


STOP!
Nečtěte tento almanach dobrodružství, pokud jste nedokončili mezihry v I. aktu almanachu dobrodružství.
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Tento popis děje přečtěte, pokud 
v mezihře zvítězili hrdinové: 

Z kláštera zbyly pouhé doutnající trosky, přesto Eliziny 
síly padly a nestvůry se stáhly zpět do svých doupat 
napříč východními horami. Vycházející slunce vás 
vítalo za řekou, odhalujíce opozdilce, kteří se neudrželi 
s jádrem nepřátelské armády. Vojáci hned vyrazili do 
pole dohnat a pobít každou jednu opozdilou nestvůru. 
Kolem poledne už slunce nenacházelo jediného 
nepřítele. Nicméně ve stínu hor se stále schovávaly 
početné tlupy příšer, čekajíce na noc. 

Vyrazili jste ke zničené pevnosti Kethiri a připravili se. 

První noci byl útok slabý a nepředstavoval hrozbu. 
Ovšem s každou následující nocí síla nepřítele rostla. 
Poslali jste všechny boje neschopné na severní stranu 
údolí. Páté noci jste své pozice téměř neudrželi. 
Skupina ettinů celou noc házela přes řeku kamení 
a vrhala balvany proti hradbám, což způsobilo dost 
škod a zmatku na to, aby se velkému množství goblinů 
podařilo nepozorovaně dostat na druhý břeh. Boj, který 
vypukl, byl bláznivý. Hlavně proto, že ettinové s jejich 
útokem nepřestali a rozsévali smrt stejným dílem 
mezi gobliny i obránce. Za úsvitu se několika 
jezdcům podařilo řeku přebrodit a ettiny 
konečně zastřelit. 

Noc po ettiním útoku do údolí usedla 
mohutná bouře a chrlila provazy 
deště za doprovodu nekonečných 
řetězů blesků. 

Za řekou, z vrcholu 
kamene, sledovala žena, jak se 
pevnost usilovně snaží odolat 
záplavě a šlehajícím bleskům. 

Když jste prchali z rozpadající se 
pevnosti, po boku se vám objevil Tyrus. „Slyšeli 
jste ji v noci?“ volal na vás. „Mluvila ke mě, 
když jsem spal. Já jí nikdy neposlouchám, 
ale je tu vždy, stále mě láká k sobě. Dnes 
v noci mi pověděla, že zbývá jen několik dní 
k útěku nebo kapitulaci. Myslím, že nám 
nezbývá mnoho času.“

Tento popis děje přečtěte, pokud 
v mezihře zvítězil vládce zla: 

Východ slunce je slabá útěcha za ztráty, které jste zažili 
předchozího dne. Kouř, stoupající z trosek kláštera, 
kreslil přes údolí ponuré stíny. Přeživší se pomalu 
začali shromažďovat, nejprve do skupinek po dvou 
nebo třech, pak do potulných tlup, skrývajících se mimo 
cesty. Denní světlo zastavilo masakr, ale nebude trvat 
dlouho, než nepřítel při pátrání po přeživších začne 
tyto lesy a kopce pročesávat. Spěchali jste po cestě, 
svolávajíce k sobě každého, koho jste potkali. Brzy jste 
v hájku objevili jeskyni, která vám poskytla úkryt. 
Každé opevnění může být překonáno. Z každého 
muže, ženy i dítěte je teď voják, ale musíte si vybrat své 
bitvy moudře. 

V následujících dnech všichni zvědové pročesávali 
údolí, ale Tyrus nebyl k nalezení. Ať už pro něj Eliza 
plánovala jakkoliv zvrácený osud, cítili jste se poražení 
a bezmocní. Netušili jste, jestli je teď padesát mil daleko 
nebo ukrytý v mělké díře u vašich nohou. Vše, co jste 
mohli dělat, bylo čekat, nabírat síly a připravovat se. 

Alespoň, k vašemu údivu a štěstí, protivníkova armáda 
byla ještě více rozptýlená, než vaše vlastní. Všechna 
organizace ustala. Stvůry se volně potulovaly údolím, 
rabovaly a hledaly poslední zbytky potravy. Každý 
den se rozšířily dále, zamořujíce údolí jako zhoubná 
nákaza. Každý den jste je pobíjeli, s nejvyšší opatrností, 
abyste neprozradili těch několik zbývajících úkrytů. 

Jednoho večera, když se slunce klonilo k západu, 
zaznělo z druhé strany údolí mohutné dunění 

rohu. Žádná odezva nebyla zřejmá, ale 
hlídky tentokrát nemusely celou noc bojovat 

s pokušením zavřít oči. Když přišlo svítání, 
nepřítel se stáhl a shromažďoval za 
řekou. Jejich ztráty byly větší, než jste 
očekávali, ale jejich počty stále výrazně 
převyšovaly vaší skupinku přeživších. 
Teď jste museli najít Tyra a dopřát 
vojákům čas k odpočinku. Až přijde 
čas, vyrazíte proti Elize a střetnete se 
s ní v závěrečné bitvě o údolí.
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Stín Lady 
akt I I

Byl jsem ve zvonici, když se ke klášteru snesli draci. Skrytý 
za pláštěm ve stínu, když jsem je poprvé spatřil, považoval 
jsem je za bouřkový oblak – možná byli povoláni samotnou 
Lady, ale nebyl důvod zvonit na poplach. Možná důvod byl, 
ale na tom už teď nezáleží. Plameny nad námi vypukly tak 
náhle, že když jsem rozezvučel zvon, už to nebyl poplach, ale 
umíráček pro všechny ty vojáky na východní hradbě. Oheň je 
spolykal beze zbytku. 

Říkali, že to nebyla moje chyba – nikdo je neviděl se blížit. 
Většinu času jsem tomu sám věřil, ale noční můry nikdy 
nesouhlasily. Slyšel jsem je – ale nic, zapomeňte na to. 

Zavěsil jsem se na lano a sjížděl dolů z věže. Kámen mi 
vyrazil v ústrety, když se věž začala rozpadat pod váhou jedné 
z těch bestií. Už jsem byl téměř dole, když se lano uvolnilo 
a já spadl. Dopadl jsem na záda – náraz mi vyrazil dech, 
a pravděpodobně i zachránil můj život. 

Obrátil jsem svůj pohled vzhůru na zvon, který se odrážel 
od stěn a s řinčením se na mě řítil. Řekl bych, že zvuk byl 
ohlušující, ale to, co se ozvalo, když dopadl…to skutečně 
ohlušující bylo. Dopadl kolem mě a každá kost v mém těle 
se rozezvučela. Mé uši praskly s takovou bolestí…a to je 
poslední, co si pamatuji. Ten šok byl na mě příliš. 

Probudil jsem se následujícího večera, neschopný nic slyšet. 
Pod zvonem byla tma, že jsem neviděl na špičku vlastního 
nosu. Myslel jsem, že jsem mrtvý a proplouvám nicotou. Pak 
jsem ale ucítil kouř a krev. Zvon mě ochránil před padajícími 
troskami, o hordě nestvůr ani nemluvě. Podařilo se mi uvolnit 
velký kámen a vyškrábat se zpod zvonu. Byla tma, ale všude 
okolo jsem mohl vidět pochodně nepřátel. Hluchý a skoro 
slepý, ani nevím, jak se mi podařilo utéci dolů po útesu. 
Vše co vím je, že jsem stále schopný bojovat a udělám cokoliv, 
co pomůže vyhnat zlo z našeho údolí. 

- Houston Phaross
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Střetnutí 1

DUCHOVÉ STARÝCH VÁLEČNÍKŮ 
Jednou během aktivace každého velitele může tento velitel 
způsobit posednutí 1 zombie na sousedícím políčku. 
Přilož 1 žeton vesničana k této zombii, aby bylo zřejmé, že 
je posedlá. Způsobení posednutí zombie není akce. 

Posedlá zombie ztrácí schopnost „Belhání“. Pokaždé, 
když posedlá zombie utrží , namísto toho odstraň 
přiložený žeton vesničana. Pokud je posedlá zombie 
odstraněna z mapy, odstraň také přiložený žeton 
vesničana. 

KLACKY A KAMENY 
Jako akci může hrdina na sousedícím políčku odkrýt 
lícem dolů otočený žeton cíle. Pokud je to červený žeton 
cíle, odstraň ho. 

Jako akci může hrdina na sousedícím políčku vzít modrý 
žeton cíle. Pokud tak učiní, polož ho na tabulku tohoto 
hrdiny, tento hrdina ponese ebenový kolík. Pokud je 
hrdina, nesoucí 1 nebo více ebenových kolíků, poražen, 
polož žetony kolíků na sousedící políčka, 1 na políčko. 

Jako akci může hrdina nebo velitel na sousedícím 
políčku vzít zelený žeton cíle. Pokud tak učiní hrdina, 
získá relikvii „Kostky štěstěny“ a může ji ihned vybavit. 
Pokud tak učiní velitel, získá relikvii „Kostky žalu“ 
a může ji ihned použít (i v případě, že už použil jinou 
relikvii). V obou případech polož zelený žeton cíle ke 
kartě relikvie. 

Pokud je poražena figurka nesoucí relikvii „Kostky 
štěstěny“ nebo „Kostky žalu“, odlož kartu relikvie 
stranou a na sousedící políčko polož zelený žeton cíle. 

VŠEVĚDOUCÍ 
Pokaždé, když je odkryt žeton cíle, může vládce zla 
odhodit z ruky 1 kartu vládce zla a poté se podívat na 
jeden z lícem dolů otočených žetonů na mapě. Poté 
může vyměnit tento žeton s žetonem právě odkrytým. 

TYRUS
Tyrus je považován za figurku hrdiny s těmito 
výjimkami. Tyrus nemůže provádět žádné akce, je 
imunní vůči zvláštním stavům a automaticky uspěje ve 
všech testech atributů. Pokud Tyrus utrží  rovné jeho 
zdraví, odstraň jeho žeton z mapy a přečtěte následující 
nahlas: 

Mocný úder odhodil Tyra na stranu, ten se ale ihned 
postavil zpět na nohy. Z ruky mu vyskočil řetěz 
světélkujících koulí a udeřil do zrůdy před ním. 
Nestvůra klopýtla překvapením, ale žádnou skutečnou 
škodu neutrpěla. Tohoto rozptýlení využil Tyrus, 
přikrčil se do podrostu a zmizel. 

Tyrus
Zdraví: 8 Obrana: 

Tyrus se aktivuje jednou v každém kole po tahu 
libovolného hrdiny, získá 8 bodů pohybu a je 
kontrolován hráčem tohoto hrdiny. Kromě pohybu 
může Tyrus utratit body pohybu takto: 

• 1 bod pohybu: Odkryj 1 sousedící žeton cíle. 
• 2 body pohybu: Polož 1 sousedící žeton cíle na 

tabulku hrdiny, který je v dosahu 3 políček od Tyra. 
• 2 body pohybu: Pokud je Tyrus na zvláštním 

naznačeném políčku, umísti ho na jiné zvláštní 
políčko stejné barvy. Pokud je toto políčko 
obsazené, nelze Tyra přemístit. 

Nestvůry
Splig. Belthir. Baron Zachariáš. Zombie. Ettinové. 
1 volitelná skupina. 

Příprava
Umísti Spliga, Belthira a barona Zachariáše na Jezírko, 
Křižovatku a Cestu, 1 na díl. Umísti zombie na 
Hřbitov. Umísti 1 volitelnou skupinu do Močálu, do 
Mokřiny a na Bystřinu, rozdělení určí vládce zla. Během 
přípravy neumísťuj Ettiny. 

Hrdinové umístí své figurky a 1 bílý žeton cíle na volná 
políčka na Planině. Bílý žeton cíle je Tyrus. 

Vezmi 1 zelený, 3 modré a tolik červených žetony 
cílů, kolik je hrdinů, a zamíchej je dohromady. Polož 
tyto žetony lícem dolů na mapu, jak je naznačeno, 
v závislosti na počtu hrdinů. Hráči by neměli znát barvy 
těchto žetonů cílů. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Jako akci může hrdina na zvláštním políčku odebrat 
svou figurku z mapy a umístit ji na jiné naznačené 
zvláštní políčko stejné barvy. Pokud je toto políčko 
obsazené, hrdina tuto akci provést nemůže. 

Pokaždé, když zombie vstoupí na volné políčko na 
Planině, tato zombie zmutuje (viz „Vítězství“); ihned 
vyměň tuto zombie za 1 žeton únavy a odstraň ostatní 
zombie z mapy. Poté umísti zombie na hřbitov až do 
výše limitu nestvůr. Aktivace zombií ihned končí. 

Pokaždé, když je poražen ettin, umísti na jeho políčko 
1 žeton únavy (viz „Posily“). 

ZNOVU NEPOVSTAT 
Pokaždé, když je zabit ettin nebo zombie, hrdina 
sousedící s touto nestvůrou může odstranit 1 ebenový 
kolík ze své tabulky hrdiny. Pokud tak učiní, je tato 
nestvůra probodená a nelze ji použít pro posily (viz 
„Vítězství“). Její figurku odlož stranou. Když se tak 
stane poprvé, přečtěte následující nahlas: 

Stvůra zakolísala a klesla na kolena. V mžiku jsi 
byl u ní, ebenový kolík v ruce. Naříkala a snažila se 
uprchnout, ale zarazil jsi tyč hluboko do jejího srdce 
– tedy tam, kde by srdce mělo být. O krok jsi ustoupil, 
když se začala křečovitě svíjet. Ječela hlasem, který 
nebyl její vlastní a proud stínových tvarů jí vytékal 
z úst a očí. Pak zůstala nehybně ležet a znovu už 
nepovstane. 

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
zombie na Hřbitov (při dodržení limitu skupiny 
nestvůr). 

Na začátku každého svého tahu může vládce zla 
nahradit každý žeton únavy na mapě za 1 ettina 
(s dodržením limitu nestvůr pro 4 hrdiny). 

Na konci každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 nestvůru z volitelné skupiny na Mauzoleum 
(při dodržení limitu skupiny nestvůr). 

Vítězství
Pokud jsou 3 nestvůry probodené, přečtěte následující 
nahlas: 

Nemrtvá armáda se zastavila, když jste dalšího 
z jejích vůdců odeslali do nekončící smrti. Jejich oči se 
vyprázdnily a oni se otočili zpátky ke svým hrobům. 
Nepřátelští velitelé se pokoušeli znovu shromáždit 
ghúly, ale bezúspěšně. Armáda Dal’Zunmu byla opět 
poražena. 

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové! 

Pokud zmutují 3 zombie, přečtěte následující nahlas: 

Skučení a výkřiky triumfu naplnili vzduch, když se 
armáda Dal’Zunmu vylila ze hřbitova. Doráželi jste 
na jejich řady, ale padlí se dál plazili vpřed. Nakonec 
jste museli utéct, takové hordě jste se nemohli postavit. 
Nebude trvat dlouho, než se tito ghúlí válečníci 
vrhnou na saradynské uprchlíky, a v tomto údolí 
nezůstane mnoho, co by stálo za to bránit. 

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla! 

Odměny
Každý hráč získá 1 bod zkušeností, bez ohledu na to, 
jestli zvítězil, či prohrál. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc 25 zlaťáků za 
každého hrdinu ve hře. Další dobrodružství je „Pán 
plamene“. 

Pokud zvítězili hrdinové a Tyrus nebyl poražen, 
hrdinové získají navíc 25 zlaťáků. 

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušeností. 
Další dobrodružství je „Mrtvý nebo utopený“. 

Pokud má hráč před sebou relikvii „Kostky štěstěny“ 
nebo „Kostky žalu“, tuto relikvii si ponechá. 
V opačném případě vítěz získá relikvii „Kostky 
štěstěny“ nebo „Kostky žalu“. 

