení. Nakonec tedy máte 
celkem 6 bod  Lé ení. Nyní je m žete spot ebovat.

Použití bod  Lé ení

Za jeden bod Lé ení se m žete zbavit jedné karty Zran ní, kterou 
máte v ruce. Vra te ji do balí ku karet Zran ní. M žete lé it pouze 
karty Zran ní, které máte v ruce (nikoliv ty, které jsou ve vašem 
odkládacím nebo dobíracím balí ku).
M žete lé it také zran né jednotky. Abyste to mohli ud lat, musíte 
na to vynaložit takové množství bod  Lé ení, kolik iní úrove  
lé ené jednotky (tuto úrove  vyjad uje ímská íslice v pravém 
horním rohu karty jednotky). Odeberte z karty jednotky kartu 
Zran ní a vra te ji do balí ku karet Zran ní. Pokud má jednotka 
na sob  2 karty Zran ní (protože byla zran na prost ednictvím 
jedovatého útoku), musíte ji lé it dvakrát, aby byla vylé ena úpln .
Je ist  na vás, jak s body Lé ení naložíte. M žete si vylé it n kolik 
karet Zran ní z ruky, vylé it jednu i více jednotek, nebo rozd lit 
body Lé ení libovolným zp sobem.

LÉ ENÍ 

ODPO INEK 

KOUZELNÁ MÝTINA 

Blok 6 Útok 4 Útok 4 Útok 4St elecký útok 5
(sta il by i v síle 4)

Sedláci (Zbroj 3)
dostanou kartu Zran ní

Hrdina obdrží 
2 karty Zran ní

(má Zbroj 2)

P íklad boje

Následující obrázek ukazuje 
ty i zp soby, jak se vypo-
ádat s žetonem nep ítele 

Vl ích jezdc . M li byste 
t mto obrázk m rozum t 
i bez dalšího podrobn jšího 
vysv tlení.
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Doly se používají snadno. 
Pokud skon íte sv j tah 
na polí ku dol , získáte 

jeden krystal many odpovídající barvy (zelený v p ípad  dol , 
které jsou nyní odkryty). Položte tento žeton do svého Inventá e. 

Všimn te si, že tento žeton many získáte teprve poté, co oznámíte 
konec tahu, takže už tuto manu nem žete v tomto tahu použít.
Pokud na polí ku dol  z stanete n kolik tah  po sob , m žete 
získat více krystal . 

Poznámka: Nikdy ale nem žete mít ve svém Inventá i více než 
3 krystaly jedné barvy.
Také si všimn te, že pokud oznámíte konec kola, pak již dané kolo 
nehrajete a z dol  nezískáte nic, stejn  jako se takto ani nebudete 
moci zbavit karty Zran ní na kouzelné mýtin .

Hra vám nabízí spoustu možností, jak m žete zahrát sv j 
tah. Hrá m by m lo být dovoleno, aby mohli svá rozhodnutí 
p ehodnotit a vzít zp t vyložené karty i zahrané akce. Pokud 
trváte na tom, že hrá  je za své akce pln  odpov dný, a nedovolíte 
žádné vracení se zp t, pak m že být hra mnohem pomalejší, 
jelikož hrá i budou muset v novat mnohem více asu plánování 
svých tah . Pro hrá e je mnohem jednodušší, když mohou 
zkoušet a kombinovat karty a manu na stole p ed sebou, p ehrát si 
tah, pak si to rozmyslet a provést ho znovu, ale jinak.

P esto ovšem existují ur ité v ci, které vrátit zp t nem žete. 
Kdykoliv odhalíte jakoukoliv novou informaci (nap íklad p i 
pr zkumu mapy, tažením karty nebo oto ením žetonu nep ítele), 
už nem žete tuto akci vrátit, ani nem žete zm nit n které akce, 
které této události p edcházely. Totéž se vztahuje na jakoukoliv 
akci, která zahrnuje prvek náhody (jako nap . hod kostkou).
P íklad: Zahrajete kartu Pohybu a posílíte ji kostkou many 
z Pramene, abyste odkryli nový dílek mapy. Vidíte, že se na tomto 
novém dílku nachází vesnice, zrovna vedle polí ka, na kterém 
práv  stojíte, a vy byste rádi vzali zp t použitou manu a místo ní 

zahráli další karty Pohybu z ruky, abyste mohli použít jinou manu, 
která by vám pomohla naverbovat jednotku z této vesnice. Ovšem 
te  už nem žete minulou akci vrátit zp t, jelikož jste odhalili 
novou informaci.
Na druhou stranu si p edstavte, že jste použili manu pro p esun 
k or ím nájezdník m, vyzvete je k boji a pak zjistíte, že pot ebujete 
onu manu pro boj. M žete zm nit kombinaci karet a schopností, 
které jste použili pro pohyb na toto polí ko, nebo se dokonce 
rozhodnout ud lat n co úpln  jiného, jelikož jste žádnou novou 
informaci neodhalili.

YSTALOVÉ DOLY KRY

P EHODNOCENÍ AKCÍÍ 

 HODN  ŠT STÍ A P ÍJEMNOU ZÁBAVU 

Hrá i už by te  m li mít dostatek informací, aby mohli za ít hrát. 
Už chápou, co mají d lat b hem svých tah , a v dí, jak se chovat  
na místech na odkryté ásti mapy. Mohou si vybrat Taktiky a za ít 
hrát sv j první tah. Nyní nepot ebují znát žádná další pravidla.

Taktiky

Hrá i si vybírají své Taktiky v po adí daném žetony po adí v rámci 
kola, které byly b hem p ípravy hry náhodn  se azeny. Hrá , 
jehož žeton se nachází na posledním (spodním) míst , si vybírá 
svou kartu Taktiky jako první. V dalších kolech si bude jako první 
vybírat hrá  s nejnižší hodnotou Slávy, žetony po adí v rámci kola 
se použijí pouze v p ípad  shodného po tu bod  Slávy.
Hrá i si vybírají karty Taktiky po p íprav  hry, když už jsou všechny 
d ležité informace známé: tedy jsou vid t dostupné jednotky, jsou 
známy nestv ry na map , už se házelo kostkami many v Prameni 
a každý hrá  zná své po áte ní karty.
Hrá i by si m li vyhradit as, aby si pro etli jednotlivé karty 
Taktiky – v tšina z nich obsahuje n jaký efekt i schopnost 
a každý hrá  si bude chtít vybrat takovou, která nejlépe vyhovuje 

jeho momentální situaci. Obecn  platí, že ím vyšší íslo na kart  
Taktiky, tak tím v tší výhodu daná karta poskytuje (ale zase o to 
pozd ji se daný hrá  dostane ke svému tahu v rámci daného kola).

• N které tyto efekty se uplatní okamžit , když si hrá  danou 
kartu vybere: pak ud lejte to, co se na kart  píše. Jakmile je 
ur eno po adí (tah  v rámci kola) hrá , tak m žete oto it 
kartu této Taktiky lícem dol , aby vás její text nerozptyloval.

• N které karty Taktiky mohou být použity jen jednou za kolo. 
Takové karty m jte p ed sebou po ád oto ené lícem nahoru. 
Jakmile použijete jejich schopnost, oto te je lícem dol , 
abyste zazna ili, že jste jejich schopnost použili.

• N které karty Taktiky vám dávají každý tah trvalou výhodu. 
Ty m jte b hem celého kola p ed sebou oto ené lícem 
nahoru.

Jakmile si všichni hrá i vybrali kartu Taktiky, se a te žetony 
po adí v rámci kola podle ísla karet Taktiky hrá  tak, že ten, kdo 
má kartu Taktiky s nejnižším íslem, bude mít sv j žeton naho e 
(nejvýše). Toto po adí hry pak platí pro celé kolo.

Hra

Hrá , jehož žeton po adí je nejvýše, m že za ít sv j tah. B hem 
prvních tah  by si m li hrá i pe liv  všímat, co aktuální hrá  
provádí, aby se ujistili, že rozumí pravidl m. 
Kdykoliv odkryjete nový dílek mapy, podívejte se do pat i né 

ásti Kapitoly VII – Odkrývání nových dílk  mapy. Tam najdete 
podrobn jší popis nových míst na daném dílku mapy a také n jaká 
nová pravidla, která se k t mto novým míst m mohou vztahovat.
Pokud se stane n co mimo ádného, podívejte se do kapitoly 
VIII. To se týká t chto situací:

•  Když n jaký hrá  postoupí na další úrove .
•  Když skon í kolo.
•  Když se n kdo rozhodne, že už je na ase zaúto it na jiného 

hrá e (pokud to tedy dovolíte).
Jakmile je odhaleno m sto, zahraje každý hrá  ješt  jeden 
tah a pak hra kon í. Pokra ujte podle pokyn  uvedených 
v Kapitole IX – Konec hry.
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Vyhledejte kartu popisu 
pe vnosti a pro t te si ji.
Když je odkryta pevnost, 
vezm te šedý žeton ne-
p ítele a položte ho na její 
polí ko lícem dol . Pokud 
se hrá  p esune na polí ko 
sousedící s polí kem pev-

nosti b hem kola Dne, tento žeton oto te. Z stane oto ený lícem 
nahoru dokonce i v Noci. Pokud tento žeton není oto en (lícem 
nahoru), než nastane Noc, pak z stane oto ený lícem dol  po 
celou Noc, pokud n kdo na tuto pevnost nezaúto í.
Šedý žeton nep ítele p edstavuje posádku pevnosti. Na rozdíl 
od drancujících nep átel sedí posádka za hradbami pevnosti. 
Neomezuje nijak pohyb po sousedních polí kách a vy na ni ze 
sousedního polí ka nem žete zaúto it. Abyste s ní mohli bojovat, 
musíte se p esunout na její polí ko a pevnost napadnout.

Útok

Když vstoupíte b hem pohybu na polí ko s opevn ným místem 
(tj. pevností, magickou v ží nebo m stem), musíte na toto místo 
zaúto it (v tomto p ípad  tedy zaúto íte na pevnost). Váš pohyb 
okamžit  kon í a vy musíte bojovat s obránci daného místa. To 
znamená, že nem žete procházet p es ješt  nedobytá opevn ná 
místa bez p erušení pohybu.
Na rozdíl od porážky drancujících nep átel není útok na opevn né 
místo n ím, co by místní obyvatelé vnímali p íliš pozitivn  – za 
každý takový útok dostanete postih –1 ke své Pov sti. 
Poté probíhá boj. Pokud porazíte nep ítele, pak nejenže za jeho 
porážku získáte Slávu, ale také tuto pevnost obsadíte a stanete se 
jejím novým vlastníkem. Umíst te jeden ze svých žeton  štítu na 
dané polí ko, abyste ozna ili, že vy jste byli tím, kdo tuto pevnost 
dobyl. Jenom vy budete mít z této pevnosti prosp ch.
Pokud nep ítele neporazíte, pak váš útok selhal. Vracíte se na polí ko, 
ze kterého jste se pohnuli (k útoku) na pevnost. V dalším tahu 
m žete zkusit další útok (ale op t dostanete postih –1 k Pov sti).

