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Almanach 
dobrodružství
Tato příručka obsahuje 20 dobrodružství pro hru 
Descent: výpravy do temnot druhé edice. Ať už se 
rozhodnete hrát samostatné dobrodružství nebo souvislou 
kampaň Runa stínů, naleznete zde veškeré potřebné 
informace pro přípravu a hraní všech dobrodružství.

Jak použít tuto příručku
Každé dobrodružství je popsáno v sedmi kapitolách 
uvedených níže. Text, který čtenáři tyká („rozmísti“, 
„proveď“ apod.), vždy oslovuje vládce zla. Většina 
dobrodružství se skládá ze dvou střetnutí, která se hrají 
postupně. Pokud nemá dobrodružství pod svým názvem 
napsáno „Střetnutí 1“ nebo „Střetnutí 2“, skládá se 
pouze z jediného střetnutí. Hlavní součásti každého 
dobrodružství jsou následující: 

Úvod
Každé dobrodružství začíná atmosférickým popisem 
situace, který objasní, proč hrdinové riskují své životy 
a čeho musí dosáhnout, aby zvítězili. Před zahájením 
dobrodružství přečte vládce zla tento popis nahlas všem 
hráčům. 

Nestvůry
V této kapitole jsou uvedeny všechny druhy nestvůr, 
které se v dobrodružství vyskytují. Obvykle je zde přímo 
uvedeno několik konkrétních druhů nestvůr jako určené 
skupiny nestvůr a také počet volitelných skupin 
nestvůr.

Pro každou volitelnou skupinu nestvůr si vládce zla 
vybere jeden druh dosud nepoužité nestvůry, jejíž alespoň 
jeden symbol výskytu se shoduje se symboly výskytu 
uvedenými v popisu dobrodružství (viz nákres níže).

Vládce zla si vezme všechny karty nestvůr (pro 
odpovídající akt) z určených i volitelných skupin a rozloží 
je před sebe. Na zadní straně každé karty nestvůry je 
uveden limit skupiny nestvůr v závislosti na počtu 
hrdinů ve hře. Číslo na žlutém podkladu udává maximální 
počet běžných nestvůr (služebníků) a číslo na červeném 

podkladu maximální počet lordů nestvůr, které mohou 
být v jednu chvíli na mapě.

Během přípravy dobrodružství umístí vládce zla na mapu 
tolik figurek nestvůr, kolik je limit dané skupiny nestvůr.

 Příprava
V této kapitole se popisuje příprava dobrodružství, a to 
včetně umístění figurek nestvůr, žetonů hledání a dalších 
prvků. Často jsou zde odkazy na konkrétní mapové díly 
a symboly nebo prvky zakreslené na mapě. Pokud není 
řečeno jinak, dobrodružství připravuje vládce zla a ten také 
provádí veškerá rozhodnutí, před která ho popis přípravy 
dobrodružství staví.

Pokud není výslovně řečeno jinak, mohou hráči hrdinů 
rozestavit své figurky na libovolná políčka na mapovém 
dílku označeném jako „vchod“.

Figurky nestvůr lze umístit kamkoli na mapové díly, které 
jsou popsány v přípravě dobrodružství, ovšem pouze na 
prázdná políčka. Pokud není na určeném mapovém dílu 
dostatek místa pro umístění všech nestvůr ze skupiny, 
přebývající figurky se položí na nejbližší volná políčka na 
sousedících mapových dílech.

Vládce zla rozmístí na mapu žetony hledání v závislosti na 
počtu hrdinů ve hře. Pokud jsou ve hře 2 hrdinové, rozmístí 
pouze žetony hledání na políčka na mapě označená „2“. 
Pokud hrají 3 hrdinové, rozmístí žetony hledání na políčka 
označená „2“ a „3“. A pokud hrají 4 hrdinové, rozmístí 
žetony hledání na políčka označená „2“, „3“ a „4“.

Některá dobrodružství používají navíc unikátní žeton 
hledání. Ten obvykle značí zvláštní předmět, který musí 
v daném dobrodružství hrdinové nalézt. Místa, kam lze 
unikátní žeton hledání umístit, jsou na mapě označena „*“. 
Při umisťování těchto žetonů vezme vládce zla unikátní 
žeton hledání a navíc tolik běžných žetonů hledání, aby 
obsadil všechna políčka na mapě označená „*“. Poté skrytě 
umístí lícem dolů jeden žeton hledání na každé takové 
políčko. Pokud není řečeno jinak, může si vládce zla vybrat, 
na které z těchto políček unikátní žeton hledání položí.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
V této kapitole jsou podrobně vysvětlena veškerá zvláštní 
pravidla pro dané dobrodružství. Jsou zde také popsána 

pravidla pro případné žetony cílů nebo vesničanů. 
Pravidla v této kapitole čtěte pečlivě, neboť jejich 
pochopení je mnohdy klíčové pro vítězství ve hře! 

POSILY
V této kapitole je vysvětleno, jakým způsobem může 
vládce zla získat posily (dodatečné nestvůry). Pokud 
není řečeno jinak, vládce zla nikdy nesmí přidat na 
mapu nové nestvůry, pokud by překročil limit dané 
skupiny nestvůr (jehož velikost pro běžné nestvůry 
i lordy je uvedena na kartě nestvůr v závislosti na počtu 
hrdinů). V mnoha případech to znamená, že vládce zla 
nesmí povolat nové nestvůry, dokud hrdinové alespoň 
jednu neporazí. To bývá označováno jako „dodržení 
limitu skupiny nestvůr“. Pokud nelze dodržet umístění 
nestvůr do konkrétního místa mapy, protože je 
odpovídající mapový díl plný, umístí se nestvůry na 
nejbližší volná políčka. 

Vítězství
V této kapitole jsou popisovány podmínky pro vítězství 
a ukončení dobrodružství. V mnoha dobrodružstvích 
výsledek střetnutí 1 ovlivňuje střetnutí 2 a v mnoha 
dobrodružstvích nemá střetnutí 1 žádného vítěze. Pokud 
jedna strana zvítězí ve střetnutí 1, nezvítězí v celém 
dobrodružství, ale obvykle získá nějakou výhodu do 
střetnutí 2. Konkrétní podmínky a pravidla jsou popsána 
u každého dobrodružství. 

Odměny
V této kapitole jsou popisovány odměny, které získá 
vládce zla a hrdinové po dokončení posledního střetnutí 
v dobrodružství. Taktéž je zde popsána odměna navíc 
pro vítěze. Tyto odměny se použijí pouze při hře 
kampaně. Pokud hrajete samostatné dobrodružství, 
odměny se nepoužívají.

Veřejné informace
U všech těchto dobrodružství se vychází 
z předpokladu, že všichni hráči znají veškerá 
zvláštní pravidla a vítězné podmínky – pokud tedy 
nebude výslovně řečeno jinak, žádné informace 
nejsou tajné. 

Legenda Výskyt nestvůr

Dveře Zamčené 
dveře

Civilizace

Temnota

Budovy

Hory

Prokletá místa

Chlad

Teplo

Voda

Divočina

JeskyněZvláštní políčko (viz 
popis dobrodružství)

Žetony cílů Žetony hledání

Žetony 
vesničanů
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Při cestě do Arhynnu jste znenadání dorazili 
k doutnajícím zbytkům toho, co bývalo obchodní 
karavanou. Poblíž ležel zraněn jeden ze strážců 
karavany, oblečený v barvách barona Greigoryho. 
„Bylo to přepadení,“ zasípal. „Ten ettin vyslal své 
služebníky tajnou stezkou přímo do Arhynnu! 
Jak ji jen mohl objevit?“
V dálce před sebou vidíte velkou dvouhlavou 
siluetu ettina. „Říkal, že se jmenuje Drtič. 
Musíte ho zastavit!“
Drtičovi goblini se vydali po tajné stezce do 
Arhynnu, sídelního města barona Greigoryho. 
Pokud příliš mnoho goblinů dorazí na druhý 
konec tajné stezky, Drtič nad vámi zvítězí. Váš 
cíl je zabít ho dříve, než k tomu dojde.

Úvod

První krev

Nestvůry
Goblini lučištníci. Ettini.

Příprava
Umísti gobliny lučištníky do Divoké zahrady. Umísti 
ettiny do Ohnivé jámy.

Zvol si jednoho ettina. To bude Drtič. Drtič má za 
každého hrdinu ve hře zvýšené zdraví o 2.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Goblini lučištníci mohou odejít z mapy přes díl 
Východ. Pokaždé, když odejde goblin lučištník (běžná 
nestvůra nebo lord) z mapy, vládce zla položí před sebe 
1 žeton únavy. 

POSILY
Na konci každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 goblina lučištníka do Divoké zahrady (přitom musí 
dodržet limit skupiny nestvůr).

Vítězství
Pokud je Drtič poražen, přečtěte nahlas následující:

Ettin padl na kolena a jedna z jeho hlav naříkavě 
zavrčela. Druhá hlava namáhavě pronesla: „My jsme 
pouhými služebníky mocného vládce zla, můžeme zemřít, 
ale nakonec náš pán zvítězí! Arhynn padne!“ Pak obě 
hlavy ztichly a bestie se bezvládně zhroutila k zemi.

Hrdinové zvítězili!

Pokud má vládce zla před sebou 5 žetonů únavy, 
přečtěte nahlas následující:

Drtič se najednou otočil a dal se na útěk. Jeho dvě hlavy 
si přitom začaly notovat: „To stačilo, moji milí přátelé. 
Vaše z práva je na cestě. Ubozí lidé v Arhynnu nyní 
poznají, co to znamená třást se strachy před mocným 
vládcem zla!“ Ettin a goblini zmizeli v divočině a vás, 
zraněné, nechali být.

Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. V budoucích dobrodružstvích 
může vítěz tohoto dobrodružství získat jako bonus 
zlaťáky nebo zkušenosti nebo i nějakou jinou odměnu. 

8A  
O h n i vá  

já m a

26A  
D i vo k á  z a h ra da

Výc h o d

Vc h o d
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Střetnutí  1

Tlustý goblin

Na sever od Arhynnu vás zavedly z právy 
o goblinech, kteří zde obléhají farmy. Soudě podle 
kouře ve vzduchu jste však nedorazili včas! Popadli 
jste své zbraně a přidali do kroku. Za chvíli jste 
potkali krví zbroceného muže v prostém šatu.
„Goblini,“ volá. „Kradou všechno, co není přibité, 
a zapalují všechno ostatní! Unesli i mého bratra, 
unesli Bedřicha!“
Musíte zachránit, co se dá, jinak bude Arhynn 
přes zimu hladovět. Proč jsou jen goblini tak hrozně 
žraví?

Nestvůry
Goblini lučištníci. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti gobliny lučištníky do Východu. Umísti 
volitelnou skupinu na Louku.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Polož čtyři červené žetony cílů lícem nahoru na díl 
Farmy na naznačená políčka. Tyto žetony představují 
snopy obilí.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Každý žeton cíle představuje snop obilí, který se snaží 
goblini ukrást a odnést do své jeskyně. 

SBÍRÁNÍ SNOPŮ
Pokud stojí hrdina nebo goblin na políčku sousedícím 
se snopem obilí, může ho jako akci zvednout.  
Každá figurka může nést v jednu chvíli pouze jediný 
snop obilí.

KRADENÍ SNOPŮ
Pokud goblin lučištník nesoucí snop odejde z mapy 
přes díl Východ, vládce zla si ponechá žeton cíle, který 
goblin lučištník nesl, aby věděl, kolik se mu v tomto 
střetnutí podařilo ukrást snopů. To bude důležité ve 
střetnutí 2. 

ÚKLID SNOPŮ
Pokud je hrdina nesoucí snop na jednom ze zvláštních 
polí vedle Farmy (označených křížkem), může jako akci 
uklidit snop obilí do stodoly. Jakmile hrdina snop uloží, 
vraťte žeton cíle, který nesl, zpět do krabice. Vládce 
zla už tento žeton nemůže získat, protože se mu ho 
nepodařilo včas ukrást.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla 
umístit 1 goblina lučištníka na díl Východ a 1 nestvůru 
z volitelné skupiny na díl Vchod (přitom musí dodržet 
limit skupiny nestvůr). Tyto nestvůry lze aktivovat hned 
v tahu, ve kterém byly umístěny.

Vítězství
Jakmile jsou všechny snopy obilí ukradeny (vyneseny 
mimo mapu) nebo uklizeny ve stodole, přečtěte nahlas 
následující:

Krví pokrytý farmář k vám přistoupil znovu. „Přišli 
pro mého bratra,“ vzlyká, „popadli ho jako snop obilí. 
On nebyl vždycky farmář jako já, víte. Bedřich byl 
snovač stínů, jako ten chudák, co ho zabili v té karavaně 
před Arhynnem minulý týden. Byli to přátelé! Proč ti 
goblini jednoho zabili a druhého unesli?“
Je zřejmé, že se vládce zla o tohoto muže zajímá. 
Uděláte nejlépe, když ho dostanete do bez pečí.

Střetnutí 1 je dokončeno. Pro střetnutí 2 si 
poznamenejte počet snopů obilí, které se goblinům 
podařilo ukrást. 

11A 
Lou k a10A 

Fa rm a

Výc h o d Vc h o d

Snop  o b i l í
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Sledování goblinů nebylo tak obtížné, takže nyní 
opatrně prohlížíte ústí jeskyně v Caedwynském 
lese. Kdesi vpředu slyšíte z temnoty hluboký smích 
a skřehotavý hlas. „Přiveďte mi vězně. Jeden 
z nich musí být snovač stínů! Tak poroučí Splig, 
král všech goblinů!“
Měli byste si pospíšit a postarat se o Spliga, 
kdokoli to je, dříve než z jistí, který z farmářů 
je Bedřich!

Střetnutí  2

Tlustý goblin

Nestvůry
Splig. Goblini lučištníci. Jeskynní pavouci. 1 volitelná 
skupina.

Příprava
Umísti Spliga a gobliny lučištníky do Mučírny. 
Umísti jeskynní pavouky do Hnízda pavouků. Umísti 
volitelnou skupinu do Jeskyně.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Vezmi 3 červené žetony cílů a 1 modrý žeton cíle. 
Zamíchej je lícem dolů a rozlož všechny čtyři žetony 
cílů lícem dolů do Vězení, jak je naznačeno na mapě. 
Tyto žetony představují zajatce, které musí goblini 
vyslechnout, modrý žeton je farmář Bedřich. Žádný 
hráč by tak neměl vědět, který žeton cíle je červený 
a který modrý.

Splig má za každý snop obilí, který se podařilo 
goblinům ve střetnutí 1 ukrást, zvýšené zdraví o tolik, 
kolik je ve hře hrdinů.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Goblin lučištník může jako akci popadnout zajatce na 
sousedícím políčku (vládce zla si vezme žeton, ale stále 
ho nechá skrytý lícem dolů). Je-li goblin lučištník se 
žetonem zajatce v Mučírně, může ho jako akci položit 
na sousedící volné políčko.

Jednou za tah může Splig jako akci vyslechnout zajatce 
v Mučírně. Pro vyslechnutí zajatce musí Splig provést 
test  na políčku sousedícím s žetonem cíle. Pokud 
uspěje, zajatce úspěšně vyslechl a vládce zla otočí žeton 
lícem nahoru.

Pokud je žeton červený, žeton se odhodí – zajatec není 
Bedřich. Pokud je žeton modrý, Splig nalezl Bedřicha. 
Položte žeton cíle pod žeton Spliga, tím naznačíte, že 
Splig nese Bedřicha. Splig nyní může odejít z mapy přes 
díl Vchodu.

POSILY
Žádné.

Vítězství
Pokud je Splig poražen, přečtěte nahlas následující:

Samozvaný král mrštil svým vězněm o zem. „Vezměte 
si ho, hned!“ zařval. „Ale Spliga, krále všech goblinů, 
nikdy neporazíte!“Pak se otočil a vyrazil ze dveří 
rychlostí, která se zdála téměř nepředstavitelná vzhledem 
k jeho proporcím v pase.

Přistoupil k vám mohutný muž se z jizvenou tváří 
a bílými prameny ve vlasech. „Děkuji vám, hrdinové. 
Připomínáte mi mě samého za mlada. Vezměte mě 
k baronům... čeká nás ještě mnoho práce.“

Hrdinové zvítězili!

Pokud Splig nese Bedřicha a odejde pryč z mapy, 
přečtěte nahlas následující:

„A opět byli hloupí služebníci baronů podvedeni králem 
všech goblinů!“ Velký goblin se na chvíli zastavil 
a předvedl krátký vítězný tanec, při kterém se jeho tlusté 
tělo nebez pečně roztřáslo. Poté, když vás uviděl přicházet, 
narazil si na hlavu ukradenou přilbici a uprchl pryč.

Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc 25 zlaťáků za 
každého hrdinu ve hře.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušenosti.

26B 
Věz e n í

9B 
Je s k y n ě

1 5B 
Hn í z d o  

pavou k ů

Vc h o d

11B 
Muč í rna

Spl i g

Zajat e c B e d ří c h



6

Střetnutí  1

Na radu barona Greigoryho jste se vydali dolů 
po řece pátrat po siru Palamonovi – jednom ze 
snovačů stínů. Jakmile jste za soumraku dorazili 
do malého městečka kolem Daerionovy tvrze, 
zaslechli jste tlumené volání o pomoc – služebníci 
vládce zla jsou už zde! Na město již směřuje 
plíživý útok – a tvrz je na řadě jako další.
Váš průvodce vám sdělil, že ve městě jsou čtyři 
signální lucerny, které Daerionovu tvrz varují 
před nebez pečím. Pokud se vám podaří zapálit 
všechny čtyři lucerny, varujete tvrz včas a noční 
přepadení vládce zla bude zmařeno. Pokud 
však síly vládce zla přemohou všechny zbývající 
vesničany, jistě se pak vypraví rovnou na tvrz 
a bude už příliš pozdě je zastavit...

Daerionova tvrz

Nestvůry
2 volitelné skupiny.

Příprava
Umísti první volitelnou skupinu nestvůr na Říční břeh 
a druhou volitelnou skupinu nestvůr do Chatrče.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Rozlož 4 žetony vesničanů na naznačená místa na mapě.

Rozlož 4 červené žetony cílů lícem nahoru na naznačená 
místa na mapě. Tyto žetony představují signální lucerny.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Červené žetony cílů představují signální lucerny, které 
musí hrdinové všechny zapálit, aby zvítězili. Hrdina 
může jako akci zapálit signální lucernu na sousedícím 
políčku. Jakmile je lucerna zapálena, odstraňte příslušný 
žeton z mapy. Hrdina se také může pokusit o rychlé 
zapálení, na které není potřeba akce – provede test  
nebo . Pokud uspěje, podaří se mu lucernu zapálit, 
aniž by musel využít akci. O tento test se může každý 
hrdina pokusit pouze jednou za tah.

Vesničané blokují pohyb i výhled. Považujte je za figurky 
hrdinů s následujícími výjimkami. Nemohou si žádným 
způsobem léčit , neúčinkují na ně žádné zvláštní stavy 
a uspějí v každém testu atributů, který jsou donuceni 
provést. Jakmile je vesničan poražen, vládce zla si vezme jeho 
žeton a položí ho před sebe. To bude důležité ve střetnutí 2.  

Vesničan
Zdraví: 8 Rychlost: 3
Obrana: 

Vesničané se aktivují každé kolo poté, co poslední 
hrdina dokončí svůj tah. Ovládá je vždy hráč hrdinů, 
který odehrál jako poslední svůj tah. Vesničan může 
během své aktivace provést jednu akci pohyb a otevřít 
nebo zavřít jedny dveře na sousedícím políčku. Nesmí 
provádět žádné jiné akce.

POSILY
Na konci každého svého tahu může vládce zla umístit 1 
nestvůru z jedné volitelné skupiny nestvůr na Vchod nebo 
Východ (přitom musí dodržet limit skupiny nestvůr).  

Vítězství
Pokud se hrdinům podaří zapálit všechny čtyři signální 
lucerny, přečtěte nahlas následující: 

Jakmile se plně rozzářila poslední signální lucerna, 
objevilo se světlo odpovědi na vysoké zdi Daerionovy 
tvrze. Vzduchem se rozlehl hlasitý tón válečných rohů 
a služebníci vládce zla se jako jeden otočili a vyrazili 
k útoku na tvrz. Měli byste je následovat a ujistit se, že 
sir Palamon přežije noc!

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové! Všechny přeživší 
vesničany si dejte stranou pro střetnutí 2.

Pokud vládce zla porazil všechny vesničany, přečtěte 
nahlas následující:

Poslední vesničan klopýtl a upadl, krev se mu řinula 
z ran. „Proč tu nebyl sir Palamon, aby nás ochránil?“  
zašeptal ještě a pak bez života klesl k zemi. Služebníci 
vládce zla se tiše roz plynuli ve stínech. Jejich krutá práce je 
dokončena a nyní se vypravili zaútočit na samotnou tvrz – 
už není čas ztropit poplach, musíte pevnost ubránit sami!

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

Vc h o d

3A 
Ří č n í  b ře h

13A 
Ch atrč

4A 
Ru i n y

7A 
Strá ž n i c e

Výc h o d

Si gná ln í  luc e rna

Ve sn i č an
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Když jste dorazili k hradbám tvrze, nalezli jste 
bránu rozervanou vedví mocným ettinem. Strážci 
tvrze bojovali statečně, ale proti útoku vládce zla 
neměli sebemenší šanci. „Černý rytíř,“ zašeptal 
jeden z nich ležící poblíž. „Sir Alric je tady!“
Z hloubi pevnosti slyšíte hlas stařičkého sira 
Palamona, jak svolává obránce. Posily vládce 
zla odřízly váš příchod a starý rytíř se svou 
domobranou má ještě naději – pokud mu 
dokážete vybojovat dost času...

Daerionova tvrz

Nestvůry
Sir Alric Farrow. Ettini. Zombie. 1 volitelná skupina.

Příprava
Sir Alric Farrow začíná v Laboratoři, jak je naznačeno 
na mapě. Umísti ettiny do Chodby. Umísti volitelnou 
skupinu na Schodiště. Do Trůnního sálu rozmísti tolik 
běžných zombií (ne lordů), kolik máš před sebou žetonů 
vesničanů (přitom ignoruj limit skupiny nestvůr).

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Do Trůnního sálu polož lícem nahoru bílý žeton cíle, 
jak je naznačeno na mapě. To je Sir Palamon.

Všichni vesničané, kteří přežili střetnutí 1, se rozmístí 
na konci prvního tahu posledního hrdiny na díl Vchod 
nebo na nejbližší volná políčka. Nyní představují 
domobranu.

 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Domobrana blokuje pohyb i výhled. Považujte ji za 
figurky hrdinů s následujícími výjimkami. Nesmí si 
žádným způsobem léčit , neúčinkují na ni žádné 
zvláštní stavy a automaticky neuspěje v každém testu 
atributů, který je donucena provést. 

Domobrana
Zdraví: 6 Rychlost: 4
Obrana:  Útok:  

Domobrana se aktivuje každé kolo poté, co poslední 
hrdina dokončí svůj tah. Ovládá ji vždy hráč hrdinů, 
který odehrál jako poslední svůj tah. Domobrana může 
během své aktivace provést jednu akci pohyb a jednu 
akci útok. Nesmí provádět žádné jiné akce.

Sir Palamon také blokuje výhled a pohyb. Považujte 
ho za figurku hrdiny. Nesmí si však žádným způsobem 
léčit  ani provádět žádné akce. 

Sir Palamon
Zdraví: 25 Rychlost: 4
Obrana:  
 : 3  : 2  : 2  : 4

V každém kole po aktivaci domobrany provede Sir 
Palamon test , aby shromáždil více obránců. Pokud 
uspěje, položte na jeho žeton 1 žeton únavy a na díl Vstup 
položte 1 žeton domobrany (vesničana). Pokud neuspěje, 

nestane se nic. Po provedení testu na shromáždění obránců 
může Sir Palomon provést jednu akci pohyb. 

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 nestvůru z jedné volitelné skupiny nestvůr nebo 
velitele Sira Alrica Farrowa do Laboratoře (přitom musí 
dodržet limit skupiny nestvůr).   

Vítězství
Pokud má Sir Palamon na sobě 5 žetonů únavy nebo 
jsou poraženi všichni lordi nestvůr (i Sir Alric Farrow), 
přečtěte nahlas následující: 

Najednou se ozval hlomoz a skupina těžkooděnců se 
probojovala do pevnosti a zatlačila síly vládce zla zpět. 
„Děkuji vám, hrdinové,“ pravil sir Palamon, skláněje svůj 
meč. „Bojím se, že zlo, které jsem kdysi dávno už jednou 
porazil, znovu povstane. Nesmíme dopustit, aby se dračí pán 
Gryvorn opět vrátil!“ Starý muž pozvedl svůj meč a povzdechl 
si přes svůj šedivý knír: „Můj meč už na tento úkol nestačí. 
Rychle, musíte se vrátit do Arhynnu a k baronům.“

Zvítězili hrdinové!