Den za dnem pokračovaly šarvátky v údolí, 
žádná z armád se nikde neudržela dlouho. Když 
pak byly na prastarém hřbitově Dal‘Zunmu 
spatřeny velké nepřátelské síly, věděli jste, že se 
Eliza chystá k významnému kroku. Shromáždili 
jste nejlepší vojáky a spěchali na místo. 
Říká se, že armáda Dal‘Zunmu vpadla do 
tohoto údolí před tisíci lety. Vojsko nájezdníků 
složilo temné přísahy, a tak, i když byli pobiti, 
vojáci bojovali dál, stali se z nich nemrtví. 
Velitel obránců však vybavil své muže černými 
šípy, darem spřátelených elfů. Legenda říká, že 
tyto šípy byly vyrobeny ze dřeva otesaného ze 
samotné brány smrti. Kdo byl proboden tímto 
šípem už nepovstal. 
Útočníci se vzdali, ale byli pohřbeni za živa, 
připoutáni ke hřbitovu bránou z tohoto černého 
dřeva. Pouze velitel a jeho rod může tuto bránu 
otevřít a umožnit tak vstup – a nebo útěk. 
Proto pro vás bylo velké překvapení, když jste 
uviděli Elizu a její poskoky procházet branou. 
To by znamenalo, že je právoplatná dědička. 
Ještě větším překvapením však bylo, když 
k bráně přistoupil Tyrus a otevřel ji. Druhý 
dědic Saradynu! 

Armáda Dal’Zunmu
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5A 
Planina

2A 
Mokřina

21A 
Močál

16A 
Křižovatka

23A 
Cesta

12A 
Tůně

14A 
Hřbitov

10B 
Mauzoleum

6A 
Bystřina

Kostky štěstěny 
nebo  

Kostky žalu 

Ebenový kolík

Tyrus

Střetnutí 1

Armáda Dal’Zunmu
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Vchod

8B  
Balzamovací 

komora 

14A  
Hřbitov

3B  
Posvátná 
komnata 

20A  
Strmá stezka 

Přízrak

Východ

Střetnutí 1

Nestvůry
Zombie. Jeskynní pavouci. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti zombie do Balzamovací komory. Umísti 
jeskynní pavouky na Strmou stezku. Umísti 1 
volitelnou skupinu do Posvátné komnaty. 

Polož 8 žetonů vesničanů na naznačená políčka. To 
jsou přízraky. Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Na začátku každého svého tahu před sebe vládce zla 
položí 1 žeton únavy. 

Hrdinové mohou opustit mapu přes Východ. 

Z HROBU
Jako akci může zombie z dílu Východ vylézt nahoru. 
Pokud tak učiní, odstraň její figurku z mapy a umísti 
ji na Hřbitov. 

Přízraky blokují pohyb a linii výhledu. Hrdinové 
mohou útočit na přízraky, jako by to byly nestvůry. 

Přízraky
Zdraví: 4 Obrana: 

Na konci každého kola vládce zla postihne každý 
přízrak hrdiny. Za každý přízrak na sousedícím 
políčku utrží hrdina 3 , za každý přízrak v dosahu 
2 políček utrží hrdina 2  a za každý přízrak v dosahu 
3 políček utrží hrdina 1 .

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla 
umístit 1 zombii do Balzamovací komory (při 
dodržení limitu skupiny nestvůr). 

Na konci každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 jeskynního pavouka na naznačené červené políčko 
(při dodržení limitu skupiny nestvůr). 

Vítězství
Pokud všichni hrdinové opustí mapu přes Východ, 
přečtěte následující nahlas: 

Proklouzli jste do dalšího podlaží kobek a nechali 
přízraky za sebou. Ať už je jako stážce vchodu držela 
jakákoliv prastará kletba, sem nedosáhla. 

Pokud má vládce zla před sebou 6 žetonů únavy, 
přečtěte nahlas následující: 

Důvěrně známý hrubý šíp zarachotil za vámi. 
Vzhlédli jste a uviděli gobliního lučištníka 
vypouštějícího další. Střela vás minula a on se otočil 
a zmizel v pevnosti. Někdo někde bude upozorněn na 
váš příchod. 

Střetnutí 1 je dokončeno. Za každý žeton nebo každou 
figurku hrdiny na mapě před sebe vládce zla položí 
1 žeton hrdiny. Ty použije během střetnutí 2. 

Za nepřátelským táborem leží prastarý žalář 
Khinn. Tajemství tohoto vězení bylo zcela ztraceno 
v minulosti, nebo možná nikdo z pamětníků si nepřál 
sdílet své znalosti o minulosti. Jeho hloubky jsou 
bezmezné, jeho architektura cizí a jeho strážci byly 
stanoveni uprostřed doby temna. A co bylo nejhorší, 
věřili jste, že jej Eliza využívá jako hlavní stan. 
Pokud bylo někde možné shromáždit informace 
o Eliziných plánech, bylo to tam. 
Tábor nepřátel byl opuštěný, muži i stvůry ho 
opustili a teď se potulovali po údolí. Nepozorovaně 
jste proklouzli kolem mnoha stanů, ale nepotkali jste 
nikoho. Vězení za táborem však prázdné nebylo. Na 
věžích hlídaly stráže a brány byly zavřené. Pokud 
jste se chtěli do vězení dostat, rozhodně jste to museli 
zkusit přes nějaký zadní vchod. 
Vyšplhali jste po útesu a vklouzli jste do skryté rokle. 
Kroutila se a zavrtávala hlouběji do hory, ale nakonec 
vyústila do otevřeného prostoru. Zvětralé pozůstatky 
tvrze vyčnívaly z kamení a zastiňovaly malý hřbitov. 
Několik kroků před vámi číhala jakási postava. 
Pohnuli jste se kupředu, podříznout jí hrdlo dříve, než 
způsobí poplach, ale postava ani necukla. 
Namísto toho jí klesla čelist a vydala neslyšný výkřik. 
Ten se přes vás přelil v neviděné vlně. Vyčerpání 
a zmatek naplnily vaši mysl.
Udeřili jste na tu stvůru, ale ona zmizela, 
osvobozujíce vás od bolestné agónie. I když nebyla 
přímo proti vašemu vstupu, bude třeba si na tyto 
strážce dávat pozor, pokud zde nechcete zůstat ležet 
navždy, mrtví nebo živí. 

Věznice Khinn
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9B  
Jeskyně

4B  
PropastVchod

Východ

Dopis

Přepadení

Runa stínů 

Střetnutí 2

Místnost, do které jste vstoupili, je tichá, stejně 
jako zbytek tohoto podlaží. Možná se vám 
podaří shromáždit, co hledáte, aniž by si kdokoli 
uvědomil, že jste zde. Pak jste zaslechli vzdychání 
a šoupání nohou. Několik zombií na vás zíralo 
skrze zamřížované okno. Dobře, možná že nikdo 
další nezjistí... 

Nestvůry
Splig. Belthir. Baron Zachariáš. Zombie. Jeskynní pavouci. 
3 volitelné skupiny. 

Příprava
Umísti zombie do Jeskyně. Během přípravy neumísťuj 
žádné další nestvůry. 

Vezmi 1 modrý, 1 bílý, 1 zelený a tolik červených žetonů, 
kolik je hrdinů. Polož tyto žetony lícem dolů na mapu, jak 
je naznačeno, v závislosti na počtu hrdinů. Žádný hrdina 
by neměl znát barvy těchto cílů. Bílý žeton cíle je dopis. 

Vládce zla si zvolí 2 atributy, které budou představovat jeho 
obranu. Tuto volbu sdělí hrdinům. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Pokaždé, když hrdina během svého kola provede 1 ze 
2 svých akcí, musí provést test atributů obrany vládce zla. 
Pokud neuspěje, položí před sebe vládce zla 1 z žetonů 
tohoto hrdiny. 

Pokaždé, když hrdina provádí akci pohyb, může 
proklouznout. Pokud tak učiní, neprovádí test obranných 
atributů vládce zla a namísto získání bodů pohybu dle 
rychlosti získá 2 body pohybu a obnoví 1 . 

Na začátku každého svého tahu vezme vládce zla 1 žeton 
hrdiny a položí před sebe. Poté, pokud má vládce zla před 
sebou více žetonů hrdinů, než je hrdinů ve hře, odstraní 
o jeden více žetonů, než je hrdinů a vyhlásí poplach (viz 
„Bít na poplach“). 

CO JE UKRYTO
Jako akci může hrdina odkrýt 1 sousedící žeton cíle. 

• Pokud je to červený žeton cíle, odstraň ho. 

• Pokud je to dopis, umísti ho na tabulku tohoto 
hrdiny. Hrdina nesoucí dopis může opustit mapu 
přes Vchod. Pokud je hrdina nesoucí dopis poražen, 
umísti bílý žeton cíle na sousedící políčko. 

• Pokud je to zelený žeton cíle, vládce zla zvolí 
1 volitelnou skupinu a umístí 1 nestvůru z této 
skupiny na políčko nejblíže zelenému žetonu cíle 
(při dodržení limitu skupiny nestvůr). Poté tato 
nestvůra může ihned provést útok. 

• Pokud je to modrý žeton cíle, odstraň ho. Poté, 
pokud vládce zla nemá relikvii „Runa stínů“, tento 
hrdina ji získá a může ji ihned vybavit. 

POSILY
Na konci každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 zombii na Vchod nebo Východ (při dodržení limitu 
skupiny nestvůr). 

Když na Propasti hrdina poprvé provede test obranných 
atributů vládce zla a neuspěje, umísti na Propast jeskynní 
pavouky, každý musí sousedit nejméně s jedním políčkem 
jámy (při dodržení limitu skupiny nestvůr).

 

BÍT NA POPLACH 
Pokaždé, když vládce zla vyhlásí poplach, umístí posily 
v závislosti na počtu vyhlášených poplachů: 

1: Umísti 1 volitelnou skupinu na Východ.

2: Umísti velitele na Východ. 

3: Umísti 1 ze zbývajících volitelných skupin na Východ.

4: Umísti 1 ze zbývajících velitelů na Východ. 

5: Umísti zbývající volitelnou skupinu a zbývajícího 
velitele na Východ. 

Vítězství
Pokud hrdina nesoucí dopis opustí mapu přes Vchod, 
přečtěte následující nahlas: 

Uprchli jste z kobek a při první příležitosti se zastavili 
k odpočinku. Rozmotal jsi svitek a četl: 
Alricu, 
Získala jsem dalšího dědice, Tyra. Pokračuj ke Stínové 
hoře, jak jsem tě pověřila. Setkej se s Kadlasarem a získej 
jeho oddanost. S ním a jeho druhy jako spojenci budou 
naše hranice bezpečné. 
Já vezmu Tyra na náhorní plošinu, kde se podrobí 
stejnému rituálu, jaký i já musela přetrpět, a společně se 
ujmeme našeho dědictví. 
– Eliza

Hrdinové zvítězili! 

Pokud vládce zla vyvolá poplach pošesté, přečtěte 
následující nahlas: 

Konečně jste získali dopis a uprchli. Po hodinách jste 
konečně nalzli bezpečné místo k odpočinku a přečetli 
dopis. V šarvátce byl jeden roh utržený, ale větší část šla 
stále přečíst: 
Alricu, 
získala jsem dalšího dědice, Tyra. Pokračuj ke Stínové 
hoře, jak jsem tě pověřila. Setkej se s Kadlasarem a získej 
jeho oddanost. S ním a jeho druhy jako spojenci budou 
naše hranice bezpečné. 
Já vezmu Tyra na – stejnému rituálu – našeho 
dědictví–“ zbytek dopisu chyběl. 

Vládce zla zvítězil! 

Odměny
Každý hráč získá 1 bod zkušeností, bez ohledu na to, jestli 
zvítězil, či prohrál.

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc 25 zlaťáků za 
každého hrdinu ve hře. Další dobrodružství je „Obřad 
rudého úsvitu“.

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušeností. 
Další dobrodružství je „Stínová hora“. 

Pokud má některý hráč relikvii „Runa stínů“, ponechá si ji. 
V opačném případě získá vládce zla relikvii „Runa stínů“. 

Věznice Khinn
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11A 
Pole

Východ

10A 
Zahrada

Vchod

Lord Merick Farrow Záplava

Ohnisko požáru 

Střetnutí 1

HUČÍCÍ PEŘEJE
Políčko s lícem vzhůru otočenou záplavou je 
považováno za vodu. 

Jako akci může měnivec na políčku sousedícím 
s lícem vzhůru otočenou záplavou přehradit vodu. 
Pokud tak učiní, otoč tento žeton lícem dolů a polož 
lícem vzhůru 1 žeton záplavy v dosahu až 2 políčka od 
měnivce. 

UHASIT A VYPUSTIT
Jako akci může hrdina provést test  nebo  
a pokusit se tak uhasit sousedící ohnisko požáru (lícem 
vzhůru i dolů). Pokud uspěje, odstraň tento žeton. 
Pokus neuspěje, utrží 2 . 

Jako akci může hrdina provést test  nebo  
a pokusit se tak odvodnit sousedící záplavu (lícem 
vzhůru i dolů). Pokud uspěje, odstraň tento žeton. 
Pokus neuspěje, utrží 2 . 

POSILY
Na začátku každého tahu může vládce zla umístit 
1 měnivce do Zahrady (při dodržení limitu skupiny 
nestvůr). 

Na konci každého svého tahu, pokud na jeho začátku 
neumístil měnivce, může vládce zla umístit 1 nestvůru 
z volitelné skupiny do Zahrady (při dodržení limitu 
skupiny nestvůr). 

Vítězství
Pokud lord Merick Farrow opustí mapu přes Východ 
nebo je poražen, přečtěte následující nahlas: 

Z Merickova těla vycházely plameny. Upřeně hleděl 
do vašich očí a vydával příkazy v neznámém jazyce. 
Zkoušeli jste zasadit smrtelný úder, ale nebyli jste 
schopni se dostat dost blízko. Merick vás ignoroval 
a vystoupal ke starému chrámu. 

Polož před vládce zla o 1 méně žetonů zranění, než 
je na mapě žetonů ohnisek požárů a o 1 méně žetonů 
únavy, než je na mapě žetonů záplav. Ty použije 
během střetnutí 2.

Nestvůry
Lord Merick Farrow. Měnivci. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti lorda Mericka Farrowa na naznačené políčko 
v Zahradě. Umísti měnivce do Zahrady. Umísti 
volitelnou skupinu na Pole. 

Polož 1 modrý a 1 červený žeton cíle lícem vhůru, 
jak je nazančeno. Odlož stranou 3 modré a 3 červené 
žetony cílů. Modré žetony cílů jsou záplava a červené 
žetony cílů jsou ohniska požáru. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Všichni hrdinové musí vynechat své první kolo. 

Lord Merick Farrow může opustit mapu přes Východ, 
ale nemůže se během aktivace pohnout o více než 
4 políčka. Lord Merick Farrow přidá +1  
ke každému svému hodu na obranu. 

POHLCUJÍCÍ OHEŇ 
Políčko s lícem vzhůru otočeným ohniskem požáru je 
považováno za lávu. 

Jako akci může měnivec na políčku sousedícím s lícem 
vzhůru otočeným ohniskem požáru usměrnit oheň. 
Pokud tak učiní, otoč tento žeton lícem dolů a polož 
lícem vzhůru 1 žeton ohniska požáru v dosahu až 
2 políčka od měnivce.

Spolu s několika vojáky jste hlídkovali na hlavní 
cestě, když tu přímo vedle vás zpoza stromu 
vystoupila mladá elfka. Stěží jste si toho pohybu 
všimli, pouze jeden z vašich vojáků sáhl po své čepeli. 
„Mír,“ zašeptala, „přináším informace. Jsem zvěd 
a sleduji nepřátelský tábor.“ Naznačil jsi vojákovi, ať 
svůj meč skloní. Ona pokračovala. „Po tři týdny jsem 
žila na stromech nad Merickovými stany a sbírala 
informace. Dnešního rána jsem zaslechla Elizu 
s ním rozmlouvat. Pověřila ho cestou do jeskyní 
Ix’Halantha na jižní straně údolí. Zajistit sílu 
prastarých elementálů, kteří tam dlí. Unikla jsem, 
než vyrazil, ale vy nemáte mnoho času. Nesmíte mu 
dovolit tato stvoření ovládnout.“ 
Opustili jste hlídkující vojáky a vyrazili za mladou 
elfkou po skrytých pěšinách směrem k horám. 
Už byla hluboká noc, když jste konečně vstoupili 
do ukrytého údolí ležícího pod jeskyněmi. Stěží 
viditelná pěšina se klikatila ke vzdálenému konci, 
po obou stranách lemovaná zchátralými chýšemi. 
K vašemu překvapení mnoho oken plálo světlem 
svíček. Přiblížili jste se v tichosti, ale pak jste 
uviděli Mericka čekajícího na vás. „Nevím, jak jste 
mě našli–“ uvědomili jste si, že vaše průvodkyně 
zmizela, 
„–ale znovu už se to nestane. Jste otravná banda. 
V každém případě–“ dveře množství chatrčí se 
otevřely a vyvalila se záplava bledých měnivců. 
Hrnuli se na vás, koule z temné energie v rukou.