Opevn ní nep átelé

Nep átelé v pevnosti jsou opevn ní, stejn  jako kdyby m li na svém 
žetonu uvedenou ikonu Opevn ný. St elecké útoky nemohou 
b hem fáze obléhacích a st eleckých útok  na tyto nep átele cílit. 
Abyste je porazili, musíte bu  použít pouze obléhací útoky, nebo 
musíte po kat až do fáze útoku (ve fázi útoku už totiž proti nim 
m žete použít jakékoliv útoky, v etn  st eleckých útok ).
Pokud má nep ítel bránící pevnost na svém žetonu také uvedenu 
schopnost Opevn ný , pak je opevn ný dvakrát – to znamená, 
že proti n mu nejdou použít b hem fáze obléhacích a st eleckých 
útok  dokonce ani obléhací útoky.

Útok a drancující nep átelé

Útok je sou ástí pohybu. Pokud pohyb, který vyústí v útok, spl uje 
podmínky pro vyprovokování drancujících nep átel (nap . když jak 
polí ko, na které úto íte, tak i polí ko, ze kterého úto íte, sousedí 
s takovým nep ítelem), pak se takový vyprovokovaný nep ítel 
p idá k bitv  a vy budete muset bojovat jak s ním, tak i s posádkou 
daného místa. Vyprovokovaní nep átelé nezískávají žádné výhody 

 HODN  ŠT STÍ A P ÍJEMNOU ZÁBAVU

ODKRYTÍ PEVNOSTI (DDÍLLEEK MMMMMAPYY 3))) ODKRYTÍ PEVNOSTI (DDÍLLEEK MMMMMMAAPYY 33)))( )
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ODKRYTÍ MAGICKÉ V ŽEE ((DÍLLLLLLLLEEEKKK MMMMAAAPPPPYYYYY 44))( ))

Vyhledejte kartu popisu 
magické v že a pro t te 
si ji. Neutrální magické 
v že se chovají stejn  jako 
neutrální pevnosti, až na 
to, že je v nich jako posád-
ka umíst n  alový žeton 
nep ítele místo šedého. 

Stejn  jako u pevnosti se tento žeton oto í, jakmile se n kdo 
dostane do její blízkosti b hem kola Dne, ale z stane skrytý 
b hem kola Noci, dokud na tuto v ž n jaký hrá  nezaúto í.
Pravidla pro útok na magickou v ž jsou stejná jako pro útok na 
pevnost, v etn  toho, že obránci jsou opevn ní a vy dostanete 
postih –1 ke své Pov sti. Všimn te si, že magická v ž, která 
byla práv  odhalena, se nachází na poušti – b hem Dne budete 
pot ebovat 5 bod  Pohybu, abyste na ni mohli zaúto it.

Nabídka Kouzel

Když odhalíte první magickou v ž, m li 
byste p ipravit tzv. nabídku Kouzel. 
Vezm te a oto te lícem nahoru t i vrchní 
karty z balí ku karet Kouzel a umíst te je 
do sloupce pod tímto balí kem.
Poznámka: V dalších hrách se nabídka 
Kouzel vytvá í už na za átku hry, ale 
b hem vaší první hry je lepší to ud lat 
takto, aby hrá i m li b hem p ípravy 
hry mén  karet na zkoumání, a vy se 
tak budete moci vyhnout zodpovídání 
nadbyte ných otázek, jako nap . „Na co 
jsou tyhle karty a jak je získám?“.

Dobyté magické v že

Když dobudete magickou v ž, umíst te na ni sv j žeton štítu. 
Na rozdíl od pevností to ale neznamená, že v ž je vaše, jenom to 
p ipomíná každému, že práv  vy jste zlomili odpor této posádky. 
Jako odm nu za dobytí magické v že získáváte na konci svého 
tahu jedno Kouzlo z nabídky Kouzel.
Jakmile jsou mágové poraženi, jsou ochotni spolupracovat s kým-
koliv. Kterýkoliv hrá  m že vyjednávat v dobyté v ži bez ohledu 
na to, kdo tuto v ž dobyl.

Verbování jednotek

Je možné si zde naverbovat jednotky s ikonou magické v že , 
p i emž platí obvyklá pravidla pro verbování jednotek.

Nákup Kouzel

Navíc si zde m žete také kupovat Kouzla. M žete si koupit 
libovolné Kouzlo z nabídky Kouzel. Musíte zaplatit 7 bod  Vlivu 
a také jednu manu stejné barvy, jakou má vámi kupované Kouzlo. 
Kupování Kouzel není snadné! Pamatujte si, že m žete použít 
pouze jednu manu z Pramene, takže bu  budete muset získat 
7 bod  Vlivu bez použití many, nebo p ijít na zp sob, jak použít 
b hem svého tahu více než jednu manu.
Vezm te vybrané Kouzlo a dejte ho na vršek dobíracího balí ku. To 
znamená, že toto Kouzlo dostanete do ruky velmi brzy (nejspíš na 

konci vašeho tahu) a bude k dispozici pozd ji b hem tohoto kola.

Poté oto te další vrchní kartu balí ku karet Kouzel, aby v nabídce 
Kouzel byly zase t i karty Kouzel. Nov  oto ené Kouzlo se vždy 
umis uje na horní místo ve sloupci nabídky – p ed jeho p idáním 
posu te ostatní Kouzla o jednu pozici níže, abyste vyplnili mezeru 
po práv  zakoupeném Kouzlu.

Získání Kouzla jako odm ny

Stejn  jako s jakoukoliv jinou odm nou za úsp šný boj si na 
konci svého tahu vyberete své Kouzlo. Je tomu hlavn  kv li 
zrychlení hry. M žete si vyhradit dostatek asu na p e tení Kouzel 
v nabídce Kouzel a promyslet si své rozhodnutí, zatímco ostatní 
hrá i provádí své tahy.
Kouzlo získané jako odm na se umístí na vršek vašeho dobíracího 
balí ku, stejn  jako kdybyste si ho koupili b hem vyjednávání (až 
na to, že za n j neplatíte body Vlivu ani manu). Jakmile si Kouzlo 
vyberete, dopl te nabídku Kouzel a posu te zbývající karty dol , 
jak je t eba.
Odm nu si vybíráte ješt  p ed dobíráním nových karet, takže 
nové Kouzlo si pravd podobn  hned vytáhnete.

Sesílání Kouzel

Kouzla jsou velmi mocnými kartami. Dokonce i jejich základní 
efekt vyžaduje ke svému použití manu. Abyste mohli seslat jeho 
siln jší efekt, pot ebujete many dv  – jednu stejné barvy, jakou 
má samotné Kouzlo, a jednu ernou. To znamená, že siln jší efekt 
Kouzla lze seslat pouze v Noci, jelikož b hem Dne se erná mana 
nedá používat. Dokonce ani pak to není jednoduché, protože 
pokud použijete ernou kostku many z Pramene, pak si budete 
muset vzít druhou manu z vlastních rezerv.
P esto i to nejmocn jší Kouzlo m žete zahrát bokem, jako nap í-
klad Pohyb 1, Vliv 1, Útok 1 i Blok 1.

Fialoví nep átelé

P i útoku na magickou v ž budete 
muset porazit  alového nep ítele. 
Fialoví nep átelé jsou nej ast ji 
skupiny mág  a golem . Mágové asto 
pou žívají ledové i ohnivé útoky a jak 
mágové, tak i golemové jsou odolní 
v i n kterým element m. Když je 
poprvé odkryta magická v ž, ukažte 
hrá m pár  alových žeton  nep átel 
a vysv tlete jim, jak fungují. Pak je 
zamíchejte a jeden z nich vyberte jako 
posádku této magické v že.

Barvy útoku

Všichni nep átelé, se kterými jste se dosud setkali, používali 
fyzické útoky (hodnota jejich Útoku byla uvedena v šedé ikon  
p sti). Nyní budete elit ohnivým a ledovým útok m.pp

Tato ikona znamená, že elíte ohnivému útoku. Ten 
funguje stejn  jako normální útok, až na to, že:

• Jediným typem efektivní obrany proti ohnivému útoku je 
ledový blok. Pokud použijete normální blok (v etn  karet 
zahraných bokem) nebo ohnivý blok, jsou tyto neefektivní 
a jejich celková hodnota je jen polovi ní (zaokrouhleno dol ).

• P i p id lování bod  Zran ní z ohnivého útoku to funguje stejn , 
až na to, že jednotka s odolností v i fyzickým útok m nezískává 
žádný bonus. Proti ohnivému útoku jsou odolné pouze jedno tky 
s ohnivou odolností 

ooohnhnhnhniviiv
. Ohnivá odolnost funguje proti ohnivým 

útok m stejn  jako fyzická odolnost proti fyzickým útok m. 
Ledové útoky fungují zcela stejn  jako ohnivé útoky, až na 
to, že je proti nim pln  efektivní pouze ohnivý blok (ostatní 
mají polovi ní ú inek) a pouze ledová odolnost 

(((ososossosoostttattaa
 se 

efektivn  uplatní p i p id lování bod  Zran ní jednotce zasa žené 
tímto útokem.
Pamatujte si, že nejlepším zp sobem, jak se bránit elementálnímu 
útoku, je bu  zahrát blok opa ného elementu, nebo (pokud ho 
nekryjete) mít jednotky odolné v i tomuto elementu.
P íklad: P edstavte si, že elíte Ledovému útoku v hodnot  5. 
Abyste tento útok vyblokovali, m žete zahrát Ohnivý blok v cel-
kové hodnot  5 nebo libovolnou kombinaci Blok  (normálních 
nebo ledových) v hodnot  10. M žete také zkombinovat ohnivé 
bloky a ne-ohnivé bloky – nap . pokud zahrajete Ohnivý blok 3 
a poté Blok 4 (v etn  karet zahraných bokem). Ne-ohnivý blok se 
sníží na polovinu (tedy na 2), ale p esto to ješt  bude sta it.
Pokud tento útok nebudete blokovat a budete chtít p id lit 
body Zran ní jednotce, je nejlepším ešením jednotka s ledovou 
odolností. Pokud má hodnotu Zbroje alespo  3, pak absorbuje 
veškerá Zran ní (3 body Zran ní pohltí její odolnost a zbytek 
zraní tuto jednotku) – a pokud má hodnotu Zbroje alespo  5, pak 
dokonce ani nebude tímto útokem zran na!

Odolnosti nep átel

Už jste se u nep átel setkali s odolností v i fyzickým útok m. 
Te  se setkáme s nep áteli, kte í jsou odolní v i ohni, ledu, nebo 
dokonce v i n kolika typ m útok .dododookokokokkoncncncncccce ee e vvv iiii nnncc

Všechny typy odolností 
fungují stejným zp so-

bem – celková hodnota všech Útok , v i 
kterým je jednotka odolná, se sníží na 
polovinu, zaokrouhleno dol . Nap . na 
poražení Ledových golem  na obrázku 
vedle by sta il t eba jen Ohnivý útok v hodnot  4. Ale pokud 
použijete fyzické a/nebo ledové útoky, pak budete pot ebovat na 
jejich poražení celkový Útok v hodnot  alespo  8. 