Pokud je Sir Palamon poražen, přečtěte nahlas 
následující:

Jak starý rytíř padl k zemi, služebníci vládce zla 
se začali otáčet a ustupovat. „Naši práci jsme zde 
dokončili.“

Zvítězil Vládce zla!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc 25 zlaťáků za 
každého hrdinu ve hře.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod 
zkušenosti.

Vc h o d

19B 
S c h o d i št ě

14B 
La b o rato ř

18B 
Ch o d ba

Si r  Al ri c  
Fa rrow

Si r  Pa l a m on

1B 
Trů n n í  sá l
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„Tato záležitost s vládcem zla je dost ošemetná,“ 
procedil baron Greigory přes svůj bílý knír. „Ten 
ubožák, který byl zavražděn těsně před vaším 
příjezdem, nebyl jen tak někdo. Byl to Viceroy 
Pellin. Hrdina jako vy, alespoň za mlada. On 
a jeho druhové se naz ývali snovači stínů.“
„Jsme přesvědčeni, že jeho smrt nebyla jen 
nešťastná náhoda,“ přidal se baron Zachariáš, 
mnouce si zamyšleně bradu. „Vládce zla je chytrý, 
ať je to kdokoli. Musíme předpokládat, že půjde 
i po ostatních snovačích stínů.“
„S Pellinem cestoval Koth“, dodal Greigory. „Je 
to nyní kardinál. Usadil se v katedrále Kellose 
v Carthmountu. Měli byste si pospíšit a přesvědčit 
se, že je stále naživu. Má v držení hůl světla – ta 
by se vám hodila, ne?“
Do katedrály jste dorazili, až když se začalo 
stmívat. Byli jste opatrní a připravili jste si 
zbraně – přitom jste málem zabili mladého kněze, 
který na vás zavolal z poza balvanu. „Prosím, 
pánové! Katedrála je v obležení. Kardinál povolal 
plameny ochrany, ale lord Merick už byl uvnitř! 
Ví, že kardinálu Kothovi může ublížit pouze 
zbožný muž – oživuje mrtvoly na našem vlastním 
hřbitově a posílá je zabít kardinála. Musíte najít 
relikvii úsvitu, abyste prošli plameny ochrany, 
a zastavit lorda Mericka předtím, než zombie 
kardinála Kotha zabijí!“

Kardinál v nesnázích

Nestvůry
Lord Merick Farrow. Měnivci. Zombie. 1 volitelná 
skupina.

Příprava
Lord Merick Farrow začíná na dílu Východ, jak je 
naznačeno na mapě. Umísti měnivce do Karavany. 
Umísti volitelnou skupinu do Ruin. Zombie se na 
mapu během přípravy neumisťují.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů. Unikátní 
žeton hledání představuje relikvii úsvitu.

Rozmísti 4 červené žetony cílů na Hřbitov, jak je 
naznačeno na mapě. To jsou náhrobní kameny.

Zamčené dveře představují mystický portál.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Mystický portál neblokuje výhled lorda Mericka 
Farrowa, avšak velitel přes něj nemůže projít. Pro 
všechny ostatní figurky blokuje mystický portál výhled 
i pohyb. Jakmile hrdinové naleznou relikvii úsvitu, 
odstraňte mystický portál ze hry.

Jednou za tah může lord Merick Farrow jako akci zkusit 
vzkřísit zombie, pokud stojí na políčku sousedícím 
s náhrobním kamenem. Provede test  a pokud 
uspěje, odstraňte náhrobní kámen a místo něj umístěte 
1 běžnou zombie. V tomto tahu se však už nově 
vzkříšená zombie nemůže aktivovat (stále ještě vylézá 
ze země!). Dokud jsou zombie na svém limitu skupiny 
nestvůr, nelze vzkřísit další zombie. Viz také „Posily“.

Zombie mohou také opustit mapu přes díl Východ. 
Jakmile zombie opustí mapu, vládce zla si vezme 1 
žeton únavy a položí ho před sebe. To bude důležité ve 
střetnutí 2.

POSILY
Předtím, než je otevřen mystický portál, může vládce 
zla umístit 1 nestvůru z volitelné skupiny na Vchod na 
konci každého svého tahu, ve kterém se lord Merick 
Farrow pokoušel vzkřísit zombie a neuspěl. Jakmile 
je mystický portál otevřen, může vládce zla umístit 1 
nestvůru z jedné volitelné skupiny na Vchod na konci 
každého svého tahu, nezávisle na tom, zda zombie byla 
či nebyla vzkříšena. V obou případech musí vládce zla 
dodržet limit skupin nestvůr. 

Vítězství
Pokud je lord Merick Farrow poražen, přečtěte nahlas 
následující: 

Lord Merick Farrow se roz plynul ve víru kouře. Jeho 
hlas se dále rozléhal okolo: „Zkáza a zatracení! Mě tak 
snadno neporazíte, vy ubohá chátro. Já se vrátím!“
Z hloubi katedrály jste zaslechli tříštění skla. Není čas 
oslavovat vaše vítězství – kardinál je v nebez pečí!

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!

Pokud nejsou na mapě žádné zombie a žádné náhrobní 
kameny, přečtěte nahlas následující:

„Tak to by bylo,“ pronesl s uspokojením lord Merick, 
když jeho poslední zombie zmizela za dveřmi. 
„Proroctví a kletby... ha! Vždycky se dají nějak obejít.“ 
Pak se objevil jen záblesk světla a oblak kouře a byl 
pryč.
Z hloubi katedrály jste zaslechli tříštění skla. Kardinál 
je v nebez pečí!

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

14A 
Hřb i tov

Vc h o d

Výc h o d

9A 
Ka ravana

4A 
Ru i n y

Lo rd  Me ri c k  Fa rrow

Re l i k v i e  úsv i t u
Ná h ro b n í  k á m e n
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Katedrála vypadá nepřirozeně klidně a temně. 
Nad dveřmi spatříte slova vytesaná v kameni: 
„Čestný a spravedlivý se nemá čeho bát od 
bezvěrců“ – o tom mluvil kněz, když říkal, 
že kardinála Kotha může zranit pouze zbožný 
útočník.
Poté se ozve škrábání na kámen a sténání živých 
mrtvých. Lord Merick stále oživuje zombie, 
nyní přímo v kryptách pod podlahou katedrály 
– zbožné a věřící muže, nyní zotročené vůlí 
vládce zla! Máte jen několik okamžiků, abyste 
našli cestu skrz zamčené dveře do kardinálovy 
knihovny a abyste kardinála zachránili!

Kardinál v nesnázích

Nestvůry
Lord Merick Farrow. Zombie. 3 volitelné skupiny.

Příprava
Umísti 1 volitelnou skupinu do Kaple. Umísti 1 lorda 
zombie do Knihovny, jak je naznačeno na mapě. Za 
každý žeton únavy, který získal vládce zla ve střetnutí 1, 
umísti 1 běžnou zombii do Knihovny (ignoruj přitom 
limit skupiny nestvůr). Lord Merick Farrow a dvě 
zbývající volitelné skupiny nestvůr se na mapu během 
přípravy neumisťují.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů. Unikátní 
žeton hledání představuje runový klíč.

Na naznačené místo na mapě polož lícem nahoru bílý 
žeton cíle. To je oltář. Žeton vesničana je kardinál Koth.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Jakmile se poprvé otevřou dveře do Hrobky nebo 
na Starobylé schodiště, vládce zla umístí 1 ze svých 
nepoužitých volitelných skupin nestvůr na odpovídající 
mapový díl. Když jsou otevřeny druhé dveře, vládce 
zla na odpovídající mapový díl rozmístí druhou 
nepoužitou volitelnou skupinu nestvůr. Poprvé může 
tyto dveře otevřít pouze hrdina. Poté se již dveře chovají 
podle běžných pravidel.

Uzamčené dveře do Knihovny nelze otevřít, dokud 
hrdinové neobjeví runový klíč.

Kardinál Koth je považován za hrdinu s následujícími 
výjimkami. Nemůže si léčit  běžným způsobem (viz 
„Oltář“) a může být napaden pouze zombií. Dokud 
ho hrdinové neosvobodí, nesmí provádět žádné akce. 
Pokud hrdina poprvé otevře dveře do knihovny, 
osvobodí ho (viz „Druhá vlna“). Jakmile je kardinál 
osvobozen, na konci tahu posledního hráče hrdinů 
může provést jednu akci pohyb (kardinála ovládá hráč 
hrdiny, který hrál jako poslední svůj tah). Kardinál 
nesmí provádět žádné jiné akce.

 Kardinál Koth
Zdraví: 16 Výdrž: 0 
Obrana:   Rychlost: 4
 : 2  : 4  : 2  : 4

OLTÁŘ
Hrdina na políčku sousedícím s oltářem se jako akci 
může pokusit toto políčko aktivovat – provede test . 
Pokud uspěje, hodí 1 červenou kostkou moci. Kardinál 
Koth si vyléčí tolik , kolik jich padlo na kostce 
(nezávisle na tom, kde se kardinál zrovna nachází). 
Pokud hrdina v testu neuspěje, nic se nestane. 

Oltář je možné aktivovat pouze jednou v každém kole.

POSILY
Žádné (viz „Druhá vlna“ níže). 

DRUHÁ VLNA
Jakmile hrdina poprvé otevře dveře do Knihovny, 
přečtěte nahlas následující: 

Kardinál drží vysoko nad hlavou hůl, která jasně září 
a vysílá paprsky světla. „Pochválen buď Kellos, jste tu,“ 
říká. „Rychle, musíme odsud zmizet.“

Kardinál je nyní osvobozen a vládce zla ho musí 
zastavit. Vládce zla umístí lorda Mericka Farrowa na 
Vchod. Od této chvíle může vládce zla na začátku 
každého svého tahu umístit 1 zombii do Knihovny 
nebo na Vchod (přitom musí dodržet limit skupiny 
nestvůr). Navíc, pokud některá ze skupin nestvůr 
ještě nebyla umístěna do Hrobky nebo na Starobylé 
schodiště, umístí ji nyní. Tato skupina nestvůr se 
aktivuje podle běžných pravidel a může otevřít dveře do 
této místnosti.

Pokud je lord Merick Farrow poražen, přečtěte nahlas 
následující:

Se zábleskem se lord Merick roz plynul a zmizel 
v oblaku kouře. Jeho hlas zní, jako kdyby přicházel 
skrz těžkou oponu: „Začínáte mě obtěžovat, hrdinové!“ 
Vztekající se zlý lord může dále jen přihlížet.

Vítězství
Pokud kardinál Koth odejde z mapy přes díl Vchod, 
přečtěte nahlas následující: 

Venku pozvedl kardinál Koth hůl světla do výšky. Na 
okamžik zaplála jasně jako druhé slunce a když světlo 
zesláblo, služebníci vládce zla byli pryč. Poté vám Koth 
hůl předal.
„Před třiceti lety jsme já a mí přátelé použili tuto hůl, 
abychom svázali Gryvorna do stínů. Nyní je tato hůl 
vaše.“ Pak zvedl svou dlaň a oheň boha Kellose mocně 
zaplál. „Jděte s požehnáním Kellose. Zaneste světlo na 
temná místa.“

Zvítězili hrdinové!

Pokud byl kardinál Koth poražen, přečtěte nahlas 
následující:

„Tohle si vezmu“, zasyčel lord Merick. Udělal jakýsi 
posunek a hůl světla se vznesla z těla kardinála 
a přistála mu v ruce. Světlo najednou zhaslo a proměnilo 
se ve shluk stínů. „A díky za pomoc.“ S úšklebkem 
udeřil lord zla svou novou holí do kamenné podlahy 
a roz plynul se ve stínech.

Zvítězil vládce zla!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc relikvii „Hůl světla“.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc relikvii „Hůl stínů“.

10B 
Hro b k a

13B 
Kn i h ov na

6B 
Ka pl e

19B 
Sta ro by l é  
s c h o d i št ě

Vc h o d
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O ltá ř

Ru nov ý  k l í č
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Maškarní bál

Baron Greigory vám předal pozvánku na 
vrcholnou společenskou událost sezóny – 
maškarní bál lorda Theodira. „Teď je to tak 
trochu darmošlap,“ mudroval Greigory, „ale ve 
své době to býval velký hrdina. A také jeden ze 
snovačů stínů, že?“
„Nejlepší bude jít a varovat ho, že ho vládce zla 
může mít na seznamu,“ navrhl baron Zachariáš. 
„Jo a doufám, že tam nechcete jít takhle 
oblečeni…?“
Poté, co jste vstoupili na panství lorda Theodira, 
hudba zmlkla a chumel maskovaných hostů se 
zklidnil. Najednou jste zaslechli řev. Mužský 
hlas křičel: „Jak ses sem dostal?“
Uviděli jste, jak návštěvnice s vlasy barvy 
medu sňala svou masku, když se za ní objevili 
služebníci zla. „Jsou tu se mnou. A já mám 
pozvánku.“ Náhle tato žena strhla masku z hosta 
před sebou, přitáhla ho k sobě a zabořila mu 
do krku své dlouhé tesáky – je to upírka! Když 
si otřela krev ze rtů, mávla na své služebníky. 
„Najděte mi lorda Theodira a přiveďte ho do 
krypty!“
Jelikož mají všichni hosté masky, máte vy 
i upírka ztíženo hledání lorda Theodira – navíc 
ani nevíte, jak vypadá! Nejlepší bude vzít 
každého hosta a doprovodit ho před hlavní dveře, 
zatímco služebníci vládce zla zkouší totéž.

Nestvůry
Lady Eliza Farrow. Měnivci. 2 volitelné skupiny. 

Příprava
Lady Eliza Farrow začíná v Knihovně na označeném 
místě. Umísti jednu volitelnou skupinu do Kaple 
a druhou volitelnou skupinu do Knihovny. Měnivci se 
na mapu během přípravy neumisťují.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Vezmi si tolik červených žetonů cílů, kolik je ve hře 
hrdinů, a stejný počet modrých žetonů cílů. Zamíchej 
je skrytě dohromady a rozmísti je lícem dolů na mapu 
tak, jak je naznačeno (pokud je ve hře méně hrdinů 
než 4, rozmísti žetony mezi čtyři mapové díly tak 
rovnoměrně, jak to jen jde). Nikdo by neměl vědět, 
který žeton je modrý a který červený. Tyto žetony 
představují hosty v maskách.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Pokud je lady Eliza Farrow poražena, přečtěte nahlas 
následující: 

S hrůzným skřekem se lady Eliza roz plynula v oblak 
rudé mlhy. Za stálého křiku začala mlha pomalu 
plynout po schodech dolů ke sklepením.

HOSTÉ
Polovina žetonů cílů je červená a představuje stoupence 
kultu. Druhá polovina je modrá a znázorňuje urozené 
hosty – jeden z nich je lord Theodir. Každý host je na 
jednom políčku a blokuje výhled i pohyb, stejně jako 
by to byla figurka. Hrdina nebo nestvůra může jako 
akci odmaskovat hosta na sousedícím políčku a otočit 
jeho žeton lícem nahoru. 

ODMASKOVÁNÍ HOSTŮ
Pokud se odkryje modrý žeton, nešlo o stoupence 
kultu. Tento žeton dále „doprovází“ hrdina nebo 
nestvůra, která ho odmaskovala (viz dále).

Pokud se odkryje červený žeton, nahraďte ho figurkou 
měnivce. První otočený červený žeton je lord měnivců, 
ostatní jsou běžní měnivci. Pokud stoupence kultu 
odhalí vládce zla, může se měnivec ve stejném tahu 
ihned aktivovat. Pokud stoupence kultu odhalí hrdina, 
může měnivec na tohoto hrdinu ihned zaútočit, poté 
tah hrdiny pokračuje.

DOPROVOD HOSTŮ
Hosté s doprovodem se umisťují pod figurku toho, 
kdo je odhalil. Každá figurka může v jednu chvíli 
doprovázet pouze jediného hosta. Pokud figurka 
jednoho hosta doprovází, nemůže odmaskovat dalšího.

Hrdina může zachránit hosta tak, že ho doprovodí 
ke Vchodu a opustí s ním mapu. Hrdina, který takto 
opustí mapu, se může ve svém příštím tahu znovu na 
mapu vrátit (bez hosta) na díl Vchod tak, že zaplatí 1 
bod pohybu (při akci pohyb nebo přijme 1 ).

Nestvůry mohou unést hosta, kterého doprovázejí, 
a opustit s ním mapu přes Východ. Nestvůry, které 
opustí mapu s hostem, se už nesmí vrátit zpět, avšak 
vládce zla pokaždé, když nestvůra unese hosta mimo 
mapu, táhne 1 kartu zla.

Hrdinové umístí žetony zachráněných hostů před 
sebe. Žetony hostů unesených nestvůrami vraťte zpět 
do krabice. Pokud je hrdina, který doprovází hosta, 
poražen, host je zabit a odhodí se taktéž. Pokud je 
poražena nestvůra, která hosta unáší, host zůstane na 
jejím políčku. Jako akci ho může opět hrdina nebo 
nestvůra na sousedícím políčku začít doprovázet.

Posily
Žádné.

Vítězství
Pokud jsou poraženy všechny nestvůry (nebo pokud na 
mapě z jakéhokoli důvodu nezůstal žádný host), toto 
střetnutí končí. Pokud na mapě zůstali nějací hosté, berou 
se jako zachránění hrdiny. Hrdinové poté hodí kostkou 
(v závislosti na počtu hrdinů ve hře), aby určili, zda mezi 
zachráněnými hosty byl lord Theodir. Hoďte kostkou 
dle počtu hrdinů - 2 hrdinové hnědou kostkou obrany, 
3 hrdinové šedou kostkou obrany, 4 hrdinové černou 
kostkou obrany. Pokud padne nejvýše tolik , kolik se 
hrdinům podařilo zachránit hostů, dokázali hrdinové 
ochránit i lorda Theodira. Pokud hrdinové nezachránili 
žádného hosta, neochránili ani Theodira. Pokud hrdinové 
zachránili Theodira, přečtěte nahlas následující:

„Děkuji vám, hrdinové!“ pravil lord Theodir. „Nemohu 
uvěřit, že takhle zničila mou slavnost – proč? Skoro 
bych řekl, že ji příští rok nepozvu.“ Pak vzhlédl 
a ukázal ke schodišti do sklepení. „Už je pravděpodobně 
na půl cesty do naší rodinné krypty. Nejlepší bude ji 
předběhnout a porazit s pomocí kostek štěstěny. Budete 
je potřebovat, pokud chcete zopakovat to, co jsme já a mí 
přátelé provedli před třiceti lety.“ Lord Theodir vypadá 
lhostejně – je snad šílený? „Tak už běžte. Rychle!“

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!

Pokud se hrdinům nepodařilo zachránit lorda Theodira, 
lady Eliza Farrow s ním unikla. V takovém případě 
přečtěte nahlas následující:

„Prosím,“ pronese jeden z hostů, žena se stříbrnou 
maskou. „Vzali chudáka Thea! Jsem si jistá, že ho 
odvlekli dolů do krypty. Nesmíte lady Farrow dovolit, 
aby otevřela kryptu!“
Práce hrdinů nikdy nekončí.

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

Vc h o d

6B 
Ka pl e

Výc h o d

La dy  El i z a  Fa rrow

13B 
Kn i h ov na

Stoupe n e c  
k u lt u

Uroz e n ý 
h o st
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Střetnutí  2

Maškarní bál

Rodinná krypta pod sídlem lorda Theodira je 
tmavá a vzduchem se rozléhají vzdálené zvuky 
děsivých nestvůr. Jsou to služebníci vládce zla 
nebo je lord Theodir skutečně šílený? V každém 
případě stojíte před zamčenými dveřmi. Svítícím 
písmem je nad nimi napsána hádanka – abyste 
mohli pokračovat, musíte dveře vyrazit, uhodnout 
hádanku nebo vypáčit zámek.

Nestvůry
Lady Eliza Farrow. Jeskynní pavouci. 2 volitelné skupiny.

Příprava
Lady Eliza Farrow začíná v Jeskyni goblinů na 
označeném místě. Umísti jeskynní pavouky do Hnízda 
pavouků. Dvě volitelné skupiny nestvůr se na mapu 
během přípravy neumisťují.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Jakmile jsou poprvé otevřeny dveře do Jeskyně goblinů 
nebo tam vstoupí první figurka, vládce zla umístí na 
tento mapový díl jednu ze svých nevyužitých skupin 
nestvůr. Jakmile jsou poprvé otevřeny dveře do Hrobky 
nebo tam vstoupí první figurka, vládce zla umístí na 
tento mapový díl druhou ze svých nevyužitých skupin 
nestvůr.

DVEŘE
Všechny dveře na této mapě jsou zamčené a magicky 
zapečetěné, proto je nelze otevřít běžným způsobem. 
Pokud chce figurka otevřít dveře (pomocí akce 
otevření/zavření dveří), musí provést jednu z 
následujících věcí:

  Vyrazit dveře: figurka provede test . Pokud 
uspěje, odstraňte zcela dveře z mapy. To se považuje 
za otevření dveří. Pokud figurka neuspěje, nic se 
nestane.

  Uhodnout hádanku: figurka provede test . 
Pokud uspěje, figurka se ihned přesune na nejbližší 
volné políčko na druhé straně dveří. Dveře 
zůstávají na svém místě zavřené. Pokud figurka 
neuspěje, nic se nestane.

  Vypáčit zámek: figurka provede test . Pokud uspěje, 
dveře jsou otevřeny. Pokud neuspěje, nic se nestane.

Každá figurka se může ve svém tahu pokusit o otevření 
dveří tímto způsobem pouze jednou.

Lady Eliza Farrow se vždy pokouší uhodnout hádanku. 
Pokud vládce zla zvítězil ve střetnutí 1, zná lady Eliza 
Farrow správnou odpověď od lorda Theodira a v tomto 
testu automaticky uspěje u všech dveří kromě 
posledních zamčených dveří. Zamčené dveře vedoucí 
do Východu může otevřít pouze úspěchem v testu.

Figurky bez atributů, jako jsou pomocníci nebo 
nestvůry, dveře otevřít nemohou. Otevřené dveře lze 
zavřít podle běžných pravidel.

Posily
Žádné.

Vítězství
Pokud hrdinové odejdou z mapy přes díl Východ 
nebo je lady Eliza Farrow poražena, přečtěte nahlas 
následující: 

Lady Eliza za vámi hrozivě vykřikne. „Ne! Ty 
kostky jsou moje!“ Jakmile zvednete jediný předmět 
v kryptě – hedvábný fialový váček – vyrazí lady Eliza 
dopředu tak rychle, že to nelze téměř okem zachytit. 
V okamžiku, kdy se vaše ruka dotkne váčku, přejde 
Eliza přes prasklou dlaždici. Když se před vámi 
napřímí, ozve se hrozivý praskot a na Elizu se zřítí 
vysoký sloup a rozdrtí ji pod sebou. V mžiku se promění 
v rudou mlhu a její hlas se rozezní kryptou. „Ha, štěstí 
je na vaší straně... pro tentokrát. Setkáme se znovu, 
hrdinové.“ A byla pryč.

Zvítězili hrdinové!

Pokud lady Eliza Farrow odejde z mapy přes díl 
Východ, přečtěte nahlas následující:

„Příliš pozdě,“ zašeptala upírka, popadla fialový váček 
a její oči se zabarvily rudě. „Štěstěna dnes přeje mé 
rodině. Můj manžel bude potěšen – a co teprve náš pán.“ 
S těmito slovy vyprázdnila fialový váček na kamennou 
podlahu pokladnice. Kostěné krychle zachřestily, poté 
ukázaly temné a zkroucené runy a zaplály černým 
ohněm. Když jste vzhlédli, byly pryč.

Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc relikvii „Kostky 
štěstěny“.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc relikvii „Kostky 
žalu“.

1 5B 
Hn í z d o  pavou k ů

9B 
Je s k y n ě

5B 
j e s k y n ě 
G o b l i n ů

Výc h o d

10B 
Hro b k a

La dy  El i z a  Fa rrow

Vc h o d
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Střetnutí  1

Baron Zachariáš vám naléhavě zastoupil cestu. 
„Právě jsem se vrátil od Greigoryho. Musel jsem 
odmítnout jeho žádost o půjčku. Zdá se, že 
pokladnice Arhynnu je skoro prázdná – brzo 
nebudou naše baronství schopna platit své vojáky.“ 
Baron si upravil svůj plášť a zahleděl se do dálky. 
„Naše baronství se dělí o stříbrné doly poblíž 
Carthmountu. Šedá hlídka dohlíží na několik 
hlavních nalezišť a v posledních týdnech nám od 
nich nepřišla žádná zásilka. Předpokládám, že se 
tam pustila do práce banda ďábelských pohůnků 
vládce zla. Běžte to raději obhlédnout.“
Po cestě k hlídkové věži jste dorazili k úzké 
kroutící se soutěsce. Najednou na vás padl stín 
a na kamennou zem před vás přistála mohutná 
a nebez pečně vyhlížející okřídlená postava. „Buďte 
zdrávi, smrtelníci,“ zadeklamovala. „Já jsem 
Belthir, potomek Gryvornův.“ Potom se na chvíli 
zarazila, jako kdyby čekala, až se představíte. 
Jelikož jste mlčeli, pokračovala: „Necítím vůči vám 
žádnou zášť, ale jsem zde, abych zničil každého, 
kdo obývá tuto věž, a nemohu dopustit, abyste se 
do toho vměšovali.“ S těmito slovy Belthir skočil 
na kamenitý svah vedoucí do soutěsky před vámi. 
Mocnou ranou svého ocasu shodil do soutěsky velký 
balvan. „Mí služebníci vás z pomalí. Na viděnou, 
ubozí smrtelníci!“ Poté rozepjal Belthir svá křídla 
a odletěl pryč. Po obou stranách soutěsky se vyrojily 
nestvůry připravené shodit pod sebe další balvany.
Měli byste spěchat, pokud chcete u hlídkové věže 
dostihnout tohoto dračího z plozence.