Pán plamene
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Východ

3B 
Sklepení

24B 
ChodbaVchod

7B 
Ledová jeskyně 

Lord Merick Farrow

Střetnutí 2

Vstoupili jset do prastaré stavby vytesané do 
skály. Stěny zdobily znaky vyryté zapomenutým 
národem. Vlnily se pod světlem vašich pochodní, 
měníce barvy a někdy i tvary. 
Náhle se přes vás přehnal závan spáleného 
vzduchu a průchod se naplnil světlem. Na 
konci tunelu se vířící masy vzduchu, vody, 
země a ohně zformovaly do živoucích forem. 
Promluvilo to slovy, kterým jste nerozuměli, 
ale zněla velmi podobně těm, kterými mluvil 
Merick. O okamžik později se mág ke stvořením 
přiblížil z boční chodby. Postupovali jste tiše, 
snažíce se nevyrušit jejich konverzaci. Jejich 
hlasy nabíraly na síle a naléhavosti – hádali se. 
Náhle se elementál s burácením naklonil 
kupředu a pohltil Mericka svým tělem. Surové 
síly přírody se čeřily a bouřily kolem mága, 
přesto jste ho viděli klidně odolávat. Merick 
pozvedl jednu ruku nahoru, a celé stvoření 
najednou explodovalo a rozlétlo se do všech 
směrů. Další se shlukli kolem něj, ale tito byli 
tišší, poslušní jeho vůle. Otočil se a ukázal na 
vás. „Zabijte je,“ přikázal.

Nestvůry
Lord Merick Farrow. Elementálové. 1 volitelná skupina. 

Příprava
Umísti lorda Mericka Farrowa na naznačené políčko 
v Chodbě. Umísti elementály do Sklepení. Umísti 
volitelnou skupinu do Ledové jeskyně. 

Polož 4 červené a 4 modré žetony cílů na naznačená 
políčka. To jsou záplavy a ohniska požáru. 

Polož 1 bílý žeton cíle na naznačené políčko. To je 
monolit. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Na začátku každého svého tahu položí vládce zla 
1 žeton únavy k monolitu. 

Elementálové ignorují lávu nebo vodu na mapě. 

Monolit blokuje pohyb a linii výhledu. Hrdina může 
zaútočit na monolit jako by to byla nestvůra. Monolit 
má zdraví 6 plus trojnásobek počtu hrdinů a má obranu 
3  pokaždé, když je cílem útoku. Pokud monolit utrží 

 rovné jeho zdraví, je zničen. 

Políčko s ohniskem požáru je považováno za lávu. 
Políčko se záplavou je považováno za vodu. 

Jednou během každé aktivace elementála může vládce 
zla odstranit 1 žeton únavy nebo 1 žeton zranění 
získaný během střetnutí 1. Pokud odstraní 1 žeton 
zranění, elementál ihned provede schopnost „Oheň“.  
To nevyžaduje akci, elementál stále může provést  
1 další útok během této aktivace. Pokud odstraní 
1 žeton únavy, elementál ihned provede schopnost 
„Voda“, aniž by utratil akci. 

POSILY
Na začátku každého tahu vládce zla umísti 1 elementála 
na políčko s lávou nebo vodou (při dodržení limitu 
skupiny nestvůr).

 

Vítězství
Pokud je monolit zničen, přečtěte následující nahlas: 

S konečnou ránou se velký kámen rozdělil na dvě 
části. Znaky, kterými byl ze všech stran pokrytý, 
se posouvaly a rudě plály, vypalujíce se hlouběji do 
kamene. Prudký závan větru z praskliny vás odhodil 
dozadu. Poryv kroužil kolem stěn místnosti a nabíral 
na síle. Poté začala z kamene tryskat voda a vy jste 
věděli, že je čas zmizet. Běželi jste ke dveřím a jen 
těsně vás minula velká vlna vody, která do místnosti 
přinesla Mericka. Nečekali jste, až uvidíte, co měli 
elementálové připravené pro mága – za Merickova 
křiku jste jeskyni opustili. 

Hrdinové zvítězili! 

Pokud je u monolitu 5 nebo více žetonů únavy, 
přečtěte následující nahlas: 

Merick se zničehonic objevil ve středu místnosti, 
zavěšený ve vzduchu a chráněný štítem z ohně. Jeho 
tvář se zkroutila do výrazu extáze nebo bolesti. „Já 
je ovládám,“ křičel. Jeho hlava se mu na ramenou 
nevyzpytatelně otáčela a jeho oči temněly přicházející 
bouří. Drmolil další neznámá, nesrozumitelná slova 
a místnost se začala rozpadat, kroužíce chaoticky 
kolem vás. Za doprovodu Merickova šíleného 
chichotání jste utekli k východu. 

Vládce zla zvítězil! 

Odměny
Každý hráč získá 1 bod zkušeností, bez ohledu na to, 
jestli zvítězil, či prohrál. 

Pokud hrdinové zvítězili, elementálové se neobjeví ve 
finále. 

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušeností. 

Vítěz může jako další dobrodružství zvolit buď „Na 
hraně svítání“ nebo „Pronikavá temnota“. 

Pán plamene
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Střetnutí 1

DAVOVÉ ŠÍLENSTVÍ 
Uprchlíci blokují pohyb a linii výhledu. Hrdinové 
považují uprchlíky za spřátelené figurky, na konci 
každého kola vládce zla mohou pohnout s každým 
uprchlíkem až o 3 políčka. Uprchlík na dílu mapy 
s 1 nebo více nestvůrami se ale pohnout nemůže. 

Zombie může utratit 1 body pohybu a nakazit 
sousedícího uprchlíka. Pokud tak učiní, tato zombie je 
ihned poražena. Polož 1 žeton únavy na žeton tohoto 
vesničana, aby bylo zřejmé, že je nakažený a již není 
uprchlík. 

Nakažení blokují pohyb a linii výhledu. Nestvůry 
považují nakažené za spřátelené figurky, na konci 
každého svého kola může vládce zla pohnout s každým 
nakaženým až o 3 políčka, předtím nebo poté, co 
hrdinové pohnou uprchlíky.  

OČIŠTĚNÍ
Jako akci může hrdina nebo Tyrus očistit nakaženého. 
Pokaždé, když je nakažený očištěný, odstraň jeho žeton 
vesničana a žeton únavy. 

DVEŘE SMRTI 
Rakve blokují pohyb a linii výhledu. Jako akci může 
hrdina sousedící s rakví odstranit tento žeton cíle 
a provést test . Pokud neuspěje, utrží 3 . Když hrdina 
poprvé odstraní rakev, přečtěte následující nahlas: 

Bušili jste do rakve, až se nakonec rozpadla. Propadla 
se do sebe a vy jste zjistili, že každá z nich je vlastně 
průchod vedoucí do podzemí. Studené ruce šmátraly 
troskami rakve, ale pro teď byl průchod zabezpečený. 

Pokaždé, když hrdina ve vzdálenosti do 3 políček od 
rakve utrží  rovné svému zdraví, vládce zla ho může 
ihned posunout až do vzdálenosti dle jeho rychlosti. Poté 
je poražen. 

TYRUS
Tyrus je považován za figurku hrdiny. Pokud Tyrus utrží 

 rovné svému zdraví, je poražen a jeho žeton odstraněn.

Tyrus
Zdraví: 8 Rychlost: 4
Obrana: 

Tyrus se aktivuje jednou v každém kole po tahu 
libovolného hrdiny a je kontrolován hráčem tohoto 
hrdiny. Tyrus může provádět pouze akci pohyb a akci 
očištění. 

TAJNÉ STEZKY 
Pokaždé, když figurka vstoupí na políčko s lícem vzhůru 
otočenou zkratkou, získá tato figurka 6 bodů pohybu 
a tato zkratka je otočena lícem dolů. 

Na začátku každého tahu vládce zla otoč všechny zkratky 
lícem vzhůru. 

Nestvůry
Zombie (I. akt). Jeskynní pavouci. 1 volitelná skupina. 

Příprava
Umísti zombie do Komnaty. Umísti jeskynní pavouky na 
Kamenitý svah. Umísti volitelnou skupinu do Tábora. 

Polož 4 modré žetony cílů na naznačené políčko. To jsou 
zkratky. 

Vládce zla umístí do Komnaty tolik červených žetonů 
cílů, kolik je ve hře hrdinů. To jsou rakve. 

Polož 8 žetonů vesničanů na naznačená políčka. To jsou 
uprchlíci. 

Polož 1 bílý žeton cíle na políčko sousedící s libovolným 
hrdinou. To je Tyrus. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Vládce zla bude v tomto dobrodružství používat karty 
nestvůr „Zombie“ pro I. akt. 

Hrdinové a zombie nemohou otevřít nebo zavřít zamčené 
dveře. Ostatní figurky mohou otevírat a zavírat dveře 
normálně. 

POSILY
Na konci tahu každého hráče může vládce zla umístit 
zombie (při dodržení limitu skupiny nestvůr). Každou 
z těchto zombií umísti do Komnaty nebo na políčko 
s nakaženým. Pokud je zombie umístěna k nakaženému, 
odstraň jeho žeton vesničana a žeton únavy. Pokud je 
zombie takto umístěna, může se ihned pohnout až 
o 6 políček. 

Na konci každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 jeskynního pavouka na Kamenitý svah (při dodržení 
limitu skupiny nestvůr). 

Na konci každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 nestvůru z volitelné skupiny na Vchod (při dodržení 
limitu skupiny nestvůr). 

Vítězství
Pokud na mapě nezůstala žádná rakev, přečtěte nahlas 
následující: 

Cítili jste pod vámi zuřivost ghúlů, rostoucí jako 
stoupající příliv, najednou neschopných vyškrábat 
se mezi živé. Jejich hladový řev přecházel do 
zoufalého skučení. Tyrus s několika dalšími uprchlíky 
přispěchali do budovy a nabízeli vám džbány s olejem. 
Přikývli jste a jako jeden muž je vyprázdnili do 
otvorů. Společně jste od budovy odstoupili a dovnitř 
vhodili jedinou pochodeň. Řev nepřátel byl stěží 
slyšet přes peklo plamenů. Když si uvědomili svou 
porážku, i zbytek nepřátelských sil se stáhl. Po nějaký 
čas kaple jasně zářila, vzdorovitý maják vyhlašující 
vaše přežití. 
Když přišlo ráno, shromáždili jste všechny přítomné 
a vydali se vstříc pevnosti Kethiri. Odtamtud můžete 
zabezpečit doprovod všem, kdo budou chtít odejít. 
Ti, kteří zůstanou, se budou připravovat na 
závěrečnou bitvu. 

Hrdinové zvítězili! 

Pokud jsou všichni uprchlíci na mapě nakažení, přečtěte 
následující nahlas: 

Už nebylo kam uniknout a tak se všichni zbývající 
přeživší museli stáhnout k moři. Pod tlumeným světlem 
ubývajícího měsíce jste viděli, jak se zoufale drží každé 
možné trosky vyčnívající nad příboj. 
Najednou jste si vzpomněli na Tyra. Nechali jste ho 
ukrytého ve stanu pod velkým kusem zdi. Prosekali 
jste si cestu zpět do tábora, přiblížili se ke zdi a tam 
ho uviděli bojujícího na vrcholku ruin. Vypustil kouli 
světla do tváří nemrtvých šplhajících vzhůru, ostatní 
obránci se na ně ihned vrhli a sekali. Tyrus se otáčel 
a skákal po hromadě sutin, vysílal proti nepřátelům 
proudy oslepujícího světla. 
Zajistili jste východní okraj, umožňujíce Tyrovi 
a vojákům uniknout z obklíčení. Ustoupili jste k řece 
a vrhli se do jejího proudu. Když jste se ohlédli, viděli 
jste tábor zmizet pod přílivem nemrtvých vojáků. 

Vládce zla zvítězil! 

Odměny
Každý hráč získá 1 bod zkušeností, bez ohledu na to, 
jestli zvítězil, či prohrál. 

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

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušeností. 

Vítěz může jako další dobrodružství zvolit buď „Na hraně 
svítání“ nebo „Pronikavá temnota“. 

Spěchali jste zpět do ruin Kethiri, shromažďujíce 
zbytky vojska. Ghúlí armáda Dal‘Zunmu se 
hrnula ze starého hřbitova, když jste pobízeli 
vojáky na sever. I přes břemeno únavy z týdnů bojů 
jste dosáhli tábora krátce před hordou nemrtvých. 
Tam, za chatrnou slupkou letité zdi, se skrývali 
přeživší z údolí.
Když nepřátelský předvoj dosáhl hřebene kopců 
nad táborem, zastavil se, přerušujíce konečný úder. 
Kdybyste dorazili byť jen o minutu později, každý 
muž, žena i dítě by podlehli nemrtvým nebo by 
byli zahnáni do moře. 
Čekání trvalo několik dní, ale vaše opevnění vám 
nabídlo jen velmi málo výhod, když útok konečně 
přišel. Výkřiky roztříštily klid tichého večera – 
zvuky bitvy ze středu tábora. Potemnělé postavy 
sestupovaly z okolních kopců belhavým krokem. 
Popadli jste své vybavení a vyazili do hloubi 
tábora. 
Nepřítel nalezl cestu skrze katakomby, zombie se 
loudaly ven z kaple ve středu tábora. Přeživší byli 
strháváni k zemi a drásáni, ale k vašemu údivu 
mnozí ihned znovu vstávali. V hrůze jste sledovali, 
jak se otáčeli proti vlastním. Kletba, která přivedla 
tyto mrtvé k životu, se teď obracela i na umírající. 

Mrtvý nebo utopený
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Mrtvý nebo utopený
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Střetnutí 1

LADY ELIZA FARROW
Pokaždé, když je lady Eliza Farrow poražena, odlož ji 
stranou. Na začátku každého tahu vládce zla, pokud 
je lady Eliza Farrow odložena stranou a na mapě je 
nejméně 1 lord, nahraď 1 lorda lady Elizou Farrow. 
Poté vládce zla zvolí 1 měnivce na Obřadišti a 1 
záložní volitelnou skupinu a odstraní je ze hry. Tato 
volitelná skupina není nadále záložní. Když se tak 
stane poprvé, přečtěte následující nahlas: 

Jeden z temných lordů ustal ve svém zaříkávání 
a popadl se za hlavu. Odklopýtal stranou, vytáhl 
nůž a divoce jím máchal ve vzduchu. „Pryč odporná 
stvůro,“ křičel, „nemáš žádné právo!“ Rudý stín 
vyskočil ze stínu a vsákl se do jeho pláště. Chvíli se 
křečovitě zmítal, ale po chvíli zůstal klidně stát. Plášť 
se svezl na zem a vy jste zůstali zírat na Elizu stojící 
před vámi. „Nenuťte mě to dělat znovu,“ pokárala vás. 

LORDI Z ORU‘KHANU 
Měnivci na Obřadišti nemohou utržit  a nemohou 
být poraženi, aktivováni nebo provést pohyb, dokud 
nejsou z Obřadiště přesunuti. Žádný měnivec se 
nemůže na Obřadiště vrátit.

Během svého tahu může hrdina sousedící s lordem 
přerušit zaříkávání. To nevyžaduje akci. Pokud tak 
učiní, vládce zla přesune 1 měnivce z Obřadiště 
a nahradí jím žeton vesničana. Poté zvolí vládce 
zla 1 záložní volitelnou skupinu a každou nestvůru 
z této skupiny umístí co nejblíže k tomuto měnivci 
(při dodržení limitu skupiny nestvůr). Tato volitelná 
skupina není nadále záložní. Když se tak stane poprvé, 
přečtěte následující nahlas:

Popadl jsi kněze za jeho roucho a prudce stáhl na 
zem. Jeho soustředění bylo přerušeno a temná energie 
rozvlnila vzduch kolem vás, vypouštějíce žíravou 
rudou mlhu. Temné tvary se začaly zhmotňovat 
z oparu a padlý lord se znovu postavil na nohy. 
„Nemůžeš nás zastavit,“ řekl, hlas měl hluboký 
a chraplavý, „„chlapec je náš.“ 

OLTÁŘ TEMNOTY 
Pokaždé, když se hrdina přesune na Obřadiště z místa 
mimo něj, musí podstoupit rituál. Když se tak stane 
poprvé, přečtěte následující nahlas: 

Rozrazil jsi dveře a v hrůze zůstal stát jako 
přimrazený. Duchové mnoha mrtvých hrůz vířili 
místností v nezkrotném chaosu. V jejich středu seděl 
Tyrus. Jeho oči byly zakalené, jaky by je měl vyplněné 
šedou mlhou. Vyslovoval zvláštní slova, ozvěnu 
zaříkávání temných kněží, a rudá mlha se srážela na 
jeho kůži. 
Udělal jsi krok dovnitř a všechno se změnilo. Zástup 
mrtvých se zastavil a zaměřil se na tebe. Pak udeřil se 
silou a hněvem stovek pokolení. 

