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Almanach 
dobrodružství 
Dva almanachy dobrodružství obsahují 19 dobrodružství 
pro hru Descent: Výpravy do temnot, druhá edice. 
Ať už se hráči rozhodnout hrát samostatné 
dobrodružství, nebo několik dobrodružství propojených 
v kampani „Dědicové krve“, tyto almanachy 
dobrodružství přináší všechny nezbytné informace pro 
přípravu a hru těchto dobrodružství.

Jak používat tyto almanachy
Každé střetnutí v Descent: Výpravy do temnot, druhá 
edice je popsáno v následujících 7 bodech:  

Úvod 
Každé dobrodružství začíná nástinem atmosféry situace, 
který vysvětluje, proč se hrdinové rozhodli riskovat 
své životy a jak se jim podaří zvítězit. Před začátkem 
dobrodružství přečte vládce zla tento text nahlas všem 
hráčům. 

Nestvůry
V tomto bodě jsou uvedeny všechny Nestvůry, které se 
v dobrodružství vyskytují. Obvykle je zde přímo uvedeno 
několik konkrétních druhů nestvůr jako URČENÉ 
SKUPINY NESTVŮR a také počet VOLITELNÝCH 
DRUHŮ NESTVŮR. Pro každou volitelnou skupinu 
nestvůr si vládce zla vybere jeden druh dosud nepoužité 
Nestvůry, jejíž alespoň jeden symbol výskytu se shoduje 
se symboly výskytu uvedenými v popisu dobrodružství 
(viz Výskyt nestvůr níže). Vládce zla si vezme všechny karty 
nestvůr (pro odpovídající akt) z určených i volitelných 
skupin a rozloží je před sebe. Na zadní straně každé karty 
Nestvůry je uveden LIMIT SKUPINY NESTVŮR v závislosti 
na počtu hrdinů ve hře. Číslo na žlutém podkladu udává 
maximální počet běžných nestvůr (služebníků) a číslo na 
červeném podkladu maximální počet lordů nestvůr, které 
mohou být v jednu chvíli na mapě. Tyto limity musí být 
dodrženy, kromě situací, kdy pravidla dobrodružství určí 
„ignorovat limity skupin“ (viz Posily vpravo). Během 
přípravy dobrodružství umístí vládce zla na mapu tolik 
figurek nestvůr, kolik je limit dané skupiny. 

Příprava
V tomto bodě se popisuje příprava dobrodružství, 
a to včetně umístění nestvůr, žetonů hledání a dalších 
prvků. Často jsou zde odkazy na konkrétní mapové díly 
a symboly nebo prvky zakreslené na mapě. 

Pokud není řečeno jinak, dobrodružství připravuje vládce 
zla a ten také provádí veškerá rozhodnutí, před která ho 
dobrodružství staví. Pokud není výslovně řečeno jinak, 
mohou hráči hrdinů rozestavit své figurky na libovolná 
políčka na mapovém dílku označeném jako „vchod“. 

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

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

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

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
V tomto bodě jsou podrobně vysvětlena veškerá zvláštní 
pravidla pro dané dobrodružství. Jsou zde také popsána 
pravidla pro případné žetony cílů nebo vesničanů. 
Pravidla v tomto bodě čtěte pečlivě, neboť jejich 
pochopení je mnohdy klíčové pro vítězství ve hře!

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

Vítězství
V tomto bodě jsou popsány podmínky pro vítězné 
zakončení střetnutí. Pokud jsou dosaženy podmínky 
vítězství, střetnutí ihned končí a hráči nemohou dále 
pokračovat ve hře. Některá střetnutí končí vítězstvím, 
některá jenom končí a příběh pokračuje v dalším 
střetnutí. V některých dobrodružstvích s více střetnutími 
získá vítěz prvního střetnutí výhody do střetnutí 
následujících, ale pouze vítěz posledního střetnutí se 
stává vítězem celého dobrodružství. 

Odměny
V tomto bodě jsou popsány odměny, které na konci 
dobrodružství získají hrdinové a vládce zla. Některé 
odměny získají všichni bez ohledu na vítěznou stranu, 
některé odměny jsou určeny pouze vítězi. Odměny jsou 
součástí celé kampaně hry Descent: Výpravy do temnot, 
druhá edice. Při hraní jednotlivých dobrodružství 
mohou být ignorovány.

Veřejné informace 
U všech těchto dobrodružství se vychází 
z předpokladu, že všichni hráči znají veškerá 
zvláštní pravidla podmínky vítězství – pokud 
tedy nebude řečeno jinak, žádné informace 
nejsou tajné.  
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Bojoví mágové z Kastellionu směle pochodovali do močálů pod 
Yitharnem. Merick byl přesvědčen, že tento útok bude nezbytné 
rozptýlení pro uvolnění Alricových mužů. Třikrát se jim nepodařilo 
vystoupat na severní svah a další pokus už by nepřežili. Na útesech se 
vyrojili kostliví střelci. Nohy mágů, obalené lepkavým blátem, začaly 
těžknout a do bažiny kolem nich se ponořily první šípy. 

„Připravte se na bouři, ale nezastavujte se!“ zvolal Merick. Stín 
zakryl mágy, kteří začali urychleně vyvolávat štíty. Ti, kteří se byť 
jen na okamžik v úleku přikrčili před záplavou šípů, svá kouzla 
nikdy nedokončili. Vířící vrstvy bouře a větru se zhmotnily nad 
bojovníky Kastellionu, odrážejíce první proud šípů. Několik 
mágů se zastavilo a už se nedokázalo vyprostit ze svíravého objetí 
chladného bahna, močál je začal pomalu polykat. Jejich 

kamarádi pokračovali dál bez nich. Nebyl to nedostatek cti, bylo to 
vědomí, že sebemenší zaváhání by teď znamenalo jejich zkázu. 

Zlato a stříbro se lesklo na severním svahu, jak Alric vedl své 
muže při posledním pokusu zdolat kopec. Pokud by se byť jedna 
ze skupin zastavila, znamenalo by to jistou smrt pro obě. Merick 
začal vyvolávat nebezpečné kouzlo ještě před tím, než si uvědomil, 
co vlastně dělá. Mohl cítit vlastní zadrhávající srdce a pěnící 
krev, když ovládl ničivou erupci a namířil ji směrem od sebe. 
Žhnoucí proud vytryskl z jeho hrudi a rozlil se po mrtvých lesích 
pokrývajících svahy. Ostatní následovali jeho příklad. Někteří z nich 
se v plamenech zhroutili a zbyl jen popel, ale většině se podařilo 
Mericka napodobit. Ve chvíli, kdy kastellionští mágové dosáhli úpatí 
Yitharnu, byl celý les v plamenech a armáda nemrtvých na útěku. 