Okřídlená smrt

Nestvůry
Jeskynní pavouci. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti jeskynní pavouky do Soutěsky a volitelnou 
skupinu do Ohnivé jámy.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Na začátku každého tahu vládce zla po umístění posil 
můžeš umístit 1 žeton cíle lícem dolů na libovolné 
volné políčko v Soutěsce. Tento žeton představuje 
balvan – blokuje výhled i pohyb.

Hrdina může jako akci zkusit odvalit balvan na 
sousedícím políčku z mapy. Provede test  a pokud 
uspěje, odhodí příslušný žeton cíle. Pokud neuspěje, 
nestane se nic.

Hrdina může jako akci zkusit přelézt balvan na 
sousedícím políčku. Provede test  a pokud uspěje, 
může se přesunout na libovolné prázdné políčko 
sousedící s balvanem. Ignoruje přitom případné 
překážky nebo figurky, které by mu normálně bránily 
v pohybu.

Jeskynní pavouci mohou v tomto dobrodružství volně 
procházet přes políčka s balvany a mohou na nich 
i přerušit nebo skončit svůj pohyb.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 nestvůru ze své volitelné skupiny na Vchod (přitom 
musí dodržet limit skupiny nestvůr). 

Vítězství
Pokud jsou všichni hrdinové na mapovém dílu Východ, 
přečtěte nahlas následující: 

Před sebou vidíte roz ptýlené budovy malé osady u Šedé 
hlídky – pokud si pospíšíte, ještě to můžete stihnout včas!

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!

Pokud jsou na konci tahu hrdiny v Soutěsce všechna 
sousedící políčka okolo hrdiny obsazena balvany 
(žetony cílů), okrajem mapy nebo jinými figurkami 
nebo pokud jsou v jednu chvíli na mapě všechny 
žetony cílů, přečtěte nahlas následující: 

Jste v pasti! Nějaký čas vám zabere, než osvobodíte 
svého druha, ale je to lepší, než se postavit Belthirovi 
v oslabení. Jako kdyby služebníci vládce zla vycítili vaše 
rozhodnutí – otočili se a vyrazili směrem k Šedé hlídce. 
Vaší jedinou nadějí je dorazit včas...

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

Vc h o d

Výc h o d

2 0A 
S ou t ě s k a

8A 
O h n i vá  

já m a

ba lvan
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Střetnutí  2

Dorazili jste k poslednímu mostu před Šedou 
hlídkou. Vidíte strážce věže, jak konají své 
povinnosti, aniž by tušili blížící se zkázu. 
Nemáte ponětí, jak je chce Belthir všechny 
pozabíjet, ale víte, že tomu musíte za každou cenu 
zabránit – bude lepší zaútočit jako první.

Okřídlená smrt

Nestvůry
Belthir. Elementálové. 1 volitelná skupina.

Příprava
Belthir začíná na Kamenném mostě na označeném 
místě. Umísti elementály také na Kamenný most. 
Umísti volitelnou skupinu na Vodopád.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Umísti 2 žetony vesničanů do Strážnice a další 2 
do Chatrče, jak je naznačeno na mapě. Tyto žetony 
představují strážné.

Pokud vládce zla zvítězil ve střetnutí 1, každý hrdina 
ztrácí svůj první tah (vládce zla tedy hraje jako první).

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Žetony vesničanů představují strážné. Považujte je za 
figurky hrdinů s následujícími výjimkami. Nemohou 
si žádným způsobem léčit , neúčinkují na ně žádné 
zvláštní stavy a uspějí v každém testu atributů, který 
jsou donuceni provést.

Strážný
Zdraví: 6 Rychlost: 4
Obrana:  Útok:  

Pokud je strážný na stejném mapovém dílu jako nestvůra 
nebo hrdina, aktivuje se každé kolo poté, co poslední 
hrdina dokončí svůj tah. Ovládá ho vždy hráč hrdinů, 
který odehrál jako poslední svůj tah. Je-li strážný 
aktivován, pohne se přímo k nejbližší nestvůře. Pokud 
skončí svůj pohyb na sousedícím políčku s nestvůrou, 
provede na ni útok. Pokud jsou dvě nestvůry stejně 
daleko, určí hráči hrdinů, ke které se strážný pohne. 

POSILY
Na konci každého svého tahu může vládce zla umístit 1 
nestvůru z volitelné skupiny do Vchodu (přitom musí 
dodržet limit skupiny nestvůr). 

Vítězství
Pokud je Belthir poražen, přečtěte nahlas následující: 

Dračí z plozenec krvácí a ustupuje. „Říkal jsem si, 
že budete důstojnými protivníky,“ zavrčí, „ale vidím, 
že jsem vás podcenil.“ Poté vyskočí, rozepne křídla 
a krouživě stoupá na oblohu. „Ještě se setkáme, mí 
přátelé!“
Jeden z přeživších kráčí k vám. „Vážení, nevím, jak 
nebo proč jste přišli, ale já i mí druhové vám děkujeme. 
Vezměte si tohle.“ Nabízí vám velký štít z černého 
železa. „Ten dračí muž přišel pro tohle. Byla to velká 
smůla, že jsme to objevili v jednom z dolů. Vezměte to 
prosím pryč!“

Zvítězili hrdinové!

Pokud jsou všichni čtyři strážní poraženi, přečtěte 
nahlas následující: 

Belthir slétl dolů k poslednímu umírajícímu strážnému 
a sebral jeho masivní štít z černého železa. „Říkali, 
že byl ukován z jedné šupiny mého předka – to je ale 
nesmysl.“ Připnul si štít na paži a ušklíbl se na vás. 
„Vezmu ho tam, odkud přišel. Až se příště setkáme, 
budete mi snad důstojnějšími soupeři!“ Poté se vznesl 
a zmizel na obloze.

Vládce zla zvítězil! 

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc relikvii „Štít 
bohů temnot“.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc relikvii „Štít přízně 
Zoreka“.

Vc h o d

19A 
Ka m e n n ý  m o st

1A 
Vo d opá d 

7A 
Strá ž n i c e 

13A 
Ch atrč

B e lt h i r

Strá ž n ý
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„Snovači stínů byli nápomocní při poražení 
bytosti známé jako Gryvorn,“ řekla vám 
knihovnice barona Greigoryho a upravovala si 
přitom brýle na nose. „Podle snovačů stínů to 
byl vládce draků, ale to je absurdní. V každém 
případě, snovači stínů spoutali Gryvorna do 
runového kamene, který poté rozlomili napůl.“
„Zachariáš je přesvědčen, že vládce zla má jednu 
polovinu,“ dodal baron Greigory. „Pokud je to 
pravda, hledá nyní druhou půlku – tu Pellin 
a jeho druzi uzamkli v Hrobce stínů. Zdá se, že 
nikdo neví, kde ta hrobka leží ani jak se dostat 
dovnitř... ale my máme jisté informace!“ Starý 
baron se pousmál. „Tedy, je to jednoduché – jděte 
tam, najděte tu nešťastnou věc a pak se vraťte co 
nejrychleji z pět“.
S mapou a poznámkami od Greigoryho jste 
Hrobku stínů snadno nalezli a pronikli dovnitř. 
Za chvíli už držíte v rukou olověnou urnu, která 
musí obsahovat runu stínů!
Když se obrátíte k odchodu, z jistíte, že východ 
blokuje postava, kterou byste tu nečekali: baron 
Zachariáš! A navíc drží v ruce něco, co může 
být jen druhá půlka runy stínů! „Děkuji, že jste 
dokončili tu těžší část,“ ušklíbne se. „Teď vás 
zabiju a vezmu si runu.“
Vy i Zachariáš se snažíte uprchnout s urnou.

Mezihra  1

Hrobka stínů

Nestvůry
Baron Zachariáš. 3 volitelné skupiny.

Příprava
Hrdinové rozmístí své figurky do Hrobky stínů na 
políčka označená X.

Hráči hrdinů mezi sebou zvolí jednoho hrdinu a na 
jeho tabulku položí zelený žeton cíle. Žeton představuje 
urnu, kterou hrdina nese.

Umísti barona Zachariáše a 1 volitelnou skupinu 
nestvůr do Jeskyně. Další volitelnou skupinu nestvůr 
umísti na Říční břeh. Třetí volitelná skupina nestvůr se 
na mapu během přípravy neumisťuje.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů. Unikátní 
žeton hledání představuje klíč k zamčeným runovým 
dveřím.

Rozmísti 2 červené žetony cílů na naznačená místa. 
Tyto žetony představují schodiště.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Nestvůry na Říčním břehu nelze aktivovat, dokud 
nevstoupí první hrdina na políčko Karavany. Jakmile 
toto nastane, lze je aktivovat podle běžných pravidel.

DVEŘE, KLÍČE A MAPA
Unikátní žeton hledání představuje runový klíč. Jakmile 
některý z hrdinů objeví runový klíč, mohou hrdinové 
odemknout zamčené dveře do Jeskyně.

Žetony cílů představují schodiště. Figurka stojící na 
schodišti může zaplatit 1 bod pohybu a přesunout se na 
druhé schodiště, jako kdyby to bylo sousedící políčko.

Dveře mezi Karavanou a Říčním břehem jsou 
zaseknuté. Pokud se figurka snaží tyto dveře otevřít, 
musí provést test . Pokud uspěje, dveře se otevřou. 
Pokud neuspěje, nic se nestane.

PLAVÁNÍ
Jako akci může figurka plavat z libovolného vodního 
políčka na Říčním břehu na nejbližší okraj dílu Potok. 
Při akci plavání provede figurka test . Pokud uspěje, 
přesune se na vodní políčko do Potoka na okraj, který 
leží nejblíže Říčnímu břehu. Pokud neuspěje, nic se 
nestane.

Jako akci může figurka na políčku podél okraje Potoka, 
který je nejblíže Vodopádu, proplavat do Vodopádu 
(riskuje však zranění). Pokud figurka proplave do 
Vodopádu, umístěte ji na prázdné vodní políčko na 
okraji Vodopádu nejblíže k Potoku. Poté hráč figurky 
hodí 1 červenou kostkou moci. Figurka utrží tolik , 
kolik jich padlo.

ZACHARIÁŠ
Baron Zachariáš může volně procházet libovolnými 
dveřmi, jako kdyby tam nebyly. Pokud chce proplavat 
k Potoku nebo do Vodopádu, nemusí provádět test ani 
neutrpí žádné  – jen se pohne tak, jak je popsáno 
výše. Pokud je Baron Zachariáš poražen, přečtěte nahlas 
následující: 

„Pouze drobný neúspěch!“ zavyje temný baron a jeho tělo 
se roz pustí v záblesku černého ohně. „Já se vrátím!“

Poté umístěte Barona Zachariáše na Vchod.

URNA
Na začátku dobrodružství mají hrdinové u sebe urnu 
(kterou představuje zelený žeton cíle). Mohou se sami 
rozhodnout, kdo urnu ponese. Pokud se nedohodnou, 
ponese urnu hrdina s nejvyšší  (v případě stejné 
hodnoty vyberte náhodně).

Jako akci může hrdina předat urnu jinému hrdinovi na 
sousedícím políčku.

Pokud je poražena figurka, která nese urnu, položte 
urnu na volné sousedící políčko (nebo tak blízko, jak je 
to jen možné).

Jako akci může libovolný hrdina nebo Zachariáš 
zvednout urnu ze sousedícího políčka.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 nestvůru z jedné volitelné skupiny na Vchod (přitom 
musí dodržet limit skupiny nestvůr).

Vítězství
Pokud hrdinové odejdou z mapy přes díl Východ 
a nesou přitom urnu, přečtěte nahlas následující: 

Slyšíte štěkání a vrčení služebníků vládce zla, které vás 
pohání k ještě většímu úsilí. Srdce se vám chvěje v hrudi 
a sípavý dech škrábe v hrdle. Běžíte tak usilovně, 
jako snad nikdy předtím. Proběhli jste řadou křovisek 
a málem jste narazili do zástupu vojáků v barvách 
barona Greigoryho. Sám starý baron jedoucí v čele 
zástupu se zuřivě zatahal za licousy. „Ten starý kašpar 
mi pěkně vytřel zrak, ale nakonec se mi ho podařilo 
prokouknout! Nejedeme moc pozdě? Dokázal Zachariáš 
získat runu stínů?
Těžce oddychujíc, podali jste urnu baronovi. Greigory 
sňal z krku malý klíček na stříbrném řetízku, odemkl 
zámek, otevřel urnu a odkryl tak zkroucený kus 
černého kamene pulzujícího energií. „Výborně,“ pronesl 
baron Greigory. „Tak to by bylo. Pojďte! Zpátky do 
Arhynnu.“

Zvítězili hrdinové!

Pokud Zachariáš odejde z mapy přes díl Východ a nese 
přitom urnu, přečtěte nahlas následující: 

Zachariáš rázuje před vámi a jeho plášť se třepotá 
v chladném povětří. Snažíte se ho dostihnout a probíjíte 
se k němu další vlnou jeho služebníků. Najednou 
vám cestu zastoupí mohutná postava v černé plátové 
zbroji – sir Alric Farrow. S hlasitým zaduněním pak 
vedle něj přistane dračí z plozenec Belthir. Za vámi se 
vynoří i Splig, král všech goblinů s více gobliny, než 
jste snad spatřili za celý život. Zachariáš se zastaví 
a s úšklebkem podá urnu lordu Merickovi, kterému lady 
Eliza pomáhá do černého pláště s kápí.
„V tomto kole jsem vyhrál, hrdinové. Co se dá dělat. 
Ale bez vás bych to nezvládl – budu potřebovat věrné 
poddané, jako jste vy, až se stanu králem. Tedy myslím, 
že vás nechám naživu... prozatím.“
Se smíchem se vládce zla a jeho služebníci vytratili do 
hloubi noci. Co teď jen řeknete baronu Greigorymu?

Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc relikvii „Runa 
stínů“.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc relikvii „Runa 
stínů“.
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„Díky vašemu nezměrnému úsilí jsme z pomalili 
útok vládce zla,“ řekl baron Greigory.
„A navíc,“ přisadil si baron Zachariáš, „jsme 
i z jistili, co vlastně vládce zla hledá – runu stínů. 
Spojil jsem své informace s poznatky barona 
Greigoryho a společně jsme určili polohu Hrobky 
stínů, ve které je runa ukryta. Moji vojáci jsou 
už na cestě, aby to místo zabez pečili. Pověřuji tě, 
Greigory, abys vládce zla odhalil a zničil.“
Jakmile baron Zachariáš odešel, Greigory se 
k vám obrátil znovu: „Zachariáš hovořil moudře 
a já sám bych nikdy polohu Hrobky stínů 
neodhalil bez něj nebo bez snovačů stínů. Přesto 
si myslím, že nejlepší bude, když vyrazíte na cestu 
a pomůžete vojákům Zachariáše v ochraně hrobky 
před vládcem zla. Dám vám vědět, jakmile se mi 
podaří odhalit to zvrácené monstrum, abychom se 
mu mohli konečně postavit.“
Greigoryho znepokojení bylo oprávněné – když jste 
dorazili k hrobce, nenašli jste žádné Zachariášovy 
vojáky – pouze služebníky vládce zla! Probili jste 
se první vlnou nestvůr a dostali se až do předsálí 
samotné Hrobky stínů. Pokud se vám podaří 
zapečetit tři portály vedoucí do hrobky, máte šanci 
zadržet nestvůry, dokud Zachariáš nebo Greigory 
nedorazí a nepodpoří vás.

Mezihra  2

Odhalení zla

Nestvůry
Baron Zachariáš. 3 volitelné skupiny.

Příprava
Umísti jednu volitelnou skupinu nestvůr do Dračího 
doupěte, druhou do Stok a třetí do Lávové jeskyně. 
Položte odpovídající kartu nestvůry poblíž portálu, 
který je nejblíže tomuto mapovému dílu – tím je tato 
skupina nestvůr přiřazena danému portálu. Baron 
Zachariáš se na mapu během přípravy neumisťuje.

Hrdinové rozmístí své figurky do Jeskyně na políčka 
označená „X“.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů. 

Bílý žeton cíle polož lícem nahoru na označené místo 
na mapě. To je klíč stínů.

Vezmi 1 červený, 1 modrý a 1 zelený žeton cíle. Otoč je 
lícem dolů, zamíchej je a náhodně je rozlož na políčka 
na mapě označená symbolem žetonu cíle. Tyto žetony 
představují runový zámek síly, runový zámek chytrosti 
a runový zámek moci, jak je uvedeno na mapě. Nikdo 
z hráčů by neměl vědět, který žeton cíle je modrý, který 
je červený a který zelený.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Zamčené dveře může otevřít pouze figurka, která 
nese klíč stínů. Jakmile jsou dveře otevřené, úplně je 
odstraňte z mapy – už je nelze znovu zavřít. 

KLÍČ STÍNŮ
Jako akci může lord nestvůry nebo Baron Zachariáš sebrat 
klíč stínů ze sousedícího políčka. Jako akci může figurka 
nesoucí klíč stínů položit klíč na prázdné sousedící políčko. 

PORTÁLY A RUNOVÉ ZÁMKY
Na mapě jsou tři portály – červený portál, modrý portál 
a zelený portál. Vládce zla těmito portály přivádí nové 
posily a hrdinové se je musí pokusit zavřít. Každý portál 
se skládá ze 4 políček nejblíže okraji mapy (modrý 
portál zabírá celý mapový díl, další dva portály 4 políčka 
venkovního prostředí).

Portály lze zavřít zapečetěním runových zámků. Hráči 
však neví, který zámek přísluší ke kterému portálu, 
dokud ho nezapečetí. 

Pro zavření portálu musí hrdina provést akci na políčku 
sousedícím s runovým zámkem. Provede test  (pro runový 
zámek síly), test  (pro runový zámek moci) nebo dle své 
volby buď test  nebo  (pro runový zámek chytrosti). 
Pokud uspěje, otočí žeton runového zámku lícem nahoru 
a umístí ho na portál odpovídající barvy (položte ho 
doprostřed mezi čtyři políčka portálu). Daný portál je 
od této chvíle zavřen a všechna 4 políčka daného portálu 
už nejsou dále součástí mapy – přesuňte všechny figurky 
a žetony, které na něm právě jsou, na nejbližší volná políčka.

Pokud hrdina v testu při zavírání portálu neuspěje, nic 
se nestane.

ZACHARIÁŠ
Jakmile hrdinové zavřou první portál, přečtěte nahlas 
následující: 

Jakmile jste s vypětím všech sil uzavřeli portál, 
zaslechli jste jasný hlas polnic – že by konečně dorazili 
vojáci Zachariáše? Do místnosti vstoupil sám baron 
s třepotajícím se pláštěm... poté však zdvihl dlaň 
a kolem ní mu zajiskřila temná magie. „Proklatý 
Greigory – pořád strká nos do cizích věcí,“ zavrčel 
Zachariáš. „No nevadí. Je čas odkrýt karty! Získám 
runu stínů a vy, hrdinové, mě přitom nezastavíte!“

Položte na mapu Barona Zachariáše co nejblíže 
zavřenému portálu. Vládce zla ho ihned aktivuje. 
Jakmile dokončí jeho aktivaci, pokračují ve hře znovu 
hrdinové.

Pokud je Zachariáš poražen, přečtěte nahlas následující: 

„Pouze drobný neúspěch!“ zavyje temný baron a jeho tělo 
se roz pustí v záblesku černého ohně. „Já se vrátím!“

Posily
Z přiřazených portálů mohou vycházet nestvůry. Na 
začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 nestvůru z odpovídající volitelné skupiny na každý 
portál (přitom musí dodržet limit skupiny nestvůr). 
Pokud je portál uzavřen, nestvůry z přiřazené skupiny 
už nemohou vstoupit do hry jako posily.

Pokud je Zachariáš poražen, může znovu vyjít z libovolného 
portálu jako posila (navíc k běžným posilám nestvůr).

Vítězství
Pokud hrdinové zavřou všechny tři portály, přečtěte 
nahlas následující:

Jakmile byly nové posily poraženy, zbývající služebníci 
barona Zachariáše vám rychle podlehli. Zachariáš sám 
se vytratil ve víru kouře. „Hlupáci! Na to, abych vás 
zničil, runu stínů nepotřebuji! Budu korunován králem! 
Pokleknete přede mnou!“ 

Zvítězili hrdinové!

Pokud lord nestvůry nebo Baron Zachariáš odejde 
z mapy a nese přitom klíč stínů, přečtěte nahlas 
následující:

„Hahaha, hlupáci, má moc se právě zdvojnásobila! 
Vrátím mého pána na tento svět a spálím baronství 
Daqanu na popel!“

Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc relikvii „Runa stínů“.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc relikvii „Runa stínů“.
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„Než jsem se stal farmářem,“ vypráví Bedřich, 
„byl jsem znám jako nejlepší lučištník v celém 
širém Terrinothu. Naz ývali mě Bedřichem 
Ostrostřelcem. Ale pravdou je, že to nebyly mé 
schopnosti. Ne, měl jsem luk... tu nejúžasnější 
zbraň, jaká byla kdy vyrobena. Zcela výjimečný, 
vyrobený elfy z Latari.“ Starý farmář se zahleděl 
do dáli a jeho prsty se samovolně ohnuly a sevřely, 
jako kdyby natahovaly tětivu luku. „Nyní je však 
v rukou vládce zla. Ale vím, kde ho schovává. 
Mohu vás tam dovést a dostat vás dovnitř.“
A tak jste se vypravili na jih, přes řeku Rhynn až 
do Carthridge. Jakmile jste však překročili řeku, 
objevili se před vámi služebníci vládce zla! Je jisté, 
že přišli zabít Bedřicha.
„Ochraňte mě, přátelé!“ žádá Bedřich. „Už 
nejsem tím válečníkem, jakým jsem býval. Pokud 
mě vezmete do zásobárny, dokážu díky svému 
spojení s lukem aktivovat cestovní glyfy. Stále vám 
mohu pomoci!“ Musíte být opatrní, pokud chcete 
dovést Bedřicha do zásobárny živého.

Střetnutí  1

Zásobárna nestvůr

Nestvůry
Merriodi. 1 volitelná skupina (kvůli pravidlům 
v kapitole „Posily“ však vládce zla nesmí vybrat 
nestvůru, která zabírá 6 políček, jako je např. stínový 
drak).

Příprava
Umísti merriody na Říční břeh. Umísti volitelnou 
skupinu do Karavany.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů. Unikátní 
žeton hledání představuje runový klíč, který je nutný 
k otevření zamčených dveří.

Polož na mapu na naznačené místo žeton vesničana.  
To je Bedřich.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Zamčené dveře jsou magicky zapečetěné a nelze je 
otevřít, dokud hrdinové neobjeví runový klíč. Jakmile 
hrdina nalezne runový klíč, může kterýkoli hrdina 
zamčené dveře otevřít podle běžných pravidel. Před 
nalezením runového klíče nemůže zamčené dveře 
otevřít žádná figurka.

BEDŘICH
Považujte Bedřicha za figurku hrdiny s následujícími 
výjimkami. Bedřich se aktivuje každé kolo poté, co 
poslední hrdina dokončí svůj tah. Ovládá ho vždy hráč 
hrdinů, který odehrál jako poslední svůj tah. Bedřich 
může během své aktivace provést pouze jednu akci 
pohyb. Nesmí provádět žádné jiné akce a nesmí si 
žádným způsobem léčit . 

Bedřich
Zdraví: 20 Výdrž: 0 
Obrana:   Rychlost: 5
 : 3  : 3  : 3  : 3

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 nestvůru ze své volitelné skupiny nestvůr na Vchod 
(přitom musí dodržet limit skupiny nestvůr). Nestvůry, 
které se na Vchod nevejdou, nelze umístit. 

Vítězství
Pokud Bedřich odejde z mapy přes díl Východ, přečtěte 
nahlas následující: 

Štěkání a vrčení služebníků Zachariáše pomalu utichá 
v dálce. Podařilo se vám uniknout i s Bedřichem! 
„Jakmile dosáhneme zásobárny,“ říká Bedřich, 
„aktivuji cestovní glyfy. Můžete je použít k rychlejšímu 
pohybu v zásobárně.“

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!