Pokaždé, když hrdina podstoupí rituál, vládce zla 
ihned provede na tohoto hrdinu tolik útoků, jako by 
zaútočily všechny nestvůry ze záložních skupin (při 
dodržení limitu skupiny nestvůr). 

Pokud je hrdina na Obřadišti poražen, polož jeho 
žeton na nejbližší volné políčko mimo Obřadiště. 

Jako akci se může hrdina na políčku s Tyrem pokusit 
o ukončení rituálu. Pokud tak učiní, provede test 

 nebo . K výsledku přičti tolik , kolik je na 
Obřadišti měnivců. Pokud uspěje, rituál končí (viz 
„Vítězství“). 

Nestvůry
Goblini lučištníci. Měnivci. Zombie. Lady Eliza 
Farrow. 4 volitelné skupiny (ignoruj výskyt nestvůr).

Příprava
Umísti měnivce na zvláštní políčka na Obřadišti 
(ignoruj limity skupiny nestvůr). Umísti gobliny 
lučištníky a zombie do Úvozu na Kamenitou stezku, 
rozdělené dle volby vládce zla. Umísti Elizu, jak je 
naznačeno. Během přípravy neumísťuj volitelné 
skupiny, to budou záložní skupiny. 

Polož 4 žetony vesničanů na naznačená políčka. To 
jsou lordi. 

Polož 1 bílý žeton cíle do středu 4 naznačených 
políček. To je Tyrus. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Na začátku každého svého tahu před sebe vládce zla 
položí 1 žeton únavy. 

Lordi blokují pohyb a linii výhledu. 

Figurka na Vchodu může utratit 1 bod pohybu 
a přesunout se na Tajnou stezku. Figurka na Tajné 
stezce může utratit 1 bod pohybu a přesunout se na 
Vchod.

POSILY
Na konci každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 goblina lučištníka do Houštiny a 1 zombie na 
Hřbitov (při dodržení limitu skupiny nestvůr). Pokud 
hrají pouze 2 hrdinové, vládce zla umístí pouze 
1 z těchto nestvůr (při dodržení limitu skupiny 
nestvůr).

Vítězství
Pokud rituál skončí, přečtěte následující nahlas: 

Přiblížil jsi se a popadl Tyra za rameno, doufajíce, 
že ho probudíš z tranzu. V tom okamžiku prudce 
otočil hlavu a zabodl špičaté zuby do tvého masa. 
Pokoušel ses ho setřást, ale držel se tě nelidskou silou. 
V zoufalé snaze uniknout jsi ho zkoušel srazit ze stolu. 
Jeho čelist povolila, převalil se a zmizel přes hranu na 
opačné straně. 
Vířící chaos zablikal, vzduchem se rozeběhla ječivá 
zaúpění. Stínové siluety se vrhaly proti zdem i stropu 
a snažily se zachránit. V dlouhém okamžiku, který 
mohl trvat stejně tak sekundy jako dny, se začaly černé 
kameny poddávat duchům útočícím na mohylu kolem 
vás. Pak se náhle rozhostil klid a ty jsi zůstal stát ve 
skořápce temného oltáře. 
Vrhl ses za stůl a pozvedl Tyra v náručí. Oční víčka 
mu cukala a byl celý ztuhlý, ale když tě uviděl, usmál 
se. „Věděl jsem, že tě mám rád,“ vydechl slabě, „díky, 
žes mě zachránil.“ 

Hrdinové zvítězili! 

Pokud má vládce zla před sebou 12 žetonů únavy, 
přečtěte nahlas následující: 

„Dost!“ křičel Tyrus, klopýtajíce z mohyly. „Nemůžete 
mě mít.“ Upadl na kolena a zíral na vás. „I když 
jste se pokusili, nemůžete mě mít. Má paní Eliza mi 
ukázala pravdu. Já jsem zdejší princ–“ rudé slunce 
povstalo nad východními horami a vrhalo přes stromy 
tisíce karmínových paprsků, „– a vy jste uchvatitelé 
a zrádci, nejste mí přátelé. Sbohem.“ Prudké světlo 
vyrazilo z jeho těla a Tyrus se rozplynul do oblaku 
rudé mlhy.

Vládce zla zvítězil! 

Odměny
Každý hráč získá 1 bod zkušeností, bez ohledu na to, 
jestli zvítězil, či prohrál. 

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

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušeností. 

Vítěz může jako další dobrodružství zvolit buď „Na 
hraně svítání“ nebo „Pronikavá temnota“. 

Není jasné, o jakém rituálu Eliza hovořila, ale 
není pochyb o tom, jakou náhorní plošinu měla 
na mysli. Na jižním konci údolí stojí velká stolová 
hora, jasně poznamenána temnotou. Stromy, co by 
koruna na jejím vrcholu, jsou pokřivené a mrtvé, 
a po jejím úbočí se pnou černé výhonky. Když 
jste nenašli žádnou jinou cestu, právě po těchto 
výhoncích jste šplhali nahoru. Vrtěly se a kroutily, 
jako by o vás věděly. Někdy se stahovaly z vašeho 
dosahu, jindy omotávaly vaše končetiny. 
Drásaly vaši kůži neviditelnými trny a vy jste cítili, 
jak se otupující jed rozlévá do vašich žil. Zmatení 
a vyčerpaní jste se konečně dostali na vrchol nad 
srázem. Z posledních sil jste si jen usrkli protijedu 
a upadli do spánku. 
Probudilo vás zadunění hromu a pleskání kapek 
na vašich tvářích. Vyskočili jste na nohy, obávaje 
se, jak dlouho jste spali, a vnořili se do temného 
lesa. Rudá záře visela ve vzduchu, rostoucí 
s každým vaším krokem hlouběji. Nakonec 
vás cesta dovedla k lomu. Mohyla, zbudovaná 
z černého kamene, pulzovala černou energií 
a chrlila oblaka rudé mlhy. Odporní pokroucení 
muži stáli okolo a recitovali temná slova. Za nimi 
bylo slyšet Tyrův nářek.
Na vrcholu kamene stála Eliza. Oděv měla 
promočený, zmoklé vlasy přilepené na tváři.
„Věděla jsem, že přicházíte,“ řekla. „Údolí mi to 
povědělo. Protože je to moje údolí – naše údolí. 
Tyrus a já jsme právoplatní dědicové tohoto 
království a brzy mu budeme znovu vládnout.“ Za 
ní udeřil blesk a ona si odhrnula zplihlé vlasy z očí. 
„A kdybyste snad náhodou dnes v noci unikli, první 
nařízená poprava bude ta vaše.“ S tím se otočila se 
a seskočila do stínu na druhé straně mohyly. 

Obřad rudého úsvitu
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Střetnutí 1

HLÍDÁNÍ CESTY
Když hrdina poprvé vstoupí na volné políčko do Chaty, 
umísti do Chaty jeskynní pavouky až do výše limitu 
skupiny nestvůr. 

Když hrdina poprvé vstoupí na volné políčko na Tůni, 
umísti na Tůni měnivce až do výše limitu skupiny 
nestvůr. 

Když hrdina poprvé vstoupí na volné políčko na Potok, 
umísti na Potok gobliny lučištníky až do výše limitu 
skupiny nestvůr. 

Když hrdina poprvé vstoupí na volné políčko na Pole, 
umísti na Pole barghesty až do výše limitu skupiny 
nestvůr. 

Pokaždé, když vládce zla umístí nestvůru tímto 
způsobem, může ihned provést 1 akci s tolika z těchto 
nestvůr, kolik je o jednu méně, než hrdinů ve hře. 

POSILY
Žádné.

Vítězství
Pokud vládce zla položí žeton únavy na Východ nebo 
pokud všichni hrdinové opustí mapu přes Východ, 
přečtěte následující nahlas: 

Kadlasarovy plameny pokryly severní svah hory. 
Olizovaly vám paty a hnaly vás nahoru, vstříc 
jeho doupěti. Vaši přeživší nepřátelé před plameny 
proklouzli malou trhlinou a vy jste následovali 
jejich příkladu. Když jste uskočili z dosahu 
plamenů a kouře, zůstali jste překvapeně stát. Velká 
neohrabaná postava se vynořila ze svého hnízda, 
připravena se vám postavit. 

Střetnutí 1 je dokončeno. Odlož stranou každého 
hrdinu, který neopustil mapu přes Východ, a všechny 
nestvůry z mapy. Všem nestvůrám zůstanou utržená 

, ale odstraň všechny žetony stavů a ostatní žetony. 

Nestvůry
Jeskynní pavouci. Goblini lučištníci. Zombie. 
Měnivci. Barghesti. 

Příprava
Umísti zombie na Přístup. Během přípravy neumísťuj 
žádné další skupiny nestvůr. 

Polož 1 žeton únavy na Vchod. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Hrdinové mohou opustit mapu přes Východ. Každý 
díl mapy s 1 žetonem únavy je hořící. 

Na začátku každého svého tahu umístí vládce zla 
1 žeton únavy na nehořící díl mapy, který je připojený 
k hořícímu. Poté každý hrdina na hořícím dílu utrží 
2  a 1 . 

Každý večer, když zbytky denního světla stékají 
z vrcholku Stínové hory, by měli obyvatelé údolí 
rozeznít velký zvon, signalizující počátek noci. Mnozí 
věří, že mlhy sestupují do údolí z této hory, že vytékají 
ze zejících úst na západní straně. 
Z úst, ke kterým jste se právě snažili vyšplhat. Údolí 
spočívalo tiše pod vámi, přemožené Elizou a její 
armádou. Neschopni nalézt Tyra nebo porazit 
Elizu, zoufale jste hledali jakýkoliv způsob, jak 
zničit rostoucí moc Lady. Vyslala sem Alrica uzavřít 
spojenectví s kýmsi jménem Kadlasar. A vy to musíte 
zastavit. 
S Alricem jste se střetli, sotva jste se přiblížili k jeskyni. 
Stál na druhé straně rokle, vysoko na útesu. Jeho 
přítomnost byla téměř stejně mrazivá jako studený 
vítr, který znecitlivěl vaše prsty a tváře.
Temný rytíř stál nehybně, ani náznak dechu neunikl 
z jeho helmy. Pozvedl ruku a pokynul směrem 
k obloze. Řev prolomil mrazivé ticho a nad vámi 
zakroužil drak. 

Stínová hora
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Vchod

2A 
Brod

Kamenná deska

Střetnutí 2

Drak dosedl na zem se zvukem podobným 
hromu, několik balvanů z horského úbočí se 
otřáslo a uvolnilo. S rachotem se valily dolů, jak 
se Kadlasar přibližoval. „Tak vy jste ti rebelové, 
o kterých mluvil Alric. Pojďte tedy,“ zasmál se, 
„ pojďte a pohleďte na svou zhoubu.“ A zmizel 
v oblaku stínů. 

Nestvůry
Elementálové. Ettinové. Merriodi. Stínoví draci. Všechny 
nestvůry odložené stranou ve střetnutí 1. 

Příprava
Umísti 1 lorda ettina, 1 lorda merrioda a 1 lorda 
elementála, jak je naznačeno, ignoruj limity skupiny 
nestvůr. To jsou šampioni. Pokud hrají 2 hrdinové, 
každý šampion obdrží -2 ke svému zdraví. Pokud hrají 
3 hrdinové, každý šampion obdrží -1 ke svému zdraví. 
Neumísťuj související přisluhovače. 

Během přípravy neumísťuj Stínové draky. Lord stínový 
drak je Kadlasar. 

Poté umísti stranou odložené nestvůry ze střetnutí 
1 na Brod. 

Vládce zla si vezme 1 modrý, 1 červený, 1 bílý a 1 zelený 
žeton cíle. Pokud hrdina během střetnutí 1 opustil mapu 
přes Východ, tento hrdina si zvolí 1 z těchto žetonů cílů 
a vládce zla jej odloží stranou. Poté vládce zla zvolí jeden 
ze zbývajících žetonů cílů a položí před sebe. Zbylé žetony 
cílů odloží stranou (viz „Světlo v temnotě“). Hráči by 
neměli znát barvu žádného ze zvolených žetonů cílů. 

Polož 3 modré a 3 červené žetony cílů lícem dolů na 
naznačená políčka. To jsou kamenné desky. 

Poté může vládce zla za každého hrdinu, který byl ve 
střetnutí 1 odložen stranou, vzít 1 kamennou desku 
a přemístit ji na políčko sousedící s 1 dveřmi 
(viz „Doupata“). 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Na začátku každého tahu vládce zla všichni hrdinové vyléčí 
1 . 

DOUPATA
Dveře nelze otevřít nebo zavřít normálně. Hrdina může 
zaútočit na dveře jako by to byla nestvůra. Každé dveře 
mají 10 zdraví a mají obranu 3  pokaždé, když jsou 
cílem útoku. Pokud dveře utrží  rovné jejich zdraví, jsou 
zničeny a odstraněny z mapy. 

Šampion může utratit 1 bod pohybu a vzít sousedící 
kamennou desku. Pokud tak učiní, polož žeton cíle k jeho 
figurce. Šampion může nést zároveň nejvýše 1 kamennou 
desku a nemůže provést útok, pokud nese kamennou 
desku. Pokud je šampion nesoucí kamennou desku 
poražen, odstraň tuto kamennou desku. 

Jako akci může šampion nesoucí kamennou desku vyztužit 
sousedící dveře. Pokud tak učiní, polož kamennou desku 
mimo mapu poblíž těchto dveří. Tyto dveře získají 
+3 zdraví. 

SVĚTLO V TEMNOTĚ
Pokaždé, když jsou zničeny dveře, vládce zla odkryje 
související žeton cíle. Pokud vládce zla odkryje žeton před 
sebou, Kadlasarovo doupě je odhaleno. 

KADLASAR
Kadlasar získá +2 zdraví za každého hrdinu. Pokud nebylo 
jeho doupě dosud odhaleno, přičti 4  ke každému jeho 
hodu na obranu. 

Pokaždé, když je hrdina poražen Kadlasarovým útokem, 
vládce zla může před sebe položit 1 žeton tohoto hrdiny. 
Na začátku každého svého tahu může vládce zla před sebe 
položit 1 žeton hrdiny za každého omráčeného hrdinu. 
Vládce zla si nemůže vzít 2. žeton jednoho hrdiny, pokud 
již nemá alespoň 1 žeton od každého hrdiny. 

Pokud není Kadlasar na mapě, na začátku každého svého 
tahu ho vládce zla umístí na libovolné volné políčko. 
Pokud je Kadlasar na mapě a jeho doupě není odhaleno, 
na začátku každého svého tahu ho vládce zla odloží mimo 
mapu. Pokaždé, když se tak stane, odstraň z Kadlasara 
všechny zvláštní stavy, ale ponechej mu všechny utržené . 

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 běžného elementála, 1 běžného ettina nebo 1 běžného 
merrioda na Vchod (ignoruj limity skupiny nestvůr). Tuto 
běžnou nestvůru může umístit pouze tehdy, pokud dosud 
není na mapě žádná nestvůra z této skupiny. 

Vítězství
Pokud je Kadlasar poražen, přečtěte následující nahlas:  

Dračí krev se rozlila kolem vašich nohou, ale jeho 
tělo se nikdy neobjeví. Stín vybledl a rozptýlil se ve 
vánku. Všimli jste si dalších jeho druhu, jak vás 
pozorují z útesu vysoko nahoře, ale po vašem pohledu 
se odplazili zpět do hory. 

Hrdinové zvítězili! 