Pokud jde o korupci 
a ohrožení člověka 

Věřící a padlí, světlo podlehlé temnotě, několik spravedlivých proti 
nekonečné vlně zla: kdo může vysvětlit neutěšenou situaci našeho světa? 
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Mladý chlapec Merick pozoroval svého spící novorozeného bratra. 
Bouře zuřivě útočila na zdi starého panství a s hromobitím vysílala 
proti oknům vlny deště, ale žádný z chlapců se ani nepohnul. 
Merick se cítil v bezpečí, když byl u Alrica. V tom malém dítěti 
byla jakási nevysvětlitelná síla – síla, kterou ani to malé tělíčko 
nedokázalo snížit. I když jen tři týdny starý, Alric byl obrazem 
klidné vyrovnanosti, které ani mnozí dospělí nedokáží dosáhnout. 
Když byl Merick v blízkosti svého bratra, cítil stejnou důvěru a klid. 

Vzpomínky na sny se vrátily. Ohavnosti zabité v dřívějších dobách 
se vrátily, vplížily se do jeho vědomí, obcházely po okrajích jeho 
myšlenek. Mluvily jazyky dávno zapomenutými, přesto jejich 
poselství nebyla ztracena. Mohutné okovy, schopné spoutat samotné 
světlo a pravdu, ztěžka dolehly do chlapcovi mysli. 

Kolébka mírně zavrzala, když se Merick sklonil vedle ní a snažil 
se uvelebit v jejím dřevěném rámu. Zaslechl, jak se chůva na své 
židli zavrtěla, ale po chvíli její syčivé chrápání opět pokračovalo. 
Podlaha byla studená a tvrdá ve srovnání s jeho lůžkem, ale ve vrzání 
dřevěné kolébky nalezl Merick klid. Musel být opatrný, aby svého 
bratra nevzbudil, proto mu nějakou chvíli trvalo, než se na dlážděné 
podlaze uvelebil, ale nakonec usnul. Ačkoliv jeho sny byly naplněny 
legiemi hrůzy a světy spálenými na popel všude kolem, Alric byl 
s ním a to mu dodalo odvahu a sílu všemu odolat. 

Dlouho jsem věřil, že tam bylo první zlo, prvotní síla, která 
se objevila z ničeho a pošpinila budoucnost každé živé bytosti. 
Avšak při mé nedávné studii a rozjímání o pádu a korupci 
dobrého člověka jsem dospěl k novému přesvědčení: zlo bylo vždy 
– je to světlo, námi nazývané dobro, které vychází z neznámých 
koutů stvoření, aby se postavilo síle, která vždy byla a vždy bude. 

Mladý mág protáčel mezi prsty dřevěný klacík a pozoroval svého 
bratra při šermu s ostatními chlapci. Boj představoval potřebné 
rozptýlení, aby jeho cvičení bylo obtížnější. 

Merick vlil do malého kousku dřeva teplo, dost na to, aby mohlo 
vzplanout, ale ihned ho opět zaplavil štiplavým mrazem. 

Hra to byla jednoduchá, ale zaměstnávala jeho mysl. Jak daleko může 
zajít, aniž by spálil tu malou třísku? Kolikrát dokáže cvičení opakovat, 
než jeho kázeň selže? Na tomto kousku břízy už pracoval tři dny. 
Dříve vydržel i déle, ale tři dny byly stále ještě poměrně dobré. 

Oblak prachu se zavířil, jak se Alric prudce otočil, aby čelil dalšímu 
výpadu. Už to vypdalo, že ho rovnováha opustí, ale pak i jeho 
druhá noha jistě došlápla a bylo jasné, že se tento manévr vydaří. 
Nádvořím se rozlehlo prásknutí, jak se dřevěné meče setkaly, ale 
byly to Alricovy paže, které tomu dodaly potřebnou sílu. Druhý 
chlapec si sevřel hruď a ukročil dozadu, stěží si dokázal udržet 
alespoň nějakou obranu. 

„Vzdej se!“ poručil Alric, když s jistotou kráčel kupředu. „Odhoď 
meč, Boonsworthe.“ I když o čtyři roky mladší, Alric již byl o hlavu 
vyšší než Merick.

Merick podpaloval a zhášel proutek rychle za sebou, snažil se 
zopakovat cvičení tolikrát, kolikrát to bude možné, než Boonsworth 
odhodí svůj meč. Nepovažoval svůj úspěch za pravděpodobný, 
ale stejně jako Alric, který se blížil k soupeři s mečem zdviženým 
vysoko nad hlavou, Merick to dělal pro pomíjivou slávu ve 
zbytečné sázce. Boonsworth se ale nevzdal, místo toho se připravil 
na nadcházející sérii útoků. První a druhý se mu podařilo odrazit, 
ale třetí a čtvrtý už oslabily jeho úchop. Dvůr byl tichý s výjimkou 
rytmického klapání úderů, které postupně zrychlovaly tempo 
a zuřivost. Boonsworthův meč se rozlomil vedví, ale k jeho štěstí 
měl dost prozíravosti a dal se na zoufalý útěk. Alricův cvičný meč 
vyryl rýhu do hlíny, když za ním vyrazil. 

„Stůj!“ „Vzdávám se, vzdávám se!“ křičel chlapec. Všichni ostatní 
provolávali slávu. Dřívko se rozhořelo plamenem, když jej Merick 
odhodil na zem. Pak přeskočil ohradu a objal svého bratra. 

V kronikách dávno zapomenutých generací jsou zaznamenány 
příběhy o korupci a pádu našich největších šampionů. Příkladem 
buď Llovar Rutonu, kdysi respektovaný šaman z Loth K’ har.
Moudrostí a mocí provedl kmen Uthuků mnoha lety prosperity, 
ale pod taktovkou stejné moudrosti a moci přišel i konečný 
zánik. Při putování po šedých pláních Aenlongu, Llovar Rutonu 
potkal stvoření, která nikdy předtím nebyla spatřena. Jeho vůle 
se zlomila pod jejich zkaženou mocí, Uthuk Y’ llan se zrodili 
a První Temnota následovala… 

Eliza smočila prsty v nashromážděné krvi a nasála zbytky životní 
energie. Studená noc vyvolala obláčky páry a ten pach byl tak 
sladký. Zdálo se to zvláštní, ale ona přijala změnu. Strážní sotva 
představovali výzvu pro její nově nabytou moc. Vychutnávala 
si hrůzu, kterou prožívali, když je trhala a porcovala na kousky. 
Některé pozůstatky její předchozí morálky se objevily ve ztraceném 
koutě její mysli a protestovaly proti takové zábavě, ale ihned je 
odehnala pryč. Vytáhla z kapsy klíč a otevřela přední dveře domu 
své sestry. 