Odolnost v i speciálním efekt m

Ohnivá a ledová odolnost na žetonech nep átel má ješt  další 
efekt – daní nep átelé jsou odolní také v i speciálním bojovým 
efekt m dané barvy. Kdykoliv n jaká ervená karta (nebo 
schopnost jednotky, za kterou se platí ervenou manou) íká, 
že se n co stane nep íteli, pak nep átelé s ohnivou odolností 
nemohou být vybráni za cíl tohoto efektu. Kdykoliv ervená 
karta (nebo ervený text na kart  jednotky) uplat uje efekt na 
„všechny nep átele“, pak nep átelé s ohnivou odolností nejsou 
tímto efektem dot eni.
Totéž se vztahuje na modré karty (nebo schopnosti jednotek, za 
které se platí modrou manou) a nep átele s ledovou odolností. 
To se vztahuje pouze na speciální bojové efekty, nikoliv na útoky. 
Všimn te si rozdílu:

opevn ného místa, na které úto íte, a vy tyto drancující nep átele 
nemusíte porazit, abyste dobyli tuto pevnost.
Doporu ujeme vám, abyste nejprve vyzvali a porazili všechny 
drancující nep átele (kolem pevnosti) a odložili sv j útok na 
pevnost na pozd jší tah, nebo abyste se do pevnosti p esunuli tak, 
abyste drancující nep átele nevyprovokovali. Pokud se na to cítíte, 
m žete samoz ejm  bojovat se všemi nep áteli – viz ást „Odkrytí 
ruin“ v této kapitole ohledn  informací, jak bojovat s více nep áteli 
najednou.

Vlastnictví pevnosti

Pokud dobudete pevnost, umíst te na ni váš žeton štítu. Vaše 
pevnosti vám poskytují dv  výhody:

Zaprvé: M žete zde naverbovat jednotky, které mají ikonu 
. To se d je b hem vyjednávání, stejn  jako ve vesnici. Nem žete 

si naverbovat jednotku ve stejném tahu, ve kterém jste pevnost 
dobyli, jelikož útok na pevnost spot eboval vaši akci pro tento tah.
Zadruhé: Vaše pevnosti vám poskytují zásoby. Pokud skon íte 
sv j tah v pevnosti nebo v sousedství pevnosti, kterou vlastníte, 
váš limit karet v ruce se do asn  zvyšuje o 1 za každou pevnost, 
kterou vlastníte. To vám umožní dobrat si na konci tahu více karet. 
Nap . pokud vlastníte na map  celkem t i pevnosti, váš limit karet 
na ruce je o 3 vyšší než íslo uvedené na vašem žetonu úrovn  
(pokud tedy skon íte sv j tah v n které své pevnosti nebo v sou-
sedství n které své pevnosti).

 Útok na nep átelskou pevnost

Hrá i mohou úto it i na pevnosti, které už jsou dobyté. Pokud je 
vlastník ve své pevnosti, pak se tento útok bude považovat za útok 
na tohoto hrá e (viz „Boj hrá e proti hrá i“, strana 18).
Pokud majitel pevnosti v pevnosti není, pak si p i útoku na pevnost 
vytáhn te jeden náhodný šedý žeton nep ítele. Ten p edstavuje posád-
ku, s kterou musíte bojovat stejn , jako kdybyste úto ili na neutrální 
pevnost (je opevn ná). Pokud ji porazíte, získáte za poražení nep í-
tele jen polovinu Slávy (zaokrouhleno nahoru), ale tato pevnost je 
nyní vaše – žeton štítu p vodního vlastníka nahra te svým. Pokud 
neusp jete, odložte žeton nep ítele. P i dalším útoku na tuto pevnost 
se vezme nový, náhodný šedý žeton nep ítele. Pak se vra te na polí ko, 
z n hož jste úto ili. Každý pokus o útok na pevnost pat ící jinému hrá i 
(a  už je v ní p ítomen, nebo ne) vás bude p esto stát postih –1 k Pov sti. 

...
nnnne e ee bububuudedededetetetee  
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ODKRYTÍ KLÁŠTERA (DDÍLLEEK MMMMMMAAAAPPPPYY 55))( )

Vyhledejte kartu popisu 
kláštera a pro t te si ji. 
Kterýkoliv hrá  si zde 
m že naverbovat jednot-
ky s ikonou kláštera 
nebo se zde nechat vylé it. 
V tomto ohledu se klášter 
podobá vylepšené vesnici.

Výcvik

Když je odkryt klášter, pak okamžit  vezm te jednu kartu z balí ku 
karet Pokro ilých akcí a umíst te ji do nabídky jednotek (nikoliv do 
nabídky Pokro ilých akcí). Ta p edstavuje v domosti mnich  a lze 
se je v klášte e nau it.
B hem vyjednávání se zde m žete nau it jednu z t chto 
Pokro ilých akcí – p ijde vás to na 6 bod  Vlivu. Pokud si ji 
koupíte, položte tuto kartu na vršek svého dobíracího balí ku 
(pravd podobn  si tuto kartu doberete na konci svého tahu). 
B hem jednoho tahu si m žete takto pochopiteln  nakoupit 
i více Pokro ilých akcí za p edpokladu, že jich tam tolik bude (což 
závisí na po tu klášter  na map ) a také že budete mít k dispozici 
dostatek bod  Vlivu, abyste za n  zaplatili.
Karty Pokro ilých akcí se v nabídce jednotek doplní až na za átku 
dalšího kola. Pokud n které Pokro ilé akce z stanou na konci 
kola v nabídce jednotek, pak jsou odloženy na spodek balí ku 
karet Pokro ilých akcí a do nabídky jednotek se p idá nová karta 
Pokro ilé akce za každý klášter na map  (vyjma klášter , které 
byly vypáleny).

Vypálení kláštera

Když jste v klášte e, m žete se rozhodnout, že ho v rámci své akce 
(b hem tahu) vypálíte (pokud už jste tedy v daném tahu nevyužili 
svou akci – a hlavn  ne po vyjednávání v klášte e!). Pokud to chcete 
ud lat, pak to oznamte. Okamžit  dostanete postih –3 ke své Pov sti.
Vždy se ale najde n kdo ochotný klášter bránit. Vezm te si 
náhodný  alový žeton nep ítele a bojujte s tímto nep ítelem. 

V  tomto boji vám vaše jednotky nepomohou, protože cítí, že 
d láte n co velmi špatného. Nem žete je ani aktivovat, ani 
využívat jejich schopnosti, ani jim p id lovat body Zran ní.
Pokud v boji zvít zíte, získáte na konci svého tahu kartu Artefaktu 
(viz dále) a daný klášter je vypálen. Ozna te jeho polí ko jedním ze 
svých žeton  štítu. Odte  už tento klášter neexistuje – jako kdyby 
místo n j bylo prázdné polí ko. Neodebírejte  hned Pokro ilou 
akci p idanou do nabídky jednotek tímto klášterem, jelikož se 
ji m žete nau it jinde, ale nep idávejte na za átku dalšího kola 
novou Pokro ilou akci za tento (vypálený) klášter.
Pokud neusp jete, nic se nestane a pouze pozice vašeho žetonu 
na po ítadle Pov sti (a nejspíš i pár karet Zran ní v ruce) vám 
p ipomene, o co jste se to pokoušeli.

Získání Artefaktu

Artefakt lze získat vždy na konci tahu, takže to hru nijak nezpomalí.
Vezm te si vrchní dv  karty z balí ku karet Artefakt  a podívejte 
se na n . Jednu si vyberte a položte ji na vršek svého dobíracího 
balí ku. Druhou kartu vra te na spodek balí ku karet Artefakt .
Pokud byste n kdy b hem svého tahu získali více než jeden 
Artefakt, vezm te si p íslušný po et karet z balí ku karet Artefakt  
zvýšený o jednu. Ty Artefakty, které si vyberete, položte na vršek 
svého dobíracího balí ku v libovolném po adí a zbývající kartu 
vra te na spodek balí ku karet Artefakt .

Použití Artefakt

Nov  získané Artefakty se umis ují 
na vršek vašeho dobíracího balí ku, 
takže se vám brzy dostanou do ruky. 
Exi stuje n kolik zp sob , jak používat 
Artefakty:

• Horní textová ást Artefaktu 
popisuje jeho základní efekt. 
Zahrajete ho stejn  jako kterou-
koliv jinou kartu. Na konci

svého tahu odložte tuto kartu s ostatními kartami, které jste 
b hem tohoto tahu zahráli.

• Nebo se m žete rozhodnout vyvolat velmi mocné jedno-
rázové schopnosti tohoto Artefaktu tím, že zahrajete jeho 
efekt popsaný v dolní ásti. Pokud to ud láte, tak je Artefakt 
tímto zni en a jeho karta je vy azena ze hry.

•  I mocný Artefakt lze použít a zahrát bokem, aby poskytl 
Pohyb 1, Vliv 1, Útok 1 nebo Blok 1, a poté jej normáln  na 
konci tahu odložit.

Prapory
Prapory jsou speciálním typem 
Artefakt . Jejich mocný jednorázový 
efekt funguje stejným zp sobem – po 
jeho provedení vy adíte Artefakt ze hry.
Ovšem horní ást efektu funguje 
jinak. Sama o sob  ned lá nic, ale 
m žete p id lit tento Prapor n které 
ze svých jednotek. Tato jednotka pak 
získá bonusy nebo efekty popsané 
na kart  tohoto Praporu. N které 
schopnosti Praporu lze použít jen 
jednou za kolo – v tom p ípad  oto te kartu Praporu po jeho použití 
lícem dol . Na za átku dalšího kola ji zase oto te lícem nahoru.
Když je Prapor p i azen n které z jednotek, z stává jí p i azen až 
do konce kola. Na konci kola se m žete rozhodnout, zda Prapor pro 
další kolo necháte p i azen jednotce, i zda jej zamícháte zp t do 
dobíracího balí ku. Pokud doty nou jednotku propustíte nebo je 
zni ena, dejte tento Artefakt do svého odkládacího balí ku. Budete 
ho moci op t použít, jakmile si ho doberete (nejspíš v dalším kole).
Každá jednotka m že nést (mít p i azen) jen jeden Prapor. Pokud 
chcete p id lit Prapor jednotce, která už má p id lený jiný Prapor, 
pak nejd ív odložte na odkládací balí ek její stávající Prapor a poté 
ho nahra te tím novým.
Poznámka: Dokud je Prapor p i azen jednotce, nem žete použít 
jeho siln jší efekt.