Pokud má vládce zla před sebou 4 žetony únavy, 
přečtěte nahlas následující: 

Nestvůry se ušklíbaly, když vás Kadlasar popoháněl 
dokola jako hračku. Nakonec se vám podařilo dát se 
na útěk dolů z hory a nepřítel vás nepronásledoval. 
Nemohli jste se zbavit pocitu, že to nebylo naposledy, 
co jste se Kadlasarem střetli. 

Vládce zla zvítězil! 

Odměny
Každý hráč získá 1 bod zkušeností, bez ohledu na to, 
jestli zvítězil, či prohrál. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají navíc 25 zlaťáků za 
každého hrdinu ve hře a stínoví draci se neobjeví ve finále. 

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušeností. 

Vítěz může jako další dobrodružství zvolit buď „Na 
hraně svítání“ nebo „Pronikavá temnota“. 

Stínová hora
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Vchod

Boční 
chodba

5B 
Jeskyně

4B 
Propast

8B 
Obřadní 

síň

Arcitova pečeť

Sir Alric  
Farrow

Arcitův meč

Střetnutí 1

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Jako akci může hrdina na sousedícím políčku vzít 
Arcitovu pečeť, Pokud tak učiní, položí ji na svou tabulku 
hrdiny. Hrdina nesoucí Arcitovu pečeť získá +1  ke 
všem svým hodům na obranu. Pokud je hrdina nesoucí 
Arcitovu pečeť poražen, polož Arcitovu pečeť na sousedící 
políčko. Jako akci může hrdina předat Arcitovu pečeť 
jinému sousedícímu hrdinovi. 

Pokaždé, když sir Alric Farrow provede útok, kterým 
porazí hrdinu, ihned získá 3 body pohybu. 

Pokud sir Alric Farrow utrží  rovné svému zdraví, 
není poražen. Umísti k jeho figurce žeton únavy, který 
bude označovat, že je v bezvědomí. Pokud je sir Alric 
Farrow v bezvědomí, neblokuje pohyb ani linii výhledu 
a nemůže být aktivován. Na začátku každého tahu vládce 
zla, pokud je sir Alric Farrow v bezvědomí, vyléčí  
rovné trojnásobku počtu hrdinů a je omráčený. 

Pokud je v bezvědomí, nemůže použít schopnost 
„Regenerace“. 

ARCITŮV MEČ 
Jako akci, pokud je sousedící s Arcitovým mečem, může 
sir Alric Farrow nebo hrdina nesoucí Arcitovu pečeť získat 
Arcitův meč. 

POSILY
Na začátku každého tahu vládce zla umísti 1 goblina 
lučištníka do Boční chodby (při dodržení limitu skupiny 
nestvůr). Na konci každého svého tahu může vládce 
zla umístit 1 jeskynního pavouka na políčko sousedící 
s jámou (při dodržení limitu skupiny nestvůr).

Nestvůry
Sir Alric Farrow. Jeskynní pavouci. Goblini lučištníci. 
1 volitelná skupina. 

Příprava
Umísti jeskynní pavouky na Propast. Umísti volitelnou 
skupinu do Obřadní síně. Umísti sira Alrica Farrowa, 
jak je naznačeno. Během přípravy neumísťuj gobliny 
lučištníky. 

Polož 1 modrý žeton cíle lícem vzhůru na naznačené 
políčko. To je Arcitův meč. 

Polož 1 bílý žeton cíle lícem vzhůru na naznačené 
políčko. To je Arcitova pečeť. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

Vítězství
Pokud hrdina získá Arcitův meč, přečtěte následující 
nahlas:  

Jílec Arcitova meče vyčníval z vysokého obsidiánového 
podstavce. Pochva z černého kamene se třpytila a zářila, 
jako by skrývala samotné slunce. Udělal jsi opatrný krok 
kupředu a položil ruku na jílec. 
Meč zazvonil, když jsi ho vytahoval z kamene, oslepující 
úponky světla se rozlétly všemi směry. Alric se za tebou 
prudce zastavil, když uviděl, že jsi meč tasil. Vyrazil 
jsi mu vstříc, chystajíce se ukončit tuto hrozbu jednou 
provždy. Černý rytíř zareagoval rychle, pozvedl pěst 
vysoko do vzduchu a udeřil do podlahy před sebou. Starý 
kámen se otřásl, popraskal a začal se rozpadat. 
Uskočil jsi stranou, abys zabránil pádu. Když ses otočil, 
Alric byl pryč. 

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové! 

Pokud sir Alric Farrow získá Arcitův meč, přečtěte 
následující nahlas: 

Jílec Arcitova meče vyčníval z vysokého obsidiánového 
podstavce. Pochva z černého kamene se třpytila 
a zářila, jako by skrývala samotné slunce. Alric meč 
uchopil, ale ten se nechtěl jeho síle poddat. 
Neschopný meč vytáhnout, černý rytíř se zapřel nohou 
o podstavec a začal jej páčit na stranu. O moment 
později se v kameni objevila puklina a obsidián se 
rozlomil. Triumfálně čepel pozvedl, ale kámen se 
rozpadal stále dál. 
Náhle se pod ním podlaha otevřela a Alric zmizel 
v oblaku prachu a sutin. 

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla! 

Bez ohledu na vítěze sir Alric Farrow vyléčí  rovné 
dvojnásobku počtu hrdinů. Alric začne přístí střetnutí 
s takovým množstvím utrženého , kolik má právě teď 
utrženého . 

Každé další ráno bylo, jako by se slunce zdráhalo 
vstát, držené pod obzorem dlouhou bezhvězdnou 
nocí. Jednoho večera, poté, co temnota spolkla den 
zase o něco dříve, vpadl do vašeho stanu kněz. 
„Znovu už nevyjde!“ vykřikl, oči široké a divoké. 
„Prokleli celé údolí a když se vám nepodaří tu kletbu 
zlomit do zítřejšího svítání, slunce zůstane navždy 
spoutané z dohledu tohoto údolí!“ 
Vyrazili jste neprodleně, míříce do katedrály, která 
ukrývala vaši jedinou naději. Ponořili jste se do 
studené řeky, přeplavali černou vodu a na druhé 
straně se rozeběhli k rozpadajícím se věžím.
Někde pod nimi je ukrytý meč sira Arcita, zvaný též 
Čepel úsvitu. Pouze planoucím ostřím tohoto meče 
může být kletba zlomena a denní světlo navráceno 
do údolí. 

Na hraně svítání
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Arcitova pečeť

Arcitův meč

Vchod

Východ

3B 
Zbrojnice

26B  
Alkovna

6B 
Kaple

Sir Alric  
Farrow

Oltář

Lord Merick Farrow

Střetnutí 2

Nejraději byste uprchli, ale jakási síla vás 
popoháněla dále do hlubin. Nebyli jste si jisti, 
zda-li to bylo volání samotného meče nebo vůle 
jeho pána. Věděli jste jen, je že nemůžete opustit 
toto místo, dokud mág nebude poražen.

Nestvůry
Sir Alric Farrow. Lord Merick Farrow. Barghesti. 
Měnivci. 2 volitelné skupiny. 

Příprava
Umísti sira Alrica Farrowa a lorda Mericka Farrowa 
na naznačená políčka. Sir Alric Farrow začíná toto 
střetnutí s tolika utrženými , kolik měl  utržených 
na konci předchozího střetnutí. Umísti měnivce do 
Zbrojnice a do Alkovny, rozdělení určí vládce zla. 
Umísti 1 volitelnou skupinu do Kaple. Během přípravy 
neumísťuj zbývající volitelnou skupinu nebo Barghesty. 

Polož 1 bílý žeton cíle na naznačené políčko. To je oltář. 

Pokud hrdinové zvítězili ve střetnutí 1, zvolí 1 hrdinu, 
který ponese relikvii „Čepel úsvitu“. Tento hrdina ji 

může ihned vybavit. Pokud zvítězil ve střetnutí 1 vládce 
zla, sir Alric Farrow získá relikvii „Čepel soumraku“.

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Pokaždé, když je hrdina poražen, vládce zla může 
před sebe položit 1 žeton tohoto hrdiny. Vládce zla si 
nemůže vzít 2. žeton jednoho hrdiny, pokud již nemá 
alespoň 1 žeton od každého hrdiny. 

Pokud je sir Alric nesoucí relikvii„Čepel soumraku“ 
poražen, hrdinové ihned zvolí 1 hrdinu, který získá 
relikvii „Čepel úsvitu“. 

SLUNCE A STÍN
Jako akci může hrdina nesoucí „Čepel úsvitu“ na 
políčku sousedícím s oltářem posvětit meč. 

Pokud tak učiní, polož bílý žeton cíle jako ukazatel na 
kartu relikvie „Čepel úsvitu“. 

Lord Merick Farrow může být poražen pouze útokem 
s posvěcenou Čepelí úsvitu. Pokaždé, když by měl být 
lord Merick Farrow poražen jinak, upraví utržené  
tak, aby mu zůstalo 1 zdraví. 

MISTR VYVOLÁVAČ
Jednou za aktivaci, pokud lord Merick Farrow 
nedokončil rituál, provede test . Pokud uspěje, 
může v rituálu pokračovat nebo rituál dokončit. 
Nemůže dokončit rituál, dokud nemá 3 nebo více 
žetonů únavy na své kartě velitele. 

Pokud v rituálu pokračuje, polož 1 žeton únavy na 
jeho kartu velitele. 

Pokud rituál dokončí, vládce zla odstraní 3 žetony 
únavy z jeho karty velitele, poté zvolí 1 nestvůru 
ze zbývající volitelné skupiny (při dodržení limitu 
skupiny nestvůr) a umístí ji na volné políčko sousedící 
s lordem Merickem Farrowem. Poté za každý žeton 
únavy na kartě velitele lorda Mericka Farrowa tato 
nestvůra získá +1 ke zdraví za každého hrdinu. 

POSILY
Na začátku každého tahu vládce zla umísti 1 měnivce 
na Východ (při dodržení limitu skupiny nestvůr). 

Na konci každého tahu může vládce zla umístit 
1 barghesta na Vchod (při dodržení limitu skupiny 
nestvůr). 

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

Merickovo tělo se rozzářilo, když jsi vetkl Čepel úsvitu 
do jeho hrudi. Paprsky světla vytryskly z jeho očí a 
ran, poté jeho tělo vzplálo a rozpadlo se na popel. 
Strnul jsi v dlouhé nehybnosti, očekávajíce nějaký 
další útok, ale žádný nepřišel. Místo toho se po 
podlaze sklouzl lehký vánek a vyfoukl popel nahoru do 
otvoru ve stropě. 
Schoval jsi meč a vykročil vstříc slunečnému ránu. 

Hrdinové zvítězili! 

Pokud vládce zla získal 4 žetony hrdinů nebo pokud 
na začátku některého tahu vládce zla byli všichni 
hrdinové omráčení, přečtěte následující nahlas: 

Arcitův meč vyklouzl z tvé ruky a ve spršce jisker 
rachotil po podlaze napříč místností. Merick k meči 
přistoupil a když se k němu naklonil, světlo začalo 
přecházet do odstínů rudé. Když mág uchopil jílec, 
blýskající se ostří syčelo a vypouštělo tmavý opar. 
„Ostří světla je pryč, teď přichází ostří věčné noci,“ 
mručel Merick. Zasunul meč do pochvy a vklouzl do 
stínů, zahalený do tak hluboké temnoty, jakou jsi ještě 
neviděl. 

Vládce zla zvítězil! 

Odměny
Každý hráč získá 1 bod zkušeností, bez ohledu na to, 
jestli zvítězil, či prohrál. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají relikvii „Čepel 
úsvitu“. Pokud zvítězil vládce zla, získá relikvii „Čepel 
soumraku“. Další dobrodružství je „Krev a zrada“.

Na hraně svítání
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Střetnutí 1

SKRZ DVEŘE
Zamčené dveře jsou magicky zapečetěné a nemohou být 
otevřeny nebo zavřeny normálně. Jako akci může hrdina 
na políčku sousedícím se zamčenými dveřmi provést test 

. Pokud uspěje, odstraň zamčené dveře z mapy a jeho 
tah ihned končí. 

Nestvůry se mohou pohybovat přes zamčené dveře, 
pokud jsou zavřené. Velké nestvůry nemohou být 
umístěny tak, že by zabíraly políčka po obou stranách 
dveří, ani když jsou dveře otevřené. Na konci každého 
svého tahu může vládce zla odhodit 1 kartu vládce zla 
a zavřít tak zamčené dveře. 

PŘES ZEĎ
Jako akci může hrdina na naznačeném červeném políčku 
provést test . K výsledku přičti tolik , kolik je na mapě 
goblinů lučištníků. Pokud uspěje, umísti jeho figurku na 
1 políčko do Doupěte, ignoruj černý okraj. Pokud jsou 
tato políčka obsazená, umísti figurku na nejblížší volné 
políčko v Doupěti. 

HLÍDKOVÁ VĚŽ GOBLINŮ
Goblini lučištníci mohou být umístěni pouze na 
naznačených zelených políčkách a mohou být odstraněni 
pouze, pokud jsou poraženi. Goblini lučištníci mají limit 
skupiny 1 lord a 2 běžné nestvůry. Každý útok goblinů 
lučištníků má dosah +2 a ignoruje černý okraj mezi 
Dvorem a Doupětem. 

Zvláštní zelená políčka na Dvoře nejsou překážka, ale 
blokují pohyb. Figurka může provést útok na blízko 
na zvláštní zelené políčko pouze tehdy, pokud je na 
sousedícím políčku a její útok má klíčové slovo Dlouhý 
dosah. Každý útok na zvláštní zelené políčko ignoruje 
černý okraj mezi Dvorem a Doupětem.

Nestvůry
Barghesti. Ettinové. Goblini lučištníci. 1 volitelná skupina.

Příprava
Umísti barghesty na Hřbitov. Umísti ettiny na Dvůr. 
Umísti volitelnou skupinu do Doupěte. Umísti 1 lorda 
a 2 běžné gobliny lučištníky na naznačená zelená políčka 
na Dvoře. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Hrdinové mohou opustit mapu přes Východ.

Pokaždé, když je hrdina poražen, vládce zla může před 
sebe položit 1 žeton tohoto hrdiny. Tento hrdina je 
poskvrněný. 

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 barghesta na Hřbitov (při dodržení limitu skupiny 
nestvůr). 

Na konci každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 lorda a 1 běžného goblina lučištníka na zvláštní 
zelená políčka (při dodržení limitu skupiny nestvůr). 

Vítězství
Pokud jsou všichni hrdinové buď poskvrnění, nebo 
opustí mapu přes Východ, přečtěte následující nahlas: 

Šourali jste se vpřed, bijíce naslepo do tmy kolem vás. 
Slunce zapadlo a vy jste viděli stěží na vzdálenost 
natažené paže. Kolem vás svištěly šípy, ale vy jste 
viděli jen ty, které sklouzly po vašich zbrojích 
a štítech. Shluknutí zády k sobě jste konečně udělali 
několik kroků dolů do komnaty strážce. 
Před vámi se otevřela rozlehlá místnost. Tucty 
rozhněvaných duchů bojovaly proti věčným poutům, 
pevně drženým Alricem. Merick postával opodál, 
provolávajíce cosi temným jazykem. Dorazili jste 
pozdě. Pochopili jste, že je poutá a podřizuje své vůli. 
Když dokončil své zaklínání, Alric tasil zářící meč 
a vykročil, řetězy se roztříštily a vypustily zkažené 
bytosti. 

Střetnutí 1 je dokončeno. Vládce zla si před sebou 
ponechá žetony hrdinů do střetnutí 2. 

V údolí se usadila temnota. Slunce nabízelo 
málo světla, pouze shlíželo na dny děsivého šera 
a nehybnosti. Hlasy tvých společníků byly tlumené 
a zkreslené černým závojem, vaše sny se jen málo 
lišily od bdělosti. 
Je to jen otázka několika dní, než Eliza provede 
konečný vzestup a údolí si přivlastní. Nezbývalo 
mnoho, co by ji mohlo zastavit. Existují příběhy 
o starověkém strážci, který spí někde pod ruinami. 
Příběhy, které říkají, že jenom Arcitův meč může 
zničit toto stvoření – ten meč, který byl právě 
z katedrály ukraden. 
Potýkali jste se s orientací v temnotě, když jste 
zjistili, že jste jen co by kamenem dohodil od vnějších 
zdí. Shrbené postavy shlížely z opevnění a obhlížely 
les kolem vás. 
Zdá se, že jste nevědomky proklouzli jejich vnější 
obranou, a k vašemu štěstí o tom ani oni nevěděli. 