Pokud je Bedřich poražen, přečtěte nahlas následující: 

Bedřich se zapotácel a padl k zemi, svíraje si zranění 
na boku. Jakmile služebníci vládce zla ucítili pach krve, 
zavrčeli a začali se přibližovat.
„Nechte mě tu,“ zasípal Bedřich. „Zásobárna je blízko. 
Stále můžete zvítězit i beze mě. Zachariáše musíte 
zastavit! Nedovolte mu, aby probudil Gryvornovu moc!“ 
Jelikož jste neměli jinou možnost, zachovali jste se podle 
jeho slov. Po zbytek cesty vám zněl v uších zoufalý 
Bedřichův křik.

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

Vc h o d

3A 
Ří č n í  b ře h

9A 
k a ravana

Výc h o d

B e d ří c h

Ru nov ý  k l í č
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Vstup do jeskyně je ostrý a rozeklaný, jako tlama 
strašlivé obludy. Pouze slabě zářící runový symbol 
vtesaný do kamene naznačuje, že se v této krajině 
plné hromad ostré suti nachází něco zvláštního. 
Někde poblíž je legendární luk „Přesná rána“. 
Čas je však neúprosný, proto ho musíte objevit 
dříve, než se přihrnou nekončící hordy služebníků 
vládce zla a přemohou vás.

Zásobárna nestvůr

Nestvůry
Goblini lučištníci. 2 volitelné skupiny.

Příprava
Umísti po jedné volitelné skupině do Zbrojnice a do 
Lávové jeskyně. Goblini lučištníci se na mapu během 
přípravy neumisťují (viz „Posily“).

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů. Unikátní 
žeton hledání představuje relikvii „Přesná rána“.

Rozmísti lícem dolů 6 žetonů cílů na naznačená políčka 
na mapě. To jsou cestovní glyfy.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Na začátku každého svého tahu položí vládce zla před 
sebe 1 žeton únavy. Dobrodružství končí, jakmile takto 
získá 8 žetonů únavy.

Unikátní žeton hledání je „Přesná rána“ – mystický luk. 
Jakmile hrdina odkryje unikátní žeton hledání, přečtěte 
nahlas následující:

Ve zdobeném pouzdře jste spatřili luk vyrobený 
s výjimečnou zručností. Ačkoli nemá napjatou tětivu, 
je jasné, že je to mocná zbraň, která vám pomůže proti 
vládci zla, jakmile ji dopravíte z pět do Arhynnu.

Hrdina si nalezený unikátní žeton hledání položí na 
svou tabulku. Nyní nese „Přesnou ránu“. Jako akci 
může „Přesnou ránu“ předat hrdinovi na sousedícím 
políčku nebo může tento luk na sousedící políčko 
položit. Jako akci může hrdina zvednout „Přesnou 
ránu“ ze sousedícího políčka (poté, co byl odhalen).  

CESTOVNÍ GLYFY
Žetony cílů představují cestovní glyfy. Figurka, která 
stojí na cestovním glyfu, se může za 1 bod pohybu 
přesunout na libovolný jiný cestovní glyf ve výhledu, 
jako kdyby to bylo sousedící políčko. Pro tento případ 
výhled neblokují spřátelené ani nepřátelské figurky (ani 
jiné cestovní glyfy).

Pokud v prvním střetnutí zvítězili hrdinové, mohou 
cestovní glyfy používat hrdinové i nestvůry. Pokud v 
prvním střetnutí zvítězil vládce zla, mohou cestovní 
glyfy používat pouze nestvůry.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 goblina lučištníka na libovolný volný cestovní glyf 
(přitom musí dodržet limit skupiny nestvůr).

Vítězství
Pokud hrdinové odejdou z mapy přes díl Východ  
a mají s sebou „Přesnou ránu“, přečtěte nahlas 
následující:

Lapáte po dechu a vybíháte na čerstvý vzduch. Za sebou 
slyšíte štěkání a vrčení goblinů a dalších služebníků 
vládce zla. Copak se vám podařilo uprchnout jen proto, 
abyste byli svými pronásledovateli vzápětí dostiženi?
„Hoďte mi luk!“ zvolal Bedřich, opíraje se o kameny, 
jako kdyby nedokázal sám stát. „Přesnou ránu“ zachytil 
jednou rukou – v tu chvíli se tětiva luku zableskla tak, 
jako kdyby byla upletena přímo ze slunečních paprsků. 
Bedřich napnul tětivu, zamířil a vystřelil až k neuvěření 
rychle a jeho šíp zasáhl runový symbol nad ústím jeskyně. 
V záblesku temných stínů se pronásledující nestvůry 
vypařily. Bedřich vám luk podal z pět. „Je dobré vědět, že 
to ještě dokážu. Ale nyní nastává vaše chvíle.“

Zvítězili hrdinové!

Pokud má vládce zla před sebou 8 žetonů únavy, 
přečtěte nahlas následující:

Cestovní glyfy září stále jasněji a vy si uvědomujete, že 
přívalům služebníků vládce zla nebude nikdy konec. Brzy 
se začnou goblini objevovat tak rychle a útočit tak prudce, 
že se jim nestačíte bránit. Nepřátel je mnohem více a nemáte 
tedy jinou možnost, než ustoupit a nechat luk ležet na místě.

Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc relikvii „Přesná rána“.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc relikvii „Polibek 
škorpióna“.

3B 
Zb ro j n i c e

12B 
Lávová  

j e s k y n ě

Vc h o d

Výc h o d

Pře sná  rána

Ce stov n í  
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Zvědové barona Greigoryho objevili jednoho ze 
snovačů stínů – Bedřicha.
„Zachariášovi goblini ho odvlekli do Ledového 
drápu,“ popsal vám situaci Greigory. „Ani vám 
nemohu vylíčit, jakým hrůzám je tento ubohý muž 
vystaven. A neumím ani popsat, jakou výhodu 
by tento muž představoval proti hrozbě, které 
čelíme.“
A proto jste tady, šplháte vzhůru po strmých 
svazích hory k Ledovému drápu. Už ho nad 
sebou můžete spatřit, jak se blyští v podzimním 
slunci. Ale cesta dále je přehrazena hlubokou 
roklí s jediným mostem. Znenadání se vám 
zdá, jako kdyby temné mraky zastínily slunce 
a nestvůra stínů a ohně slétla na zem. To mohutný 
drak právě přistál na mostě a spolu s ním se 
z úkrytů před vámi vyhrnuli služebníci vládce zla.
„Držte ty vetřelce z pátky,“ zařičel drak. Uslyšeli 
jste praskání a vidíte, že začal rozebírat most cihlu 
po cihle. „Za chvíli to budu mít hotové.“ Pokud 
chcete dojít k Ledovému drápu před setměním, 
musíte porazit draka dříve, než zničí most!

Ledový dráp

Nestvůry
Stínoví draci. 2 volitelné skupiny.

Příprava
Umísti jednu volitelnou skupinu na Říční břeh. Umísti 
druhou volitelnou skupinu do Potoka.

Umísti stínové draky na Kamenný most. Zvol si 
jednoho stínového draka. To bude Zhouba. Zhouba má 
za každého hrdinu ve hře zvýšené zdraví o 2. Zhoubu 
umísti na naznačené místo na mapě. Neplatí pro ni 
běžná pravidla pro nestvůry (viz „Zvláštní pravidla“).

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Polož zelený žeton cíle lícem nahoru na naznačené 
místo na mapě. To bude dračí srdce.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Zhouba má rychlost 1. Když je aktivována, může se 
pohnout pouze o jedno políčko dopředu po mostě 
(vždy je natočena tak, aby blokovala celou šířku mostu). 
Zhouba může ve svém tahu provést pouze jednu akci 
pohyb, navíc ji nelze ovlivnit kartami jako je „Spěch“ 
ani s ní nelze pohnout žádným jiným způsobem než 
o 1 políčko za tah dopředu po mostě (výjimkou je krok 
zpět při zničení dračího srdce, viz níže).

Pokud je na mostě hrdina a brání Zhoubě v pohybu, 
musí tento hrdina provést test . Pokud uspěje, Zhouba 
zůstane stát a její pohyb v tomto tahu propadá. Pokud 
hrdina neuspěje, jsou všichni hrdinové posunuti 
o jedno pole zpět (nebo na nejbližší volné políčko dle 
volby vládce zla) a Zhouba se pohne dopředu jako 
obyčejně. Pokud Zhoubě brání v pohybu více hrdinů, 
test provádí pouze jeden z nich (dle volby hráčů 
hrdinů).

DRAČÍ SRDCE
Žeton cíle je dračí srdce. Hrdina může zaútočit na dračí 
srdce jako kdyby to byla nestvůra (jen nehází kostky 
obrany). Pokud útok srdce zasáhne, Zhouba utrží 2  
za každého hrdinu a pohne se o 1 pole zpět. Dračí srdce 
je poté zničeno a odstraněno z mapy.

Posily
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 nestvůru z jedné volitelné skupiny na Vchod (přitom 
musí dodržet limit skupiny nestvůr).

Vítězství
Pokud je Zhouba poražena, přečtěte nahlas následující: 

„Nééé!“ zasyčel drak. „Jste pouzí...“ Stvůra nikdy svá 
slova nedokončila, zřítila se do hloubi rokle tak úzké, 
že v ní nemohla rozevřít křídla. Ostatní služebníci 
vládce zla se vytratili do hor – cesta kupředu je tak 
volná.

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!

Pokud Zhouba vstoupí na tři políčka na konci 
Kamenného mostu naznačená na mapě, přečtěte nahlas 
následující:

„Je pozdě, vy slabí hlupáci!“ Se skřípěním a sténáním 
se most zřítil do inkoustově černé temnoty rokle. Drak 
roztáhl svá křídla a vyskočil do vzduchu. „Snovači stínů 
se vám nikdy nevrátí z pět!“ Čeká vás ještě mnoho hodin 
cesty, než se vám podaří dosáhnout Ledového drápu... 
a noc přichází.

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!  

19A 
Ka m e n n ý  m o st 3A 

Ří č n í  b ře h
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Nakonec jste přeci jen dorazili k Ledovému 
drápu. Jediné, co musíte udělat, je nalézt Bedřicha 
a uniknout s ním pryč. Prosté, že?
Jakmile jste do Ledového drápu vstoupili, 
mohutný závan mrazivého vzduchu vás srazil na 
kolena a za vámi zapadly těžké dveře. Nejspíš to 
zas tak jednoduché nebude...

Ledový dráp

Nestvůry
3 volitelné skupiny.

Příprava
Umísti jednu volitelnou skupinu do Ledové jeskyně. 
Umísti druhou volitelnou skupinu do Rituální 
komnaty nebo na nejbližší volná políčka. Třetí zbývající 
volitelná skupina nestvůr se na mapu během přípravy 
neumisťuje (viz „Posily“).

Hrdinové umístí svoje figurky na políčka Chodby 
označená „X“.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Polož žeton vesničana na naznačené místo na mapě. To 
bude Bedřich.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Zamčené dveře představují těžké dveře. Pokaždé, 
když chce hrdina otevřít nebo zavřít těžké dveře, musí 
provést test . Pokud uspěje, dveře se otevřou nebo 
zavřou normálně. Pokud neuspěje, nic se nestane.

Nestvůry mohou otevřít nebo zavřít těžké dveře pouze 
v případě, že jsou obě nejbližší políčka sousedící 
s jednou stranou těžkých dveří obsazená nestvůrou. 
Nestvůry nemohou otevřít dveře vedoucí do Vězení.

Jakmile hrdina otevře dveře do Vězení, přečtěte nahlas 
následující:

Spatřili jste zuboženou postavu Bedřicha 
připoutaného k jedné ze zdí. Když jste přišli blíž 
a tiše zavolali jeho jméno, farmář zvedl hlavu 
a zaútočil na vás! Asi v zajetí vládce zla zešílel. 
Abyste ho mohli zachránit, musíte ho nejprve 
omráčit.

Jakmile jsou dveře do Vězení otevřeny, nahraďte 
žeton vesničana figurkou zombie. Tato zombie je nyní 
Bedřich. Bedřich se ihned pohne až o svou rychlost 
a provede 1 útok, poté tahy hrdinů pokračují. Bedřich 
se chová stejně jako běžná figurka nestvůry, dokud 
není poražen. Vládce zla aktivuje Bedřicha tak, jako 
kdyby tvořil vlastní skupinu nestvůr. Vládce zla nemůže 
Bedřicha aktivovat, dokud nejsou otevřeny dveře do 
Vězení. 

Bedřich
Zdraví: 10 Rychlost: 4 
Obrana:  Útok:     

: +1                : obnov si 1 

Jakmile je Bedřich poražen, nahraď jeho figurku zombie 
žetonem vesničana. Jako akci může hrdina zvednout 
Bedřicha ze sousedícího políčka. Jako akci může 
hrdina předat Bedřicha jinému hrdinovi na sousedícím 
políčku.

NOC
Pokud ve střetnutí 1 zvítězil vládce zla, probíhá 
toto střetnutí v noci. V noci prudce klesne teplota 
v Ledovém drápu a chlad je nemilosrdný. Na začátku 
tahu musí každý hrdina provést test  nebo  (dle své 
volby). Pokud neuspěje, získá 1 .

POSILY
Posily nejsou k dispozici, dokud není poražena poslední 
nestvůra nebo hrdinové neotevřou dveře do Vězení 
(podle toho, co nastane dříve). Jakmile toto nastane, 
může na začátku svého dalšího tahu vládce zla umístit 
celou svou zbývající třetí volitelnou skupinu na Vchod. 
Poté na začátku každého svého tahu může vládce zla 
umístit 1 nestvůru z této třetí volitelné skupiny na 
Vchod (přitom musí dodržet limit skupiny nestvůr).

Vítězství
Pokud hrdinové odejdou z mapy přes díl Východ 
a nesou přitom Bedřicha, přečtěte nahlas následující: 

Jakmile se vám podařilo dostat Bedřicha do bez pečí, 
začal pomalu přicházet k sobě. „Děkuji vám, 
hrdinové,“ namáhavě pronesl. „Vezměte mě k baronu 
Greigorymu... musím mu něco říct o Gryvornovi.“

Zvítězili hrdinové!

Pokud jsou na začátku tahu vládce zla na obou 
označeným políčkách Východu nestvůry, přečtěte 
nahlas následující:

Dveře se zaduněním zabouchly – dunivý zvuk hromu 
se rozlehl okolím. Poté následovala temnota a ticho, 
ve kterém jste se chvíli cítili jako po smrti. Po chvíli se 
znovu objevilo světlo – byla to studená, bledá záře, která 
odhalila hrozivou postavu Barona Zachariáše. „Nebojte 
se, hrdinové,“ zachechtal se. „Nechci vás zabít. Tedy, ne 
dříve, než se dozvím všechna vaše tajemství!“
Podařilo se vám uprchnout až po mnoha dnech.

Vládce zla zvítězil!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc každý hrdina  
1 bod zkušenosti.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 2 body zkušenosti.
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Sir Palamon položil svůj bitvami poznamenaný meč 
na stůl barona Greigoryho. „Tento meč jsem dostal, 
když jsem byl pasován na rytíře, ale není to ta čepel, 
kterou jsem nesl, když jsem bojoval bok po boku 
snovačů stínů. Ne, tenkrát jsem nesl legendární meč 
sira Arcita, čepel úsvitu.“
„A co je na tom meči tak zvláštního?“ zeptal se 
baron Greigory.
„Sir Arcite byl slovutný hrdina dračích válek. Byl to 
on, kdo zapudil z pět dračího lorda Gryvorna, byl to 
on, kdo donutil spoutat prastaré zlo do runy stínů. 
Věřím, že jeho meč byl tím nejdůležitějším článkem 
jeho síly i zásadní pomocí při spoutání zla.“
„Ale kde je tedy teď?“
„Meč jsem vrátil z pět na místo do hrobky, kde 
odpočívá sir Arcite. Musíte se do hrobky vypravit 
dříve, než začne svítat. Jak slunce stoupá, dopadají 
jeho paprsky až do pohřební komnaty. Jakmile 
sluneční paprsky dopadnou na hrob sira Arcita, 
kdokoli tam stojí, může pozdvihnout čepel úsvitu.

Čepel úsvitu

Nestvůry
3 volitelné skupiny.

Příprava
Umísti první volitelnou skupinu do Stok. Dvě zbývající 
volitelné skupiny nestvůr se na mapu během přípravy 
neumisťují (viz „Posily“).

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Polož 1 červený žeton cíle lícem nahoru na naznačené 
políčko na mapě. To bude Arcitova hrobka. Připrav si 
na dosah bílý žeton cíle – bude zapotřebí později jako 
sluneční paprsky.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Na začátku svého prvního tahu položí vládce zla jeden bílý 
žeton cíle lícem nahoru na políčko na mapě označené „X“. 
To představuje dopadající sluneční paprsky. Na začátku 
každého dalšího svého tahu vládce zla posune sluneční 
paprsky o jedno políčko blíže k Arcitově hrobce. Sluneční 
paprsky ignorují při pohybu figurky i žetony, nelze je nijak 
zastavit, zpozdit nebo jiným způsobem ovlivnit. Střetnutí 
1 končí, jakmile sluneční paprsky vstoupí na políčko 
s Arcitovou hrobkou.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
po jedné nestvůře na Vchod, Východ a políčko se 
slunečními paprsky (bílý žeton cíle – přitom musí 
dodržet limit skupiny nestvůr). Každá nestvůra musí 
být z jiné volitelné skupiny.

Vítězství
Pokud stojí hrdina na stejném políčku jako je Arcitova 
hrobka ve chvíli, kdy na ni vstoupí sluneční paprsky, 
přečtěte nahlas následující: 

Jakmile sluneční paprsky pohladily hrob sira Arcita, 
zdálo se, jako kdyby se tento dávno mrtvý rytíř posadil, 
znovu vypadaje mladě a oslnivě krásně. Jílcem napřed 
vám nabídl svůj meč a když jste ho uchopili, zablesklo 
se na jeho čepeli sluneční světlo, které prozářilo celou 
hrobku. Služebníci vládce zla se poté se zoufalým 
jekotem dali na útěk.
Pamětlivi rady sira Palamona jste se vydali co nejrychleji 
na kraj Velkého lesa, abyste dokonali své dílo.

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové! Získají za to 
relikvii „Čepel úsvitu“ a zvolí jednoho hrdinu, který ji 
ponese ve střetnutí 2.

V opačném případě přečtěte nahlas následující:

Jakmile sluneční paprsky pohladily hrob sira Arcita, 
zdálo se, jako kdyby se tento dávno mrtvý rytíř 
posadil, znovu vypadaje mladě a oslnivě krásně. Jílcem 
napřed nabídl svůj meč, avšak nečekaně projela hrudí 
zjevení velká černá pěst, která popadla meč za čepel. 
Sir Arcite zakvílel a začal se ztrácet. Přitom stárnul 
a práchnivěl před vašima očima. Temnota obklopila 
čepel meče a světlo v kryptě pohaslo, jako kdyby slunce 
už zapadalo. 

To sir Alric Farrow právě dorazil a pozvedl k obloze 
svůj nový meč.

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla! Získá za to relikvii 
„Čepel soumraku“. Ve střetnutí 2 ji ponese sir Alric 
Farrow.

Vc h o d 21B 
Sto k y

Výc h o d
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Podle mapy sira Palamona jste se vydali hledat 
jeskyni jen kousek severovýchodně od okraje 
Velkého lesa. „Gryvorn měl mnoho potomků,“ 
pověděl vám starý rytíř. „Když jsme je se snovači 
stínů objevili, zapečetili jsme je do jeskyně pomocí 
stejné magie, která spoutala Gryvorna do jeho 
runy. Obávám se, že tato pouta začínají slábnout 
– a můžete se vsadit, že je chce baron Zachariáš 
odstranit úplně. Klíčem k tomu je čepel úsvitu.“
Jakmile jste dorazili k jeskyni, z jistili jste, že 
služebníci vládce zla byli rychlejší. Je vám jasné, 
že tam někde v temnotě je i sir Alric. Podle 
popisu sira Palamona je v zadní části dračího 
doupěte kámen ochrany. Čepel úsvitu může 
obnovit jeho ochranné znamení, které drží uvnitř 
draky... nebo ho může roztříštit úplně. Udržet 
čepel úsvitu v bez pečí před sirem Alricem a donést 
ji ke kameni ochrany nebude jednoduché, ale co 
je horší, musíte to dokázat dříve, než se drakům 
podaří uprchnout.

Čepel úsvitu

Nestvůry
Sir Alric Farrow. Stínoví draci. 2 volitelné skupiny.

Příprava
Umísti jednu volitelnou skupinu do Ledové jeskyně. 
Rozmísti druhou volitelnou skupinu do Doupěte 
ettinů. Sir Alric Farrow začíná na naznačeném místě 
na mapě. Stínoví draci se na mapu během přípravy 
neumisťují (viz „Posily“).

Podle výsledku střetnutí 1 nese buď sir Alric Farrow 
čepel soumraku nebo jeden z hrdinů nese čepel úsvitu. 
Pod figurku nesoucí tuto relikvii umísti jeden modrý 
žeton cíle – ten představuje meč a umístí se vždy pod 
figurku, která ho nese.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Polož na naznačené místo na mapě lícem nahoru 
červený žeton cíle. To je kámen ochrany.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Modrý žeton cíle představuje mocný meč sira Arcita 
známý jako čepel soumraku nebo čepel úsvitu.

Figurka lorda nestvůr, sir Alric Farrow nebo hrdina 
může jako akci zvednout čepel soumraku ze sousedícího 
políčka (pokud ji právě nikdo nenese). Lord nestvůry 
nemůže čepel soumraku použít, avšak jako akci ji může 
předat siru Alricovi na sousedícím políčku.

V tomto dobrodružství se sir Alric Farrow chová 
při porážce podle stejných pravidel jako hrdinové 
(je omráčen a jako akci se ve svém tahu může 
vzpamatovat). Dokud je omráčen, ignorujte jeho 
schopnost regenerace.

KÁMEN OCHRANY
Červený žeton cíle představuje kámen ochrany. Pokud 
je figurka nesoucí čepel úsvitu nebo čepel soumraku 
na sousedícím políčku, může ho jako akci rozbít 
nebo obnovit. Rozbití představuje test . Obnovení 
představuje test . Úspěch v jednom z těchto dvou 
testů ihned ukončí dobrodružství (viz „Vítězství“). 
Neúspěch v testu nemá žádný efekt.

POSILY
Na konci každého svého tahu může vládce zla odhodit 
z ruky 1 kartu vládce zla a umístit 1 stínového draka do 
Dračího doupěte (přitom musí dodržet limit skupiny 
nestvůr).

Vítězství
Pokud je kámen ochrany obnoven, přečtěte nahlas 
následující:

Zarazili jste meč do kamene ochrany. Jeho povrch se 
zavlnil jako kdyby to byla vodní hladina. Z hloubi 
kamene se na povrch začaly drát záblesky jasného 
slunečního světla. Když jste meč zase vytáhli, z jistili 
jste, že draci uvěznění v kameni opět nehybně setrvávají 
v dřímotě. Úspěch!

Zvítězili hrdinové!

Pokud je kámen ochrany rozbit, přečtěte nahlas 
následující:

Jakmile se kámen ochrany rozpadl na tisíc úlomků, 
jeskyněmi se rozlehl mocný řev. Nečekaně se z ledových 
slují dere ven jeden, dva, celý houf draků, všichni 
řvoucí zuřivostí za dlouhá léta věznění. Nemáte jinou 
možnost, než se dát rychle na útěk.

Zvítězil vládce zla!

Pokud stínový drak odejde z mapy přes díl Vchod, 
přečtěte nahlas následující:

Poté, co drak vyšel z jeskyně na přímé sluneční světlo 
jasného dne, zařval vzdorem k obloze a roztáhl svá 
křídla. Jako ozvěna jeho zařvání se ozvalo mnoho 
dalších stvůr jak z nitra jeskyně, tak i z okolního lesa. Je 
pozdě – Gryvornovi potomci jsou opět na svobodě!