Stíny se zavlnily a sklonily před jejím pohledem, přizpůsobily se 
předmětům, za kterými se skrývaly. Viděla vázu na vzdáleném konci 
haly, viděla každý článek řetězu, který držel potemnělý lustr, viděla 
služebníka, jak jí pozoruje štěrbinou pootevřených dveří šatníku. 
Také ho cítila samozřejmě – a slyšela jeho zrychlený dech. 

„Vylez ven,“ přikázala, když došla ke skříni. Muž přestal dýchat 
a ona skutečně slyšela jeho srdce vynechat úder. Něco, o čem 
si doposud si myslela, že je to jen rčení. Chvíli čekala, ale on 
nevylezl. „Dobrá tedy–“ Eliza se rozplynula do temnoty kolem ní, 
aby se o moment později zjevila v šatníku, přímo za třesoucím se 
služebníkem „– já půjdu za tebou.“
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„Óó!“ vykřikl muž a Eliza ho pevně popadla za vlasy, když se snažil 
utéct. Otočila se a mrštila jím proti policím, které se pod silou nárazu 
rozpadly. Sklonila se k němu, její tesák se lehce dotkl mužova ucha, 
a zašeptala: „Měl jsi poslechnout. No, víc pro mě.“ Skončila jeho život 
rychle, akt, kterého později litovala. Chuť jeho krve stále přetrvávala 
na jejích rtech, když opustila šatník a vydala se k sestřině pokoji. 

Hlavní schodiště stoupající vzhůru věží bylo olemováno výklenky 
a odpočívadly. Eliza vykročila směrem ke schodům, bledé měsíční 
světlo vrhalo přes skleněný strop tajuplné odlesky, její kroky byly 
sotva slyšitelné. 

„Lady Cathori, dovoluji si vás požádat, abyste se ihned zastavila,“ 
ozval se mužský hlas shora. Zamrzla na místě, na konečcích prstů 
ji zaštípala temná energie. Dovolila magii se připravit, ale uvolnila 
držení těla. 

„Vážený pane, jaký je význam tohoto?“ 

Odpověď se neozvala ihned. Křik zvenku musel upozornit tyto 
muže. Nebylo pochyb, že Eliza a její sestra neměly nejlepší vztah, ale 
zavraždit bezbranného šlechtice, to by se nemělo brát na lehkou váhu. 

„Lady Elizo, myslím, že bude nejlepší, když odejdete,“ prohlásil 
strážný neoblomně. Eliza začala pomalu stoupat po schodech. 
„Madam, máme své rozkazy – už ani krok!“ 

Eliza vystoupala na první odpočívadlo a pomalu se otočila. 
„Dobře strážný, myslím, že bys měl skočit.“ 

„Madam?“ 

„Slyšel jsi mě. Skoč dolů.“ Eliza pomalu stočila stíny do svých dlaní. 
Svit měsíce zachytil postavu muže, který vyšel zpoza sloupu a vyšplhal 
na zábradlí. Na jeho tvářích se zaleskly slzy a hlas se mu chvěl, když 
prohlásil: „Jak poroučíš, má paní.“ Několik strážných vykřiklo a jeden 
duchapřítomný vyrazil kupředu svého kolegu chytit, ale už bylo 
pozdě. V naprostém tichu se muž jedním skokem vydal do středu 
místnosti. 

Eliza uslyšela uvolnění několika luků. Zvedajíce své ruce, zachytila 
všechny šípy do zkroucených stínů, otočila je hroty od sebe a každý 
jednotlivý šíp vyslala zpět přesně ve směru, odkud přilétl. Vyskočila 
do vzduchu a, následujíce jeden z šípů, přistála na hrudi umírajícího 
člověka. V záblesku rudé a stříbrné se vzduchem mihla její dýka, ze 
svého pouzdra přímo přes mužovo hrdlo. Několik dalších pružných 
skoků přineslo smrt každému člověku v místnosti. 
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Nebo prozkoumat život Waiqara Sumariona, šampióna Thelgrimu a vůdce severních 
armád. Bývaly časy, kdy jeho jméno nebylo zakázáno, kdy ještě nebylo pošpiněné hrůzou 
a smrtí. Nezapomínejme, že Waiqar Sumarion byl během První Temnoty sundermanský 
generál. Byly to jeho dovednosti a vedení, které zastavily Uthuk Y’ llany v bitvě 
u Thelgrimu, v tom nejdůležitějším momentě, který změnil rovnováhu sil. Dokonce 
i po ztrátě jeho armády ve zkažených pustinách Char‘gru a po mnoha letech strávených 
v hrozivých kobkách Černé citadely, byl Waiqar se ctí opět dosazený do vedení. Po mnoho 
let poté pokračoval svou kampaň proti zvráceným Uthukům, i když mnozí tvrdí, že jeho 
mysl již patřila Temnotě a on jen shromažďoval síly potřebné ke zradě Timmorranu.
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Arrizone,
v době, kdy toto budeš číst, já budu mrtvý – čarodějka,  která sužuje vrchy jižně 

od Dawnsmooru, je Eliza, kterou jsme hledali. Lakura, Miathes a já jsme vyrazili 
hledat její hnízdo, když nadále obírala slabé a blázny z okrajů města a jeho blízkých 
obcí. Cestovali jsme daleko na jih, pokračovali skrze Údolí hořkých pádů, vystoupali 
až do Bláznova průsmyku, ale nenašli jsme po ní ani stopy.Miathes dále cestovat odmítl, obával se prokletí těch hor, proto jsme se obrátili na 

sever, vracejíce se k Dawnsmooru po okraji kopcovité krajiny. Tam jsme narazili na 
Elizin úkryt schoulený pod klamem, žádný cestovatel přicházející ze severu nebo 
západu ho nemohl odhalit, dokud se neocitl přímo v jeho středu. Velké množství špinavých a zasmušilých postav se couralo táborem, odpočívalo ve 

zchátralých boudách a pod přístřešky. Lakura se i přes naše námitky přiblížil, mohu 
se jen dohadovat, že doufal některé z těch ubožáků zachránit. Ale jejich mysli byly 
spoutány, ne jejich těla. Když si získala pozornost některého osamoceného, připlížili 
se i ostatní, jako by byly jedna mysl. Miathes vyrazil na pomoc... ale já ... já utekl, 
Arrizone. Běžel jsem a běžel, ale stejně mě našli. Pomsti mě, Arrizone. Zabij ji 
pro nás všechny – dveře otevírají cestu. Prosím...