Pronikavá temnota
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3B  
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16B  
Křižovatka

Sir Alric Farrow Lord Merick Farrow

Střetnutí 2

Duchové se rozptýlili kolem vás a zmizeli ve 
stěnách. Tyto bytosti byly jistě uvolněny, aby 
se vypořádaly se strážcem. Alric si všiml, jak 
postáváte na konci haly a upozornil bratra. 
Merick se rozesmál a švihl rukou vaším směrem. 
Dveře za vámi se zabouchly.

Nestvůry
Sir Alric Farrow. Lord Merick Farrow. Měnivci. 
2 volitelné skupiny. 

Příprava
Umísti sira Alrica Farrowa a lorda Mericka Farrowa 
na naznačená políčka. Umísti měnivce na Křižovatku. 
Umísti 1 volitelnou skupinu do Zbrojnice 
a 1 volitelnou skupinu do Jeskyně. 

Polož 4 červené žetony cílů na naznačená políčka. To 
jsou temní šampioni. 

Sir Alric Farrow získá relikvii „Čepel soumraku“. 

Polož 1 žeton vesničana na naznačené políčko. To je 
strážce. 

Vládce zla odstraní všechny žetony hrdinů získané ve 
střetnutí 1 a za každý z nich před sebe položí 1 žeton 
únavy. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Zamčené dveře nemohou být otevřeny nebo zavřeny 
normálně. Jako akci může hrdina na políčku 
sousedícím se zamčenými dveřmi provést test  
nebo . Pokud uspěje, odstraň oboje zamčené dveře 
z mapy. 

Jako akci může hrdina na políčku sousedícím se 
strážcem provést test  nebo . Pokud uspěje, tento 
hrdina vyvolal strážce (viz „Vítězství“). 

Pokaždé, když je poražen hrdina, vládce zla před sebe 
umístí 1 žeton únavy. 

TEMNÍ ŠAMPIONI 
Temní šampioni neblokují pohyb ani linii výhledu. 

Na konci každého svého kola vládce zla buď odstraní 1 
svůj žeton únavy, nebo si před sebe přidá 1 žeton únavy. 
Pokud žeton únavy odstraní, temnota se rozroste. 

Pokaždé, když se temnota rozroste, všichni temní 
šampioni se pohnou o 1 políčko. Během tohoto 
pohybu musí každý temný šampion zkrátit vzdálenost 
mezi sebou a políčkem se strážcem. Šampion nemůže 
vstoupit na políčo s jiným šampionem, ale může 
vstoupit na políčko obsazené jinou figurkou. 

Pokud temný šampion vstoupí na políčko obsazené 
figurkou hrdiny, odstraň ho a tento hrdina utrží 4 . 

Pokud temný šampion vstoupí na políčko obsazené 
strážcem, na kterém není hrdina, strážce je zapuzen  
(viz „Vítězství“). 

Na konci tahu vládce zla, pokud na mapě není žádný 
temný šampion, umísti 1 temného šampiona na políčko 
sousedící se strážcem. Temný šampion se nemůže 
pohybovat během tahu, ve kterém byl umístěn  
na mapu. 

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 měnivce na Vchod (při dodržení limitu skupiny 
nestvůr). 

Vítězství
Pokud je strážce vyvolán, přečtěte následující nahlas: 

Duchové ječeli a škrábali se dopředu, máchajíce drápy 
o velikosti dýk. Doráželi na strážce, ale jeho moc jejich 
postup zadržovala. Natahovali se stále blíž, ale vám se 
ho podařilo včas probudit. Jeho oči se otevřely a uviděly 
hrozící nebezpečí. Povstal. Nářky a syčení temných 
šampionů utichlo před jeho velkolepou podobou. 
Pod jeho upřeným pohledem přízraky vadly a bledly, 
požírány tichým, vše spalujícím plamenem. Vykročil 
přímo skrze zeď a z vedlejšího sálu se jako příliv vylily 
ozvěny zvuků boje. Když jste konečně oklikou dorazili, 
nestvůry i strážce byli pryč – pouze Arcitův meč zůstal, 
opřený o podpěru dveří u východu. Meč se jasně rozzářil, 
když jste jej získali, zahánějíce pronikavou temnotu pryč 
od vás.

Hrdinové zvítězili! 

Pokud je strážce zapuzen, přečtěte následující nahlas:  

Nečistí šampioni se shlukli kolem strážce, trhajíce ho 
svými, jako dýky ostrými, spáry. Tvor povstal příliš 
pozdě, stihl si stěží uvědomit, že umírá. Jeho tělo se 
rozpadlo na popel, který zavířil vzduchem vzhůru ke 
stropu. Pozvedli jste zbraně proti přízrakům, ale ty 
vám nevěnovaly žádnou pozornost. Proklouzly pryč 
skrze stěny a zanechaly vás osamocené v temnotě, 
jakou jste dosud nezažili. 

Vládce zla zvítězil! 

Odměny
Každý hráč získá 1 bod zkušeností, bez ohledu na to, 
jestli zvítězil, či prohrál. 

Pokud zvítězili hrdinové, získají relikvii „Čepel 
úsvitu“. Pokud zvítězil vládce zla, získá relikvii „Čepel 
soumraku“. Další dobrodružství je „Krev a zrada“.

Pronikavá temnota
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Střetnutí 1

PADLÉ PŘÍZRAKY
Na konci každého svého kola umístí vládce zla 1 padlý 
přízrak na políčko, které není obsazené jinou figurkou, 
padlým přízrakem nebo znamením. 

Všechna políčka v dosahu 2 od padlého přízraku 
jsou prokletá zem. Pokaždé, když hrdina vstoupí na 
prokletou zem, jeho tah ihned končí. 

OBSAZENÍ BOJIŠTĚ 
Jednou za tah může hrdina umístit 1 ze svých žetonů 
cíle na mapu. Každý tento žeton musí umístěn 
v dosahu do 2 políček od figurky tohoto hrdiny na 
políčko, které není obsazené jinou figurkou, padlým 
přízrakem nebo znamením. 

Tyto červené žetony cílů jsou krvavá znamení. 
Pokaždé, když hrdina utrží 1 nebo více , namísto 
toho může zvolit libovolný počet krvavých znamení 
v dosahu 2 od své figurky, které utrží libovolné 
množství . Odstraň krvavé znamení, které utrží 
10 . Krvavé znamení nemůže utržit více než 10 . 
Krvavé znamení nemůže utržit  jiným způsobem. 

Modré žetony cílů jsou svatá znamení. Všechna 
políčka v dosahu 2 od svatého znamení jsou posvěcená 
zem a ignorují efekt prokleté země. 

Bojová zástava může být umístěna pouze na Kopec 
nebo do Doupěte, ale může být umístěna pouze na ten 
díl, na kterém jsou zároveň všichni hrdinové. Jakmile 
je bojová zástava umístěna, hrdinové nemohou být 
přemoženi (viz „Padlí šampioni“).

PADLÍ ŠAMPIONI 
Pokaždé, když je hrdina poprvé poražen a jeho žeton 
položen na mapu, vládce zla namísto toho může 
tohoto hrdinu přemoci. Pokud se tak stane, vládce zla 
přesune jeho žeton na Vchod a 1 žeton tohoto hrdiny 
položí před sebe. Když se tak stane poprvé, přečtěte 
následující nahlas: 

Sevřel jsi rukama zející ránu a skácel se. Tvůj zrak 
slábl, ale odmítal jsi padnout. Znovu jsi zaostřil 
pohled, ale našel pouze nelidskou tvář jednoho 
z padlých přízraků. Vynořil se ze země a vyzvedl 
tě do vzduchu. Z posledních sil jsi zasadil přízraku 
smrtelný úder, ale i tak tě stihl odnést část cesty zpět 
z kopce dolů.

Na začátku každého kola se mohou všichni omráčení 
hrdinové na Vchodě vzpamatovat. To vyžaduje akci.

Nestvůry
Baron Zachariáš. Belthir. Splig. Zombie. 
Elementálové. 4 volitelné skupiny.

Příprava
Umísti elementály na Říční břeh (pokud hrdinové 
zvítězili ve střetnutí „Pán plamene“, elementály 
neumísťuj). Umísti 1 velitele na Tábořiště. Umísti 
1 volitelnou skupinu na Trosky a 1 volitelnou skupinu 
na Brod. Během přípravy neumísťuj zombie, zbývající 
volitelné skupiny nebo velitele. 

Vládce zla vezme 8 žetonů vesničanů a položí je před 
sebe. To jsou padlé přízraky. 

Hrdinové si vezmou 4 modré a 4 červené žetony cílů 
a položí je před sebe. To jsou znamení. Hrdinové 
vezmou bílý žeton cíle a položí ho před sebe. To je 
bojová zástava. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Zamčené dveře nemohou být otevřeny. 

POSILY
Pokaždé, když vládce zla umístí na mapu 1 padlý 
přízrak, může zíroveň na stejné políčko umístit 
1 zombie (při dodržení limitu skupiny nestvůr).  
Tato zombie může provést 1 akci útok nebo pohyb. 

Když vládce zla umístí na mapu 2. padlý přízrak, může 
také umístit 1 ze zbývajících volitelných skupin a 1 ze 
zbývajících velitelů do Doupěte. 

Když vládce zla umístí na mapu 5. padlý přízrak, může 
také umístit 1 ze zbývajících volitelných skupin a 1 ze 
zbývajících velitelů do Doupěte. 

Vítězství
Na konci libovolného kola, poté, co byla umístěna 
bojová zástava, mohou hrdinové postoupit v útoku. 
Pokud tak učiní, přečtěte následující nahlas: 

Bitva ještě zdaleka neskončila, ale přeživším ze 
Saradynu se podařilo obsadit kopec a vytvořit stabilní 
obranu. Shromáždili jste několik vojáků, kteří se 
oddělili od hlavního voje, a společně se vám podařilo 
prorazit poslední linii mezi vámi a mohylou. Letmý 
pohled přes rameno ukázal váš prapor třepetající se 
nad vrcholem kopce.

Pokud je umístěn 8. padlý přízrak, přečtěte následující 
nahlas:

Nemrtvé hrůzy všude kolem vás stahovaly do země 
živé i mrtvé. Proklestili jste si cestu ke vstupu do 
mohyly, ale když jste se ohlédli, viděli jste několik 
pronásledovatelů. Několik přeživších zaujalo obranné 
postavení, zády k rozpadající se zdi. Začali jste se 
k nim probojovávat, ale jejich kapitán vás rázně 
zarazil. „Tohle je náš boj. Váš je najít čarodějnici 
a donutit ji zaplatit!“ Zmizel za těžce obrněným 
ettinem. 
Doběhli jste k zejícímu otvoru do mohyly. Váš finální 
sestup započal. 

Střetnutí 1 je dokončeno.  

Vládce zla si do dalšího střetnutí může v ruce nechat 
pouze omezený počet karet vládce zla. Toto množství 
je dané dvojnásobkem počtu hrdinů, od kterého se 
odečtou karty, které má vládce zla vyložené před sebou. 
Pokud má vládce zla karet více, musí některé karty 
z ruky nebo vyložené před sebou odhodit, dokud 
nesplní daný limit. 

Každý hrdina v Doupěti obnoví  do výše svého zdraví 
a   do výše své výdrže. Žádný hrdina nemůže obnovit 

 nebo  mezi tímto a příštím střetnutím. 

Vládce zla si před sebou ponechá žetony všech hrdinů 
do příštího střetnutí. 

Hrdinové odstraní všechny zbývající žetony cílů, které 
mají před sebou. Poté si hrdinové vezmou žetony cílů 
takto: pokud nebyla bojová zástava umístěna, vezmou 
1 červený žeton cíle; pokud byla bojová zástava 
umístěna na Kopec, vezmou 2 červené žetony cílů; 
pokud byla bojová zástava umístěna do Doupěte, 
vezmou 3 červené žetony cílů. 

Ty použijí během příštího střetnutí.

Pokud vládce zla zvítězil buď ve střetnutí „Věznice 
Khinn“, nebo ve střetnutí „Obřad rudého úsvitu“, 
přejděte na střetnutí 2A. Jinak přejděte na střetnutí 2B. 

Bitva o údolí pokračovala další týden, i když 
jste věděli, že mnoho už nezbývá. Eliziny síly 
se dostaly až ke staré mohyle na severním konci 
údolí. Vaši vojáci a zvědové nemohli najít žádné 
další nepřátele, mimo těch vyslaných k mohyle. 
Nová temnota už spočívala nad horami, 
připravená zaplavit vše pod sebou. Tohle byl konec. 
Shromáždili jste zbytky vojáků a pochodovali 
k mohyle. 
Hordy odporných stvůr se potulovaly po bojišti 
mezi vámi a vstupem do podzemní pevnosti. Je jich 
více, než byste zvládli vlastními silami. K tomuto 
poslednímu útoku bude zapotřebí pomoc každého 
zbývajícího obyvatele údolí. 
Muži a ženy se tlačili ve volné formaci, ve vzduchu 
viselo pochmurné ticho. Rytíři oděni v plné 
zbroji stáli bok po boku se sedláky vyzbrojenými 
vidlemi nebo ulomenými větvemi. Jejich tváře 
měly odhodlané a statečné výrazy, ale v jejich očí 
se zračilo jen málo naděje. Odhodlaní bojovat 
do posledního, ale nikdo z nich nečekal, že 
tento den přežije. Stanovili jste velitele a určili 
první manévry, pak jste zaujali své pozice v čele 
celé skupiny. Hluboký nádech, krok kupředu, 
signalizovat začátek útoku. 
Vaše malá síla se střetla s prvními hlídkami. I když 
všichni vaši spojenci bojovali s divokou vervou, útok 
se brzy proměnil v beznadějnou rvačku. Jakmile 
byla jedna vlna nepřátel poražena, do šarvátky se 
zapojila další. Pokud by se vám brzy nepodařilo 
dostat na kopec nad bojištěm, bitva by byla 
ztracena. Razili jste si cestu kupředu, ale v odpověď 
začaly ze samotné země povstávat éterické bytosti. 
Sotva se objevily, vztáhly k vám dlouhé průhledné 
prsty. Náhlá slabost vás srazila na kolena, ale 
vydrápali jste se zpět na nohy. Museli jste dobýt kopec. 

Krev a zrada
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Střetnutí 2A

STRÁŽCI KLÁŠTERA
Lícem dolů otočené žetony cílů jsou strážci. Zacházejte 
se strážci jako s figurkami hrdinů, s těmito výjimkami. 
Odstraň strážce, pokud byl poražen. Strážci se aktivují 
jako skupina jednou v každém kole po tahu libovolného 
hrdiny a jsou kontrolováni hráčem tohoto hrdiny. Pokud 
je strážce aktivován, může provést 2 akce, ale nemůže 
provést akci hledání nebo vzít dědictví. Strážci jsou 
imunní vůči všem zvláštním stavům a automaticky uspějí 
ve všech testech atributů. 

Strážce
Zdraví: 6 Rychlost: 4

Obrana:    Útok:   
: +1   : Proražení 1

POSKVRNĚNÁ KREV 
Všechny figurky považují Tyra za přátelskou figurku, ale 
není ani hrdina, ani nestvůra. Na konci každého svého 
tahu může vládce zla Tyra aktivovat. 

Pokaždé, když je Tyrus aktivován, vládce zla hodí 
1 červenou kostkou moci a Tyrus utrží tolik , kolik 
padlo . To je jediný způsob, jak během tohoto střetnutí 
může Tyrus utržit . Poté, pokud je Tyrus aktivován, 
může provést 1 akci pohyb a 1 akci útok. Cílem útoku 
může být 1 hrdina. 

Tyrus
Zdraví: 10 Rychlost: 4

Útok:    : +2  

ZAPOMENUTÍ PŘÁTELÉ
Jako akci může hrdina sousedící s Tyrem provést test 

 nebo . Odečti od výsledku 1  za každého strážce 
v dosahu 3 políčka od Tyra. Pokud uspěje, zvyš Tyrovo 
rozhodnutí o 1. Poté, bez ohledu na výsledek testu, Tyrus 
na tohoto hrdinu zaútočí. 