Zvítězil vládce zla!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc relikvii „Čepel 
úsvitu“.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc relikvii „Čepel 
soumraku“. Navíc si může vládce zla v každém 
dalším dobrodružství vybrat stínové draky jako jednu 
volitelnou skupinu nezávisle na tom, jaké symboly 
výskytu nestvůr dobrodružství uvádí. Označte tuto 
skutečnost do tabulky kampaně.
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„Smrt sira Palomona námi velmi otřásla,“ 
zoufal si baron Greigory. „Daerionova tvrz je 
téměř v troskách, její posádka zmrzačená – moje 
hranice nebyly nikdy takto oslabené. Ale co mě 
trápí nejvíce – proč sir Palamon? Co mohl vědět, 
že ho chtěl ten zrádce Zachariáš umlčet navždy?“
Baronova hlavní knihovnice položila na stůl 
těžký foliant. „Pane, věřím, že jsem nalezla 
místo odpočinku sira Arcita, jak jste požadoval.“ 
Sundala si přitom brýle a začala si je čistit, aby se 
nemusela podívat baronovi do očí.
„Tak to jsou skvělé z právy!“ zaradoval 
se Greigory. „Sir Palamon určitě nesl meč 
sira Arcita, když před třiceti lety bojoval 
s Gryvornem. Zachariáš ho zabil, abychom ho 
nemohli najít, ale to my dokážeme. A vsadím se, 
že i dříve než on!“
Knihovnice nesměle zakašlala. „Ale obávám se... 
baron Zachariáš mi pomáhal hrobku hledat. Sir 
Alric tam pravděpodobně už bude.“
Greigory zaklel. „No, co můžeme dělat. Nejlepší 
bude vyrazit do té hrobky a z jistit, co tam černý 
rytíř zatím provedl a k čemu ten meč potřebuje. 
Někde musí být nějaká nápověda, jen musíme 
hledat, dokud ji neobjevíme. A samozřejmě čím 
rychleji, tím lépe, že?“
A nyní tedy stojíte před vchodem do hrobky sira 
Arcita. Někde uvnitř bude vodítko k plánům 
vládce zla... ale mezi ním a vámi leží hladoví 
mrtví, jejichž zvuky se nesou nahoru po schodech.

Znesvěcená hrobka

Nestvůry
Zombie. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti zombie na Hřbitov. Umísti volitelnou skupinu 
na Chodbu zarostlou houbami.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů. Unikátní 
žeton hledání představuje ztracenou mapu.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Na začátku každého svého tahu položí vládce zla před 
sebe 1 žeton únavy. Dobrodružství končí, jakmile takto 
získá 8 žetonů únavy. Počet takto nashromážděných 
žetonů únavy bude důležitý ve střetnutí 2.

Jakmile hrdina odhalí ztracenou mapu, přečtěte nahlas 
následující:

Objevili jste starobylou mapu, pomačkanou 
a potřísněnou krví. Podle mapy se jeskyně nachází 
hluboko ve Velkém lese. Je označena stejným znamením 
jako runa stínů – sir Alric určitě míří na toto místo! 
Nejprve se ale musíte z této prokleté hrobky dostat živí...

Hrdinové mohou od této chvíle odejít z mapy přes 
díl Vchod. Hrdina, který takto opustí mapu, se na 
ni ve svém příštím tahu může vrátit přes díl Vchod 
zaplacením 1 bodu pohybu při akci pohyb (nebo 
pokud přijme 1 ).

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 zombii na mapu (přitom musí dodržet limit skupiny 
nestvůr). Zombie lze umístit do Chodby zarostlé 
houbami, Krypty nebo na Hřbitov. Nestvůry však musí 
být rozděleny mezi těmito třemi místy, pokud možno, 
co nejrovnoměrněji. Je-li možné novou zombii umístit 
jinak, nesmí se umístit blíže než 3 políčka od jiné 
zombie.

Vítězství
Pokud všichni hrdinové odejdou z mapy přes díl 
Vchod, přečtěte nahlas následující:

Podařilo se vám proklouznout mezi prsty znesvěcených 
mrtvol a vypotáceli jste se zpět na sluneční světlo. 
Podařilo se vám získat mapu a víte, kam se dále 
vypravit... štěstí stálo tentokrát při vás.

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!

Pokud má vládce zla před sebou 8 žetonů únavy, 
přečtěte nahlas následující:

Nekončící příliv mrtvých zastiňuje slunce. Po mnoha 
hodinách se vám podařilo vypotácet se z podzemí, pokryti 
prachem a krví, ale s mapou ve svých rukách. Sir Alric 
je však daleko před vámi. Musíte spěchat!

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

Vc h o d
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Pod stínem prastarého stromu pamatujícího věky, 
mezi jeho zkroucenými kořeny, jste objevili mohutné 
ústí jeskyně. Z jejích útrob vanul horký vzduch. 
Jakmile jste vstoupili dovnitř, uvědomili jste si, že 
ty pravidelné závany větru jsou ve skutečnosti dech 
jakési děsivé nestvůry z hloubi podzemí. Po pár 
dalších krocích se před vámi objevila průsvitná 
postava elfí ženy.
„Vraťte se, dobrodruzi,“ pronesla ve vašem rodném 
jazyce. Vstupujete do doupěte draka Khorayta, 
nejmocnějšího ze stínových draků. Jeho zabitím 
byste si dokázali podmanit nižší stvůry, ale pouze 
meč sira Arcita ho dokáže zranit. Utečte!“ Poté se 
žena roz plynula ve stínech.
Takže sir Alric chce tuto kreaturu zabít, že? To 
tedy nemůžete dopustit! Nejlepší bude ho najít, 
sebrat mu meč a utéct i s ním. A našlapujte přitom 
opatrně – bude lepší nechat toho draka spát.

Znesvěcená hrobka

Nestvůry
Sir Alric Farrow. Stínoví draci. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti stínové draky do Dračího doupěte. Vyber si 
jednoho stínového draka – to bude Khorayt – polož 
ho na naznačené políčko. Khorayt se nechová podle 
běžných pravidel pro nestvůry (viz „Zvláštní pravidla“). 
Umísti volitelnou skupinu do Ledové jeskyně.

Sir Alric Farrow začíná na Vchodu. Polož ho na 
naznačené políčko na mapě a poté s ním pohni o 1 
políčko za každý žeton únavy, který jsi získal ve 
střetnutí 1 (žetony poté odhoď). Sir Alric Farrow nese 
relikvii „Čepel soumraku“. Polož pod jeho figurku 
modrý žeton cíle, který bude relikvii představovat. 

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Pokud vládce zla zvítězil ve střetnutí 1, každý hrdina 
ztrácí svůj první tah (vládce zla tedy hraje jako první).

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Modrý žeton cíle představuje mocný meč sira Arcita 
známý jako čepel soumraku nebo čepel úsvitu.

Figurka lorda nestvůr, sir Alric Farrow nebo hrdina 
může jako akci zvednout čepel soumraku ze sousedícího 
políčka (pokud ji právě nikdo nenese). Lord nestvůry 
nemůže čepel soumraku použít, avšak jako akci ji může 
předat siru Alricovi na sousedícím políčku.

V tomto dobrodružství se sir Alric Farrow chová 
při porážce podle stejných pravidel jako hrdinové 
(je omráčen a jako akci se ve svém tahu může 
vzpamatovat). Dokud je omráčen, ignorujte jeho 
schopnost regenerace.

KHORAYT
Khorayt může utržit  pouze útokem sira Alrica, 
pokud právě nese čepel soumraku. Khorayt na začátku 
střetnutí spí a nelze ho aktivovat, dokud se neprobudí. 
Dokud Khorayt spí, musí sir Alric Farrow nebo hrdina 
při svém prvním vstupu do Dračího doupěte provést 
test . Pokud v testu neuspěje, Khorayt se vzbudí 
a poté se aktivuje podle pravidel popsaných níže. Pokud 
je Khorayt z jakéhokoli důvodu zasažen útokem, ihned 
se probudí. Khorayt je stínový drak s následujícími 
charakteristikami:

Khorayt
Zdraví: 15 Rychlost: 3 
Obrana:   Útok:    

 : Ohnivý dech  : +3 

AKTIVACE KHORAYTA
Jakmile je Khorayt probuzen, aktivuje se každé kolo 
poté, co poslední hrdina dokončí svůj tah. Ve svém tahu 
Khorayt zaútočí na nejbližší cíl (cílem může být sir Alric 
Farrow nebo hrdina, ostatní figurky Khorayt ignoruje). 
Pokud není ve vzdálenosti do 4 polí od něj žádný 
vhodný cíl, pohne se Khorayt nejdříve k nejbližšímu cíli 
nebo tak blízko, jak jen to jde (pohyb řídí vládce zla). 
Pokud je stejně blízko více možných cílů, útočí Khorayt 
přednostně na cíl s modrým žetonem cíle. Pokud ani 
jeden z nich modrý žeton cíle nenese, určí cíl vládce zla.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 nestvůru z volitelné skupiny na Vchod (přitom musí 
dodržet limit skupiny nestvůr).

Vítězství
Pokud hrdinové odejdou z mapy přes díl Vchod a nesou 
přitom čepel úsvitu, přečtěte nahlas následující:

Dvě děsivé nestvůry popohání vaše kroky při divokém 
úprku na povrch – sir Alric Farrow a drak Khorayt. 
Jakmile jste proběhli ven pod kořeny prastarého stromu, 
Khorayt pozvedl hlavu, zavrčel a vypustil za vámi 
mohutný plamen, který vám téměř olízl paty. Vypadá to, 
že nemůže opustit doupě! Nevíte jak a proč, ani netušíte, 
jaká starobylá magie ho tam poutá, ale víte dvě věci – 
máte meč sira Arcita a podařilo se vám rozvrátit další 
podlý Zachariášův plán. Dobrá práce!

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!

Pokud sir Alric Farrow porazí Khorayta, přečtěte nahlas 
následující:

Jakmile se meč zabořil do dračí hrudi, rozzářil se 
temným ohněm. Drak zařval a schoulil se, zatímco sir 
Alric neochvějně stál a trhal mečem dračí šupiny i maso 
pod ním. Když mohutné dračí tělo padlo, otřásla se pod 
tím nárazem země... a nepřestala se třást! Všude okolo se 
začal ozývat řev dalších draků. Sir Alric zvedl vysoko svůj 
meč, obklopený hustým černým ohněm.

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc relikvii „Čepel 
úsvitu“.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc relikvii „Čepel 
soumraku“. Navíc si může vládce zla v každém dalším 
dobrodružství vybrat stínové draky jako jednu volitelnou 
skupinu nezávisle na tom, jaké symboly výskytu nestvůr 
dobrodružství uvádí. Označte tuto skutečnost do tabulky 
kampaně.
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Jakmile jste dorazili ke Chrámu čtyř bouří, 
vzpomněli jste si na popis tohoto místa, jak vám ho 
vyprávěl Koth.
„Musíte najít a zničit čtyři bouře předtím, než 
služebníci Zachariáše odemknou jejich tajemství. 
Než se snovačům stínů podařilo Gryvorna 
porazit, jeho generálové se vydali spoutat samotné 
prapůvodní síly světa. Jeden z nejúčinnějších 
nástrojů Gryvorna představovala moc všech 
živlů. Jeho nejmocnějším čarodějům se s pomocí 
mnoha rituálů podařilo spoutat tyto ničivé síly do 
čtyř kamenů bouří – artefaktů, které dokázaly 
ovládat samotné živly. Po porážce Gryvorna jsme 
uzamkli čtyři kameny bouří do nedostupného 
chrámu, kde je střežila runová znamení. Ale 
jejich síla postupně vyprchávala a blíží se čas, kdy 
je bude možné zničit jednou provždy.
Merick bezpochyby již objevil, kde tento chrám 
leží. Pokud se mu podaří odemknout moc těchto 
kamenů, dokáže ovládat samotné strašlivé živly. 
Musíte kameny bouří zničit! Každý z nich je 
uvězněn v mocné bytosti prapůvodní energie a pokud 
se některé spojí, stanou se z nich strašliví nepřátelé. 
Nedovolte Merickovi, aby tyto kameny odemkl!“

Vytrvalost živlů

Nestvůry
Lord Merick Farrow (pouze jeho karta, jeho žeton se 
v tomto střetnutí na mapu neumisťuje). 2 volitelné 
skupiny.

Příprava
Umísti jednu volitelnou skupinu do Rituální komnaty. 
Zbývající volitelná skupina nestvůr se na mapu během 
přípravy neumisťuje. Lord Merick Farrow se na mapu 
v tomto střetnutí taktéž neumisťuje.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Žetony cílů představují kameny bouří a každý 
kámen bouře je spojen s jedním elementem a jedním 
atributem.

Na Říčním břehu je vodní kámen (modrý žeton cíle), 
který je spojen s  .

V Soutěsce je zemní kámen (zelený žeton cíle), který je 
spojen s  .

V Lávové jeskyni je ohnivý kámen (červený žeton cíle), 
který je spojen s  .

V Ledové jeskyni je vzdušný kámen (bílý žeton cíle), 
který je spojen s  .

Polož všechny žetony cílů lícem dolů na naznačená 
místa na mapě. Představují magické zámky, které drží 
kameny na místě.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Hrdinové mohou útočit na kameny, jako kdyby to byly 
figurky nestvůr. Každý kámen má zdraví 8 a nehází 
na obranu. Jakmile hrdina kámen zničí, vezme si jeho 
žeton cíle a položí ho před sebe.

Na začátku každého svého tahu může vládce zla provést 
test jednoho atributu Lorda Mericka a zkusit tak 
odemknout příslušný kámen. Lord Merick Farrow není 
na mapě, ale snaží se pod chrámem pomocí rituálu 
odemknout kameny tak, aby je mohli jeho služebníci 
odnést.

Pokud Lord Merick v tomto testu uspěje, otočí se 
odpovídající žeton cíle lícem nahoru – od této chvíle je 
odemčen a lze ho sebrat, jak je popsáno dále.

Pokaždé, když lord Merick v testu neuspěje, položí 
vládce zla na jeho kartu 1 žeton únavy. Každý žeton 
únavy na kartě lorda Mericka zvyšuje každý jeho atribut 
o 1. Pokaždé, když v testu uspěje, všechny žetony únavy 
se odhodí.

Jakmile je kámen odemčen, jakákoli nestvůra ho může 
jako akci zvednout. Dokud nestvůra kámen nese, nelze 

na kámen útočit. Pokud nestvůra nesoucí kámen opustí 
mapu přes díly Vchod nebo Východ, položí si vládce zla 
nesený žeton před sebe. Každá nestvůra může v jednu 
chvíli nést pouze jediný kámen.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 nestvůru z jedné volitelné skupiny na Vchod nebo 
Východ (přitom musí dodržet limit skupiny nestvůr).

Vítězství
Pokud se hrdinům podaří zničit tři libovolné kameny, 
přečtěte nahlas následující:

Zpod podlahy se ozval hromový rachot, jako kdyby blesk 
roztrhl chrám vedví. Poté se okolím rozlehl hlasitý křik. 
„Hlupáci! Podařilo se vám osvobodit prastaré!“

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové! Zbývající žeton 
cíle předejte vládci zla. Bude to důležité ve střetnutí 2.

Pokud na mapě nejsou žádné kameny a hrdinům se 
nepodařilo tři z nich zničit, přečtěte nahlas následující:

Chrám se začal otřásat v základech a ze stropu začaly 
padat balvany. Ve sklepení chrámu se evidentně událo 
něco zlého...

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla! Poznamenejte si, 
jaké žetony cílů získal během střetnutí vládce zla. To 
bude důležité ve střetnutí 2.

16B 
Ri t uá ln í  kom nata
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Střetnutí  2

Vaše cesta do hloubi chrámu vedla přes šlehající 
plameny i padající kameny. Před sebou nezřetelně 
slyšíte, jak lord Merick Farrow cosi deklamuje... 
a vidíte siluetu děsivého pána živlů! Abyste 
rozbili plány vládce zla, musíte je porazit oba  
– pána živlů i lorda Mericka. Přitom doufejte, že 
neskončíte v jejich drápech.

Vytrvalost živlů

Nestvůry
Lord Merick Farrow. 1 lord elementálů. 1 volitelná 
skupina (nikoliv však elementálové).

Příprava
Umísti lorda elementálů do vodopádu na naznačené 
políčko. To bude pán živlů (viz „Zvláštní pravidla“).

Umísti volitelnou skupinu do Knihovny. Lord Merick 
Farrow začíná v Laboratoři na naznačeném políčku.

Zamčené dveře naznačené na mapě se během přípravy 
neumisťují. Objeví se později ve hře (viz „Zvláštní 
pravidla“).

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
V tomto střetnutí se využijí kameny bouří, které vládce 
zla získal ve střetnutí 1. Za každý získaný kámen (tedy 
za každý žeton cíle, který má před sebou vládce zla) 
získá každá nestvůra v tomto dobrodružství zvláštní 
schopnost po celou dobu, co bude pán živlů na mapě.

OHNIVÝ KÁMEN (ČERVENÝ ŽETON)
Jiskry: pokud hrdina utrží libovolný počet  z útoku 
figurky s touto schopností, utrží 1  navíc.

ZEMNÍ KÁMEN (ZELENÝ ŽETON)
Kámen: když hází tato nestvůra na obranu, přidá 
k výsledku hodu 1 .

VODNÍ KÁMEN (MODRÝ ŽETON)
Bláto: každý hrdina sousedící s figurkou s touto 
schopností obdrží 1  pokaždé, když chce provést akci. 
Pokud by překročil svou výdrž, utrží místo toho 1 . 
Pokud by byl poté hrdina poražen, nesmí akci provést.

VĚTRNÝ KÁMEN (BÍLÝ ŽETON)
Mrak: poté, co je nestvůra s touto schopností cílem 
útoku figurky, vládce zla může přesunout útočící 
figurku o 1 políčko.

PÁN ŽIVLŮ
Pán živlů používá běžná pravidla pro lorda elementálů. 
Má však za každého hrdinu 1 zdraví navíc a nemá 
žádné schopnosti uvedené na své kartě nestvůry – 
namísto toho používá jakoukoli schopnost, kterou 
získal vládce zla za kameny bouří z minulého střetnutí 
(viz výše).

LABORATOŘ
Jakmile je hrdina poprvé poražen, přečtěte nahlas 
následující:

Najednou jasně a zřetelně uslyšíš ve své hlavě hlas lorda 
Mericka, ačkoli se zdá, že přitom vůbec nepřerušil své 
deklamování: „Ale ne, hrdino. Nechci, abys teď zemřel. 
Jak vidíš, tvá životní síla je v tomto rituálu velmi 
důležitá.“ Otevřel jsi oči a vyskočil jsi na nohy – ale 
jak ses to sem dostal? Kde jsi? Náhle se dveře zabouchly 
a s tím se vynořila další otázka – jak se odsud dostaneš?

Jakmile je hrdina poražen, vládce zla vezme jeho 
figurku a umístí ji do Laboratoře. Poté je hrdina 
automaticky vzkříšen (jako kdyby to provedl hrdina 
na sousedícím políčku). Pokud je hrdina poražen 
v Laboratoři, toto pravidlo neplatí – musí se 
vzpamatovat nebo být vzkříšen podle běžných pravidel.

ZAMČENÉ DVEŘE
Jakmile je hrdina poprvé poražen, umístěte na 
naznačené místo na mapě zamčené dveře. Kdykoli 
později je poražen další hrdina, může vládce zla odhodit 
jednu kartu z ruky a otevřené dveře znovu zavřít. Chce-
li figurka tyto dveře otevřít, musí provést test . Pokud 
uspěje, dveře se otevřou jako obyčejně. Pokud neuspěje, 
nic se nestane.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 nestvůru z volitelné skupiny na Vchod (přitom musí 
dodržet limit skupiny nestvůr).

Pokud lord Merick Farrow není na konci tahu vládce 
zla na mapě, ale pán živlů na mapě stále je, může vládce 
zla umístit lorda Mericka do Laboratoře.

Vítězství
Pokud není na mapě lord Merick Farrow ani pán živlů, 
přečtěte nahlas následující:

„Tohle je jen malá nepříjemnost, abyste věděli,“ pronesl 
dutý hlas. Chvíli vám trvalo, než jste objevili, odkud 
vychází – hlas se ozýval z mihotavého obrysu lorda 
Mericka. „Smrt neznamená konec! Ne pro mě! Já se...“ 
Zbytek se ztratil ve vytí větru a rachocení země. Zdá se, 
že tento chrám není tak pevný, jak vypadal... je čas jít!

Zvítězili hrdinové!

Pokud jsou v jednu chvíli všichni hrdinové současně 
v Laboratoři, přečtěte nahlas následující:

„…ph’nglui mglw’nafh Gryvorn wgah’nagl!“ Hlas 
lorda Mericka sílí, poté najednou umlkne a okolím se 
nese pomalu utichající ozvěna. Náhle se pod vámi ozve 
ohlušující praskot země, poté vytí větru, bublání vody 
a praskání plamenů. „Výborně!“ vykřikne lord Merick. 
„Můj pán bude potěšen!“ Poté se vytratí ve stínech. Chrám 
se vám začíná bortit přímo nad hlavou... je čas jít!

Zvítězil vládce zla!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc 25 zlaťáků za 
každého hrdinu ve hře.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušenosti. 
Navíc si může vládce zla v každém dalším dobrodružství 
vybrat elementály jako jednu volitelnou skupinu nezávisle 
na tom, jaké symboly výskytu nestvůr dobrodružství 
uvádí. Označte tuto skutečnost do tabulky kampaně.

Vc h o d

1A 
Vo d opá d

14B 
La b o rato ř

Lo rd  Me ri c k  Fa rrow

13B 
Kn i h ov na

Pán  ž i v lů



28

Střetnutí  1

Baron Greigory se vřítil do místnosti, strhl si 
z ramen oficiální hermelínový plášť a mrštil 
s ním o zem takovou silou, kterou byste od 
tohoto muže nečekali. Náhle zavrávoral, opřel 
se o stůl a pohlédl na vás. „Omlouvám se za 
své chování, nebylo to vůbec vhodné. Ale právě 
jsem dostal špatnou z právu – i když doufám, že 
z toho bude v určitém ohledu spíše dobrá z práva. 
Špatnou z právou je, že lord Merick získal tu hůl 
něčeho, co sebral kardinálu Kothovi a používá ji 
k určitým rituálům a to je moc špatné, ale to jsem 
už říkal, že?“
Baron vzhlédl a napjal se, jako kdyby spatřil něco 
nečekaného za oknem. „Ale ta dobrá z práva je, 
že moji zvědové lorda Mericka stopovali a z jistili, 
kde se skrývá. Což se jim ale moc nevyplatilo, 
obávám se, naštěstí jeden z nich přežil. Zdá se, 
že pod Konventem prastarých v Carthbridgi jsou 
ukryty nějaké jeskyně – stačí vyslovit před jedním 
z kamenů to správné slovo a otevře se skrytý 
průchod. Do této chvíle jsem to netušil!“
A tak jste se vydali do ruin Konventu prastarých. 
Podle instrukcí jste pronesli tajné slovo a skutečně 
se jeden ze stojících menhirů odsunul stranou 
a odhalil schodiště vedoucí kamsi dolů do temnot... 
kde právě lord Merick provádí svůj ďábelský 
rituál. V uších vám znějí Greigoryho slova 
„Najděte ho a zastavte. Párkrát ho udeřte a bude 
to.“ Musíte si ale pospíšit – lord Merick už začal.

Rituál stínů

Nestvůry
Lord Merick Farrow. Měnivci. 2 volitelné skupiny.

Příprava
Lord Merick Farrow začíná v knihovně na naznačeném 
políčku. Nese relikvii „Hůl stínů“. Umísti měnivce 
do Knihovny. Umísti první volitelnou skupinu do 
Trůnního sálu. Umísti druhou volitelnou skupinu na 
Schodiště.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Poznámka: střetnutí 1 i 2 by se měla hrát během 
stejného herního sezení, neboť používají stejně 
sestavenou mapu. Předtím, než pohnete po skončení 
střetnutí 1 figurkami nebo žetony, podívejte se do 
kapitoly „Příprava“ ve střetnutí 2.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
V tahu vládce zla může lord Merick Farrow provést 
pouze jedinou akci a tou musí být pokračování rituálu. 
V této akci provede test . Za každého měnivce na 
sousedících políčkách získá k tomuto testu bonus +1 . 
Pokud uspěje, položí vládce zla na jeho kartu velitele 1 
žeton únavy. Tyto žetony budou důležité ve střetnutí 2.

POSILY
Na konci každého svého tahu, ve kterém lord Merick 
neuspěl v testu při pokračování rituálu, může vládce zla 
umístit 1 měnivce na díl Východ (přitom musí dodržet 
limit skupiny nestvůr).

Vítězství
Pokud hrdinové udělí alespoň 1  lordu Merickovi, 
přečtěte nahlas následující:

„Buďte prokleti, všeteční paraziti!“ zařval lord Merick. 
„Kamkoli se vrtnu, tam jste taky! Dobrá, už toho mám 
dost. Dost, slyšíte mě?!“ Zagestikuloval rukama a svět 
se náhle ponořil do stínů – ne, bylo to horší. Černá se 
stala bílou a bílá se stala černou. Všechny barvy ze světa 
zmizely. Ocitli jste se ve stínu známého světa a lord 
Merick pokračoval v recitování svého rituálu, hlasitěji 
a rychleji – jak se blížil ke konci!

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!

Pokud má lord Merick na své kartě velitele 6 žetonů 
únavy, přečtěte nahlas následující:

Inkoustově černá temnota se přelila přes zeď před vámi 
a bleskurychle vás pohltila! Jakmile se vás dotkla, 
udělalo se vám zle a viděli jste, jak se svět začal měnit. 
Černá se stala bílou a bílá se stala černou. Všechny 
barvy ze světa zmizely. Před sebou jste spatřili lorda 
Mericka, jak zatočil holí tvořenou sytou, ďábelskou 
temnotou. „Příliš pozdě, vy ubožáci,“ zachechtal se. 