„Udělala jsem, co bylo nezbytné, abych získala mé dědictví. Stejně 
jako jsi to udělala ty. Jakmile budete oba z cesty, budu jediná 
zbývající dědička.“ 

„Oba dva – co? To ty jsi zabila Garretha?“ 

Eliza se zasmála a mrštila sestrou na podlahu. „No, nebyla jsem 
to přímo já, ale ano. Garreth byl je čestný blázen, který by 
nebyl schopný vládnout celému království. Stejně jako ty jsi jen 
vzpurné dítě, které nemá na dědictví nárok.“ Sebrala ze stolu dýku 
a zabodla ji do zad své sestry. 

Ketyana vyjekla, ale už nemohla vzdorovat. Její dech se 
zpomaloval. Otočila se na svou sestru a se smíchem se zakuckala. 
„Budeš velmi naštvaná, až zjistíš...“ Eliza k ní poklekla a snažila se 
z ochablého těla vytřást zbytek prohlášení, ale Ketyana byla pryč. 

O hodinu později se před Elizu postavil roztřesený vykonavatel 
závěti. Na posteli za ním spočívalo chladné a nehybné tělo lorda 
Cathoriho. Vykonavatel podal Elize svitek a snažil se znovu 
vysvětlit: „Pečeť je neporušená, má paní. Dokud se nesejdou 
všichni dědicové, nemůže být otevřena.“ 

„Já jsem jediná dědička,“ odsekla Eliza. 

Ketyana se usilovně snažila udržet na nohou, když poslouchala 
porážku svých stráží. Když boj začal, riskovala jeden krátký 
pohled, ale Eliza už byla přímo venku, ničíce muže u dveří. 

Vše ztichlo. Dokonce i nářek umírajících utichl. Ketyana 
znovu vzala dýku ze stolu. V její třesoucí se ruce vypadala zcela 
neškodně, tak ji opět odložila. Trénovaní vojáci padali před její 
sestrou jako malé děti – přežití bylo jen bezcenný pojem. Ticho 
přerušilo krátké zaklepání a vzlykající Ketyana se zhroutila na 
podlahu. „Elizo, prosím... Já... Přestaň prosím. Já ne–“ 

„Nechtěla co?“ řekla Eliza, která se zjevila v místnosti a rozkročila 
se nad svou sestrou. „Nechtělas tu být? Já tě tu také nechtěla, ale 
rozhodla ses vrátit, když se přiblížila otcova poslední hodina.“ 

„Přesně proto jsem se vrátila,  chtěla jsem ho vidět před tím, než–“ 

„Než přijdeš o své dědictví?“ Eliza popadla sestru za vlasy 
a zalomila jí hlavu dozadu. Sliny a krev odkapávaly z jejích tesáků. 

Ketyana jen ztěží dýchala. „Co se ti stalo?“ 
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„Možná, má paní, máte nějakého neznámého sourozence, nebo 
některý z vašich sourozenců má vlastní dítě.“ 

„Ketyana,“ sykla Eliza. Muže zavraždila tam, kde stál a odkráčela 
do svých pokojů připravit se na cestu. Toužila ihned vyrazit to 
dítě najít. 

Jaké vysvětlení může potlačit strach, že každý muž může 
být zrádce, nebo ten, který se v našem věku postavil temným 
silám, nepovstane zítra jako nový šampion hrůzy a smrti? 
Viděl jsem to předtím a uvidím to znovu. Je to smutný příběh, 
kterému můžeme pouze naslouchat. Jako chmurné žalozpěvy 
Ki’Anithských elfů, tyto příběhy vyvolávají z hlubin našich duší 
otázky o záhadách života, osudu a zla. 

Zápach zesílil, když Uzrakhal vedl svou bandu z temnoty. Těsné 
klikaté jeskyně, jejich obvyklé místo lovu, ustoupily otesané vrstvě 
pošpiněného kamene. Tišší lovci proběhli přes místnosti, kam 
tyranové zavírali své mrtvé, navždy jim znemožňujíce návrat 
na povrch. Despotové se vysmívali těm, kteří padli. 
Jejich kamenná vězení obklopili předměty, po nichž 
za života toužili, ale nemohli si s sebou vzít ve smrti. 
Tito krutovládci neznali čest. 

Když prolomili zpráchnivělé dveře vedoucí 
vzhůru, věděl Uzrakhal, že jsou blízko. Zahnívající 
potoky pod velkým městem bublaly přímo před ním. 
Vytáhl drápy a naklonil se přes práh. Jeho druhy ovládlo vzrušení. 
Krvavý hon už nepůjde zadržovat dlouho. 

Pokud se brzy nedostanou na povrch, z hladu se stane zuřivost, a ta 
s sebou nese rvačky a nářek, které by mohly krutovládce probudit. 
Uzrakhal vyrazil kupředu a horda ho následovala, zoufale hledajíce 
cestu, kudy se vrhnout na povrch. 

Proti této vlně zoufalství stojí zástup hrdinů, kteří povstali z řad 
temnoty a lhostejnosti: ti, o nichž se píší balady, vyhlašují se jim 
svátky, vztyčují sochy; ti a mnoho dalších neznámých, navždy 
zapomenutých pod ruinami království, která stavěli. 

Každá ulice Tamiliru odrážela ozvěnu nekončícího dunění zvonů. 
Posádky byly povolány na hradby, mnozí si mysleli, že došlo ke 
vzpouře. Lučištníci a mágové se objevili na zdech mezi čtvrtěmi 
a brány byly zavřeny. Za jednou branou se oddíl pěšáků přesouval 
na pozici. Vřava na druhé straně sílila, lučištníci na zdi začali bez 
míření střílet. 

„Věrní vojáci Tamiliru,“ ozval se mužský hlas. Všechny hlavy se 
obrátili na sira Alrica, který po široké ulici spěchal směrem k nim. 
„Nebojte se této hodiny. Pro vás je snadné bojovat ve vlastním 
městě. Jeho ulice i budovy jsou důvěrně známé a všichni stojí 
za vašimi zády. Využijte každou výhodu - a než hodina pokročí, 
nepřítel bude poražen!“ 

„Ale pane, co za hrůzu se tu objevilo?“ vykřikl voják. 