Pokaždé, když Tyrus utrží 1 nebo více , hrdina 
v dosahu 3 políček se může rozhodnout utržit  místo 
něj. Pokud tak učiní, zvyš Tyrovo rozhodnutí o 1. 

TEMNOTA PŘICHÁZÍ 
Pokaždé, když se Tyrovo rozhodnutí zvýší, může vládce 
zla odstranit 1 znamení slabosti získané ve střetnutí 1. 
Pokud tak učiní, sniž Tyrovo odhodlání o 1. 

Pokaždé, když je hrdina poražen, může vládce zla 
posunout Tyra o 2 políčka. 

Pokud Tyrus utrží  rovné jeho zdraví, není poražen. 
Sniž Tyrovo odhodlání o 2, poté vyléčí  až do výše jeho 
zdraví.

Nestvůry
Lord Merick Farrow. Sir Alric Farrow. Lady Eliza Farrow. 
Jeskynní pavouci. 4 volitelné skupiny.

Příprava
Hrdinové umístí své figurky do Chodby. Poté hrdinové 
umístí své červené žetony cílů ze střetnutí 1 lícem dolů na 
volná políčka v Chodbě. To jsou strážci. 

Vládce zla si před sebou ponechá žetony hrdinů ze 
střetnutí 1. To jsou znamení slabosti. 

Umísti sira Alrica Farrowa a lorda Mericka Farrowa na 
naznčená políčka do Kaple. Umísti jeskynní pavouky do 
Sluje. Umísti 2 volitelné skupiny do Kaple, Jeskyně, Sluje 
a Knihovny. Rozděl figurky co nejrovnoměrněji. Během 
přípravy neumísťuj zbývající 2 volitelné skupiny nebo 
lady Elizu Farrow. 

Polož 1 žeton vesničana do Kaple na naznačené políčko. 
To je Tyrus. 

Polož 1 modrý, 1 červený, 1 bílý a 1 zelený žeton cíle na 
naznačená políčka. To jsou dědictví. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Figurka na zvláštním políčku může utratit 1 bod pohybu 
a přesunout se na jiné volné zvláštní políčko, jaky by to 
byla sousedící políčka. 

V průběhu tohoto střetnutí se Tyrovo rozhodnutí bude 
měnit. Čím větší toto číslo bude, tím větší výhodu 
hrdinové získají v příštím střetnutí. Pokaždé, když se jeho 
rozhodnutí zvýší o hodnotu, umísti tolik žetony únavy 
na kartu velitele lady Elizy Farrow. Pokaždé, když se jeho 
rozhodnutí sníží o hodnotu, odstraň tolik žetony únavy 
z karty velitele lady Elizy Farrow. Tyrovo rozhodnutí 
nemůže být více než 8 a méně než 0. 

ZTRACENÁ DĚDICTVÍ 
Dědictví zvyšují Tyrovu moc a zvyšují jeho útoky během 
tohoto střetnutí, ale také dají hrdinům mocné schopnosti 
do finálního střetnutí. 

Jako akci může hrdina na sousedícím políčku vzít 
dědictví. 

Jako akci může hrdina sousedící s Tyrem a nesoucí 
nejméně 1 dědictví předat 1 dědictví Tyrovi. Pokud 
tak učiní, polož tento žeton na kartu velitele lady Elizy 
Farrow a zvyš Tyrovo odhodlání o 2. 

Každý Tyrův útok získá následující, v závislosti na barvě 
žetonu dědictví na kartě velitele lady Elizy Farrow: 
• Zelený: Přidej 1 žlutou kostku moci do jeho 

zásoby kostek útoku. 

• Červený: Přidej 1 červenou kostku moci do jeho 
zásoby kostek útoku. 

• Modrý: : +2  

• Bílý: : Proražení 3 

POSILY
Na konci každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 jeskynního pavouka do Hnízda pavouků (při dodržení 
limitu skupiny nestvůr). 

Jednou během tohoto střetnutí na začátku svého tahu, 
v případě, že počet žetonů únavy na kartě velitele lady 
Elizy Farrow je rovný nebo vyšší než počet hrdinů, může 
vládce zla umístit 1 ze zbývajících volitelných skupin na 
oba Východy, rozdělené dle volby vládce zla. 

Když hrdinové vezmou druhé dědictví, vládce zla může 
umístit 1 ze zbývajících volitelných skupin v dosahu 
3 políček od jednoho ze zbývajících dědictví. 

Vítězství
Na konci každého kola, pokud je 1 nebo více žetonů cílů 
na kartě velitele lady Elizy Farrow, hrdinové se mohou 
rozhodnout postoupit dále. Pokud Tyrus opustí mapu 
přes Východ, hrdinové musí postoupit dále. Pokud 
hrdinové postoupí, přečtěte následující nahlas: 

Přikrčili jste se do stínu a sledovali Tyra utíkajícího 
dolů po schodech. Ohlédl se zpět, tvář zkroucenou 
a oči plné slz. I když ještě nebyl zcela přesvědčen, vaše 
úsilí alespoň mělo nějaký vliv na jeho rozhodnutí. 
Mohli jste jen doufat, že to bude dostatečné.

Střetnutí 2A je dokončeno. 

Vládce zla si do dalšího střetnutí může v ruce nechat 
pouze omezený počet karet vládce zla. Toto množství je 
dané dvojnásobkem počtu hrdinů, od kterého se odečtou 
karty, které má vládce zla vyložené před sebou. Pokud 
má vládce zla karet více, musí některé karty z ruky nebo 
vyložené před sebou odhodit, dokud nesplní daný limit. 

Odstraň žetony cílů z karty velitele lady Elizy Farrow 

a polož je před hrdiny. Všechny žetony únavy na kartě 
velitele lady Elizy Farrow zústávají do příštího střetnutí. 

Pokud lord Merick Farrow nebo sir Alric Farrow nebyli 
poraženi, poznamenej si jejich utržené . Příští střetnutí 
začnou se stejným utrženým . 

Tyrus vás očekával u paty schodiště. „Lorde 
Mericku,“ pronesl, „měl jsi pravdu, zrádci 
přišli.“ Jeho oči vás sotva sledovaly, orámované 
černými kruhy a povislými víčky. „Vaše vzpoura se 
nezdařila a lži jsou odhaleny. Proč pokračovat?“ 
Zkoušeli jste ho přesvědčit, ale zůstával okouzlený 
Elizinými lžemi. Neschopní ho přesvědčit, 
popadli jste ho za ruce a doufali, že se stihnete 
vrátit nahoru dříve, než vás někdo zastaví. Avšak 
byla to pouhá iluze a pod vašimi prsty se rozpadla 
do rudého oparu.
Další iluze, tentokrát Merick, se objevila 
o několik kroků dál. „Ale ale,“ pokáral vás, 
„snad jste si nemysleli, že vám dovolíme vzít naše 
dítě tak snadno? Ne, on je teď náš a plně věří 
naší věci. Eliza si vezme, co jí patří, a usedne 
právoplatně na trůn – a jakmile budeme s Tyrem 
hotovi, stane se navždy jejím vazalem bez 
vlastní vůle.“ 
Vykročili jste kupředu, přímo skrze obraz, který 
se s prvním dotekem ihned rozptýlil. Rozrazili jste 
dveře před sebou a vrhli se na prví vlnu nestvůr, 
která vás tam již očekávala. Třebaže byla každá 
výhoda ztracena a mezi vámi a jím stály hordy 
zla, jste odhodlaní raději zemřít, než dovolit 
Elize zbavit toho chlapce dědictví a lidskosti. 

Krev a zrada
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Střetnutí 2B

ZTRACENÁ DĚDICTVÍ
Dědictví zvyšují Tyrovu moc a dají mu mocné 
schopnosti během závěrečného střetnutí. 

Pokaždé, když se Tyrus přesune na políčko sousedící 
s dědictvím, zvyš jeho rozhodnutí o 1 a polož tento 
žeton na kartu velitele lady Elizy Farrow. 

STRÁŽCI KLÁŠTERA
Zacházejte se strážci jako s figurkami hrdinů, s těmito 
výjimkami. Odstraň strážce, pokud byl poražen. Strážci 
se aktivují jako skupina jednou v každém kole po tahu 
libovolného hrdiny a jsou kontrolováni hráčem tohoto 
hrdiny. Pokud je strážce aktivován, může provést 
2 akce, ale nemůže provést akci hledání. Strážci jsou 
imunní vůči všem zvláštním stavům a automaticky 
uspějí ve všech testech atributů.

Strážce
Zdraví: 6 Rychlost: 4

Obrana:    Útok:   
: +1  : Proražení 1

PRÁVOPLATNÝ DĚDIC
Zacházejte s Tyrem jako s figurkou hrdiny, s těmito 
výjimkami. Pokud Tyrus utrží  rovné svému zdraví, 
není poražen. Namísto toho se sníží jeho rozhodnutí 
o 2 a vyléčí  rovné svému zdraví. Pokud je v tom 
okamžiku v dosahu 3 políček nejméně 1 strážce, hrdinové 
mohou odstranit 1 z těchto strážců namísto snížení 
Tyrova rozhodnutí o 2. Tyrus se aktivuje jednou v každém 
kole po tahu libovolného hrdiny a je kontrolován hráčem 
tohoto hrdiny. Pokud je Tyrus aktivován, může provést 
2 akce, ale nemůže provést akci hledání. 

Tyrus
Zdraví: 10 Rychlost: 4

Obrana:   
: 2 : 3 : 3 : 4

Za každého strážce v dosahu 3 políček přidá 
Tyrus +1  ke svým hodům na obranu. 

SPODNÍ PODLAŽÍ
Jako akci může hrdina na políčku 
sousedícím s jámou odebrat svou figurku 
z mapy a umístit ji na Schodiště. Jako akci se 
může figurka ze Schodiště přesunout na volné políčko 
sousedící s jámou. Pro obě tyto akce platí, že pokud 
není žádné políčko volné, umísti figurku na nejbližší 
volné políčko.  

POSILY
Na konci každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 jeskynního pavouka do Divoké zahrady (při dodržení 
limitu skupiny nestvůr). 

Pokaždé, když Tyrus vezme dědictví, vládce zla ihned 
umístí 1 ze zbývajících volitelných skupin v dosahu 
3 políček od jednoho ze zbývajících dědictví.

Nestvůry
Lord Merick Farrow. Sir Alric Farrow. Lady Eliza 
Farrow. Jeskynní pavouci. 4 volitelné skupiny.

Příprava
Hrdinové umístí své figurky do Kaple. Poté hrdinové 
umístí své červené žetony cílů ze střetnutí 1 lícem dolů 
na volná políčka v Kapli. To jsou strážci. 

Vládce zla si před sebou ponechá žetony hrdinů ze 
střetnutí 1. To jsou znamení slabosti. 

Umísti lorda Mericka Farrowa do Knihovny. Umísti 
sira Alrica Farrowa do Zaplavené haly. Umísti jeskynní 
pavouky do Divoké zahrady. Umísti 1 volitelnou 
skupinu do Zaplavené haly, do Houštiny a na Propast, 
rozdělení určí vládce zla. Během přípravy neumísťuj 
zbývající 3 volitelné skupiny nebo lady Elizu Farrow. 

Polož 8 žetonů únavy na kartu velitele lady Elizy 
Farrow. Poté vládce zla odstraní všechny své žetony 
hrdinů a stejné množství žetonů únavy z karty velitele 
lady Elizy Farrow. 

Polož 1 žeton vesničana do Kaple. To je Tyrus. 

Polož 1 modrý, 1 červený, 1 bílý a 1 zelený žeton cíle na 
naznačená políčka. To jsou dědictví. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
V průběhu tohoto střetnutí se Tyrovo rozhodnutí 
bude měnit. Pokaždé, když se jeho rozhodnutí zvýší 
o hodnotu, umísti tolik žetonů únavy na kartu velitele 
lady Elizy Farrow. Pokaždé, když se jeho rozhodnutí 
sníží o hodnotu, odstraň tolik žetonů únavy z karty 
velitele lady Elizy Farrow. Tyrovo rozhodnutí nemůže 
být více než 8 a méně než 0. 

Na začátku každého tahu vládce zla sniž Tyrovo 
rozhodnutí o 1.  

Vítězství
Na konci každého kola, pokud Tyrus vzal 1 nebo více 
dědictví, se mohou hrdinové rozhodnout postoupit 
dál. Pokud Tyrovo rozhodnutí klesne na 0, hrdinové 
musí postoupit dál. Pokud hrdinové postoupí, přečtěte 
následující nahlas: 

Zmrzli jste na místě – za vámi se ozvala podivná 
slova, Tyrovo temné zaříkávání. Otočili jste se včas na 
to, abyste uviděli vlny temnoty proudící z jeho rukou 
a obtáčející se kolem vás. Zmatek pohltil všechny 
vaše myšlenky, přemohla vás slabost a upadli jste do 
bezvědomí. 
Když jste se probrali, Tyrus byl pryč. Stejná černá 
slova zněla ozvěnou z nedalekého schodiště, ale 
tentokrát je doprovázel i Elizin hlas. Poslední rituál 
začal. Zakrvácení a téměř zlomení jste spěchali dolů 
po schodech. Tam dole bylo všechno. 

Střetnutí 2B je dokončeno. 

Vládce zla si do dalšího střetnutí může v ruce nechat 
pouze omezený počet karet vládce zla. Toto množství 
je dané dvojnásobkem počtu hrdinů, od kterého se 
odečtou karty, které má vládce zla vyložené před sebou. 
Pokud má vládce zla karet více, musí některé karty 
z ruky nebo vyložené před sebou odhodit, dokud 
nesplní daný limit. 

Odstraň žetony cílů z karty velitele lady Elizy Farrow 
a polož je před hrdiny. Všechny žetony únavy na kartě 
velitele lady Elizy Farrow zůstávají do příštího střetnutí. 

Pokud lord Merick Farrow nebo sir Alric Farrow nebyli 
poraženi, poznamenej si jejich utržené . 
Příští střetnutí začnou se stejným utrženým . 

Dokončili jste vyčištení první místonosti zrovna, 
když dorazil Tyrus se svými strážci. Dětská 
nevinnost z jeho očí zmizela. Nejste si jisti, zda–li 
ze zažitých krveprolití nebo náročného úkolu před 
vámi. Skupina monster se vyrojila po schodišti 
a zabila několik vojáků, než stihli zareagovat. 
Tyrus so otočil a uvolnil proud energie, který 
nestvůry v mžiku roztrhal na kousky. Stočil na 
vás upřený zrak, jeho oči plály temnou energií. 
Na okamžik jste se obávali o své životy, pak ale 
temnota vybledla a on znovu získal vyrovnanost. 
„Možná,“ řekl klidně, „ byste měli bojovat vy.“ 
V tichosti jste souhlasili. V těchto místnostech 
se skrývá velká moc. Moc, kterou Tyrus dokáže 
usměrňovat. Nicméně, zdá se, že ji Eliza již 
stihla zkazit. Když jste vstupovali do další 
místnosti, mohli jste vidět Tyrovo odhodlání 
kolísat pod její přítomností. „Konec je blízko,“ 
zašeptal. „Jsou zde artefakty, které mi náleží. 
Ty nám pomohou. Honem, musíme je najít.“ 
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Střetnutí 3

KONEČNÁ TEMNOTA 
Lady Eliza Farrow si přidá +2 ke svému zdraví za 
každého hrdinu. 

Tyrus začíná střetnutí očarovaný. Pokud je Tyrus 
očarovaný, lady Eliza Farrow přidá +5  ke každému 
svému hodu na obranu. Jako akci, pokud není 
v Trůnním sálu jiná nestvůra (mimo Elizy), hrdina 
sousedící s Tyrem může zlomit jeho očarování. Pokud 
tak učiní, Tyrus již není očarovaný a vládce zla může 
umístit 1 ze zbývajících volitelných skupin v dosahu 
3 políček od lady Elizy Farrow. 

Poté, co je očarování zlomeno, lady Eliza Farrow 
provede 1 akci po každém tahu hrdiny. 

PÁN POVSTÁVÁ 
Na začátku každého kola mohou hrdinové zvolit 
1 z jejich dědictví a dát Tyrovi. Efekty těchto dědictví 
jsou následující, v závislosti na jejich barvě: 
• Zelený: Odstraň 1 zvláštní stav od 1 hrdiny. 

• Červený: 1 omráčený hrdina obnoví 3 . 

• Bílý: Každý hrdina obnoví 2 . 