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

Poznámka: lord Merick Farrow a všichni měnivci 
zůstanou do střetnutí 2 přesně na svých místech.
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Střetnutí  2

Zdá se, že kouzlo lorda Mericka vykonalo víc 
než jen změnu světa – také vás přesunulo. Nyní 
jste v hlubší a temnější části jeskyně. Mezi vámi 
a východem je lord Merick. Cíl se zdá být jasný  
– pokud lord Merick vyjde na povrch se 
znesvěcenou holí světla, vydá se ihned za svým 
pánem předat mu novou hračku. Musíte ho zabít 
dříve, než se mu to podaří.

Rituál stínů

Nestvůry
Lord Merick Farrow. Měnivci. 2 volitelné skupiny (musí 
být stejné jako ve střetnutí 1).

Příprava
Střetnutí 2 používá stejnou mapu jako střetnutí 1.

Lord Merick Farrow a měnivci zůstanou na přesně 
stejných místech, na kterých byli na konci střetnutí 1. 
Poté můžeš posunout lorda Mericka o 1 políčko za každý 
žeton únavy, který se mu podařilo během střetnutí získat. 
Odhoď veškeré  z měnivců a lorda Mericka.

Z mapy odstraň všechny ostatní nestvůry, které tam 
zůstaly ze střetnutí 1. Umísti jednu volitelnou skupinu 
do Trůnního sálu. Umísti druhou volitelnou skupinu do 
Chodby.

Hrdinové začínají na dílu Východ.

Doplň na mapu všechny žetony hledání, které byly ve 
střetnutí 1 odstraněny.

Rozmísti dveře podle nákresů na mapě. První dveře 
(dveře nejblíže k dílu Východ) jsou otevřené. Zbývající 
dvoje dveře jsou zavřené. Zavřené dveře jsou znázorněny 
symbolem zamčených dveří. Pro všechny dveře však platí 
stejná pravidla (viz „Zvláštní pravidla“).

Každý hrdina ztrácí svůj první tah (vládce zla tedy hraje 
jako první – nezávisle na výsledku střetnutí 1).

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Pokaždé, když chce figurka provést akci otevření/zavření 
dveří, musí provést test . Pokud uspěje, dveře se 
otevřou nebo zavřou jako obyčejně. Pokud neuspěje, nic 
se nestane. Nestvůry tedy nemohou otevírat ani zavírat 
dveře (to mohou jen hrdinové a lord Merick).

POSILY
Žádné.

Vítězství
Pokud je lord Merick Farrow poražen, přečtěte nahlas 
následující:

V tomto děsivém černobílém světě je sytě červená krev 
lorda Mericka překvapením. „Takhle ne,“ zasípal a se 
zábleskem světla jste se ocitli zpět v Konventu prastarých, 
kde západ slunce právě barvil oblaka na obloze do ruda. 
Hůl světla se rozpustila a vpila se do země u vašich 
nohou. Nikde nevidíte žádné známky po lordu Merickovi 
ani jeho služebnících.

Zvítězili hrdinové!

Pokud lord Merick Farrow opustí mapu přes díl Východ, 
přečtěte nahlas následující:

„Chtěl bych zůstat a kochat se svým triumfem,“ pousmál 
se lord Merick, „ale upřímně – s takovou spodinou, jako 
jste vy, se nebudu vůbec zdržovat.“ Poté se na svět vrátily 
barvy a zavládlo ticho. Lord Merick je pryč a nese svou 
odměnu vládci zla.

Zvítězil vládce zla!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc 25 zlaťáků za 
každého hrdinu ve hře a relikvii „Hůl světla“ od vládce zla.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušenosti. 
Navíc může vrátit některé nebo všechny karty vládce zla, 
které zakoupil za zkušenosti, a získat za ně zpět všechny 
zaplacené zkušenosti.

Vc h o d

Výc h o d

2 5B 
Ch o d ba

1B 
Trů n n í  sá l

19B 
S c h o d i št ě
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Dle informací od barona Greigoryho uprchl 
majordomus barona Zachariáše, Horác, před lety 
ze služby vládci zla – možná jako brzké varování 
před tím, že se Zachariáš začíná přiklánět 
ke zlu. Tento muž žil několik posledních let 
ve vyhnanství v chýši na břehu jezera Falstar. 
Kolik toho jen musí vědět o pevnosti barona 
Zachariáše...!
Jakmile jste dorazili k chýši, bylo na první pohled 
jasné, že tu služebníci vládce zla již byli – dveře 
někdo vytrhl ze závěsů a po celé chýši jsou krvavé 
skvrny. Když jste to všechno spatřili, najednou 
se před vámi vynořily nestvůry... s prázdnými 
skleněnými lahvičkami? Co jen s nimi chtějí 
dělat? Bude lepší na to nečekat.

Krev hrdinů

Nestvůry
Goblini lučištníci. 1 volitelná skupina.

Příprava
Hrdinové rozmístí své figurky na políčka na mapě 
označená „X“.

Obě skupiny nestvůr můžeš libovolně rozdělit 
a rozmístit do Chýše, Potoka a na Hřbitov. Nemusíš je 
umisťovat společně.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Každý hrdina ztrácí svůj první tah (vládce zla tedy hraje 
jako první).

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Služebníci vládce zla se snaží získat krev hrdinů a poté 
s ní opustit mapu. Kdykoli nestvůra při útoku udělí 
hrdinovi na sousedícím políčku alespoň 1 , podařilo 
se jí získat krev tohoto hrdiny. Tento hrdina položí 
vedle figurky nebo pod figurku dané nestvůry svůj 
žeton hrdiny. Jakmile získá první nestvůra krev hrdiny, 
přečtěte nahlas následující:

S neskrývanou radostí zachytila nestvůra vaši krev do 
své skleněné lahvičky! Netušíte, k čemu nestvůry vaši 
krev potřebují, ale jste si jisti, že ať jde o cokoli, nebude 
se vám to líbit.

Každá nestvůra může přenášet pouze jednu lahvičku 
krve hrdinů. Pokud již nestvůra jednu lahvičku krve 
hrdinů má a získá další, musí se rozhodnout, jestli 
si ponechá původní žeton hrdiny nebo ho nahradí 
novým. Pokud je nestvůra, která nese krev hrdiny, 
poražena, vrací se její žeton hrdiny zpátky ke svému 
vlastníkovi.

Jako akci může nestvůra získat krev hrdiny 
z omráčeného hrdiny na sousedícím políčku. Na to 
není třeba žádný hod – povede se jí to automaticky. To 
se nepočítá jako jeden útok nestvůry za tah. 

Jakmile nestvůra nesoucí žeton hrdiny opustí mapu 
přes díly Vchod nebo Východ, vezme si vládce zla tento 
žeton hrdiny a položí ho před sebe. Nechá si však pouze 

jeden žeton od každého hrdiny – buď krev konkrétního 
hrdiny má nebo nemá. Tyto žetony budou důležité 
během střetnutí 2.

POSILY
Žádné.

Vítězství
Pokud nejsou na mapě žádné nestvůry a vládce zla 
nezískal vzorek krve od každého hrdiny, přečtěte nahlas 
následující:

Sice se vám podařilo odrazit útok vládce zla, ale nejste 
ani o krok blíže k nalezení jeho bývalého majordoma. 
Naštěstí po nestvůrách zůstala docela zřetelná stopa 
vedoucí k jejich brlohu. To by mohlo být dobré místo, 
kde začít další pátrání.

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!

Pokud vládce zla shromáždil vzorek krve od každého 
hrdiny (nestvůry s ním úspěšně utekly z mapy), 
přečtěte nahlas následující:

Jakmile poslední nestvůra utekla s vaší krví, byl jejich 
úkol patrně splněn. Nezbývá vám nic jiného, než je 
následovat do jejich brlohu – třeba tam bude bývalý 
majordomus barona Zachariáše...

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

Vc h o d Výc h o d

14A 
Hřb i tov

6A 
Poto k

13A 
Ch atrč
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Procházíte hlubokými jeskyněmi a po chvíli 
dojdete k precizně opracovaným kamenům. Ze zdi 
visí těžká šarlatová opona. Před ní stojí elegantně 
oblečená dáma. „Vítejte v mém budoáru,“ 
zašvitořila a zvedla těžkou zlatou číši. Jak se 
napila, všimli jste si, že pohár je naplněn krví – 
vaší krví?!
„Přicházíte ale pozdě, samozřejmě. Horác se již 
mění – brzy bude jako já. A vy zemřete!“
Měli byste si pospíšit, pokud chcete Horáce dostat 
ven živého!

Krev hrdinů

Nestvůry
Lady Eliza Farrow. Měnivci.

Příprava
Lady Eliza Farrow začíná v Hrobce na naznačeném 
políčku. Umísti měnivce do Laboratoře.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Na označené políčko polož žeton vesničana. To je 
Horác.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Horác se sám nemůže hýbat a ani nemůže být napaden. 
Jako akci ho může hrdina na sousedícím políčku 
zvednout (položte žeton Horáce pod figurku daného 
hrdiny) a přenášet ho.

Pokud se vládci zla podařilo shromáždit vzorek krve od 
každého hrdiny (má před sebou jeden žeton každého 
hrdiny), může lady Eliza Farrow přeměnit Horáce 
na upíra. Jednou za tah může lady Eliza Farrow jako 
akci provést test . Musí být ale přitom na políčku 
sousedícím s Horácem a Horác nesmí být právě nesen 
hrdinou. Pokud v testu uspěje, položí na Horáce 1 . 
Pokud neuspěje, nic se nestane. Jakmile má Horác na 
sobě 3 , stane se upírem a dobrodružství končí.

CHUŤ NA KREV
Kdykoli lady Eliza Farrow útočí, udělí navíc 2  
každému hrdinovi, jehož krev ochutnala – tedy těm 
hrdinům, jejichž žeton získal vládce zla ve střetnutí 1.

Jako akci může lady Eliza Farrow utržit 1  
a přesunout se na libovolné políčko na mapě, které 
sousedí s hrdinou, jehož krev ochutnala.

Pokud lady Eliza Farrow ochutnala krev alespoň tří 
hrdinů, může ve svém tahu provést 3 akce místo 
obvyklých dvou a až 2 akce můžou být útok (místo 
obvyklé jedné).

VÍCE KRVE
Lady Eliza Farrow se může napít krve hrdiny, jehož krev 
dosud neochutnala. To může provést jako akci, pokud 
stojí na sousedícím políčku vedle omráčeného hrdiny. 
Vládce zla si pak vezme 1 žeton tohoto hrdiny a hodí 1 
černou kostkou moci. Lady Eliza si vyléčí tolik , kolik    

 padlo na kostce.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 měnivce na Východ (přitom musí dodržet limit 
skupiny nestvůr).

Vítězství
Pokud je lady Eliza Farrow poražena, přečtěte nahlas 
následující:

„Znovu ne,“ zašeptala lady Eliza a poté se rozplynula 
v oblak rudé mlhy. Opar visí v nehybném vzduchu 
a cítíte z něj chlad a pach krve.

Pokud hrdinové odejdou z mapy přes Vchod a nesou 
přitom s sebou Horáce, přečtěte nahlas následující:

Jakmile se Horác ocitl na přímém slunečním světle, 
začal ječet v agónii. I když jste toho chudáka zahalili do 
těžkého pláště, třásl se a cukal i při sebemenším pohybu. 
Naštěstí se zdá, že vás lady Eliza ani její služebníci na 
světlo nepronásledují.
Když padla tma, cítil se Horác mnohem lépe, ale začal 
se chovat ještě podivněji. Zbledl a začal podivně šeptat. 
Odmítal veškeré jídlo i vodu, o lady Elize se zmiňoval 
jako o „své paní“ a každou chvíli propadal záchvatům 
zuřivosti, až jste ho museli spoutat. Jakmile ho spatřil 
baron Greigory, potřásl smutně hlavou. „Chudák 
stará,“ pronesl. „Co mu to jen Zachariáš provedl... Jen 
doufám, že zůstal dostatečně při smyslech, aby nám mohl 
pomoci.“

Zvítězili hrdinové!

Pokud lady Eliza Farrow přemění Horáce na upíra, 
přečtěte nahlas následující:

Lady Eliza přistoupila k bývalému Zachariášovu 
majordomovi a s úšklebkem odhalila své dlouhé bílé 
tesáky. Hladově je zabořila do jeho hrdla. Horác 
zasténal a slabě se zachvěl. Z tváří se mu začala vytrácet 
barva. Pak lady Eliza odstoupila a svými zuby si 
roztrhla zápěstí. Její oči zaplály a Horác se omámeně 
zvedl, když mu nabídla své krvácející zápěstí. Jakmile 
se jeho rty dotkly Eliziny krve, hltavě se jí napil, 
ztracen ve své žízni. Eliza se na vás zlomyslně zasmála 
a škodolibě pronesla: „Chcete se k nám také připojit? 
Bude mi potěšením – jste další na řadě.“

Zvítězil vládce zla!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získá každý hrdina navíc 1 
bod zkušenosti.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 2 body zkušenosti.

Vc h o d

Výc h o d

14B 
La b o rato ř

10B 
Ko b k a

La dy  El i z a  Fa rrow

Ho rác
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Nechala si vás zavolat knihovnice barona 
Greigoryho. „Nemohla jsem to přinést,“ začala 
omluvně, „ale nalezla jsem něco znepokojivého 
v poznámkách Thea... ehm, lorda Theodira. 
Baron Greigory je právě na kontrole hranic 
a já nemohu čekat, až se vrátí.“ Odkašlala si 
a srovnala si papíry. „Jde o tohle, nalezla jsem 
několik zmínek o soškách Dvojčat… „Jasně 
jste slyšeli, jak toto slovo zdůraznila. „A o tom, 
jak jsou spojeny se snovači stínů. Předpokládám, 
že stín je dračí lord Gryvorn a já, nechtěla 
jsem rušit, ale myslím, že podrobné informace 
byly v pokladnici lorda Theodira, ne? V té 
pokladnici, kterou lady Eliza vyplenila?“ 
Jakmile si nasadila brýle a přenesla se přes 
svou nervozitu, zbytek jejího vysvětlování byl už 
jasnější. Soška slunce a soška lebek leží hluboko 
v jeskyních Carthmountu. Působí ustavičně proti 
sobě, soška slunce spoutává „stíny“ a soška 
lebek narušuje tuto pečeť. Pečeť slábne a vy 
tak musíte navštívit sošky a z jistit, jak věci 
napravit.
A samozřejmě se zdá, že služebníci vládce zla 
mají opět náskok.

Dvojice sošek

Nestvůry
Ettini. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti ettiny do Doupěte ettinů. Zvol si jednoho 
ettina. To je Zak’a’Jak, který opatruje klíč (viz 
„Zamčené dveře“). 

Umísti volitelnou skupinu na Schodiště co nejblíže 
Východu. Zvol si jednu z nestvůr, která ponese sošku 
lebek – polož pod její figurku červený žeton cíle.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů. Unikátní 
žeton hledání je klíč. Tento klíč je stejný jako klíč, 
který opatruje Zak’a’Jak. Zamčené dveře lze otevřít 
libovolným z těchto klíčů.

Na naznačené místo na mapě polož lícem nahoru 
modrý žeton cíle. To je soška slunce.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
SOŠKY
Sošky jsou velice těžké. Nestvůra nesoucí sošku může 
provést ve svém tahu pouze jedinou akci pohyb nebo 
jako akci položit sošku na sousedící políčko. Jiné 
akce provádět nesmí. Jako akci může nestvůra sebrat 
sošku ze sousedícího políčka. Pokud to není její druhá 
akce, může jako druhou akci provést pouze pohyb 
nebo položit sošku. Pokud je nestvůra nesoucí sošku 
poražena, zůstane soška na jejím původním políčku 
(v případě velkých nestvůr vybere konkrétní políčko 
vládce zla).

Se soškou slunce nelze pohnout. Hrdina na sousedícím 
políčku ji může jako akci vzývat. Pokud to hrdina 
provede, podívejte se do kapitoly „Vítězství“.

ZAMČENÉ DVEŘE
Zamčené dveře vedoucí do Doupěte ettinů lze otevřít 
pouze poté, co hrdinové získají klíč (buď porazí 
Zak’a’Jaka nebo najdou unikátní žeton hledání). Poté 
může jakýkoli hrdina otevřít zamčené dveře jako 
obyčejně.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 nestvůru z volitelné skupiny na Vchod nebo Východ 
(přitom musí dodržet limit skupiny nestvůr).

Vítězství
Pokud hrdinové vzývají sošku slunce, přečtěte nahlas 
následující:

Skrz kamenný strop prorazil paprsek jasného slunečního 
světla a dopadl na zlatou sošku. Vznešený hlas 
zaburácel: „Přineste mi sluneční totem a toto světlo může 
zářit navěky!“ Zároveň se vám náhle v mysli objeví 
obraz totemu – přesně víte, kde ho hledat!

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!

Pokud nestvůra položí sošku slunce na jedno ze dvou 
označených políček za dílem Stoky, přečtěte nahlas 
následující:

Jeskyněmi se rozezněl monstrózní smích dvou vzájemně 
se proplétajících hlasů. „Naše moc byla obnovena, 
ubozí smrtelníci! Již brz y se po okolních zemích ozve 
hlas mocného Gryvorna! Přineste nám totem lebek!“ 
Zaslechli jste, jak se služebníci vládce zla rozeběhli za 
svým úkolem. Měli byste je pronásledovat a zastavit!

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!   

4B 
D oupě  e t t i n ů

Výc h o d

19B 
S c h o d i št ě

Vc h o d

21B 
Sto k y

S o š k a  s lu nc e

Kl í č

S o š k a  l e b e k
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Po šíleném úprku jste konečně dosáhli toto údolí 
v horách, ve kterém by se měly nacházet dva 
totemy: totem slunce a totem lebek. S trochou 
štěstí se vám podařilo najít totem lebek – ale ten 
zrovna nehledáte. Totem slunce je hlouběji v údolí 
v rukou lady Elizy Farrow. Vítr k vám zavál její 
melodický smích. „Co takhle obchod, hrdinové? Já 
vám dám totem slunce a vy mě dáte své bezcenné 
životy?“
Každý z vás tak má totem, který chce ten druhý. 
První z vás, kterému se podaří odejít z údolí se 
správným totemem a vrátit se s ním k soškám, 
zvítězí. Nenechte se přitom zmást podivným 
šepotem větru a kamenů v údolí.

Dvojice sošek

Nestvůry
Lady Eliza Farrow. Zombie. 1 volitelná skupina.

Příprava
Lady Eliza Farrow začíná na Říčním břehu na 
naznačeném políčku. Umísti zombie na Místo 
přepadení. Umísti volitelnou skupinu na Hřbitov.

Hrdinové mohou rozmístit své figurky na Jezírko.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Polož červený žeton cíle na Hřbitov na naznačené 
místo. To je totem slunce.

Polož modrý žeton cíle na Jezírko na naznačené místo. 
To je totem lebek.

Pokud vládce zla zvítězil ve střetnutí 1, každý hrdina 
ztrácí svůj první tah (vládce zla tedy hraje jako první).

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Jako akci může figurka zvednout totem ze sousedícího 
políčka (pokud ho nedrží nikdo jiný). Jako akci může 
figurka položit totem, který nese, na sousedící políčko.

Hrdinové mohou zvednout pouze totem slunce. 
Nestvůry mohou zvednout pouze totem lebek.

ŠEPTAJÍCÍ PŘÍZRAKY
Údolí obývají šeptající přízraky, které mohou oživit 
umírající nebo mrtvé. Každá poražená figurka se ihned 
odstraní z mapy. Následně si vyléčí veškeré  a odhodí 
veškerou  a vrátí se zpět na mapu podle následujících 
pravidel (v tomto střetnutí se na mapu neumisťují 
žetony poražených hrdinů).

Pokud jsou poraženi hrdinové, mohou na začátku svého 
dalšího tahu umístit své figurky na volné políčko na 
Blátivé stezce (nebo na nejbližší volné políčko).

Vládce zla umístí své poražené nestvůry na mapu podle 
pravidel v kapitole „Posily“ (viz níže).

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 nestvůru z každé své skupiny (platí i pro lady Elizu 
Farrow) na mapu (přitom musí dodržet limit skupin 
nestvůr). Lady Elizu Farrow a nestvůry z volitelné 
skupiny lze umístit na libovolné volné políčko ve 
Skalnaté soutěsce. Zombie lze umístit na libovolné 
volné políčko na Hřbitově.

Vítězství
Pokud hrdinové odejdou z mapy přes díl Vchod 
a nesou totem slunce, přečtěte nahlas následující:

Vyšplhali jste ven z údolí a zvedli totem slunce vysoko 
nad hlavu. Ze zapadajícího slunce vyšlehl paprsek 
světla a dopadl na vás. Služebníci vládce zla vám zuřivě 
dýchají na záda. Přirozeně se nebudete vyhřívat na 
slunci, protože musíte spěchat z pět k sošce slunce. 
Jakmile jste došli k sošce, postavili jste před ní totem. 
Místnost v tu chvíli naplnilo jasné, teplé světlo a ve vás 
se rozlil pocit míru a bez pečí. Všude bylo ticho, přesto 
jste ucítili, jak vás něco pradávného a laskavého ujistilo, 
že na světě ještě existuje naděje a dobro. Vaše z páteční 
cesta do Arhynnu pak proběhla v hřejivé a šťastné 
náladě.

Zvítězili hrdinové!

Pokud nestvůra odejde z mapy přes díl Východ a nese 
totem lebek, přečtěte nahlas následující:

Z horských svahů nad vámi se ozval pronikavý výkřik. 
Když jste vzhlédli, spatřili jste obrys lady Elizy: stála 
proti tmavnoucí obloze a nad hlavou držela totem 
lebek. Strašlivý hlas rozřízl vzduch kolem vás. „ČAS 
MÉHO ZNOVUZROZENÍ JE NA DOSAH! 
NIC DALŠÍHO UŽ MI NEBRÁNÍ. SVĚTLO 
ZAHYNE A VŠE SE UTOPÍ VE STÍNECH 
A OHNI.“
Jakmile strašlivý hlas zmlkl, z jistili jste, že klečíte 
na kolenou a krvácíte z nosu a uší. Elizu už nikde 
nevidíte.

Zvítězil vládce zla!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získá každý hrdina navíc 1 
bod zkušenosti.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 2 body zkušenosti.

Vc h o d
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14A 
h řb i tov

3A 
Ří č n í  b ře h

12A 
Jez í rko

5A 
Mí sto  přepa d e n í

2 8A 
B l át i vá 
st ez k a

1 5A 
Sk a lnatá  s ou t ě s k a

La dy  El i z a  Fa rrow

Tot em  l e b e k

Tot em  s lu nc e



34

Střetnutí  1

Byli jste na dohled od hradeb Arhynnu, když tu 
náhle před vás z oblohy přistál Belthir. „Buďte opět 
pozdraveni, smrtelníci. Už jednou jste mě porazili 
a za to vám patří mé uznaní. Ne, ne – své zbraně 
odložte. Pokud bych s vámi přišel bojovat, přivedl 
bych si ohromující přesilu a přepadl vás ze zálohy 
– vzhledem k vašim schopnostem by to mělo stačit.“ 
Složil na zádech svá křídla a poté ukázal na 
osvětlenou siluetu hory Surtur. „Zachariáš hledá na 
tamtom místě moc, ale kvůli tomu musí znesvětit 
něco, co chci udržet posvátné. Pokud zavrhnete 
myšlenku pomoci mi, pochopím to. Ale určitě chcete 
překazit cokoli, co chce vládce zla, že?“
Jeho závěr se zdá neprůstřelný. Na cestě k hoře 
Surtur se Belthir ukázal jako příjemný a užitečný 
společník. Dokáže poutavě vyprávět o svých bojích 
a kořisti, kterou získal v dračích válkách – „na 
obou stranách, heh!“ Jakmile jste dorazili k jeskyni 
pod horou Surtur, Belthir vám stručně vysvětlil, 
proti čemu stojíte. „Kolem našeho cíle je mnoho 
magických ochran a já věřím, že se Zachariášovi 
podařilo některé z nich obrátit proti nám. Podívejte 
se na runy plamenů na podlaze jeskyně – ty mohou 
zrušit bariéru a plamenné služebníky. Pokud mě 
dostanete skrz portál, použiju runy uvnitř, abych 
nás přiblížil k našemu skutečnému cíli... pokud 
budu ovšem ještě při vědomí.

Drak mění strany

Nestvůry
Jeskynní pavouci. 2 volitelné skupiny.

Belthir je také ve hře (avšak nikoliv pod kontrolou 
vládce zla – viz „Zvláštní pravidla“). Belthir nesmí nést 
žádnou relikvii.

PŘÍPRAVA
Umísti jeskynní pavouky do Hnízda pavouků. Umísti 
jednu volitelnou skupinu do Lávové jeskyně. Umísti 
druhou volitelnou skupinu do Knihovny. Pro skupinu 
v knihovně platí zvláštní pravidla (viz „Zvláštní pravidla“).