•  Útok 4 je fyzický útok, dokonce i když je uveden na ervené 
kart , a pln  funguje i proti nep átel m s ohnivou odolností.

 

• Ohnivý útok 4 je ohnivý útok a jeho efektivita se snižuje 
na polovinu, pokud je použit proti nep átel m s ohnivou 
odolností.

•  „Zvolený nep ítel je zni en“ nebo „všichni nep átelé mají 
Zbroj sníženou o 1“ jsou speciální efekty, a pokud se nachází 
na ervené kart  Akce nebo na kart  erveného Kouzla, pak 
nemají v bec žádný vliv na nep átele s ohnivou odolností.

Vyhledejte kartu popisu 
doup te nestv r a pro-

t te si ji. Toto je první místo 
dobrodružství, na které 
jsme narazili. Na rozdíl od 
drancujících ne p átel nebo 
opevn ných míst (pevnosti 
i magické v že) mohou 

hrá i místa dobrodružství naprosto ignorovat, dokon ce i když se 
nachází na daném polí ku. Pokud neoznámíte, že do doup te nestv r 
vstupujete, m žete k tomuto polí ku p istu povat, jako by bylo prázdné.
M žete oznámit, že vstupujete do doup te nestv r spot ebováním 
akce ve svém tahu (pokud už jste ovšem neprovedli jinou akci – jako 

t eba boj s drancujícím nep ítelem). Pokud to ud láte, táhn te si 
hn dý žeton nep ítele a bojujte.
Pokud vyhrajete, ozna te toto polí ko svým žetonem štítu jako 
p ipomínku, že práv  vy jste splnili toto dobrodružství. Jako 
odm nu získáte dva náhodné krystaly (stejn  jako v p ípad  
jakékoliv jiné odm ny je dostanete až na konci svého tahu). Ho te 
dvakrát nepoužitou kostkou many (tedy tou, která nepat í do 
Pramene), abyste zjistili, jaké krystaly získáte. Pokud vám padne 
zlatá barva, m žete si vybrat, jakou základní barvu (many) chcete 
(dokonce i v Noci). Pokud vám padne erná, získáte místo tohoto 
krystalu +1 bod Slávy.
Pokud nep ítele neporazíte, z stáváte stát na tomto polí ku. Vra te 
žeton neporaženého nep ítele na polí ko lícem nahoru. Nem li 

byste si ho ale plést s aktivními nep áteli (drancujícími nep áteli 
nebo posádkami opevn ných míst, které už byly odhaleny), takže 
pokud chcete, m žete ho oto it lícem dol . Pokud to ud láte, pak 
se kdokoliv m že na tento žeton kdykoliv podívat.
Pamatujte: Doup  nestv r spolu s jinými místy dobrodružství, 
o kterých se zmíníme pozd ji, sdílí spole né pravidlo – m žete 
je ignorovat, tedy vstoupit na jejich polí ko i na n m zakon it 
tah, a nemuset bojovat. To platí i v p ípad , že na polí ku leží 
neporažený žeton nep ítele. 
Všimn te si: Získáváte Pov st, pokud porazíte drancující 
nep átele. Ztrácíte Pov st, pokud úto íte na opevn ná místa. 
Vstupem do míst dobrodružství Pov st ani nezískáváte, ani 
neztrácíte – místním je to prost  jedno.

Vyhledejte kartu popisu 
podzemí a pro t te si ji. 
Neumis ujte sem (proza-
tím) žádné žetony nep á tel. 
Podzemí je dalším místem 
dobrodružství, které m že-
te podobn  jako doup  
nestv r ignorovat, i když se 

nacházíte na jeho polí ku. M žete do n j vstoupit (sestoupit) spot e-
bováním akce ve svém tahu.
Když vstoupíte do podzemí, táhn te náhodný hn dý žeton nep ítele 
a za n te bojovat. Pro tento boj však platí následující dv  podmínky:

• Musíte bojovat sami, jelikož vaše jednotky odmítají sestoupit do 
podzemí – po kají na vás naho e. Nem žete tedy b hem boje 
používat jejich schopnosti, ani jim p id lovat body Zran ní.

•  V podzemí platí tzv. No ní pravidla, dokonce i když je kolo 
Dne. To znamená, že nem žete používat zlatou manu, ale 
m žete použít ernou manu, abyste seslali siln jší efekt 
Kouzel (p e t te nyní No ní pravidla všem, pokud jste 
odhalili tento dílek b hem kola prvního Dne).

Pokud porazíte nep ítele, ozna te podzemí svým žetonem štítu 
pro informaci, že vy jste byli tím, kdo splnil toto dobrodružství. Na 
konci svého tahu obdržíte odm nu. Ho te si kostkou many.

Pokud padne zlatá nebo erná barva, získáte Kouzlo, pokud padne 
jakákoliv jiná barva, získáte Artefakt. Pokud neusp jete, nic se 
nestane. Odložte daný žeton na sloupec odložených hn dých 
žeton  nep átel. Jakmile p íšt  n kdo sestoupí do podzemí, vezme 
si nový žeton, který bude p edstavovat nep ítele.

Dobyté podzemí

Dokonce i když je podzemí ozna eno žetonem štítu (bylo tedy již 
dobyto a prozkoumáno), m že být kýmkoliv prozkoumáno znovu. 
Pokud se tak stane, bude hrá  op t bojovat s náhodným hn dým 
nep ítelem za stejných bojových podmínek, ale už nedojde k ozna-

ení podzemí jeho žetonem štítu, ani k zisku odm ny – pouze získá 
Slávu za poražení nep ítele, jako vždy.

ODKRYTÍ DOUP TE NEESTTV RRRRRRRR (DÍÍLLLEEKKK MMMMMMMAAPPYYYY 6666))))) ( )))

ODKRYTÍ PODZEMÍ (DDÍLEEKK MMMMAAAAAAAAPYY 7777)  ( )
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Vyhledejte kartu popisu 
ruin a pro t te si ji. Ruiny 
jsou dalším místem dobro-
družství, kam se m žete 
p esunout a vybrat si, zda 
do n j vstoupíte, nebo ho 
budete ignorovat. Ale dejte 
si pozor, ruiny mohou 

obsahovat… no… cokoliv, v etn  t ch nejobtížn jších dobrodružství, 
se kterými se m žete v zemi setkat.
Jakmile jsou ruiny odhaleny, položte na n  žlutý žeton ruin. Pokud 
je Den, oto te tento žeton lícem nahoru, pokud je Noc, tak lícem 
dol . Žeton oto ený lícem dol  se oto í až na za átku dalšího kola 
Dne nebo když se n kdo p esune na toto polí ko.
Ruiny obsahují 2 druhy r zných dobrodružství, která m žete 
splnit:
Starodávný oltá

Našli jste starodávný oltá  n jakého zapomenutého 
boha. V tomto p ípad  žeton ruin znázor uje t i 
many jedné konkrétní barvy. M žete tento oltá  
aktivovat zaplacením t í man doty né barvy. Pokud 

to ud láte, získáváte okamžit  7 bod  Slávy, odložíte tento žeton 
ruin a ozna íte toto polí ko svým žetonem štítu pro informaci, že 
vy jste byli t mi, kdo splnili toto dobrodružství. Pokud nem žete 
nebo nechcete platit tyto 3 many, nic se ned je.
Nep átelé s poklady

V ruinách se m že nacházet i tajný a dob e st ežený 
poklad. V tomto p ípad  žeton ruin znázor uje 
2 žetony nep átel a odm nu.
Když vstupujete do tohoto typu ruin, vezm te si 

nejd íve oba žetony zobrazených nep átel a bojujte s nimi. Pokud 
neusp jete a neporazíte oba protivníky, nic se ned je. Neporažení 
nep átelé z stanou na daném polí ku (m žete je nechat oto ené 
lícem nahoru, ale nechte pod nimi žeton ruin alespo  áste n  
viditelný, aby nedošlo k zám n  s drancujícími nep áteli i 
posádkami opevn ných míst). Poražení nep átelé se nenahrazují.
Ten, kdo porazí posledního nep ítele, odebere žeton ruin a ozna-

í polí ko svým žetonem štítu. Na konci svého tahu dostane 
zobrazenou odm nu.
Poznámka: Za poražení ork  i dra ího lidu v ruinách nezískáváte 
žádné body Slávy.

Odm na

Odm nu m že p edstavovat:
• Karta Artefaktu – Opravdový poklad! Už víte, jak získat 

Artefakt (viz „Odkrytí  kláštera“).
• Karta Kouzla – Byla tu ukryta kniha Kouzel. Získáváte 

Kouzlo stejným zp sobem jako po dobytí magické v že (viz 
„Odkrytí  magické v že“).

• Pokro ilá akce – Poražení nep átelé zde hlídali n jaké tajné 
v domosti. Vezm te si jednu kartu Pokro ilé akce z nabídky 
Pokro ilých akcí (ovšem ne z t ch umíst ných v nabídce 
jednotek prost ednictvím klášter ) a dopl te tuto nabídku 
(tak, že posunete karty dol  a tu novou p idáte na horní pozici).

•  4 krystaly – Kouzelný poklad! Získáte jeden krystal od 
každé základní barvy do svého Inventá e.

•  Jednotka – Osvobodili jste zajatce, a ti se k vám milerádi 
p ipojí. M žete naverbovat kteroukoliv jednotku z nabídky 
jednotek, aniž byste za ni platili, a nehled  na to, kde m že 
být tato jednotka verbována. Budete ale muset mít jeden 
volný žeton velení nebo budete muset propustit jednu ze 
svých stávajících jednotek, aby té nové uvolnila místo. 
Poznámka: Zatímco obvykle dostáváte odm nu na konci 
svého tahu p ed tím, než vyhodnocujete postup na další 
úrove , zde m žete prohodit po adí. Pokud vám Sláva 
získaná porážkou nep ítele zajistí postup na další úrove  
a ješt  zisk nového žetonu velení, pak m žete použít tento 
nový žeton velení k naverbování dané jednotky.

Boj s n kolika nep áteli

Ruiny budou nejspíš vaším prvním místem, kde budete bojovat 
se dv ma nep áteli najednou (dalším m že být p ípad, kdy jsou 
drancující nep átelé vyprovokováni p i vašem útoku na opevn né 
místo – pro podrobn jší informace se podívejte na „Útok“ v ásti  
„Odkrytí pevnosti“). V pozd jších scéná ích m žete dokonce 
bojovat najednou se t emi i více nep áteli.

Útoky
B hem fáze obléhacího a st eleckého útoku a b hem fáze útoku 
m žete provést následující:

• M žete zahrát jeden velký útok, abyste zlikvidovali více 
nep átel najednou. Abyste to mohli provést, tak váš Útok 
musí být stejný nebo vyšší, než je celková hodnota Zbroje 
všech vybraných nep átel. To m že být výhodné, zvlášt  
pokud máte k dispozici silné karty, které vám zajistí siln jší 
útok, než je t eba ke zni ení jednoho nep ítele (jelikož 
jakákoliv p ebyte ná hodnota Útoku proti nep íteli propadá). 
V zásad  se chováte k n kolika nep átel m tak, jako kdyby 
šlo o jednoho nep ítele s mnohem siln jší Zbrojí.