• Modrý: Hrdinové zvolí 1 díl mapy. Každá 
nestvůra na tomto dílu utrží 2 . 

KRÁLOVSTVÍ PŘICHÁZÍ 
Na začátku každého svého tahu položí vládce zla 
1 žeton zranění na Tyra. Poté mohou hrdinové 
odstranit 2 žetony únavy z karty velitele lady Elizy 
Farrow (získané v předchozím střetnutí) a odebrat 
1 žeton zranění z Tyra. 

Poté bude lady Eliza Farrow bojovat o nadvládu. 
Pokaždé, když lady Eliza Farrow bojuje o nadvládu, 
provede test . Po hodu kostkou mohou hrdinové 
odstranit 1 žeton únavy z karty velitele lady Elizy 
Farrow a přičíst +1  k výsledku. 

Pokud lady Eliza Farrow neuspěje v boji o nadvládu, 
Tyrus odolá. Pokud je Tyrus upír, lady Eliza Farrow 
utrží 1 , pokud je Tyrus čistokrevný, hrdinové vyléčí 
1 . Poté mohou hrdinové zvolit 1 dědictví, které 
Tyrus v tomto kole nevyužil, a provést efekt v závislosti 
na jeho barvě (viz „Pán povstává“). 

Pokud lady Eliza Farrow uspěje v boji o nadvládu, 
vládce zla zvolí 1 díl mapy a 1 atribut. Každý hrdina 
na tomto dílu mapy provede test na tento atribut. 
Každý hrdina, který neuspěje v testu, provede 
následující: 
• : Tento hrdina utrží 2 . 

• : Tento hrdina je omráčený. 

• : Tento hrdina utrží 2 . 

• : Vládce zla umístí 1 zombii na Křižovatku 
(při dodržení limitu skupiny nestvůr).

POSILY
Na začátku každého svého tahu, pokud je Tyrus 
očarovaný, vládce zla umístí 1 měnivce na Schodiště 
(při dodržení limitu skupiny nestvůr). 

Nestvůry
Lady Eliza Farrow. Lord Merick Farrow. Sir Alric 
Farrow. Stínoví draci. Zombie. Měnivci. 4 volitelné 
skupiny.

Příprava
Umísti stínové draky do Dračího brlohu (pokud 
hrdinové zvítězili ve střetnutí „Stínová hora“, stínové 
draky neumísťuj). Umísti zombie do Jeskyně. Umísti 
měnivce na Křižovatku. Umísti 1 volitelnou skupinu do 
Relikviáře. Umísti lady Elizu Farrow do Trůnního sálu, 
jak je naznačeno. 

Pokud lord Merick Farrow nebo sir Alric Farrow nebyli 
v minulé střetnutí poraženi, umísti je do Studovny. Toto 
střetnutí začínají se stejným , s jakým ukončili minulé 
střetnutí. Během přípravy neumísťuj zbývající 
3 volitelné skupiny. 

Polož 1 žeton vesničana do Trůnního sálu na naznačené 
políčko. To je Tyrus. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Pokud vládce zla zvítězil buď ve střetnutí „Věznice 
Khinn“, nebo ve střetnutí „Obřad rudého úsvitu“, 
Tyrus je upír. V opačném případě je Tyrus čistokrevný 
(viz „Království přichází“). 

Zamčené dveře nemohou být otevřeny. 

Lady Eliza Farrow se může pohybovat přes zavřené 
dveře, ale ne přes zamčené dveře. 

Dveře nelze otevřít nebo zavřít normálně. Pouze 
hrdinové mohou otevřít dveře. Pokud hrdina otevře 
1 dveře, odstraň i všechny ostatní dveře. Poté vládce 
zla ihned umístí 1 volitelnou skupinu do Trůnního 
sálu a nasledně umístí 1 volitelnou skupinu do Sluje 
a Zbrojnice, rozdělenou co nejrovnoměrněji.

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

K tvému překvapení se neobjevila žádná rudá mlha, 
když jsi zasadil poslední úder. Eliza se prostě svezla na 
zem a zůstala ležet. Její oči sledovaly cosi vzdáleného, 
neviděné uvědomění, a po tvářích jí stékaly slzy. Tyrus 
se pohnul vpřed a zhroutil se jen kousek vedle ní, tiše 
vzlykal po jejím boku. 
„Krev,“ zašeptala Eliza. „Krev je vše, co znám. Krev, 
kterou jsem hledala, a která hledala mě.“ Oči jí 
sklouzly na tebe. „Krvácet a nechat krvácet, to je naše 
existence.” Poté položila hlavu a otočila se na Tyra. 
„Pláču za tebe, mé dítě. Tvé je království a tvá je krev, 
která bude následovat.“ S těmito slovy Eliza zavřela oči 
a vydechla naposledy. 

†
O několik let později jste se do údolí vrátili. Přes řeku se 
klenul nový opevněný most a vy jste museli vyčkat, než 
posel zpravil lorda Tyra o vašem příjezdu. Za řekou jste 
viděli kdysi malou vesnici, nyní přestavěnou a téměř 
dvakrát tak velikou. Údolí zůstávalo tiché, ale pod 
vedením mladého pána vzkvétalo. Vítalo s otevřenou 
náručí každého, kdo hledal nový začátek. 
Brána se otevřela a vynořil se osamělý jezdec, spěchající 
vás přivítat. „Buďte pozdraveni, hrdinové Saradynu!“ 
volal mladý muž, seskakujíce z koně, ještě než zastavil. 
Chlapec, kterého jste před lety zachránili na lesní cestě, 
je pryč, přesto jeho jiskřivé oči zůstaly. Tyrus už je muž 
a princ. „Vítám vás,“ řekl, když se na vás vrhl a objímal 
vás. „ Ať mír, který jste přinesli tomuto údolí, vždy 
provází vaše kroky, kdykoliv sem znovu zavítáte. 
Pojďte, projdeme se a popovídáme si, jako kdysi 
před lety”. 

V tomto dobrodružství zvítězili hrdinové! 

Pokud Tyrus získá 10 , přečtěte následující nahlas: 

Řev mnoha hlasů vypukl v místnosti za vámi. Otočili 
jste se a uviděli skupinu vašich vojáků, kteří vás 
následovali. Probojovali se až dovnitř a chtěli se přidat 
do poslední bitvy. Mnozí padli pod náporem Eliziných 
útoků, ale její síly se pomalu ztenčovaly. Konečně se 
malému zbytku armády podařilo zatlačit ji až do 
trůnního sálu. 
Pomalu ustoupila o dva kroky a stanula po Tyrově 
boku. Pak do jeho ucha zašeptala nějakou frázi. Jeho 
tělo sebou cuklo a začalo se převalovat na podlaze, jak 
jím prostupovala velká síla. Postavil jsi ho na nohy, ale 
odstrčil tě a jeho ostré zuby zanechaly hluboké rány po 
celé tvé tváři. Rozesmál se a odstoupil. „Viděli jste to?“ 
řekl a usmál se na Elizu. „To nečekali, že?“ 
„Ne,“ odpověděla Eliza a pohlédla na vás, „ myslím, 
že ne.“ 
Nastal hrůzný okamžik, kdy jste si uvědomili, že je 
vše ztraceno. Tyrovy oči zářily rudě a v úšklebku vám 
předváděl špičaté zuby. „Co teď, zrádci? Nechcete mě 
zabít, že ne?“ Našlápl kupředu a oháněl se po vás svými 
pařáty. Máchal jimi znovu a znovu a zatlačoval vás 
pryč. Eliza si držela bezpečný odstup, rty zlomyslně se 
uculující. 
Když jste se vynořili zpět na vzduch, přivítalo vás 
strašidelné ticho. Obklopoval vás dav stvoření a vojáků. 
Pochodně, které drželi v rukou, měly jen malý vliv 
na houstnoucí temnotu, která uchvátila noc. Eliza 
vystoupila z mohyly a kněz z kláštera zvolal: „Sláva! 
Sláva paní Saradynu!“ Celý dav se před ní hluboce 
uklonil. 
„Nuže?“ řekla a obrátila se na vás. „Poklekněte.“ Dav 
vás napjatě sledoval a čekal na vaši odpověď. 

V tomto dobrodružství zvítězil vládce zla! 

Shlíželi jste z ochozu dolů na Elizu, mumlající 
slova rituálu s rukama nad Tyrovou hlavou. 
Pomalu z něj vysávala vše, čím byl a je. Za 
několik minut se Tyrus zcela podrobí její vůli 
a celé království padne do jejích rukou. 
Tyrus pevně svíral dědictví, která jste mu pomohli 
získat, a jak jste sestupovali po schodech z galerie, 
pohlédl na vás a přikývl. I s tím málem, které mu 
ještě zbývalo, byl připravený vám pomoci. Eliza 
sledovala jeho pohled a když vás uviděla, začala 
couvat k východu z místnosti. Ale Tyrus pozvedl 
své ruce a Eliza vyjekla.
Otočila se a oči těch dvou se spojily v neviditelné 
bitvě vůlí. Tentokrát se jako první zlomil Tyrus, 
s křikem odklopýtal dozadu. Eliza se otočila na 
patě směrem k východu a vyrazila vám vstříc. 
Vám a poslednímu souboji na život a na smrt. 

Krev a zrada
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Jeskynní pavouci: v oblasti Stínových 
vrcholků není mnoho nebezpečnějších 
stvoření než pavouci. Jsou to agresivní 
stvoření s jedovatými kusadly, která 

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 často 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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Baron Zachariáš: Zachariáš, zrádný 
baron z Carthridge, zůstaval mazaný 
a nebezpečný muž, i když už dávno 

nebyl ušlechtilý. Jeho majetek 
a politická moc  už byly téměř pryč, 
ale on zůstával chytrý, okouzlující, 

schopný a nadaný cizí černou magií.
Ačkoliv byly jeho dřívější plány 
zmařeny, baron nezůstal nečinně 
sedět, zatímco jeho lid zůstal bez 

vedení a říše ležela v troskách.
Věřil, že jeho osudem je usednout  

na trůn … jakkoliv.

Splig: Goblini vládnou 
prostřednictvím utlačování 

a šikanování menších goblinů. Splig, 
co by největší goblin, byl vždycky 

vůdce. A protože byl vůdce, dostával 
nejvíce jídla. A protože měl nejvíce 
jídla, byl největší goblin. Splig měl 

moc rád, jak tohle fungovalo!

Belthir: Dračí kříženci jako Belthir 
jsou vzácní, částečně i proto, že Dračí 
války již vybledly z historie na mýty. 

Belthir si v průběhu několika desetiletí 
udělal jméno jako žoldák a, častěji, jako 

bezohledný dobrodruh.  I když stále 
tvrdil, že zůstal oddaný sloužit potřebám 

Terrinothu a jeho vůdcům, dávno už 
věděl, že zlo platí lépe. Proto teď sloužil 
Farrowům, kteří přinášeli neštěstí do 

Terrinothu.
Pro Belthira v tom nebyl rozdíl. Během 

staletí jeho života zemřel každý jeho 
přítel a každé místo, které kdy nazýval 
domovem, jej nakonec vyvrhlo. Koho 

zajímala jeho loajalita? Terrinoth se 
k němu otočil zády a jediná jistota, 

kterou v celém svém dlouhém životě 
získal, byla: strarej se pouze o sebe, nikdo 

jiný to za tebe neudělá.

Sir Alric Farrow: Sir Alric Farrow byl 
během svého života neúnavný obránce 
nevinných. Jeho um s mečem, jeho síla 
a jeho oddanost spravedlnosti se staly 

pověstnými.

I ve smrti zůstal Alric schopný 
s mečem, jeho síla byla nadlidská, 

ale tím veškeré podobnosti s mužem, 
kterým býval, končily. Byli i tací, kteří 
tvrdili, že tvor, ukrytý ve zlaté pohřební 
zbroji sira Alrica, není navrácený rytíř, 
ale zvrácený temný duch z nějakého 
cizího světa, který se jen vydává za 

bývalého hrdinu. 

Lady Eliza Farrow: Eliza Cathori 
bývala mnoho let nedílnou součástí 

terrinothské šlechty. Vlastně tolik let, 
že její přetrvávající mládí a krása se 

staly předmětem množství lichých fám 
a chlípných pomluv, které se začaly točit 

kolem ní.

Tyto pomluvy se ještě zhoršily, když 
se náhle a neočekávaně provdala za 

Mericka Farrowa krátce po smrti jeho 
bratra. Někteří prohlašovali, že Merick 

sklouzl k temnotě jako výsledek vlivu své 
nové manželky, ale svoji roli v takových 
povídačkách bezpochyby sehrála i jen 
obyčejná žárlivost na Elizinu věčnou 

krásu a její štestí. Vždyť Merick 
byl koneckonců vždy trochu 

problémový muž. 

Lord Merick Farrow: Farrowové 
z Černého lesa byli po dlouhou 

dobu uznávaná šlechtická rodina 
z Terrinothu. Generace hrdinů, rytířů, 

učenců byli věrnými služebníky 
Rady. Lord Varradin měl dva syny: 
staršího Mericka, váženého mága, 

a maldšího Alrica, který se stal rytířem 
a šampionem Talamiru.

Merick byl výjimečný, ale hloubavý 
mladý muž se sklony k zádumčivým 
náladám. Bezmezně miloval svého 

bratra a jenom Alric ho dokázal utěšit, 
když ho popadl záchvat hněvu.

Když Alric zemřel, Merickův žal 
a vztek byly tak silné, že ztratil 

kontrolu nad svou magií a téměř 
vypálil Talamir do základů. Přísahal, že 
přivede Alrica zpět za jakoukoliv cenu. 

Teď je Merick ztracen v požáru.
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1 1

12
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16

17

18

10

15

Dobrodružství I I. aktu 

Pán plamene
Lord Merick Farrow začal 
vyjednávat s prvotními silami, 
které jsou mimo jeho moc. 
Nicméně je přesvědčený, že pokud 

je nikdo nevyruší, získá podporu 
v těchto stvořeních.
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Strana 8

Armáda Dal’Zunmu
Prokletí nájezdníci znovu povstali, 
připraveni dokončit svůj útok na 
údolí. Pouze kolíky z ebenového 
dřeva mohou udržet nemrtvou 

armádu v jejich hrobech, kam patří.

10
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Mrtvý nebo utopený 
Kamenná zeď mezi uprchlíky 
a nemrtvou armádou nabízí 
jen velmi málo ochrany, když se 
probudí mrtví přímo uprostřed 

tábora. Pokud jejich útok nebude 
rychle zastaven, pouze mrtví 
zůstanou. 
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Věznice Khinn
Doupě Elizy je stráženo bdělými 
přízraky na nekončících hlídkách. 
Dokáží hrdinové rychle a tiše získat 
tolik potřebné informace před tím, 

než se spustí poplach? 

1 1

Strana 6
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Obřad rudého úsvitu
Rituál tak hrůzný, že nebyl nikdy 
zapsán – kdo může zastavit takovou 
moc? Pokud hrdinové dokáží 
přerušit temné lordy a přežít nápor 

jejich obránců, mohou být schopni 
zachránit i dítě před temnotou. 
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Strana 12

Pronikavá temnota
Pod zemí odpočívá strážce, který by 
mohl pomoci proti silám Eliziny 
armády. Avšak lord Merick získal 
moc ke zničení bezvěkého šampiona, 

a hrdinové mu musí přispěchat na 
pomoc. 
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Na hraně svítání
Údolí je zahalenou temnotou 
a pouze Čepel úsvitu může kletbu 
zlomit. Sir Alric a lord Merick to ví 
a jsou připraveni získat meč sami.

16
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 Stínová hora
Draci ze Stínové hory jsou povoláni 
sirem Alricem. K odvrácení hrozby 
musí hrdinové porazit dračího 
vůdce... ale ještě před tím se musí 

probít hordami, které jej chrání. 
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Krev a zrada
Zbytky obou armád se shromáždily 
a závěrečná bitva začíná. Poslední 
obránci Saradynu vyráží vstříc 
hordám temnoty. Hluboko 

v podzemí začíná Eliza se svým 
kouzlem, připravena získat moc 
a vládu nad ztraceným královstvím 

Saradynu. Pouze jeden se jí může 
postavit, ale musí projít zkouškou, aby se mohl 
ujmout zkaženého dědictví. Dokáže odolat mocné síle 
nebo lady Eliza Farrow usedne na starodávný trůn? 
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