Belthir začíná na naznačeném políčku na Vchodu.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Polož 1 červený žeton cíle lícem nahoru do Lávové 
jeskyně na naznačené políčko. Polož 1 zelený žeton 
cíle lícem nahoru do Hnízda pavouků na naznačené 
políčko. Polož 1 modrý žeton cíle lícem nahoru do 
Knihovny na naznačené políčko.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Zamčené dveře představují mystickou bariéru – stěnu 
plamenů a nemohou být nikým za žádných okolností 
otevřeny.

Figurky nestvůr mohou volně přecházet lávu bez efektu 
– všechny nestvůry představují plamenné služebníky.

Pokud stojí libovolná figurka (hrdina nebo nestvůra) na 
červeném žetonu cíle, odstraňte zamčené dveře z mapy. 
Pokud se figurka pohne z žetonu pryč nebo je poražena, 
ihned vraťte dveře zpět na své místo na mapě.

Pokud stojí libovolná figurka (hrdina nebo nestvůra) 
na zeleném žetonu cíle, vládce zla nesmí na mapu 
umisťovat nové figurky nestvůr podle pravidel pro 
posily.

Pokud stojí libovolná figurka (hrdina nebo nestvůra) 
na modrém žetonu cíle, platí pro ni oba efekty – jak 
z červeného žetonu cíle, tak ze zeleného žetonu cíle.

Skupinu nestvůr umístěnou v Knihovně nelze 
aktivovat, dokud se poprvé figurka hrdiny nepostaví na 
jeden z žetonů cílů (nezáleží na tom, na který).

BELTHIR
V tomto střetnutí považujte Belthira za figurku hrdiny. 
Belthir se aktivuje každé kolo poté, co poslední hrdina 
dokončí svůj tah. Ovládá ho vždy hráč hrdinů, který 
odehrál jako poslední svůj tah. Při své aktivaci může 
Belthir provést jednu akci pohyb a jednu jinou akci 
(která není pohyb). Belthir se neaktivuje v tahu vládce 
zla a vládce zla ho nemůže nijak ovládat (kromě efektů 
karty „Pečeť temnot“ a podobných).

Ve svém tahu může hrdina utratit jednu ze svých akcí, 
aby ihned umožnil Belthirovi provést útok. Každý 
hrdina toto může provést pouze jednou za tah.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 nestvůru z volitelné skupiny, která byla umístěna na 
začátku do Knihovny, na Východ (přitom musí dodržet 
limit skupiny nestvůr).

Na konci každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 jeskynního pavouka a 1 nestvůru z druhé volitelné 
skupiny na políčka s lávou v Lávové jeskyni (velké 
nestvůry musí stát alespoň na jednom lávovém políčku). 
Tyto nestvůry mohou ihned poté provést akci pohyb.

Jakmile se toto poprvé stane, přečtěte nahlas následující:

Z bublající lávy se s praskáním vynoří končetina 
nestvůry. Postava s nehybnýma očima vystoupí z lávy a na 
dálku z ní sálá neuvěřitelné horko. To musí být jeden 
z plamenných služebníků.

Všechny tyto posily musí dodržet limit skupiny nestvůr.

Vítězství
Pokud Belthir odejde z mapy přes díl Východ, přečtěte 
nahlas následující:

„Aha, tady to je!“ Hlas dračího z plozence se rozlehl 
jeskyněmi. „Nyní jen...“ Jeho hlas se změnil v nezřetelné 
mumlání. Uvědomili jste si, že Belthir mluví sám k sobě. 
Poté celá zadní stěna uprostřed pukla a otevřela se 
a jeskyni zaplavilo jasné světlo. Prasklina se zvětšila 
a nyní udiveně hledíte na údolí ukryté mezi strmými 
svahy hory Surtur. „Jen pojďte, hrdinové,“ pronesl Belthir. 
„Hrob mého bratra čeká.“

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!

Pokud je Belthir poražen, přečtěte nahlas následující:

Belthir zakašlal, sevřel si svá zranění a poklesl na koleno. 
„Ne!“ zasípal. „Nesmí mne znovu  porazit.“ Poté se 
zařváním vyrazil proti nepřátelům a svou halapartnou 
si prosekával cestu ke svému cíli. Těžkopádně se potácel 
k řadě svítících run a začal s nimi hýbat. Náhle se zadní 
stěna jeskyně otevřela a odhalila ukryté údolí. Belthir 
ukázal dopředu a, potlačuje bolest, procedil mezi zuby: 
„Touto cestou. Hrob mého bratra. Nezklamte mě.“

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!
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„V tomto údolí leží kosti mého bratra,“ pronesl 
Belthir. „Já nemohu jít dál – snažím se to přemoci 
– ale nemohu tam vstoupit.“ Belthir odvrátil 
zrak. „Smrtelník Zachariáš si myslí, že mu 
lebka mého bratra přinese moc. Může mít pravdu, 
ale pro mě je ta cena moc vysoká. Zabijte všechny 
jeho hanebné služebníky dříve, než uniknou 
s lebkou mého bratra.“

Drak mění strany

Nestvůry
Belthir. 3 volitelné skupiny. Belthir může v tomto 
střetnutí nést relikvii pouze v případě, že ve střetnutí 1 
zvítězil vládce zla.

Příprava
Umísti jednu volitelnou skupinu na Vodopád. Umísti 
druhou volitelnou skupinu na Říční břeh. Umísti třetí 
volitelnou skupinu na Místo přepadení. Belthir se na 
mapu během přípravy neumisťuje.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Polož 1 červený žeton cíle lícem nahoru na naznačené 
místo. To je dračí lebka.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Nestvůry mohou jako akci sebrat ze sousedícího políčka 
dračí lebku – její žeton pak umístěte pod figurku 
nestvůry. Jako akci mohou nestvůry dračí lebku, kterou 
nesou, položit na sousedící políčko. Pokud je nestvůra 
nesoucí dračí lebku poražena, zůstane dračí lebka 
na jejím políčku (v případě velkých nestvůr vybere 
pole vládce zla). Pokud nestvůra nese dračí lebku, její 
rychlost se sníží na 3.

POSILY
Pokud ve střetnutí 1 zvítězil vládce zla, přečtěte na 
začátku jeho druhého tahu nahlas následující:

Zaslechli jste přerývavé dýchání... a poté do údolí 
sestoupil Belthir a sklonil svou hlavu. „Moc mě to mrzí, 
hrdinové,“ pronesl. „Vážně mě to mrzí. On je ale příliš 
silný.“ Poté pozvedl svou halapartnu a připravil se 
k útoku na vás!

Polož Belthira na Vchod. Patří nyní mezi tvé nestvůry 
a aktivuje se podle běžných pravidel.

Pokud je Belthir poražen, přečtěte nahlas následující:

Belthir padl na zem a zalapal po dechu. „Nech mě 
zemřít,“ zasípal. „Prosím... nech mě zemřít.“

Vítězství
Pokud je poražena poslední nestvůra, přečtěte nahlas 
následující:

Tak to by bylo. Do údolí se vrátil klid a ticho a dračí 
lebka odpočívá dál na místě, kam patří. Na chvíli jste 
se zastavili u mohutných zčernalých kostí na dračím 
hrobě a setrvali zde v uctivém tichu před tím mohutným 
a majestátním stvořením. Naplnil vás pocit hrdosti – ať 
už se stalo cokoli, dnes jste vykonali dobrý čin.

Zvítězili hrdinové!

Pokud nestvůra odejde z mapy přes Vchod a nese 
přitom dračí lebku, přečtěte nahlas následující:

„Ne!“ zařval Belthir. „Nikdy se neosvobodím z područí 
toho proklatého smrtelníka! Proklínám vás, hrdinové, 
ať shoříte a vaše města s vámi!“ Poté Belthir mocně 
zamával křídly a zmizel na obloze směrem k severu... 
k Zachariášovu území.

Zvítězil vládce zla!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získá každý hrdina navíc 1 
bod zkušenosti.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 2 body zkušenosti.
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Ustoupili jste z pět se svými zbraněmi v rukou, ale 
stále jste mysleli na to, že tohle vše je Greigoryho 
chyba. „No, samozřejmě to asi bude past,“ řekl 
vám Greigory s pokrčením ramen. „Ale také je to 
šance, jak vyčenichat ty nejbližší od Zachariáše, 
že?“ Tak jste si tedy sbalili věci a vyrazili na 
strmé svahy hory Surtur pronásledovat Belthira, 
dračího z plozence.
Přirozeně jste čekali past. Nečekali jste ale tuhle 
šílenou nadpřirozenou arénu, ve které jste se ocitli.
„Vítejte!“ zaburácel hlas znějící napůl jako 
pouťový vyvolávač a napůl jako prastarý 
bůh. „Prokažte svou cenu porážkou ostatních 
bojovníků a já vám dovolím pokračovat do 
finálního kola šampiónů! Síla! Čest! KREV!“ 
Pak se objevila horda nestvůr a jejich řev rozechvěl 
vzduch. Za těmito nestvůrami jste spatřili další, 
které nesly cosi jako medaili turnaje – to musí být 
bojovníci, o kterých vám hlas řekl, že je musíte 
porazit. „Do zbraně!“ zařval hlas a boj započal!

Drak povstává

Nestvůry
1 volitelná skupina za každého hrdinu ve hře. Pokud 
skupina neobsahuje žádného lorda nestvůr, povyšte 
jednu běžnou nestvůru na lorda.

PŘÍPRAVA
Hrdinové rozmístí své figurky do centrální místnosti na 
políčka označená červeným „X“.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Rozmístí po jedné volitelné skupině do Knihovny, 
Relikviáře, Hnízda pavouků a Laboratoře. Pokud je ve 
hře méně hrdinů než 4, umísti volitelné skupiny jen na 
ty díly, na kterých jsou žetony hledání.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Na konci každého svého tahu si vládce zla položí před 
sebe 1 žeton únavy. Pokud má vládce zla před sebou 8 
žetonů únavy, střetnutí končí – viz „Vítězství“.

Za každého poraženého lorda nestvůr získají hrdinové 1 
červený žeton cíle.

Za každého poraženého hrdinu získá vládce zla 1 
modrý žeton cíle.

Hrdinové i vládce zla si schovají své získané žetony cílů 
do střetnutí 2 (bez ohledu na to, kdo zvítězí).

VLNY NESTVŮR
Skupiny nestvůr nelze aktivovat ani na ně hrát karty 
a efekty, dokud nejsou poprvé otevřeny dveře vedoucí 
do jejich místnosti. Na začátku každého svého tahu 
může vládce zla otevřít jedny libovolné dveře na mapě 
zdarma. Hrdinové mohou otevřít dveře jako obyčejně.

POSILY
Žádné.

Vítězství
Pokud hrdinové získají tolik červených žetonů cílů, 
kolik je ve hře hrdinů, přečtěte nahlas následující:

„Bojujete dobře, smrtelníci,“ zaburácel neviditelný 
řečník hromovým hlasem uznání. Posbírali jste své 
trofeje z padlých nepřátel a podrželi je nad hlavou – dav 
začal řvát ještě hlasitěji! „Připravte se na finální kolo 
šampiónů!“

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!

Pokud vládce zla získá tolik modrých žetonů cílů, kolik 
je ve hře hrdinů, přečtěte nahlas následující:

„Velmi ubohý výkon,“ zaburácel hlas, „ale copak se 
dalo čekat něco jiného od hrstky smrtelníků?“ Aréna 
se začala třást, ze stropu se začal sypat prach a drobné 
kamínky. „Pokud chcete zůstat naživu, měli byste si 
vést ve finálním kole šampiónů lépe!“

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

Pokud má vládce zla před sebou 8 žetonů únavy, 
přečtěte nahlas následující:

Náhle se hlasitě rozezněl velký zvon. Silný hlas 
zklamaně zahřměl: „Příliš pomalu! Čas vypršel. 
Musíme ale mít vítěze!“ Bouřící hlas působí hladově 
a zklamaně, spíše jako divoké zvíře než jako skrytý 
pozorovatel.

Střetnutí 1 skončilo nerozhodně. Nikdo nezvítězil.
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Postoupili jste hlouběji do pohoří a hledali cestu 
pryč. Náhle jste narazili na Belthira, který na 
vás čekal. „Ha!“ vykřikl. „Dobře, že jste to 
dokázali. Jak vidím, opustili jste arénu. Takže 
jste šampióni. Mí bratři zde byli uvězněni nevím 
jak dlouho, stále čekali na svou šanci a my 
jsme jim ji konečně dali.“ Belthir zvedl svou 
halapartnu a roztáhl svá křídla. „Nyní nám 
stačí získat všechny trofeje a jít. Nic nemůže být 
jednodušší!“

Drak povstává

Nestvůry
Belthir. Stínoví draci. 1 volitelná skupina.

Příprava
Belthir začíná v Mučírně na naznačeném políčku. 
Umísti stínové draky do Dračího doupěte. Umísti 
volitelnou skupinu do Hnízda pavouků.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Hrdinové i vládce zla si ponechají žetony cílů, které 
získali ve střetnutí 1. Budou důležité v průběhu tohoto 
střetnutí.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Belthir má o 2 vyšší zdraví za každý modrý žeton cíle, 
který vládce zla získal.

Hráč hrdiny může kdykoli odhodit 1 červený žeton 
cíle, který hrdinové získali v předchozím střetnutí, 
a opakovat hod jednou libovolnou kostkou. Pokaždé, 
když je hrdina poražen, odhodí hráči hrdinů 1 svůj 
červený žeton cíle. Pokud hrdinové nemají žádný 
červený žeton cíle, Belthir má možnost utéct a vládce 
zla může v tomto střetnutí zvítězit.

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 nestvůru z volitelné skupiny na Vchod (přitom musí 
dodržet limit skupiny nestvůr).

Vítězství
Pokud hrdinové porazí Belthira, přečtěte nahlas 
následující:

Jakmile Belthir padl, řev davů zaplnil vaše uši a jeskyně 
okolo vás se začala ztrácet. Po chvíli jste z jistili, že 
stojíte na svahu hory Surtur. Řev davu je pryč, místo něj 
hvízdá vítr a šumí listí na malých stromcích a keřích 
na okolních kamenitých svazích. Když se rozhlédnete, 
všimnete si, že máte na krku zlaté přívěsky s vyraženým 
znepokojivým symbolem. Po vašich nepřátelích není ani 
vidu, ani slechu.

Zvítězili hrdinové!

Pokud Belthir opustí mapu přes díl Vchod, přečtěte 
nahlas následující:

„Ano!“ zakřičí Belthir a spolu se svými „bratry“ se 
prodere na denní světlo. „Den draků se blíží, ubozí 
smrtelníci! Nic nás už nezastaví!“

Zvítězil vládce zla!

Odměny
Každý hráč, bez ohledu na to, zda zvítězil nebo prohrál, 
získá 1 bod zkušenosti. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc 25 zlaťáků za 
každého hrdinu ve hře.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušenosti.
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Jakmile jste dorazili z pět do Arhynnu, přiřítil se za 
vámi jako velká voda baron Greigory. „Bozi, pomozte 
nám, přátelé... Zachariášovo vojsko zaútočilo podél 
celých hranic. Jeho odporná magie plní vzduch. Muži 
i nestvůry umírají po desítkách.“ Starý baron pozvedl 
svůj meč, na kterém jste si všimli starých skvrn od 
krve. „Bozi, pomozte nám,“ pronesl znovu. „Takhle 
jsem se necítil už desetiletí!“
Zařinčela zbroj a znovu se k vám připojil baron 
Greigory. „Už nejsem tak mladý jako dříve, ale válka 
je hra, kterou znám velmi dobře. Moji muži... moji 
rytíři... můžeme zastavit Zachariáše na tak dlouho, 
než se ostatní baroni proberou a dorazí nám na pomoc. 
Vaše pomoc by se také hodila. Nejsou to Zachariášovi 
vojáci, čeho se nejvíc bojím, ale jeho magie.“ Společně jste 
se zahleděli na východní oblohu. V černém mraku nad 
ležením barona Zachariáše zuřivě pulzovala červená 
světla. „Je schopen všeho. A já ještě nikdy neviděl 
tak mocného čaroděje, jako je Zachariáš... až do této 
chvíle.“ Greigory potřásl hlavou, jako kdyby se chtěl 
zbavit ošklivých vzpomínek. „Už jste toho vykonali 
mnoho, přátelé, ale musím vás požádat ještě o jednu 
laskavost. Vypravte se do hradu Talonu a ukončete 
jednou provždy to zlo, které páchá Zachariáš.“
Nedlouho poté jste již stáli před hlavním stanem 
barona Zachariáše – mocným hradem Talonem. Zdálo 
se, že masivní budova z černého kamene je opuštěna 
a neobývána. Brána byla otevřena a dovnitř jste prošli 
bez jakýchkoli potíží. Nádvoří hradu bylo zaplněno 
mrtvými – obyvateli Carthbridge, kteří neúspěšně 
vzdorovali šílenství vládce zla.
Před hlavní hradní tvrzí jste spatřili Spliga, 
samozvaného krále všech goblinů, jak se prochází 
po cimbuří. „Jdete pozdě,“ zasmál se škodolibě. 
„Služebníci mého pána už shromáždili všechny 
ingredience potřebné k provedení rituálu. Do hradní 
tvrze se nikdy nedostanete, alespoň dokud budu mít 
klíč od ní jen já!“ Poté goblin vytáhl velký železný 
klíč. Ukázal na mohutné zavřené dveře před vámi 
a zasmál se.
Stačilo však, aby největší silák z vaší výpravy do 
dveří dvakrát kopl – dveře se vyvrátily z pantů a cesta 
dovnitř byla volná. Splig se rázem přestal smát, otočil 
se a zařval: „Do zbraně! Do zbraně, vy ničemná 
chátro! Jsou tady!“ Nyní se musíte připravit na 
konečné střetnutí s vládcem zla a zničit po cestě veškeré 
ingredience potřebné k rituálu.

Střetnutí  1

Osvobození Gryvorna

Nestvůry
Sir Alric Farrow vybavený relikvií „Čepel soumraku“. 
Belthir. Splig.

Pokud hrdinové zvítězili v dobrodružství II. aktu „Čepel 
úsvitu“ nebo „Znesvěcená hrobka“, sir Alric Farrow 
v tomto střetnutí není. Místo toho ho vládce zla nahradí 
1 libovolnou skupinou nestvůr dle své volby.

Pokud hrdinové zvítězili v dobrodružství II. aktu „Drak 
mění strany“ nebo „Drak povstává“, Belthir v tomto 
střetnutí není. Místo toho ho vládce zla nahradí 1 
libovolnou skupinou nestvůr dle své volby.

Příprava
Splig začíná v Hrobce na naznačeném políčku. Sir Alric 
Farrow začíná ve Zbrojnici na naznačeném políčku. 
Pokud není ve hře, umísti do Zbrojnice vybranou 
náhradní skupinu nestvůr. Belthir začíná ve Zbrojnici 
na naznačeném políčku. Pokud není ve hře, umísti do 
Zbrojnice vybranou náhradní skupinu nestvůr.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Rozmísti na naznačená políčka na mapě lícem nahoru 3 
červené žetony cílů. To jsou ingredience pro rituál.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Všechny dveře v tomto střetnutí jsou pro hrdiny 
zamčeny. Splig, jako majordomus hradu Talon, má 
univerzální klíč. Splig a všechny ostatní nestvůry mohou 
tyto zamčené dveře otevírat a zavírat jako obyčejně.

Pokud provede hrdina akci otevření dveří na zamčené 
dveře, musí dle své volby provést test  (aby dveře vyrazil) 
nebo  (aby vypáčil zámek). Pokud uspěje, dveře se 
otevřou jako obyčejně. Pokud neuspěje, nic se nestane. 
Dveře lze vždy znovu zavřít jako obyčejně (a poté musí být 
znovu vyraženy nebo se musí znovu vypáčit zámek). 

Je-li Splig poražen, přečtěte nahlas následující:

„Počkat, počkat, počkat!“ zaječel Splig a zvedl ruce. 
„Neubližujte mi! Podívejte, tady je univerzální klíč! 
Můžu vám ho dát…“ Splig vyhodil klíč do vzduchu, 
přitom využil vaší chvilkové ztráty pozornosti a zmizel 
rychlostí, jakou jste u tak statného goblina nečekali. 
Chytili jste klíč a nechali jste goblina běžet – není to váš 
skutečný cíl.

Hrdinové mohou nyní otevírat zamčené dveře jako 
obyčejně (nemusí je vyrážet ani páčit zámky).

ŽETONY HLEDÁNÍ
Libovolný velitel může jako akci zničit žeton hledání na 
sousedícím políčku. Zničený žeton hledání se odstraní 
z mapy.

INGREDIENCE PRO RITUÁL
Žetony cílů představují v tomto střetnutí ingredience, 
které potřebuje Zachariáš k provedení rituálu. Vládce 
zla je musí odnést z mapy, kdežto hrdinové se je 
snaží zničit. Hrdina může jako akci zničit žeton cíle 
na sousedícím políčku (pokud ho nikdo nenese) 
a odstranit ho z mapy. Jakákoli nestvůra nesoucí žeton 
cíle s ním může opustit mapu.

Pokud nestvůra opustí mapu přes díl Vchod nebo 
Východ a nese přitom žeton cíle, vládce zla si tento 
žeton cíle vezme a položí ho před sebe. Nestvůry, které 
tímto způsobem opustí mapu, umístí vládce zla ve svém 
příštím tahu na díl Vchod.

POSILY
Žádné.

Vítězství
Pokud na mapě nejsou žádné žetony cílů nebo jsou 
všechny nestvůry poraženy, přečtěte nahlas následující:

Najednou jste zjistili, že jste sami – všichni 
služebníci zloducha byli poraženi nebo se stáhli. 
Nečekaně se však ozval hromový hlas ve vaší mysli: 
„Probouzím se.“ Měli byste si pospíšit...

Pokračujte do střetnutí 2.

Finále  1
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Jak jste postupovali níže, zaslechli jste hluboko 
pod sebou ozvěnu zvuku z trůnního sálu barona 
Zachariáše... ozvěnu dýchání jakési obrovské 
nestvůry.
Když jste přišli blíž, tak jste ho spatřili – draka 
většího, než jste kdy dříve viděli, s šupinami černými 
jako půlnoc. Zdá se, že nestvůra světélkuje jako 
rozpálené uhlí a vysílá záření skrz své inkoustově 
černé šupiny. Když otevře oči, svítí jí jako svíčky.
Pak před vás předstoupil Zachariáš. „No. Tak 
k tomu nakonec došlo. Vyhráli jste, hrdinové. 
Rituál – víte, že jsem se chtěl stát králem. Nekrvavé 
převzetí moci – dobře, kromě vaší krve, ale co ta 
znamená proti celé téhle velkolepé věci? A nyní... 
podívejte se, co jste mě donutili udělat!“ Baron se 
letmo ohlédl přes rameno na mohutného draka, 
který se za ním snažil zvednout na nohy. Zdá se to 
být těžké probuzení po stovkách let dlouhé dřímoty, 
kdy nestvůra nevládla svým tělem. „Nyní tedy 
mohu vypustit svého dračího pána na místní barony 
a uchvátit trůn silou! Gryvorne, zabij je všechny!“
Finální bitva právě začíná. Přemožte Gryvorna 
a zachráníte Terrinoth. Pokud neuspějete, všichni, 
kdo vás znají, do roka zemřou.

Střetnutí  2

Osvobození Gryvorna

Nestvůry
Baron Zachariáš. 1 lord stínových draků – to je dračí 
pán Gryvorn. Jeho zvláštní schopnosti jsou popsány 
dále. Taktéž má schopnosti popsané na své kartě 
nestvůry (stín a ohnivý dech). Pokud má vládce zla 
relikvii „Runa stínů“, vrátí ji do krabice a položí před 
sebe 1 žeton cíle (runa byla použita v rituálu k uvolnění 
Gryvorna).

Příprava
Umísti barona Zachariáše a Gryvorna do Trůnního sálu 
na naznačená místa na mapě.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Ponechej si žetony cílů získané ve střetnutí 1. Ty určí 
zdraví Gryvorna.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Pokud je na konci tahu vládce zla baron Zachariáš ve 
vzdálenosti do 3 políček od Gryvorna, může vládce zla 
přečíst nahlas následující:

„To stačí,“ zařval Gryvorn a otočil se na Zachariáše. 
„Už mi nejsi dál k užitku. Posloužíš mi tedy 
ještě naposledy.“ Drak popošel a otevřel své strašlivé 
čelisti.
„Ne,“ zaječel Zachariáš. „Ne, ty sloužíš mně! Musíš 
mě poslouchat! Jsem tvůj pán! Néééééé!“
Gryvorn jednou otevřel tlamu a spolkl Zachariáše. Poté 
se otočil a soustředil se opět na vás.

Odstraň barona Zachariáše z mapy. Gryvorn si vyléčí  
3  za každého hrdinu ve hře. 