 –  Ale dejte si pozor! Pokud má n který z vybraných 
nep átel fyzickou, ohnivou nebo ledovou odolnost, 
pak se všechny vaše útoky odpovídajícího typu sníží na 
polovinu, dokonce i když ostatní nep átelé ve skupin , 
na kterou úto íte, tuto odolnost nemají.

 – Pokud dáte dohromady jako cíl jednoho velkého útoku 
opevn né i neopevn né nep átele, pak budete proti 
takovéto skupin  omezeni pouze na použití obléhacích 
útok .

• M žete zahrát postupn  n kolik útok . Takto m žete bojovat 
s nep áteli postupn  (s každým zvláš ), nebo s nep áteli 

v menších skupinkách, nebo s jedním nep ítelem zvláš  
a zbytkem jako skupinou apod. To m že být zvláš  výhodné, 
pokud:

 – N kte í nep átelé mají n jaký typ odolnosti a n kte í ne. 
Místo smíchání všech vašich útok  dohromady (což by 
snížilo všechny útoky, v i kterým má n který nep ítel 
odolnost, na polovinu) m žete zni it odolného nep ítele 
tak, že na n j použijete pouze takové útoky, v i kterým 
není odolný.

 – N kte í nep átelé jsou opevn ní a n kte í ne. Takže 
b hem fáze obléhacích a st eleckých útok  m žete na 
opevn né nep átele použít pouze obléhací útoky, ale na 
neopevn né nep átele m žete použít jak obléhací útoky, 
tak i st elecké útoky.

Blok
Ve fázi bloku máte možnost blokovat útoky nep átel, které jste 
neporazili. Bu  se bráníte jednomu nebo i více nep átel m 
(p ípadn  žádnému) v libovolném po adí, ale nem žete sesku-
pit více nep átel, abyste se proti nim bránili jediným silným 
blokem. Pokud se chcete bránit n kolika nep átel m, pak musíte 
vyhodnotit sv j blok proti každému z nich zvláš .

P id lování zran ní
Nyní musíte p id lit body Zran ní od všech nep átel, kte í nebyli 
poraženi nebo jejichž útoky nebyly vyblokovány. M žete to 
provést v libovolném po adí, ale musíte p id lit body Zran ní od 
všech neblokovaných nep átel. Stejn  jako v p ípad  kteréhokoliv 
útoku si m žete vybrat, zda p id líte body Zran ní jednotkám, 
nebo svému hrdinovi.

• Žádná jednotka nem že dostat p id leny body Zran ní 
dvakrát b hem jednoho boje, dokonce i kdyby díky své odol-
nosti p ežila první p id lování zran ní, aniž by byla zran na.

Na druhé stran  ale nap íklad m žete:
• Aktivovat jednotku se schopností st eleckého útoku nebo 

schopností bloku v prvních dvou fázích boje, abyste se 
mohli vypo ádat s jedním nep ítelem, a poté jí p i adit body 
Zran ní z neblokovaného útoku nep ítele b hem fáze 
p id lování zran ní.

• P id lit body Zran ní bojeschopné jednotce, a pokud p ežije 
boj jako nezran ná díky své odolnosti, tak ji aktivovat ve fázi 
útoku.

V ruinách se m žete setkat s ervenými a bílými žetony nep átel. 
Ty p edstavují ty nejnebezpe n jší nep átele ve h e. N kte í 
z nich mají k dispozici útok ledovým ohn m 

teteeeeleleleeee 
. Proti takovému 

typu útoku jsou efektivní pouze bloky ledovým ohn m a žádná 
jednotka není proti tomuto útoku odolná, pokud nemá zárove  
odolnost v i ledovým i ohnivým útok m.
Podívejte se na poslední stránku P íru ky pravidel, kde najdete 
shrnutí všech bojových schopností.

Pokud odkryjete dílek mapy s m stem, pak každý hrá  (v etn  
vás) dostane ješt  jeden další tah, než hra skon í. M žete na 
polí ko m sta umístit odpovídající  gurku m sta, ale nevšímejte 
si nyní jejího ciferníku. Chovejte se k polí ku s m stem jako 
k nep ístupnému terénu.

Pokud odkryjete hlavní dílek mapy bez m sta, pak hra pokra uje 
dál. Hlavní dílky obsahují stejné prvky jako dílky venkova 
s n kolika výjimkami. Tyto prvky jsou velmi podobné t m, které 
jste už vid li, až na to, že obsahují mnohem siln jší nep átele 
(p ípadn  skupiny nep átel) a také v tší odm ny – líhn  nestv r 

jsou místem dobrodružství podobným doup ti nestv r, hrobka 
je místem dobrodružství podobným podzemí a dra í lid je 
drancujícím nep ítelem podobným or ím nájezdník m. Všimn te 
si, že popisky podobných míst se nachází na opa ných stranách 
téže karty popisující doty né místo.

( )))DKRYTÍ RUIN (DÍLEKK MMAAPPYY 88888888)))) OD ( )))

ODKRYTÍ DÍLK  MAPYY 9 AAŽ 11111111 

ODKRYTÍ HLAVNÍCH DDÍLKK  MMMMMMMMAAAAPYY 

Na t chto dílcích mapy nenajdete nic nového, pouze kombinaci prvk , které jste už vid li. 
Tyto dílky obsahují dostatek p íležitostí, jak získat další body Slávy, až se bude hra chýlit k záv ru!
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Pokud hrdina získá dostatek bod  Slávy, takže jeho žeton štítu na 
po ítadle Slávy p ekro í konec n kterého ádku, pak postupuje 
na další úrove . Hrdina nem že postoupit na vyšší úrove  než 
na desátou. Pokud hrdinova Sláva nar stá i po dosažení konce 
posledního ádku po ítadla Slávy, pak pokra ujte v po ítání Slávy 
tak, že p esunete pat i ný žeton na první polí ko (prvního ádku) 
po ítadla Slávy, ale onen hrá  už nezíská žádné další bonusy za 
postup na další úrove .
Postup na další úrove  ne ešíte okamžit , ale provedete ho až 
poté, co oznámíte konec svého tahu, nicmén  ješt  p ed tím, než 
si doberete nové karty. Takto m že hrát další hrá , zatímco vy 
vyhodnocujete sv j postup na další úrove . Pokud postoupíte 
b hem jednoho tahu o více úrovní, vyhodnotíte je všechny, 
postupn  po jedné.
Existují dva typy postupu na další úrove . Podívejte se na symbol 
u ádku, na který se váš žeton štítu posunul, abyste v d li, jaký typ 
postupu máte provést.

Nabídka karet 
Pokro ilých akcí
Když první hrá  postoupí na další 
úrove , odkryjte t i vrchní karty 
balí ku karet Pokro ilých akcí a se-
a te je do sloupce (lícem nahoru). 

Tyto karty budou p edstavovat 
takzvanou nabídku Pokro ilých 
akcí.
Poznámka: V dalších hrách je 
tato nabídka p ipravena už na 
za átku hry, ale b hem první hry 
je lepší to ud lat takto, aby hrá i 
nemuseli zkoumat další t i karty, 
o kterých zatím neví, jak je získat.

Postup spojený se ziskem dovednosti

Druhý ádek na po ítadle Slávy má vlevo uveden tento 
symbol. Ten znamená, že když postoupíte na 2. úrove , 
získáte jeden žeton dovednosti a jednu kartu Pokro ilé 
akce.

První hrá , který postoupí na 2. úrove , odkryje dva žetony doved-
ností z vršku svého sloupce žeton  dovedností. M l by si p itom 
pro íst jejich popis na své kart  dovedností, aby v d l, jak fungují.
Poté si jeden z t chto žeton  vybere a položí ho p ed sebe, p i emž 
ten druhý umístí do spole né nabídky dovedností. Po ínaje dalším 
tahem m že tuto nov  zvolenou dovednost používat.
Dále si tento hrá  vybere jednu ze t í karet v nabídce Pokro ilých 
akcí. Tu položí na vršek svého dobíracího balí ku a poté doplní 
tuto nabídku o další (t etí) kartu. Karty v této nabídce se posunou 
dol  a nov  p idaná karta se vždy umístí na nejvyšší pozici.
Když dosáhne 2. úrovn  další hrá , vyhodnotí sv j postup úpln  
stejn . Ovšem nyní má možnost vybrat si žeton dovednosti i ze 
spole né nabídky dovedností (první hrá , který postoupil na 
druhou úrove , tuto možnost nem l, nebo  tehdy byla spole ná 
nabídka dovedností prázdná).

U ení se od ostatních hrá
Poté, co hrá  odhalí své dva žetony dovedností, m že je oba 
odmítnout a vzít si místo nich jeden žeton dovedností ze spole né 
nabídky dovedností, tedy takový, který si n který jiný hrá  
nevybral a položil ho tam p i svém postupu na další úrove . Pokud 
to ud lá, tak položí vybraný žeton dovednosti p ed sebe a umístí 
oba své nevybrané (odmítnuté) žetony do spole né nabídky 
dovedností. Nem že si ale vybrat vlastní dovednost, kterou si 
d íve odmítnul vzít (a umístil ji do spole né nabídky dovedností).
Dále si vezme jednu kartu Pokro ilé akce. Tentokrát si ale nem že 
vybrat z celkové nabídky karet, nýbrž si m že vzít jen tu kartu, 
která se nachází v nabídce Pokro ilých akcí na nejnižší pozici.

Postup spojený se ziskem žetonu velení

Pokud postoupíte na úrove  ozna enou tímto 
symbolem, nemusíte o ni em rozhodovat. Jenom si 
vezmete vrchní žeton z vašeho sloupce žeton  

úrovn , oto íte ho na opa nou stranu a umístíte ho do své oblasti 
jednotek jako další nový žeton velení. Takto se zvýší váš limit 
velení (máte te  totiž k dispozici nový žeton velení) a zvýší se vám 
bu  hodnota Zbroje, nebo limit karet v ruce (na nov  odkrytém 
žetonu úrovn  se objeví nové hodnoty t chto vlastností).

Používání dovedností

Dovednosti jsou velmi silné schopnosti, které b hem každého 
tahu zvyšují vaše možnosti, a nemusíte si je brát do ruky (jako 
karty), když je chcete použít. Vybírejte si tedy takové dovednosti, 
které vhodn  doplní vaše karty, jednotky i celkovou strategii. 
Typy dovedností
Podívejte se na popisné karty dovedností, kde najdete informace 
o všech dovednostech každého hrdiny. Existují t i typy dovedností:

Pokud se na žetonu dovednosti nachází ikona šipky p edsta-
vující oto ení žetonu, pak to znamená, že tato dovednost 

m že být použita pouze jednou za kolo. Jakmile ji použijete, oto te 
její žeton na druhou stranu. Nem žete ji pak až do za átku dalšího 
kola použít (kdy se zase oto í zpátky, a vy ji tak budete moci op t 
použít). Všimn te si, že n které dovednosti (jako t eba ty, které vám 
dovolí dobrat si další karty), lze zahrát b hem tahu jiného hrá e.
Poznámka: S dovedností Motivace nemusíte ekat až do svého dalšího 
tahu, abyste ji mohli použít. M žete ji použít b hem tahu jiného hrá e, 
takže už se m žete dop edu p ipravit na sv j další tah. Nem žete ji ale 
pochopiteln  použít po svém posledním tahu v daném kole.