„To vím,“ odpověděl Alric, „tlupa zbabělých lykantropů našla 
cestu do našeho města – a my je musíme zahnat zpět. Vzhůru 
stateční vojáci! Pozdvihněte kopí a neste své štíty se ctí–“ brána se 
zhoupla zpět a vydechla na ně oblak kouře a prachu „ – za Tamilir 
a Ztraceného krále!“ 

Nemluvím o početných masách, které se připojily k mocným 
armádám – hladoví muži bojující za půdu a tituly. Ne, já 
mluvím o těch, co položili své životy za zachování ctnosti 
a civilizace.
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Masakr to byl větší, než sir Alric považoval za možné. Během jejich 
postupu hořící čtvrtí nenašli byť jediného obyvatele naživu. Znovu 
a znovu lykantropové doráželi na jejich řady, jako hejno vran na pole 
den po sklizni. Tak rychle, jak se surové bestie vrhaly mezi vojáky, tak 
rychle znovu mizely ve stínech, a s každým opakováním rostly ztráty 
mezi tamilirskými. Když si oddíl prorazil cestu až k hlavnímu náměstí 
čtvrti, vstříc se jim belhal osamělý přeživší. Jeho paže visela bezvládně 
po jeho boku a většina zbroje byla z jeho těla servaná. 

„Uteč, můj pane,“ zvolal muž, „čeká tam na tebe veliká bestie, která 
všechny požírá...“ 

Alric nařídil mužům zaujmout obranné postavení a sám vykročil 
směrem k náměstí. Ze stínů ho pozorovala hladová horda, ale on 
strach necítil. Jeho meč hořel svatou odplatou a jeho štít ho ochrání 
před každým úderem – stvůra bude zničena. 

Zvuky, které vždy slýchal v hořícím městě, utichly. Okolo něj řvaly 
plameny a hroutily se budovy, ale jeho přesto doprovázelo zvláštní 
ticho. Na náměstí vyčkával osamocený lykantrop. Hřívu měl 
stříbrnou a tělo znetvořené jizvami z tísíců lovů. 

Nezaznělo ani jedno slovo; jejich jazykem byly meč a zuby. Uzrakhal 
napadl sira Alrica s zuřivostí, jako kdyby ho posedla sama příroda 
vší svou divokou silou a vášní. Ale strážce Tamiliru se ani nepohnul, 
představoval ztělesnění dokonalého klidu před zběsilou bouří. Bestie 
byla neúnavná, ale její frustrace rostla, jak rytíř ukazoval stejnou 
vytrvalost. Konečně, s tlamou naplněnou vztekem, se Uzrakhal 
vymanil z boje a vydal náhlý násilný řev. 

Z každého okna, z každé uličky se vyrojili tisíce divokých tvorů 
a jako jediná vířící masa zaplavili osamělého rytíře. Vojáci, kteří vše 
z povzdálí pozorovali, mu ihned vyrazili na pomoc, ale nebyli schopni 
záplavou těl prorazit.
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„Má lásko,“ zašeptala Eliza, „nedělej to. Pojď zpátky.“ Natáhla se 
svými emocemi a snažila se ho uklidnit, ale namísto toho našla 
surovou řeku nenávisti, která ji málem smetla. Zalapala po dechu 
a přitiskla se ke stěně. 

Merick vydal zachrčení, které přešlo až do křiku: „Svět bude hořet!“ 

„Potom jej nech hořet... Ale ne bez svého bratra opět po tvém 
boku.“ Mágův pohled se zaostřil na Elizu, a ona věděla, že v tomto 
okamžiku ho muže buď získat nebo ztratit na věky. „Jsme bytosti 
nad zákony smrtelníků. Dovol mi být tvou silou a pomocí, časem 
najdeme způsob, jak ho přivést zpět.“ Znovu vyslala své emoce 
a tentokrát našla oporu. Merick se zhroutil, ale Eliza ho chytila do 
náručí ještě před tím, než dopadl na zem. Tam v temnotě Merick 
vzlykal, zatímco Eliza spřádala plány. 

Sir Alric zaútočil na nepřítele, nebránil se hrozícímu 
smrtelnému úderu výměnou za možnost ho sám 
zasadit. Uzrakhalova hlava se volně otáčela ve vzduchu, 
na okamžik byl sir Alric hrdý na svůj čin, pak na něj 
dopadl nespočetný houf a velký rytíř padl.

Ale co může jeden říci, když jsou tyto tři pilíře 
naděje a světla svrženy? Ne do smrti, ale do 
temnoty, která se skrývá v duši každého člověka.

Merick stál nad tělem svého bratra. Celá zlatá zbroj 
byla vyrobena na jeho pohřeb, zakrývající jeho 
ostatky. Mimoto se kněžím podařilo zamaskovat 
jeho obličej, který byl znetvořený k nepoznání. 
Umělý povrch jeho tváře se leskl nepřirozenou 
září, přesto měl klidný a vyrovnaný výraz, jaký 
získal v průběhu svého života. Jako by jen spal.

Merick se třásl v tichém zármutku. Hrůza, 
jakou dosud nepoznal, se usadila v jeho 
mysli a jeho srdci, nebyl schopný ji zapudit. 
Za chladnými kamennými zdmi hrobky 
truchlilo celé město, ale ta bolest byla ničím 
ve srovnání s jeho vlastní. 

Alric byl více než bratr, byl více než přítel, 
byl silou, která držela Mericka pohromadě. 
Pravdu celá léta potlačoval a skrýval, ale teď 
už nic ke skrývání nezbývalo. Naděje a radost 
byly jen nepříjemné vzpomínky, které si přál zapomenout. 
Nyní zde byla jen nenávist – nenávist k ničemu a ke všemu, nic 
než nenávist. 

Mihotavé stíny a pramínky plamenů obkroužily hrobku sira Alrica 
Farrowa. Několik truchlících se rozeběhlo pro stráže, ale Eliza se 

protlačila davem přihlížejících a vběhla přímo do rostoucích 
plamenů. Vstoupila do hrobky a našla Mericka stojícího 
proti ní, Alricovo tělo mezi nimi. Mágovy oči byly rudé 
smutkem a vztekem. Jeho pohled se upíral na něco 
mimo říši smrtelníků. 

Eliza se vrátila. Naposledy jsem ji viděl před třiceti lety, 
nahánějíce ducha přes Planiny Prastarých. 

Nevím, zda–li jí litovat nebo pohrdat tou 
bytostí – po pravdě ji spíše lituji. Po dvě století 

sužovala tento svět, ničila celé rodiny a města 
ve své cestě za pomstou a obnovením jejího 

království. Byla příliš zaslepená, než aby 
viděla, jak málo z něj zbývalo.Nedávno se připojila k mladému šlechtici 

a mágovi, lordu Mericku Farrowovi. Ten byl 
uchvácen její krásou a šarmem a má anonymní 

varování měla odradit jeho zájem. Jaké plány 
měla Eliza s ním a jeho rodinou, není jasné, ale 

její náklonnost a oddanost mě neoklame. Merick 
je nástroj, obávám se o jeho život, duši, bratra...
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Jako zářící popel rostoucí z požáru, všichni muži nakonec 
sklouznou zpět dolů, jen zčernalé skořápky jejich předchozí slávy. 
Každá duše se zlomí, protože je namáhána něčím nepřirozeným, 
něčím mimo zkaženou existenci, která je jejím osudem.

