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Jeden za všechny 
Kooperativní pravidla

Pravidla v tomto dokumentu dovolují hrát Discover: 
Země neZnámé plně kooperativně ve 2–4 hráčích. Tato 
pravidla lze použít ve všech scénářích mimo scénáře 5. 

Ještě před začátkem hry musí všichni hráči 
s kooperativní hrou souhlasit a dále se řídit 
následujícími pravidly:

Závěr hry

Namísto běžných pravidel pro vítězství a prohru hráči 
vítězí nebo prohrají následovně:

vítěZství

Všichni hráči ve hře vítězí, pokud výhru všech hráčů 
společně umožní schopnost karty. 

Pokud by karta umožnila výhru několika hráčů (ale ne 
všech), schopnost a příběhový text takové karty se 
nevyhodnotí. Namísto toho se vyhodnotí Finální výzva 
se jménem shodným s touto kartou. Finální výzvy jsou 
uvedené na 2. straně těchto pravidel.

Prohra

Když by schopnost karty způsobila, že některý hráč 
prohraje, prohrají všichni hráči společně (i v případě, 
že normálně by tato karta umožňovala některému 
hráči vyhrát).

Když je hráč vyřazen, všichni hráči prohrají 
v okamžiku, kdy by měl vyřazený hráč začít svůj další 
tah. Hráči tomu mohou zabránit oživením oběti ještě 
před začátkem jejího dalšího tahu. (viz „Oživení obětí“ 
vpravo).

oživení obětí

Kdykoliv si hráč může vyléčit zranění, může namísto 
toho vyléčit tento druh zranění oběti na svém poli. 
Po vyléčení zranění už není hráč oběti dále vyřazen 
ze hry. Figurku oběti postaví a tento přeživší získá 
5 bodů vytrvalosti.

Příklad: Cynthia má 2 fyzická zranění a 1 zranění 
z hladovění. Během noci utrpí další 1 zranění 
z hladovění a je vyřazena. Richard se během svého 
tahu přesune na pole s Cynthií, utratí 1 jídlo a provede 
akci zotavení. Namísto toho, aby vyléčil 1 zranění 
z hladovění sobě, vyléčí toto zranění Cynthii. Její 
figurka se opět postaví a navíc získá 5 bodů vytrvalosti. 

Pamatujte, že když se přeživší stane obětí, jeho 
ukazatel vytrvalosti zůstává na své současné hodnotě. 
Oběti nemohou získat vytrvalost jinak, než oživením.

Klanové Karty hroZeb

Některé karty hrozeb při kooperativní hře nefungují. 
Když si přeživší vezme kartu hrozby s uvedeným 
slovem „Klan“, odhodí ji a vezme si novou kartu hrozby 
bez ohledu na to, jestli jsou na mapě další přeživší.

Toto pravidlo platí i pro kartu hrozby „Dohoda“ (která 
funguje podobně jako klíčové slovo „Klan“).

Ultimátní mód Přežití

Hráči, kteří chtějí společně čelit skutečným výzvám, se 
před začátkem hry mohou rozhodnout pro ultimátní 
mód přežití.  

Při tomto módu je hráč vyřazen, když utrpí tři zranění 
(namísto čtyř).

Tento mód doporučujeme zkušeným hráčů, obzvláště 
těm, kteří již úspěšně dokončili všechny čtyři 
herní scénáře.
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Finální výZvy

Když by někteří z hráčů měli vyhrát hru díky schopnosti 
karty, namísto vyhodnocení dané karty vyhodnotí účinky 
uvedené níže u jména shodného s danou kartou.

drUhá strana

(Velehory – karta objevu č. 151)
I když dostat se pryč je pro tebe to nejdůležitější, nechceš 
žít s vědomím, že tu ostatní necháš čekat na jistou smrt. 
Bude lepší, když ostatním řekneš o lanovce. Společně 
určitě budete mít dost předmětů na zaplacení mýtného.

Vezmi si zpět 3 vyrobené předměty odhozené kvůli 
kartě 152. Pokud jsou všichni přeživší na zajímavosti 
101, hráč může běžným způsobem použít „Součásti 
kabiny“ a pokusit se zajistit, aby všichni hráči 
zvítězili společně.

Kamenné dveře

(Karta objevu č. 8. Sada 1.4)
Myslel sis, že jsi tu noční můru porazil, ale mýlil ses. 
Ten tvor znovu povstal, silnější než kdy dřív. Pokud 
chceš přes kamenné dveře projít, budeš se muset spojit 
ostatními a porazit ho společnými silami.

Přesuň se o 1 pole. Na poli se symbolem cíle  se 
zjeví žeton speciální nestvůry 86. Její zdraví je  
namísto 2. Pokud je tento nepřítel poražen, všichni 
přeživší ve hře vítězí. Přečtěte příběhový text na 
kartě objevu č. 8.

Cesta Pryč

(Mokřad – karta objevu č. 155)
Tahle pěšina určitě vede z bažiny pryč a nakonec by ses 
dostal domů, ale nemůžeš tu ostatní nechat napospas 
osudu. Výčitky svědomí by tě trápily do konce života.

Pokud jsou všichni přeživší na poli se symbolem 
, hráč může běžným způsobem použít 
„Inhibitory“ a pokusit se zajistit, aby všichni hráči 
zvítězili společně.

Ultimátní výZva

(Karta úkolu. Scénář 3 – Kapitola 3. Sada 1.3)
Smrtící stroj exploduje, vzduch se zaplní letícími 
troskami a hustým černým kouřem. Už už vydechuješ 
úlevou, když ti srdce opět vyskočí až do krku. Z kouře 
se zlověstně vynořuje další stroj. Ony jsou tu dva?!

Přesuň se o 1 pole. Na zajímavosti 107 se objeví 
žeton speciální nestvůry 186. Jeho zdraví je  
namísto 4. Pokud je tento nepřítel poražen, všichni 
přeživší ve hře vítězí. Přečtěte příběhový text 
kapitoly 3.

Cesta domů

(Ostrov – karta objevu č. 60) Sada 3.14)
Na otevřeném moři tě naprosto ovládne pocit viny. 
V lodi je dostatek místa nejméně pro jednoho dalšího. 
A o veslech si přátelům také neřekl. Otáčíš se a míříš 
zpět k ostrovu zachránit ostatní.

Pokud jsou všichni přeživší na poli se symbolem  
a mají 1 předmět „Vesla“ – nebo 2 předměty „Vesla“, 
pokud je 3 nebo více  – všichni hráči ve hře vítězí. 
Přečtěte příběhový text na kartě objevu č. 60.