Tyto dovednosti se ozna ují jako interaktivní a jejich 
efekt, pokud se použije, trvá až do za átku vašeho 

dalšího tahu. Navíc ovliv uje i ostatní hrá e. Když chcete použít 
takovou dovednost, položte ji doprost ed stolu, oznamte, že ji 
hodláte použít, a popište její efekt ostatním hrá m. Na za átku 
svého dalšího tahu si ji vezm te zpátky k sob  a oto te její žeton 
lícem dol  – už ji nem žete b hem tohoto kola použít.
Pokud se na žetonu dovednosti nenachází ani jedna z výše 
uvedených ikon, pak m že být tato dovednost použita jednou za 
každý tah. Poté, co tyto žetony použijete, umíst te je do své herní 
oblasti, abyste dali najevo, že jste je použili. M žete jejich efekty 
s ítat s odpovídajícími kartami i jednotkami (m žete nap íklad  
použít dovednost poskytující body Pohybu s dalšími kartami 
Pohybu, nebo dovednost, která m ní barvu many, s manou, kterou 
tato dovednost m ní, atd.).
Vezm te ale na v domí, že žádnou dovednost nem žete použít 
vícekrát než jednou za tah.

Pokud hrá i dojdou karty v jeho dobíracím balí ku a už nechce 
zahrát žádné karty, které drží v ruce (nebo už žádné karty v ruce 
nemá), m že na za átku svého tahu oznámit konec kola. Pokud to 
ud lá, pak jeho tah okamžit  kon í. Všichni ostatní hrá i pak ješt  
dostanou k dispozici poslední tah v tomto kole a poté toto kolo kon í.

P íprava nového kola

P i p íprav  nového kola prove te následující akce:
• Oto te desku Dne a Noci na opa nou stranu, nebo  se m ní 

denní doba.
• P eho te všechny kostky many, které pak vytvo í nový 

Pramen. Pokud za ne kolo Dne, tak odd lte stranou všechny 
kostky s ernou manou do vy erpané oblasti Pramene. 
Pokud za ne kolo Noci, tak odd lte stranou všechny kostky 
se zlatou manou do vy erpané oblasti Pramene. (To je 
d ležité, protože když za ínáte scéná  kolem Dne, tak si noví 
hrá i zvyknou na kostku se zlatou manou jako na dobrou 
v c. Musíte ji proto umístit na „špatnou stranu“ Pramene, 
abyste jim p ipomn li, že b hem kol Noci to dobrá v c není.)

 – Ješt  jednou opakujeme, že alespo  polovina kostek by 
m la mít n kterou ze základních barev. Pokud tomu tak 
není, tak házejte kostkami s ernou i zlatou manou tak 
dlouho, dokud tato podmínka nebude spln na.

• Vezm te všechny karty jednotek z nabídky jednotek, které 
si nikdo nenaverboval, a umíst te je na spodek balí ku 

základních jednotek. Pokud se v nabídce jednotek nachází 
i n jaké karty Pokro ilých akcí (viz „Odkrytí kláštera“), pak je 
také umíst te na spodek balí ku karet Pokro ilých akcí.

• Odkryjte nové karty jednotek a umíst te je do nabídky jedno-
tek. Množství (karet) jednotek je rovno po tu hrá  plus 2. 
Pokud se na map  nachází n jaké kláštery (které nebyly 
vypáleny), odkryjte jim odpovídající po et karet Pokro ilých 
akcí a p idejte je do nabídky jednotek (viz „Odkrytí kláštera“).

• V nabídce Pokro ilých akcí odeberte kartu, která se nachází 
na nejnižší pozici této nabídky, a vra te ji na spodek balí ku 
karet Pokro ilých akcí. Posu te ostatní karty v nabídce dol  
a umíst te nov  odkrytou kartu z vršku tohoto balí ku karet 
na nejvyšší pozici v této nabídce.

• Nabídka Kouzel je dopln na stejným zp sobem jako nabíd-
ka Pokro ilých akcí popsaná výše.

• Každý hrá  zamíchá všechny své karty hrá e (tj. ty, které m l 
v ruce, v odkládacím balí ku a v dobíracím balí ku, když skon ilo 
minulé kolo), a získá tak nový dobírací balí ek. Pokud má n jaký 
Artefakt typu Prapor p i azený k n které své jednotce, pak 
ho m že (ale nemusí) odebrat z doty né jednotky a zamíchat 
ho zp t do dobíracího balí ku. Poté si z tohoto balí ku vezme 
do ruky tolik karet, kolik iní jeho limit karet v ruce (toto íslo 
je uvedeno na jeho žetonu úrovn ), a p ípadn  i o n co více, 
pokud se nachází v blízkosti pevnosti, kterou vlastní (viz „Odkrytí 
pevnosti“).

• Každá jednotka v oblasti jednotek hrá e, která byla vy erpána 
(tj. má na sob  umíst n žeton velení), se stává bojeschopnou. 
P esu te její žeton velení znovu nad její kartu. Všimn te si, že 
dokonce i zran né jednotky se stanou bojeschopnými, i když 
byly vy erpány, ale nejsou tímto vylé eny.

• Jakékoliv dovednosti, jejichž žetony byly oto eny lícem dol , 
se te  op t oto í lícem nahoru. Pokud má n která jednotka 
p i azen Artefakt typu Prapor a tento Prapor je oto en lícem 
dol , pak se také otá í lícem nahoru.

• Všichni hrá i vrátí své karty Taktiky. Te  se ukážou karty 
Taktiky pro nadcházející kolo – je rozdíl mezi sadou karet 
denní a no ní Taktiky.

Výb r karet Taktiky

Hrá i si musí vybrat své karty Taktiky pro další kolo.
Hrá , jehož žeton je na po ítadle Slávy na posledním míst , si 
vybírá kartu Taktiky jako první. Pak si hrá  s p edposledním 
žetonem vybere svou kartu Taktiky atd. Hrá  s nejv tším 
množstvím Slávy si vybírá kartu Taktiky jako poslední.
V p ípad  shodného po tu bod  Slávy má hrá , který si v minulém 
kole vybíral kartu Taktiky pozd ji (tj. jeho žeton po adí byl níže), 
p ednost ve výb ru.
Poté, co si každý hrá  vybral kartu Taktiky, uspo ádejte žetony 
po adí v rámci kola vedle desky Dne a Noci tak, aby zachycovaly 
nové po adí.

POSTUP NA DALŠÍ ÚROOVVEE  POSTUP NA DALŠÍ ÚROOVVEE
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Náro nost terénu

U náro nosti terénu p i pohybu nastávají dv  zm ny:
V Noci je mnohem obtížn jší cestovat po lesích. Takže se m jte 
na pozoru! Není dobré být obklopen hlubokými lesy, když za íná 
kolo Noci. Na druhé stran  je ale v Noci mnohem snazší cestovat 
pouští. Pokud chcete p ekonat v tší pouštní oblasti, m že být 
výhodné si tento p esun na asovat na kolo Noci.

Viditelnost

B hem Dne jste vid li, co se nachází v ruinách kdekoliv na map  
a také jací nep átelé brání pevnosti a magické v že, pokud byl 
n kdo dostate n  blízko (viz odpovídající pasáže výše).

Žetony ruin se b hem Noci umis ují na mapu lícem dol  
a z stávají takto oto ené, dokud se n kdo nep esune na jejich 
polí ko (nebo dokud neza ne kolo Dne). P esto se vždy poté, co 
je žeton ruin oto en, m žete rozhodnout, zda do nich sestoupíte, 
nebo ne.
Nebudete ovšem v d t, kdo nebo co brání pevnost i magickou 
v ž, dokud na ni sami nezaúto íte. N kdy m že být lepší po kat 
až do Dne, kdy dostanete více informací. (To se ale netýká m st. 
Jejich posádky nikdy nespí a jejich žetony jsou oto eny vždy, 
když se n kdo nachází na sousedním polí ku, dokonce i v Noci. 
Ale nás momentáln  m sta nezajímají, protože nás te  zajímá to, 
abychom je našli, a ne dobyli.)

I nadále uvidíte drancující nep átele. Ve skute nosti je ani nemusíte 
vid t – m žete jen poslouchat, co vám o jejich záke ných útocích 
eknou vyd šení vesni ané.

Magie

B hem Noci nelze používat zlatou manu, dokonce ani když je tato 
mana získána jinými prost edky než z Pramene. Kostky se zlatou 
manou v Pramenu jsou vy erpané.
Na druhou stranu lze ernou manu použít pro zahrání siln jšího 
efektu karet Kouzel. Viz „Odkrytí magické v že – Sesílání Kouzel“. 
V Noci nefunguje erná mana jako náhrada (žolík) za manu 
základní barvy jako zlatá mana b hem Dne.

Jak už bylo popsáno d íve, velmi vám doporu ujeme, abyste ve své 
první h e nedovolili boj hrá e proti hrá i. Ovšem pokud ho chcete 
p esto použít, tak byste si m li p e íst jak tuto pasáž (kde jsou 
popsány hlavní principy tohoto typu boje), tak i pat i nou kapitolu 
v P íru ce pravidel (kde je to vysv tleno podrobn , krok po kroku).

Zahájení boje

Abyste zahájili boj hrá e proti hrá i, musíte napadnout jiného hrá e. 
M žete to provést jako svoji akci ve svém tahu – prost  se p esunete 
na polí ko s  gurkou jiného hrá e a oznámíte, že na n j úto íte.
Výjimky: Nem žete napadnout hrá e, který se nachází na polí ku 
magického portálu nebo ve m st  (toto pravidlo nelze použít ve 
vaší první h e, jelikož hrá i nebudou moci vstoupit do m st). Na 
t chto polí kách se m že nacházet n kolik  gurek, aniž by spolu 
musely bojovat.
Také nem žete napadnout jiného hrá e poté, co už byl oznámen 
konec kola. V takovém p ípad  nem žete skon it sv j pohyb na 
polí ku s  gurkou jiného hrá e (viz P íru ka pravidel, „Konec 
tahu – Nucený ústup“, pokud tato situace náhodou nastane).
Taktická poznámka: Pokud už nemáte v ruce žádné karty (a vaše 
jednotky už jsou vy erpané), tak se stáváte výborným cílem pro 
útok hrá e proti hrá i. Pokud už byl oznámen konec kola, tak jste 
v suchu a m žete v klidu zahrát všechny své zbývající karty. Ale 
p edstavte si následující situaci: Máte v ruce 5 karet, ale už žádné 
další karty ve svém dobíracím balí ku. Te  se musíte rozhod-
nout – pokud oznámíte konec kola, pak už nebudete moci využít 
zbývajících 5 karet v ruce. Ale pokud konec kola neoznámíte a ony 
karty zahrajete, pak se stanete snadným cílem útoku až do svého 
dalšího tahu, kdy znovu dostanete možnost oznámit konec kola. 
Proto dob e sledujte své protivníky a pe liv  posuzujte jejich plány 
(zvláš , když se jejich hrdinové nachází blízko toho vašeho).