Měsíc po smrti sira Alrica byli lord Merick Farrow a lady Eliza 
Cathori oddáni. Město se radovalo, ale mnozí se podivovali nad 
spěšností celé záležitosti. Jak měla Eliza ve zvyku, pár záhy zmizel 
ze zraků veřejnosti, po mnoho let o nich nebylo ani slechu. Za 
nějaký čas, jak je v historii téměř vzorem, stín znovu obklopil 
svobodná města Terrinothu. Nekromant Vorakesh začal svůj 
vzestup k moci. 

A tak když se Farrowové objevili, mnozí věřili, že přišli zemi na 
pomoc s obranou a obnovou. Naděje se rozlétla nade městy, 
ale netrvalo dlouho, než se ukázal opak: ty dva provázely jen 
neštěstí a strach. Svůj domov si vytvořili v Tamiliru a usadili se 

tam na mnoho let, bezpeční za hradbou zkaženosti a strachu, 
která sužovala město. Temné aliance byly vytvořené a obnovené, 
Vorakeshova moc rostla a Merick konečně získal vše, co potřeboval 
k přivedení bratra zpět k životu. 

Přemítání o této pravdě dopřává mému duchu odpočinek, 
racionální myšlení vyžaduje sebezpytující úvahy stejně jako 
hloubku a šíři světla, které ve mě zůstává. Viděl jsem 
generace povstat a padnout, ať už do smrti či rozkladu, 
a přesto jsem vytrval. Vybledl již můj rozum a já tak 
přetrvávám v iluzi oprávněnosti jako tolik temných pánů? 

„Nesmíš pány oslovit, ani se na ně podívat, až se objeví,“ 
poučovala Eliza. „Jejich přítomnost sama o sobě bude stačit 
k posílení našeho rituálu“. 
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Merick si všiml chladného potu na Elizině obličeji a rozhodl 
se v této záležitosti přijmout její slova. Linie z Vorakeshovy 
knihy byly stále vypáleny v jeho mysli, vyvolávaly své vlastní 
touhy a žádosti. On jen potřeboval potlačit jejich moc o několik 
minut déle. 

Kamenné dveře se otevřely, lord z Oru’ khanu dorazil. Merick 
se začal otáčet, ale Eliza chytla mezi prsty jeho bradu a s lehkým 
úsměvem otočila jeho hlavu zpět. „Nechceš vidět, co jsem 
viděla, lásko.“ 

Eliza pozdvihla svou hůl nad tělo sira Alrica a začala recitovat. 
S pečlivým načasováním se přidal i Merick, celou vůlí bojující 
s frázemi, které mu sklouzávaly po jazyku. Eliza pozvedla kalich, 
proud krve v kaskádě stékal po holi a rozléval se po vysušeném 
těle před ní. Za nimi se rozezněl chorál, jak lordi začali intonovat 
vlastní moc. Tmavé obláčky energie ze začaly vplétat do rytířova 
mrtvého masa a krev sdružená kolem nich začala vřít. 

Alric zalapal po dechu a až nemožně hluboce nasál vzduch, jako 
by se topil ode dne, kdy zemřel. Třes, Merick vyrazil kupředu, 
ale v jeho mysli zazněl nevyslovený příkaz. „Nesmíš přerušit 
zaklínání.“ Pokračoval, i když emoce, které v něm bobtnaly, 
to činily téměř nemožným. Nakonec se Alric, znovu naplněn 
zdáním života, posadil a mělce, skřehotavě vydechl. 

Merick se vrhl kolem bratrových ramen a po tvářích mu stékaly 
slzy radosti. Přestože neumírající rytíř téměř nereagoval, Merick 
byl zcela pohlcen štěstím. 

Místností se rozlilo ticho, s výjimkou zvuku kroků lordů 
šourajících se pryč. Eliza se přivinula k manželovi, položila bradu 
na jeho rameno a přiblížila rty k jeho uchu. „Teď, co jsi to říkal 
o světě v plamenech?“ 

Jaké prokletí na mě seslalo neznámé božstvo, že jsem musel 
sledovat smrt a zkázu, které mi vzaly již třináct generací 
přátel? Dokonce i teď cítím, jak se kletba uzavírá. V tomto 
údolí odpočinku se stmívá a životy těch okolo mě se rozplývají 
v jeho stínu.

- Arrizon, poslední učenec ze Saradynu 
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Skupina dobrodruhů se chystala vyrazit. Jejich oslava u rohového 
stolu po několika dlouhých hodinách začala uvadat. Vyprázdnili 
své korbely, zpívali si pro sebe nesrozumitelné písně a probudili 
svého trpasličího společníka, který dřímal na židli. 

Jak místnost utichla, zahalená postava vklouzla za prázdný stůl 
a zadusila třepotavý plamínek svíčky v jeho středu. Stín nehybně 
vyčkával v temnotě. Nakonec všichni zbývající štamgasti byli jen ti 
válející se po stolech. Dveře zavrzaly a vpustily kněze zahaleného 
kapucí. Rozhlédl se po místnosti a vyrazil ke stolu v rohu. 

„Odpusť, že jsi musela čekat,“ pronesl burácivě, zatímco se 
usazoval na židli. „Stále je třeba něco dělat. Našla jsi někoho, kdo 
nám pomůže?“ 

„Téhle bandě nevěřím,“ odvětila zahalená postava. Naklonila 
se dopředu a snížila hlas, zpod kapuce vyklouzl pramen zlatých 
vlasů. „Neudělali by to za peníze, které nabízíš.“ 

„To je problém.“ Kněz se obrátil a zamával na poslední obsluhu 
s prosbou o pití. „Karavana vyráží zítra. Máme dostatek zbraní, 
ale několik dalších lidí by se hodilo. Kde je chlapec?“ 

Žena zmlkla, počkala, až jim obsluha přinese pití. „Je v mém 
pokoji, spí. Vezmeš si ho dnes večer?“ 

,,Ne, ale první, co zítra udělám, bude, že se zastavím. S tebou je 
v bezpečí.“ Muž kroužil prstem po okraji korbelu. „Doufám, že 
přijdeš. Cítím se, jako bychom hráli čarodějnici přímo na ruku, vézt 
toho chlapce s sebou.“ 

„Helena ho chce poblíž, pro případ... že by byl zapotřebí.“ 

„Vždyť je to ještě kluk. Proti kouzelnici – proti upírce nic nezmůže.“ 

„Neměla bys vyslovovat jména takových stvoření nahlas.“ Oba 
zůstali nějakou dobu zticha, ostražitě pozorujíce stíny. „Možná bys 
byl překvapený. Naučila jsem ho pár triků.“ 

Muž po ní vrhl pohledem. „No, nejsem si jistý, že to byl dobrý 
nápad…“ zamumlal si. 