Dračí lord  
Gryvorn

Zdraví: 20* Rychlost: 4 
Obrana:   Útok:    
Stín Proražení 2 
Dlouhý dosah Strašlivá síla 
Neuvěřitelné zdraví  : Ohnivý dech  

: +2  : +5  
Proražení X: útok s efektem proražení 
ignoruje až X  při obraně.
Dlouhý dosah: tato nestvůra může útočit 
na políčka až ve vzdálenosti 2.
Strašlivá síla: po tahu každého hrdiny může 
vládce zla odhodit jeden ze svých žetonů 
cílů, aby aktivoval Gryvorna a provedl s ním 
1 akci. Tato akce může být i útok, pokud 
má Gryvorn ve výhledu nějaký vhodný cíl 
(Gryvorn se stále aktivuje také v tahu vládce 
zla podle běžných pravidel).
Neuvěřitelné zdraví: za každý žeton cíle, 
který má na začátku tohoto střetnutí 
vládce zla, má Gryvorn zvýšené zdraví 
o dvojnásobek počtu hrdinů ve hře.
 

Finále  1

POSLEDNÍ ŠANCE
Pokud je hrdina poražen, je zabit a definitivně vypadává 
ze hry. Toto je finální bitva!

POSILY
Žádné.

Vítězství
Pokud je Gryvorn poražen, přečtěte nahlas následující:

Drak zařval bolestí a překvapením. „Žádný smrtelník 
mě nemůže porazit!“ zařičel. „Jsem nejmocnějším 
z dračích pánů! Můj čas přišel!“ Gryvorn padal a svým 
ocasem a křídly bil kolem sebe. „Nemohu... být...“ 
Dračí slova přešla v neartikulovaný, stále silnější řev. 
Nestvůra přitom zářila stále jasněji a intenzivněji, 
jako kdyby se její vnitřní zdroj tepla dostal mimo její 
kontrolu. Otočili jste se a vyrazili pryč. Když drak 
vybuchl v ohromnou kouli ohně, utrpěli jste jen lehké 
popáleniny.
Hrad Talon takové štěstí neměl. Uvažujete, zda jeho 
ruiny vůbec někdy přestanou hořet a zda někdo tento 
požár přežil.

V celé kampani zvítězili hrdinové!

Pokud byli všichni hrdinové poraženi, přečtěte nahlas 
následující:

Hrad Talon se začal třást, poté vybuchl a rozhodil do 
okolní noci množství černého kamene. V jeho nitru 
zaplál mohutný oheň, který poté přeskočil na oblohu 
a brzy to vypadalo, jako kdyby z černého mraku na 
obloze začal na baronství pršet oheň.
Gryvorn znovu povstal a na Terrinoth přišla nová doba 
temnot...

V celé kampani zvítězil vládce zla!

Odměny
Toto je poslední dobrodružství. Jeho vítěz se stane 
vítězem celé kampaně.

Vc h o d
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Baron Greigory byl zachmuřenější a vážnější 
než kdykoli dříve. „Tedy, očekávali jsme 
to a připravovali se na to, ale nestačí to. 
Zachariášova armáda udeřila podél celé naší 
hranice. Moji muži se drží, ale nečekali 
souběžně také útok zezadu...“
Starý baron se na schodech zastavil, aby popadl 
dech. Vypadá to, že se nemůže rozčilovat a jít 
do schodů současně. „Vyslal jsem rychlé jezdce 
ke všem ostatním baronům a do Archautu. 
Starý muž a zatracení hlupáci... než se to 
dozví, bude příliš pozdě pro Rhynn i pro mě. 
A příliš pozdě i pro Terrinoth.“ Baron Greigory 
pokračoval v chůzi po schodech a vedl vás na 
vrchol Velké věže Arhynnu, ze které se dá 
pohlédnout na pole a vesnice jeho baronství. 
Výhled je úchvatný. V dálce spatříte kouř 
a plameny ze Zachariášova dobývání. „Chce se 
stát králem. Neměli jsme žádného krále od času 
Daqana. Myslím si však, že Zachariáš nevěří 
na kletbu prázdného trůnu. Aha, támhle jsou.“ 
Sledovali jste pohled starého muže a spatřili jste 
několik zvětšujících se skvrn na obloze. Jak se 
přiblížili, uviděli jste několik velkých ptáků se 
zlatým peřím – rochů – nesoucích sedla s jezdci 
v livrejích.
„Rochové barona Hadriana vás odnesou přes 
pohoří Carthmount až k hradu Talon, který 
leží za ním. Určitě víte, co máte dělat, přátelé,“ 
dodal Greigory. „Jen si přeji, abych mohl jít 
s vámi.“
Nedlouho poté jste již stáli před hlavním 
stanem barona Zachariáše – mocným hradem 
Talonem. Brána byla otevřena a dovnitř jste 
prošli bez jakýchkoli potíží. Nádvoří hradu bylo 
zaplněno mrtvými – obyvateli Carthbridge, kteří 
neúspěšně vzdorovali muži, jenž se chtěl stát 
králem. Šli jste dále a vstoupili jste do hradní 
tvrze. Z kuchyně se vynořil Splig, král všech 
goblinů, a okusoval maso z jehněčí kýty. Slastně 
se přitom usmíval. Druhou rukou točil kolem 
jednoho prstu korunu z černého železa. Když vás 
spatřil, zběsile vyštěkl.
„Asi bude lepší vzít je k veliteli,“ zamručel 
Splig. „Do zbraně! Zabijte tyto vetřelce!“ Tvrz 
náhle ožila a ze všech dveří se začaly hrnout 
nestvůry. Lov začal!

Střetnutí  1

Muž, jenž se chtěl stát králem
Finále 2

Nestvůry
Sir Alric Farrow vybavený relikvií „Čepel soumraku“. 
Belthir. Splig. 1 volitelná skupina (jakákoli, ignorujte 
symboly výskytu nestvůr).

Pokud hrdinové zvítězili v dobrodružství II. aktu 
„Čepel úsvitu“ nebo „Znesvěcená hrobka“, sir Alric 
Farrow v tomto střetnutí není. Místo toho ho vládce zla 
nahradí skupinou zombií.

Pokud hrdinové zvítězili v dobrodružství II. aktu „Drak 
mění strany“ nebo „Drak povstává“, Belthir v tomto 
střetnutí není. Místo toho ho vládce zla nahradí 
skupinou goblinů lučištníků.

Příprava
Splig začíná na Chodbě na naznačeném políčku. 
Sir Alric Farrow začíná ve Zbrojnici na naznačeném 
políčku. Pokud není ve hře, umísti zombie ve 
Zbrojnici. Belthir začíná v Relikviáři na naznačeném 
políčku. Pokud není ve hře, umísti gobliny lučištníky 

do Relikviáře. Volitelná skupina se na mapu během 
přípravy neumisťuje.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Každý hrdina ztrácí svůj první tah (vládce zla tedy hraje 
jako první).

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Dveře v tomto střetnutí nelze otevírat nebo zavírat 
běžným způsobem. Splig má univerzální klíč a může 
dveře otevírat i zavírat. Jakmile uteče, může za sebou 
zavírat a zamykat dveře, takže ho hrdinové nemohou 
následovat. Jako akci může Splig zavřít a zamknout 
dveře na sousedícím políčku.

Pokud provede hrdina akci otevření dveří na zamčené 
dveře, musí dle své volby provést test  (aby dveře 
vyrazil) nebo  (aby vypáčil zámek). 
Pokud uspěje, dveře se otevřou 
jako obyčejně. Pokud neuspěje, nic 
se nestane.

POSILY
Na začátku každého svého tahu 
může vládce zla umístit 1 nestvůru 
z volitelné skupiny na Vchod 
(přitom musí dodržet limit skupiny 
nestvůr). 

Vítězství
Pokud je Splig poražen, přečtěte 
nahlas následující:

S řevem a sípěním padl Splig 
k zemi. Jeho koruna zachřestila 
a odkutálela se k vašim nohám. 
Ze dveří a průchodů se s křikem 
vyhrnuli další služebníci vládce 
zla – vypadá to že máte jedinou 
možnost – jít dolů. Sebrali jste 
železnou korunu a šli dál.

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové!

Pokud Splig opustí mapu přes díl 
Východ, přečtěte nahlas následující:

„Můj pane, přicházím!“ vykřikl 
Splig a svižně se vydal dál do 
hloubi hradu. „Mám tvou korunu. 
Společně zničíme ty vlezlé...“ Pak 
se ozval hlasitý zvuk „BOING“ 
a chřestění. Železná koruna 
se začala kutálet po kamenné 
podlaze.
Ticho pak prořízl Zachariášův 
hlas: „Jen pojď, pojď, příteli. 
Přicházíš právě včas na mou... 
korunovaci.“

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

19B 
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9B 
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2 8B 
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3B 
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Jakmile jste prošli vnější hradní tvrzí, dostali jste 
se do trůnního sálu Zachariáše. Před sebou jste 
spatřili barona sedícího na trůnu, obklopeného 
svými nejbližšími služebníky. Vypadá... honosně.
„Přicházíte příliš pozdě,“ zasmál se. „Již jsem 
dokončil svůj rituál.“ Baron povstal a vykročil. 
Jeho plášť se přitom majestátně zavlnil. Každý 
jeho pohyb a každé jeho slovo přetéká vznešeností 
a probouzí úctu. „Mám nárok na královský 
trůn. Jsem král – jsem váš král! A vy přede 
mnou pokleknete!“ Jeho slova se vám vypalují 
do mysli a musíte silně stisknout zuby, abyste 
odolali touze pokleknout. Jelikož byl rituál 
dokončen, máte jedinou možnost ho zastavit dříve, 
než celý Terrinoth padne pod jeho vládu.

Střetnutí  2

Muž, jenž se chtěl stát králem
Finále 2

Nestvůry
Baron Zachariáš. Lord Merick Farrow. Lady Eliza 
Farrow. Zombie. 1 volitelná skupina (jakákoli, 
ignorujte symboly výskytu nestvůr).

Pokud hrdinové zvítězili v dobrodružství II. aktu 
„Vytrvalost živlů“ nebo „Rituál stínů“, lord Merick 
Farrow v tomto střetnutí není.

Pokud hrdinové zvítězili v dobrodružství II. aktu 
„Krev hrdinů“ nebo „Dvojice sošek“, lady Eliza Farrow 
v tomto střetnutí není.

Příprava
Baron Zachariáš, lord Merick Farrow (pokud je ve 
hře) a lady Eliza Farrow (pokud je ve hře) začínají 
v Trůnním sále na naznačených políčkách.

Umísti zombie do Ruin. Umísti volitelnou skupinu do 
Trůnního sálu.

Rozlož žetony hledání dle počtu hrdinů.

Prohledej balíček karet vládce zla, odhazovací balíček, 
karty ve své ruce a karty v krabici a najdi kartu vládce 
zla „Pečeť temnot“. Polož ji vedle karty velitele barona 
Zachariáše. Pokud jsi tuto kartu vzal ze své ruky, 
z dobíracího balíčku nebo odhazovací hromádky, 
nahraď ji základní kartou vládce zla (s cenou 0 
zkušeností) z krabice dle své volby. V každém případě 
zamíchej svou odhazovací hromádku do svého balíčku.

Pokud ve střetnutí 1 zvítězili hrdinové, nese jeden 
z nich (dle jejich výběru) železnou korunu – na tabulku 
tohoto hrdiny položte bílý žeton cíle.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Hrdina nesoucí železnou korunu ji může předat jinému 
hrdinovi podle běžných pravidel pro výměnu předmětů. 
Je-li hrdina nesoucí železnou korunu poražen, koruna 
zůstane ležet na políčku poraženého hrdiny. Jako akci ji 
může jiný hrdina zvednout ze sousedícího políčka. 

POKLEKNĚTE PŘED SVÝM KRÁLEM
V tomto střetnutí se může Zachariáš nebo jeden 
z jeho velitelů pokusit jednou za tah vládce zla seslat 
efekt karty „Pečeť temnot“ (ignorujte přitom omezení 
okamžiku seslání uvedené na kartě). Tento efekt 
účinkuje na každého hrdinu, bez ohledu na to, zda je 
ve výhledu a dosahu. Tento efekt nemá vliv pouze na 
hrdinu nesoucího železnou korunu.

POSLEDNÍ ŠANCE
Pokud je hrdina poražen, je zabit a definitivně vypadává 
ze hry. Toto je finální bitva!

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 zombii na Vchod (přitom musí dodržet limit skupiny 
nestvůr).

Vítězství
Pokud je baron Zachariáš poražen, přečtěte nahlas 
následující:

Zachariáš ochromeně poklesl na kolena. „Ale já 
to dokázal,“ zakašlal a krev mu vychrstla z úst. 
„Shromáždil jsem všechny ingredience. Získal jsem sílu 
runy stínů. Podmanil jsem dračího pána své vůli. Bylo 
to moje. Všechno to bylo moje. Proč by mi jen lhal?“ 
Muž, jenž se chtěl stát králem, se znovu soustředěně 
zadíval na vás. „Proč? Udělal jsem vše, co chtěl.“ Poté se 
jeho oči zavřely a Zachariáš padl na stranu do louže své 
chladnoucí krve.

V celé kampani zvítězili hrdinové!

Pokud jsou všichni hrdinové poraženi, přečtěte nahlas 
následující:

Jakmile padl poslední hrdina, Zachariáš vzal svou 
korunu od služebníka, který mu ji podal. Se škodolibým 
úšklebkem si ji nasadil na hlavu a vyrazil v čele svých 
mužů proti přicházející armádě barona Greigoryho.
Starý baron, oděný v plné plátové zbroji, přicházel 
obklopený skupinkou svých nejlepších rytířů a se 
zástupem vojáků za sebou. Zachariáš vyšel sám před 
hradby svého černého hradu.  Jakmile však zdvihl ruku, 
Greigory a všichni jeho muži padli na kolena.
„Můj pane,“ pronesl Greigory. „Jaký je tvůj rozkaz?“

V celé kampani zvítězil vládce zla!

Odměny
Toto je poslední dobrodružství. Jeho vítěz se stane 
vítězem celé kampaně.
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Jeskynní pavouci: v oblasti Stínových 
vrcholků není mnoho nebezpečnějších 

stvoření než jsou pavouci. Jsou to 
agresivní stvoření s jedovatými kusadly, 
a často loví ve skupinách. V posledních 
letech se pavouci začali rozšiřovat ze své 

původní oblasti výskytu a na jejich lepkavé 
pavučiny lze narazit na mnoha místech.

Stínoví draci: některé dochované 
fragmenty z dračích válek zmiňují 
draky obklopené temnotou, kteří 

vystupovali ze stínů pouze při chrlení 
plamenů. Myšlenka na tak velkého 
a nebezpečného nepřítele, který se 
skrytě plíží temnotou, je děsivá. 

Naštěstí nejsou stínoví draci nic jiného 
než legenda.

Elementálové: jsou to bytosti složené 
ze všech čtyř základních živlů, 

nebezpečné a neovladatelné. Jejich 
nezkrotná prapůvodní podstata z nich 

dělá smrtící tvory pro vše okolo.

Ettini: člověk by si myslel, že obr se 
dvěma hlavami bude dvakrát chytřejší než 
ostatní obři. Pro většinu ettinů to bohužel 

není pravda, protože se většinou jedna 
hlava s druhou na ničem neshodne. Na 

jediné věci se však bohužel shodnou vždy 
a to, že hrdinové chutnají výborně.

Měnivci: nekromanti zkoumají 
smrt, snaží se oživit maso a kosti 

a nechat je za sebe bojovat. Měnivci 
studují život a dokážou přetvářet 

živoucí maso, jak se jim hodí. 
Pouze ti nejšílenější nebo zvrácení 
čarodějové jsou schopni rozřezat 
živou bytost, aby získali skutečné 

mistrovství v přetváření masa. Za to 
jsou odměněni schopností tvarovat 
živoucí bytosti podle potřeby, léčit 

jejich zranění a posílat je znovu  
do boje.

Goblini lučištníci: goblini jsou malá 
hbitá rasa podlých bytostí se silnými 

sklony ke zlu. Vzhledem k jejich 
velikosti je protivník často podcení, jsou 
to však nebezpeční, ale zbabělí bojovníci.

Merriodi: vyskytují se v jezerech, 
potocích a bažinách po celém Terrinothu 
a při lovu svou kořist znehybní pomocí 

svých silných a dobře pohyblivých 
chapadel. Poté ze své oběti pomalu 

vymačkají život nebo pokud jsou hodně 
hladoví, začnou ji požírat ještě zaživa. 
Pro občasné dobrodruhy představují 

jejich chapadla vážné nebezpečí.

Barghesti: podle místa výskytu jsou 
známi také jako „černí psi“ nebo 

„ohaři zkázy“. Jsou obáváni a objevují 
se po celém Terrinothu. Kolují o nich 
tisíce legend a pověr, ale v jedné věci 
se všechny shodují – když tyto šelmy 

zachytí pach své kořisti, nepřestanou ji 
pronásledovat, dokud nejsou oni nebo 

jejich kořist po smrti.

Zombie: jsou vytvořené z hnijících těl 
mrtvých bytostí. Běžně se vyskytují jako 
služebníci zvrácených nekromantů nebo 
důsledky vedlejších účinků temné magie. 

Zombie častokrát přenášejí smrtelné 
choroby a jejich silnější a chytřejší 

varianta umí dokonce popadnout svou 
oběť a držet ji na místě, dokud nedorazí 

pomalejší zbytek její hordy.
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Popis postav

Hrdinové
Avric Jasnobřit: než zaslechl své volání, 
strávil Avric tři roky jako voják v citadele 
Archaut. Poté vyrazil na cestu do 
Vynelvalu, aby se připojil ke kněžskému 
řádu, ale nikdy tam nedorazil. Během 
cesty zaslechl volání o pomoc, které 
ho přivedlo k dalšímu dobrodružství, 
k záchraně malého města s malou 
skupinou hrdinů, pak následovalo další 
dobrodružství do hlubin země... a tak to 
šlo dál a Avric se stal mužem oddaným 
své víře, který však nikdy nenašel čas 
vstoupit do řádu mnichů. Avšak nikdy 
nepochyboval o své víře ani o svém 
požehnání.

Tomil Vrtonožka: malý podvodník, 
námořník, bard a zloděj, který putoval po 
cestách, údolími a lesy Terrinothu déle, 
než si kdo pamatuje, neboť gnómové jsou 
známí pro svou dlouhověkost. Nedávno 
byla jeho družina vyvražděna hlídkou 
lykantropů. Od té doby Tomil zahořkl 
a pod jeho břitkým vtipem a lehkými 
žerty se skrývá vztek a rozmrzelost, 
které ho ženou do stále nebezpečnějších 
a riskantnějších akcí.

Tarha Černá vdova: mladá, krásná 
a plná radosti se Tarha připravovala na 
dlouhý a šťastný život v tradičním duchu 
– se silným mužem, mnoha zdravými 
dětmi a mezi svým klanem. Co víc by 
si mohlo orčí děvče přát? Avšak když 
byl její manžel zabit vojenskou hlídkou, 
která se neobtěžovala rozlišovat zákonů 
dbalého orka od krvelačného nájezdníka, 
obrátil se její život naruby. Její studium 
mystických umění se začalo přiklánět 
k temnotě a zakázaným znalostem, 
aby byla schopna ochránit nejen svůj 
národ, ale každého utlačovaného 
a vykořisťovaného tvora. Nakonec byla 
Tarha pro posedlost zapuzena od svého 
národa. Občas se jí proto říká „dvojitá 
vdova“. Udělá cokoli a zaplatí jakoukoli 
cenu, aby dosáhla svých cílů.

Grisban Žíznivec: na první pohled 
je jeho příběh starý a známý. Trpaslík 
Grisban z Dunwarru opustil své rodné 
pohoří, aby cestoval po Terrinothu a živil 
se jako žoldák. Jeho dovednost se sekerou 
byla nevšední a jeho láska k dobrému 
silnému pivu příznačná. Často opakovaný 
vtip (který nejvíce opakoval on sám) 
byl, jestli by se Grisban měl jmenovat 
spíš Krve-žíznivec nebo Pivo-žíznivec. 
Grisban popíjel s radostí a bojoval se 
zuřivostí, obojí však naznačuje nějaký 
temný důvod, kvůli kterému opustil svůj 
domov.

Ashrian: více než rok putovala Ashrian 
den za dnem pryč z Hvízdajícího lesa, 
aniž by znala slovo z běžné řeči nebo 
řeči elfů z Latari. Více než dobře však 
znala každou rostlinu Terrinothu, umění 
kráčet skrytě po tajných stezkách lesem 
nebo jazyk přízraků, ve kterém dokázala 
promlouvat rovnou k myslím svých 
posluchačů. Ashrian nikdy nezůstala 
na jednom místě déle než pár dní 
a procestovala celý Terrinoth ze severu 
na jih i od východu na západ. Za tu 
dobu pochytila jak běžnou řeč, jazyk 
Latari i mnoho dalších řečí. Nikdy však 
nehovoří o svém domově, svém lidu 
nebo minulosti, vždy prohlašuje, že 
myslí pouze na budoucnost a na to, jak 
ji zlepšit.

Leoric Sečtělý: po příliš prudké výměně 
názorů s děkanem dostal Leoric, profesor 
univerzity v Greyhavenu, prodloužené 
roční volno. Jako dobrodruh získal 
brzy své přízvisko „Sečtělý“ kvůli své 
téměř encyklopedické znalosti různých 
odborných textů, které neváhal při 
různých příležitostech citovat. Jeho 
univerzitní volno se nakonec protáhlo 
na neurčito, když začal jako dobrodruh 
aplikovat své teoretické znalosti magie 
v praxi a vyhledávat dávno ztracené 
mystické vědomosti.

Syndrael: byla ve službách lady Tyviel, 
dokud nebyla její patronka obviněna 
a vyhoštěna jako zrádkyně do exilu 
k elfům v Latari. Lady Tyviel měla tu 
slušnost formálně uvolnit Syndrael 
ze svých služeb, avšak Syndrael stále 
není v Aymhelinu vítána. Syndrael 
byla přesvědčena, že její patronka není 
zrádkyně, proto ji následovala do exilu. 
Syndrael nyní cestuje po Terrinothu, šíří 
myšlenky elfů z Latari a pátrá po své paní 
a vysvětlení jejího osudu.

Jaina Fairwood: ačkoli v Terrinothu od 
skončení dračích válek vládl relativní 
mír a prosperita, stále každoročně 
vypuklo několik menších konfliktů nebo 
válek uvnitř i vně jeho hranic. Jaina 
sloužila jako voják v pluku sira Garricka 
Whitmora, když on i všichni jeho muži 
zahynuli v jedné takové válce – všichni, 
až na Jainu. Ztracená v Karmínovém lese 
a pronásledovaná Uthukem dokázala až 
za šest měsíců uprchnout a vrátit se do 
civilizace. Ihned po návratu však byla 
označena jako dezertér, proto se vrátila 
a opět zmizela v lesích. Stále se pohybuje 
v divočině, aby se z ní vynořila pouze při 
plnění závazků, které stále cítí k prostým 
obyvatelům Terrinothu.

Velitelé vládce zla
Sir Alric Farrow: již jednou zemřel, když 
bojoval za to, čemu věřil. Nyní je jednou 
z loutek vládce zla a vyhlídka další smrti 
ho již neděsí... ani z poloviny tak, jako ty, 
kteří mu zkříží cestu.

Lord Merick Farrow: když jeho bratr 
Alric zemřel v bitvě, byla to velká 
pohroma pro všechna svobodná města. 
Avšak když lord Merick uzavřel temný 
svazek se silami zla, aby získal svého 
bratra zpět, předpověděl jim zkázu.

Lady Eliza Farrow: lord Merick se náhle 
oženil brzy poté, co jeho bratr Alric 
zemřel, a jeho nevěsta Eliza byla půvabná 
a okouzlující. Avšak mnozí nyní cítí, že 
tato svatba započala její cestu k temnotě...

Belthir: dračí zplozenci podobní 
Belthirovi jsou velmi vzácní, obzvláště tak 
dlouho po skončení dračích válek. Belthir 
si před několika dekádami vybudoval 
dobrou pověst jako žoldák a následně 
dobrodruh. Pokud je nyní ve službách 
vládce zla, znamená to pro Terrinoth 
velké nepříjemnosti.

Splig: goblini vládnou pomocí prosté 
tyranie a převahy silnějších nad slabšími. 
Splig, jako zatím největší goblin, je již 
dlouho jejich vládce. A protože je vládce, 
získá veškeré jídlo. A protože získá veškeré 
jídlo, je největší goblin. Splig zbožňuje, 
jak jsou věci takto zařízené.

Baron Zachariáš: okouzlující a vzdělaný 
Zachariáš, baron Carthridge, je dobrý 
vůdce a spolehlivý spojenec Greigoryho, 
barona Rhynnu. I když má jeho baronství 
nepříliš vhodné klima, polohu a hemží 
se divokou zvěří, zůstává Zachariáš 
spolehlivou oporou svých poddaných.