Reakce obránce

Napadený hrá  (budeme mu íkat napadený) oznámí, zda se chce 
pln  v novat útoku (na sebe), to znamená, že už dop edu provede 
sv j tah a využije tak všechny výhody, které mu to poskytuje, nebo 
zda tento útok bude považovat jen za znepokojivé obt žování 
(a tak neob tuje celý sv j tah na boj se soupe em).
Pro bližší podrobnosti si p e t te odpovídající ást v P íru ce 
pravidel.
Taktická poznámka: Druhá možnost se obvykle využívá, pokud si 
je napadený hrá  jistý, že útok na n j nebude nijak závažný, a nechce 
se dát odradit od svých p vodních plán . Také ji lze použít, pokud si 
myslí, že úto ící hrá  je siln jší a že hodlá pokra ovat v úto ení. Když 
bude mít v ruce karty Pohybu, m že se b hem svého dalšího tahu 
pokusit agresorovi uniknout. Pokud se hodlá pln  v novat útoku, 
pak na to spot ebuje sv j tah a už nedostane šanci uniknout nebo 
ud lat cokoliv jiného, než znovu nastane tah agresora.

Fáze boje

V boji hrá e proti hrá i jsou jen dv  fáze:
• Fáze obléhacích a st eleckých útok  – hrá i st ídav  provádí 

obléhací a st elecké útoky, po ínaje napadeným. Tyto útoky lze 
použít jak ke zran ní hrdiny, tak jeho jednotek. Tato fáze kon í, 
jakmile ani jeden z hrá  už nechce zahrát tento typ útok .

• Fáze útok  zblízka – hrá i st ídav  provádí jakékoliv 
útoky, po ínaje agresorem. Na rozdíl od fáze obléhacích 
a st eleckých útok  nemusí být tyto útoky nutn  použity 
na ud lení zran ní. Hrá i je mohou použít na vyt sn ní 
protivníka z daného polí ka nebo ke krádeži Artefakt . Tato 
fáze (a celý boj) kon í, jakmile je jeden hrá  vytla en z polí ka, 
nebo když už žádný hrá  nechce pokra ovat v útocích 
(v tomto p ípad  se agresor musí stáhnout).

Pro bližší podrobnosti se podívejte do pat i né ásti v P íru ce 
pravidel.

Rozdíly mezi bojem hrá e proti

nep íteli a bojem hrá e proti hrá i

Abyste lépe pochopili boj hrá e proti hrá i, shrneme si te  dva 
hlavní rozdíly:

Blokování
Když bojujete s nep áteli na map , tak bu  vyblokujete celý 
jejich útok, nebo tento projde v plné síle. Neexistuje zde žádná 
t etí možnost. Ovšem p i boji hrá e proti hrá i máte dovoleno 
vyblokovat útok i áste n , což sníží množství bod  Zran ní, které 
tento útok zp sobí.
Poznámka: Bloky provedené ve fázi obléhacích a st eleckých 
útok  se snižují na polovinu (zaokrouhleno dol ). Je totiž velmi 
obtížné bránit se takovýmto útok m. Tyto útoky se podobají 
útok m nep átel se schopností Hbitý.

P id lování zran ní
P i boji s nep áteli na map  p id luje hrá  body Zran ní z útok  
nep átel. To znamená, že se rozhoduje, která jednotka bude 
zasažena, p ípadn  kolik bod  Zran ní dostane jeho hrdina. Na 
druhou stranu se body Zran ní zaokrouhlí v jeho neprosp ch, 
tj. dokonce i jeden bod Zran ní m že zranit jednotku s vysokou 
hodnotou Zbroje.
V boji hrá e proti hrá i úto ící hrá  sám p id luje body Zran ní, 
která zp sobí. Zran ní se ovšem zaokrouhluje ve prosp ch 
obránce. Úto ník tedy musí mít dostatek bod  Zran ní, pokud 
chce zranit jednotku i hrá e (nebo provést jiný z dovolených 
efekt ). M že se také stát, že n jaká ást bod  Zran ní z stane 
nevyužita (protože úto ník nedokáže toto množství bod  Zran ní 
použít na n co rozumného).

Když se odkryje dílek mapy s m stem, tak je první scéná  tém  
u konce. Každý hrá  (v etn  toho, který odhalil dílek mapy 
s m stem) zahraje ješt  jeden tah a poté hra kon í. B hem této 
doby není dovolen boj hrá e proti hrá i.

Jakmile hra skon ila, je na ase ud lit n kolik dalších (dodate ných) 
odm n. Hrá i získají další body Slávy za r zné úsp chy – ješt  tedy  
pohnou svými žetony štít  na po ítadle Slávy, ale te  už si nebudou 
všímat p ípadných postup  na další úrovn . V n kolika kategoriích se 
také ud lí speciální titul (hodnost), znamenající ješt  další body Slávy.

Ješt  než budete posuzovat dosažené úsp chy, tak by si hrá i m li 
vzít všechny své karty (z ruky, z odkládacího balí ku a z dobíracího 
balí ku) a rozt ídit je podle jejich typ , aby vid li, s jakými kartami 
zakon ili hru.

Záv re né bodování je shrnuto na kart  
„Vyhodnocení dosažených úsp ch “, jež 
je dostupná všem hrá m kdykoliv 
b hem hry. Její druhá strana se ve scéná i 
První pr zkum nepoužívá.

Nejv tší znalosti

Každý hrá  získá 2 body Slávy za každou kartu Kouzla a 1 bod 
Slávy za každou kartu Pokro ilé akce ve svých kartách. Hrá , který 
tímto zp sobem získá nejvíce bod  Slávy, získá ješt  3 další body 
Slávy, nebo  dosáhl Nejv tších znalostí. Pokud vícero hrá  
dosáhne stejného (nejvyššího) po tu bod , pak každý z nich 
získá 1 bod Slávy (s výjimkou p ípadu, kdy by tato shoda nastala 
u hrá , kte í v této kategorii nedosáhli žádného bodu Slávy).

Nejv tší ko ist

Každý hrá  získá 2 body Slávy za každou kartu Artefaktu ve svých 
kartách a 1 bod Slávy za každé 2 krystaly ve svém Inventá i. Hrá , 
který tímto zp sobem získá nejvíce bod  Slávy, získá ješt  3 další 
body Slávy, nebo  získal Nejv tší ko ist. V p ípad  shody bod  
získají doty ní hrá i po 1 bodu Slávy.
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ZÁV RE NÉ BODOVÁNNÍ 

BOJ HRÁ E PROTI HRRÁ II

NO NÍ PRAVIDLA 

Další kolo

Hrá  se žetonem po adí v rámci kola na nejvyšší pozici (tedy 
s nejnižším íslem Taktiky) za íná nové kolo. Tahy pak probíhají

  
podle stejných pravidel s tou výjimkou, že se nyní uplatní No ní 
pravidla, nebo  za íná kolo Noci.



19191

Nejv tší dobyvatel

Každý hrá  získá 2 body Slávy za každý vlastní žeton štítu na 
polí ku pevnosti, magické v že nebo kláštera. Hrá , který tímto 
zp sobem získá nejvíce bod  Slávy, získá ješt  3 další body Slávy, 
nebo  se stal Nejv tším dobyvatelem. V p ípad  shody bod  
získají doty ní hrá i po 1 bodu Slávy.

Nejv tší v dce

Každý hrá  získá body Slávy v hodnot  celkové úrovn  všech 
svých jednotek. Zran né jednotky se po ítají pouze za polovinu, 

zaokrouhleno dol . Takže zran ná jednotka I. úrovn  nep inese 
žádný bod Slávy. Hrá , který tímto zp sobem získá nejvíce bod  
Slávy, získá ješt  3 další body Slávy, nebo  se stal Nejv tším 
v dcem. V p ípad  shody bod  získají doty ní hrá i po 1 bodu Slávy.

Nejv tší dobrodruh

Každý hrá  získá 2 body Slávy za každý vlastní žeton štítu na 
polí ku s místem dobrodružství. Hrá , který tímto zp sobem získá 
nejvíce bod  Slávy, získá ješt  3 další body Slávy, nebo  se stal 
Nejv tším dobrodruhem. V p ípad  shody bod  získají doty ní 
hrá i po 1 bodu Slávy.

Nejv tší výprask

Každý hrá  ztratí 2 body Slávy za každou kartu Zran ní ve svých 
kartách (nikoliv na jednotkách). Hrá , který takto p išel o nejvíce 
bod  Slávy, ztrácí ješt  3 další body Slávy, nebo  dostal Nejv tší 
výprask (nebo p ichází o 1 bod Slávy v p ípad  shody bod , 
krom  p ípadu, kdy shoda nastane mezi hrá i, kte í nemají ani 
jednu kartu Zran ní).

Zatím jsme vysv tlili pouze pravidla, která byla nezbytn  nutná 
pro odehrání prvního scéná e. Úplná pravidla jsou popsána 
v P íru ce pravidel. M li byste si je p e íst. Budou se vám snáze 

íst, pokud se vám hra už dostala trochu pod k ži, a když už víte, 
jak hra probíhá.
Pro lepší orientaci vám te  zd razníme ta nejd ležit jší pravidla, 
která dosud nebyla vysv tlena, s odkazy na P íru ku pravidel.

Žádná Sláva za odkrytí dílku mapy

Všimn te si, že pravidlo, které ud lovalo 1 bod Slávy, kdykoliv 
jste prozkoumali nový dílek mapy, platilo jen v prvním scéná i. Ve 
všech ostatních scéná ích si musíte Slávu vybojovat.

Elitní jednotky

Ve své první h e jste použili pouze základní jednotky (se st íbrnou 
rubovou stranou). Elitní jednotky (tj. ty se zlatou rubovou stranou) 
jsou v ostatních scéná ích také dostupné, ale nikoliv od za átku 
hry. Viz „Jedno herní kolo“ – odstavec 2c.

Omezení tvaru mapy

V r zných scéná ích i pro r zný po et hrá  existují r zné tvary 
mapy (viz Kniha scéná ), ale pro všechny existuje n kolik 
omezení, která zabra ují, aby mapa dostala nezvyklý tvar 
s úzkými oblastmi. Viz „Pohyb“ – odstavec 5e.