„Čas ukáže.“ Žena vstala od stolu. „Už jsem se zdržela dost. 
Porozhlédnu se po městě, najdu nějakou bandu a pošlu je za tebou. 

Někde tu ještě museli zůstat nějací dobří lidé.“ Zastavila se, ujistila 
se, že ji nikdo nesleduje, pak se otočila a starého kněze objala. 
„Dobrou noc tati, dej na sebe pozor.“ 

Soumrak
akt I
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Úvod

Byli jste najati na ochranu karavany mnichů 
a jejich kláštera, jakmile tam dorazí. Problém 
je v tom, že vyrazili o den dříve, než jste práci 
přijali. Bylo téměř poledne druhého dne, když jste 
je konečně dostihli. 
Na cestě stál nehybně mladý chlapec. Z jeho 
pozvednuté ruky vycházel paprsek modrého světla 
vstříc lesu po vaší levici. Ve druhé ruce svíral 
zubatou dýku potřísněnou krví. 
Mezi stromy se rozeznělo důvěrně známé drnčení 
tětiv a chlapec se vrhl do krytu za poškozený vůz. 
Kolem začaly svištět šípy a vy jste se s výkřiky 
rozběhli k němu. Jeho modré oči se upřely na vás. 
Začal se škrábat z krytu, když tu vzduch naplnilo 
chraplavé vytí. 
„Gobliní léčka! Ostatní jsou zranění,“ zvolal 
a ukázal dále po cestě. 
Zatlačil jsi ho zpět, jak se ve vzduchu objevila 
další syčící vlna šípů, ale vytrhl se z tvého sevření. 
„Ne. Musíme zachránit ostatní.“ Jeho oči se leskly 
rovným dílem vzrušením a hrůzou. „Goblini 
utečou, když jim zabijete psy. Pojďte,“ požádal 
a rozběhl se zpět ke karavaně, v podřepu kličkujíce 
ve spršce šípů. 

POSILY
Na konci každého svého tahu může vládce zla umístit až 
2 gobliny lučištníky do Doupěte (při dodržení limitu 
skupiny nestvůr).

Vítězství
Pokud na mapě nezůstal žádný barghest, přečtěte 
nahlas následující: 

Goblini vypálili poslední salvu, než se s hrůzou 
a jekem začali prodírat hlouběji do lesa. Míříce 
daleko od svý cílů, šípy zmizely kdesi vysoko nad 
vašimi hlavami. Rozhostilo se ticho. 
Vůz byl beznadějně poničený a mnoho bylo ukradeno. 
Mniši shromáždili zbývající cennosti a začali je 
ukládat do svých vaků, chtěli odnést, co jen se dalo. 
Udělali jste místo ve vlastních vacích, abyste jim jejich 
břemeno ulehčili.

Hrdinové zvítězili! 

Pokud má vládce zla před sebou 7 žetonů únavy, 
přečtěte nahlas následující: 

Byli jste donuceni zaujmout obrannou pozici daleko 
od vozu. Po nějaké době jste, spolu s několika 
statečnými členy duchovenstva, provedli odvážný 
protiútok, ale nepřítel zmizel. Několik minut 
jste spolu s přeživšími prohledávali trosky, ale vše 
hodnotné bylo pryč. 

Vládce zla zvítězil!Nestvůry
Goblini lučištníci. Barghesti.

Příprava
Umísti gobliny lučištníky na Bojiště. Umísti barghesty 
do Doupěte. Každý barghest získá +2 ke svému zdraví. 

Hráči za hrdiny zvolí 1 hrdinu, který bude doprovázet 
akolytu. Polož 1 bílý žeton cíle na tabulku tohoto 
hrdiny. 

Vládce zla umístí tolik žetonů vesničanů na Ohnivou 
jámu, kolik je hrdinů, 1 žeton na políčko. To jsou 
zranění duchovní. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA
Na začátku každého svého tahu, pokud je alespoň 
1 goblin lučištník na Karavaně, vládce zla před sebe 
položí 1 žeton únavy. 

Na konci každého svého tahu, pokud je alespoň 1 
goblin lučištník na Karavaně, vládce zla před sebe 
položí 1 žeton únavy. 

AKOLYTA
Hrdina doprovázející akolytu má postih -1 k rychlosti. 

Pokud hrdina doprovázející akolytu ukončí svůj 
tah na políčku sousedícím s 1 nebo více zraněnými 
duchovními, zvolí 1 přilehlého zraněného duchovního 
a jeho žeton položí před sebe. (viz „Odměny“). 

Jako akci může hrdina doprovázející akolytu předat 
bílý žeton cíle hrdinovi na sousedícím políčku.

Bez ohledu na vítěze přečtěte nahlas následující: 

Naložil sis náklad na záda, a když ses otočil, uviděl 
jsi chlapce s údivem na tebe zírajícího. „Jsi úžasný,“ 
zašeptal, „vezmi mě s sebou.“ Jeho oči sklouzly na tvou 
zbraň. „Mohu si ji podržet?“ 
„Tyre! Ne, nemůžeš,“ pokáral ho kněz. Tyrus si 
povzdech, cukl hlavou dozadu a zakoulel očima. 
„Možná příště,“ řekl jsi, stěží potlačujíce smích. 
Chlapec zůstal po tvém boku několik příštích hodin, 
zachovávaje rychlý krok, aby ti stačil. Jeho nekonečná 
touha po hovoru byla okořeněná hlubokomyslnými 
otázkami a nadsazenými příběhy, a hodiny rychle 
utíkaly. 
Když se slunce sklonilo nad saradynské útesy, 
na cestě jste potkali Helenu, starší kněžku z kláštera. 
Pozvala vás, ať se připojíte k její armádě – hrstce 
zvědů a domobranců, kteří tábořili uprostřed údolí. 
Až do časných ranních hodin jste s Helenou rozprávěli 
o pomoci klášteru, o temnotě, která je ohrožovala 
a o tom, co příští dny mohou přinést. 

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

Pokud zvítězil vládce zla, získá navíc 1 bod zkušeností 
a každý hrdina musí odhodit žetony vesničanů kromě 1. 

Poté získají 25 zlaťáků za každý žeton vesničana před sebou. 