Výzva dalších nep átel

Pokud si troufáte, m žete vyzvat najednou více drancujících 
nep átel, pokud se tito nachází na polí ku vedle vás, nebo m žete 
vyzvat drancující nep átele, kte í jsou v sousedství opevn ného 
místa, na které úto íte. Viz „Boj s nep áteli“ – odstavce 1a, 1d a 1e.
Poznámka: Nem žete vyzvat další nep átele, pokud vstupujete 
na polí ko s místem dobrodružství.

Boj hrá e proti hrá i

Pokud jste tak dosud neu inili, podívejte se v kapitole VIII na 
pasáž „Boj hrá e proti hrá i“ a také na odpovídající ást v P íru ce 
pravidel.

M sta

Dobytí m st je nejd ležit jším cílem mnoha scéná . Abyste 
v d li, jak probíhá, m li byste si:

• P e íst v P íru ce pravidel ást zabývající se tím, co se d je, 
když je odkryto m sto (viz „Pohyb“ – odstavec 5g), jak m sto 
dobýt (viz „Boj s nep áteli – Útoky na m sto“) a co m sto 
nabízí poté, co je dobyto (viz „Vyjednávání s obyvateli“ – 
odstavce 3b a 5e).

•  Pro lepší pochopení se podívejte na karty m st a  gurky 
m st.

•  Všechno je shrnuto na kart  popisu m sta. B hem n kolika 
svých prvních her byste ji m li mít po ruce jako nápov du.

Spole ný útok na m sto

Pokud se nerozhodnete jinak, pak se m že n kolik hrá  dohodnout 
a najednou zaúto it na (totéž) m sto. P e t te si v P íru ce pravidel 

ást „Spole né útoky na m sto“, abyste v d li, jak to probíhá.

Scéná e jsou popsány v Knize scéná , kterou najdete na konci 
P íru ky pravidel. Pokud budete mít dostatek asu, m žete 
vyzkoušet scéná  Plné dobývání nebo Plná spolupráce, abyste 
vid li tuto hru v epickém záb ru. Tyto scéná e (nebo jejich 
zkrácené varianty, které za ínají sl vkem „bleskový“) m žete hrát 
i opakovan , jelikož podoba mapy bude pokaždé úpln  jiná. Navíc 
m žete upravit jejich obtížnost a používat n kolik variant pravidel 
popsaných dále, abyste získali vyšší znovuhratelnost.
Pak existuje mnoho dalších scéná , které vždy pat í do jedné ze 
t í skupin: sout živé, velmi sout živé a kooperativní.

Sout živé scéná e

Sout živé scéná e jsou standardními scéná i, podobnými scéná i 
První pr zkum (až na to, že budou mnohem drsn jší, jakmile do 

nich zahrnete pravidla pro boj hrá e proti hrá i). Každý scéná  má 
n jaký cíl a omezený po et kol, b hem kterých máte tohoto cíle 
dosáhnout. Nehled  na to, zda je tohoto cíle dosaženo nebo ne, 
vít zem bude vždy ten hrá , který má po záv re ném bodování 
nejvíce bod  Slávy.

Velmi sout živé scéná e

Pokud vás nezajímá Sláva a jestli jen chcete zjistit, kdo je nejlepší 
na bojišti, pak m žete vyzkoušet n který ze scéná  ozna ených 
jako „velmi sout živý“. V t chto scéná ích se nepoužívá žádné 
hodnocení. Místo toho se vít z ur í podle speci  ckých podmínek 
popsaných ve scéná i. Bu te ale p ipraveni, že tyto scéná e 
mohou být velmi drsné!

Kooperativní scéná e

V t chto scéná ích hrá i navzájem spolupracují, aby dosáhli 
spole ného cíle (tj. dobytí m st). Bu  jako skupina zvít zí, nebo 
hromadn  selžou. M žete upravit úrovn  m st pro nižší nebo 
vyšší obtížnost.
Kooperativní scéná e vám dají možnost spo ítat si výsledek 
na konci hry, abyste si mohli zkusit tento scéná  zahrát znovu 
a dosáhnout vyššího po tu bod . Všichni hrá i mají (jeden) 
spole ný výsledek.
Speciálním typem scéná e je takzvaný sólový scéná , který hraje 
jen jeden hrá .

ÚPLNÁ PRAVIDLA 

SCÉNÁ E

VARIANTY

TEN, KDO MÁ NYNÍ NEJVÍCE BOD  SLÁVY, 

SE STÁVÁ VÍT ZEM PRVNÍHO SCÉNÁ E. GRATULUJEME!

A TO JE VŠE. NYNÍ JE ADA NA VÁS, 

ABYSTE PROZKOUMALI SV T DESKOVÉ HRY MAGE KNIGHT.

Takže jste dokon ili sv j první scéná . V íme, že se vám líbil a už se t šíte na další. Ur it  jste si všimli, 
že vám tato hra m že nabídnout mnohem víc, než jste si dosud mohli vyzkoušet. P íšt  byste m li zkusit jiný scéná  s použitím všech pravidel hry.

Scéná e a celková hra mohou být dále upraveny pomocí modi  kací, které najdete v Knize scéná  na konci P íru ky pravidel. 
N které z nich mohou upravit hru tak, aby se vám více líbila,  nebo je m žete použít pouze proto, abyste p idali do hry n jakou zm nu. 
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Norowas, nejv tší z elfích pán

Stejn  jako všichni velcí elfí vále níci, strávil i Norowas staletí 
neustálým vylepšováním svého um ní boje me em a kouzly. Ješt  
p ed Zlomem použil Norowas sv j vliv ve svobodných armádách 
elf , aby si upevnil pozici ve Vysoké elfí rad , organizaci zam ené 
na ší ení svého vlastního ádu v království jakýmikoliv nutnými 
prost edky. Norowas se drží této  loso  e celým srdcem a v bec 
mu nejde proti srsti ani použití ni ivých metod k dosažení vlastních 
cíl . Jeho nedávný kontakt s Radou nicoty ješt  více utužil jeho 
p esv d ení, že nyní p išel ten správný as a že má pro n j Rada 
nicoty prost edky, aby se bez váhání a slitování vydal na cestu 
a skoncoval s chaosem, který vidí po celé zemi. 

Tovak Drakobijce, v dce ádu devátého kruhu

Coby nejmocn jší jedinec, který z stal v ádu devátého kruhu, není 
Tovak Drakobijce až tak v dcem této nové frakce, jako spíš p írodním 
živlem, který je t eba respektovat a následovat. ád devátého kruhu 
p vodn  prodával své me e do služby jiným frakcím, ale pod silnou 
rukou Tovaka se stal silou sám o sob . Všechny významn jší frakce 
v království už si jist  za aly všímat aktivit tohoto ádu.
Zplozenci mág , kte í tvo í ád devátého kruhu, drží voln  pohro-
mad  díky opovržení nad proklamovanou nad azeností, kterou se 
projevují ostatní frakce. Tovak Drakobijce nehledá nic menšího než 
naprostou porážku ostatních frakcí a jejich vznešených ambicí na 
úplnou nadvládu nad sv tem. Po náhlém úmrtí dvou p edchozích 
v dc  tohoto ádu se Tovak chopil své nové role pastý e ádu a nebude mít klid, dokud nebudou 
všichni zplozenci mág  svobodní, aby si mohli sami vybrat svou vlastní cestu. To, že momentální plány 
Rady nicoty zahrnují dobytí zemí, které utiskují jeho lid, je ješt  lepší.

Arythea, Uctíva ka krve 

P í iny Zlomu jsou zahaleny tajemstvím, p esto se šeptem a výmluv-
nými pohledy potichu íká, že by to mohli být práv  Uctíva i krve, kdo 
byl zodpov dný za tuto katastrofu i za chaos, který poté následoval. 
Existuje d kaz, že Uctíva i nakonec usp li ve svém starodávném 
úkolu probudit temného boha Amaru, jenž se odvd il svým 
následovník m tím, že uvolnil své síly nad jejich zemí.
Arythea, o níž mnozí v í, že je nejsiln jší ze známých rytí -mág , se 
vyno ila z chaosu mocn jší než kdy p edtím a vydala se ší it Amarovo 
krvavé evangelium, p i emž drtí své nep átele svým špi atým 
podpatkem. Pod jejím vedením se Uctíva i krve b hem Temného 
k ížového tažení vymanili z pout ke svým bývalým pán m a stali se 
silou sami o dob . Silou, které se mnozí obávají a všichni ji respektují. Nikdo netuší, kde ude í Arythea 
p íšt , ale jedna v c je jistá. Krvavý b h Amara ji vede, aby se podílela na plánech Rady nicoty, a bude 
pot šen jejími dobyva nými úsp chy a ší ením jeho u ení. 

Goldyx, nejmocn jší z dra ího lidu

Ode dne, kdy se vylíhnou, až do dne, kdy jsou zabiti, usilují p íslušníci 
dra ího lidu jen o dv  v ci – o boj a r st. Jak prochází zemí, hledá 
dra í lid vhodné soupe e, dostate n  silné, aby p edstavovali výzvu 
pro jejich brutáln  vycvi ené bojové schopnosti. To vše s jedním 
jediným cílem – osobním zlepšením. Dra í lid se nikdy p íliš nesvázal 
s žádnou frakcí a od Zlomu ned v uje ostatním ješt  více. Jeho 

lenové si dokonce nev í ani mezi sebou navzájem.
Poté, co prošel Vzestupem, nejmocn jším stádiem vývoje p íslušník  
dra ího lidu, povstal Goldyx jako nejsiln jší svého druhu. Hledá 
osobní bohatství a moc, p i emž Rada nicoty mu slíbila obojí v mí e, 
jakou si nikdy p edtím v bec nedokázal p edstavit. To, že se mu 
m žou p i jeho sou asném úkolu postavit do cesty jeho vlastní brat i, ho láká ješt  víc, spolu s vidinou 
bohatství, které na n j n kde eká, a nep átel, kte í stojí za pozornost.

Or í vyvoláva i (2x) Ohniví golemové (1x)

Železood nci (2x) Ohniví mágové (2x) Vlkodlak (2x)

Vagabundi (2x) Kušiníci (3x) Mniši (2x) Minotaur (2x) Zmrazova i (3x) Bažinný drak (2x)

Prokleté babizny (2x) Šermí i (2x) Ledoví mágové (2x) Medúza (2x) Nejvyšší strážci (2x) Ledový drak (2x)

Kopá i (2x) Strážci (3x) Iluzionisté (2x) Chrli  (2x) D lost elci (3x) Ohnivý drak (2x)

Vl í jezdci  (2x) Golemové (2x) Ledoví golemové (1x) erv z krypty (2x) Nejvyšší mágové (2x)Vl í d (2 )Vl í j dd i (2 ) G l éé (2 )G l éé (2 ) d í l é (d í ll é (1 ( )kk (2 ) í á é (j šší áá é (2 Veledrak (2x)

Oltá e v ruináchNep átelé v ruinách
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