Vítěz může jako další dobrodružství zvolit buď „Obléhání 
Nebeské věže“ nebo „Rellegarův oddech“. 

Akolyta ze Saradynu

5A 
Bojiště

4A  
Doupě

Vchod
8A 

Ohnivá 
jáma

9A  
Karavana

Zraněný 
duchovní Akolyta
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3A 
Říční břeh

12A 
Tůně

6A 
Bystřina 

Vchod

Východ

KlíčSplig

Střetnutí 1

Nestvůry
Splig. Goblini lučištníci. 1 volitelná skupina. 

Příprava
Umísti Spliga na Říční břeh. Umísti gobliny lučištníky 
na Bystřinu. Umísti volitelnou skupinu na Tůni.

Vezmi 4 modré a 1 červený žeton cíle. Vládce zla je 
umístí lícem dolů na 5 políček s vodou na Říčním 
břehu, 1 žeton na políčko. Hráči by neměli znát barvu 
žádného žetonu cíle. Červený žeton cíle je klíč. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Na začátku každého svého tahu před sebe vládce zla 
položí 1 žeton únavy. Poté si hrdinové zvolí 1 žeton 
cíle z Říčního břehu. Vládce zla tento žeton odkryje 
a poté umístí lícem dolů na vodní políčko na Tůni. 
Vládce zla nemůže umístit žeton cíle na políčko, na 
kterém je již jiný žeton cíle. 

Jako akci může hrdina na sousedícím políčku tento 
žeton cíle odkrýt. Pokud je to modrý žeton cíle, tak ho 
odhoď. Pokud je to červený žeton cíle, umísti žeton na 
tabulku tohoto hrdiny. Tento hrdina ponese klíč.

Pokud je Splig poražen, přečtěte následující nahlas: 

Ztěžka oddychující Splig dopadl na jedno koleno. 
„Neporazili jste mě –“ sotva popadal dech, „Spliga, krále 
všech goblinů. Já se vrátím!“ Jednoho z goblinů postrčil 
směrem k vám jako rozptýlení. Pak se otočil a utíkal. 

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

Vítězství 
Pokud hrdina nesoucí klíč vstoupí na políčko 
Východu, přečtěte následující nahlas: 

Goblini se zoufale snažili zastavit váš postup, ale 
rychle podlehli vašemu náporu. I s potřebným klíčem 
jste dorazili ke dveřím a vstoupili do zatuchlých ruin. 

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové! 

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

Goblini se valili ze všech směrů, aby vás zastavili. 
Vaše šaty už byly nasáklé krví těch stvůr, ale stále se 
hrnuly další. Konečně jste se prosekali až ke dveřím 
a vstoupili do zatuchlých ruin.

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!  

Tábor jste opustili za úsvitu a vydali se stíhat 
malou tlupu goblinů, která vás předchozího dne 
napadla. Jejich stopy jste sledovali až do pozdních 
odpoledních hodin. Na mýtině před vámi 
byla hrstka goblinů, byli zábráni do jakési hry 
spočívající ve spoustě pobíhání, křiku a metání 
kamenů. 
Pokoušeli jste se neslyšně plížit kupředu, když tu 
se z vyvýšeniny vpravo ozval hlas. 
„Ohó, poznám hrdiny, když je vidím,“ zvolal 
velký tlustý goblin. „Rychle, běž varovat lorda 
Mericka, že máme společnost,“ vykřikl, když 
popadl malého goblina za zátylek. Postrčil 
nicotného tvora do rozpadající se zříceniny 
a zamkl za ním dveře. 
„Vy myslíte, že můžete vyzvat Spliga, krále všech 
goblinů?“ křičel a sestupoval k řece. „Dobře, 
hodně štěstí, jestli se tam chcete dostat bez klíče!“ 
S tím napřáhl ruku dozadu a ztěžka hodil klíč 
do řeky, jeho pokus byl ale žalostně krátký. Klíč 
žbluňkl na mělčinu hned u břehu, dokonce jste 
mohli zahlédnout jeho třpyt pod vodou. Jeho 
přisluhovači ztichli a pomalu se na něj otočili. 
„Zapomeňte na to. Dostaňte je!“ Splig zařval 
a na rameno si nahodil těžký kyj. 

Rellegarův oddech



Vchod

Ukradený 
poklad 

21B 
Vodní kanál

13B 
Knihovna

3B 
Zbrojnice

19

19B 
Stairway

Střetnutí 2

Jak se vaše oči přizpůsobily šeru, uvědomili jste 
si, že klopýtáte po věcech ukradených z karavany 
předchozího dne. Zde si goblini ukryly všechny své 
poklady. Možná byste mohli vrátit některé cennější 
předměty zpět do kláštera. 
Dveře u paty schodiště se otevřely a vykročil z nich 
muž následovaný průvodem goblinů. „Odneste to vaší 
paní,“ přikázal, podávajíce svitek jednomu z poskoků 
za ním. „Ano, lorde Mericku,“ odpověděl goblin. 
„Ah, buďte zdrávi,“ pronesl, když vás spatřil. 
„Jdete pozdě, ale prosím, pojďte dál. Zrovna jsem se 
chystal uklízet.“ Jeho tělo vzplálo, ověnčené rudými, 
nepřirozenými plameny. 
Vypustil proud plamene a goblini natáhly své luky. 
Uskočili jste do krytu, aniž byste si všimli gobliního 
poslíčka utíkajícího k východu. Merick se stáhl 
a zabouchl za sebou dveře, ale z vedlejší místnosti 
jste zaslechli další výbuch. Zdi se zatřásly a několik 
kamenů se uvolnilo.
Nemáte mnoho času. 

Nestvůry
Lord Merick Farrow. Goblini lučištníci. 
1 volitelná skupina. 

Příprava
Umísti lorda Mericka Farrowa do Knihovny. Umísti 
gobliny lučištníky na Schodiště. Umísti volitelnou 
skupinu do Zbrojnice. 

Polož 4 modré žetony cílů na naznačená políčka. 
To jsou podpůrné pilíře. Pokud vládce zla zvítězil ve 
střetnutí 1, umísti 2 žetony únavy na podpůrný pilíř 
v Knihovně. 

Vezmi 1 bíly, 1 zelený a 2 červené žetony cílů 
a zamíchej je dohromady. Umísti je lícem dolů na 
mapu, jak je naznačeno. Žádný hráč by neměl znát 
barvy těchto žetonů cílů. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. Unikátní 
žeton hledání je ukradený poklad. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Na začátku každého svého tahu umístí vládce zla 
1 žeton únavy na 1 podpůrný pilíř. 

Pokaždé, když lord Merick Farrow ukončí svou 
aktivaci na políčku sousedícím s podpůrným pilířem, 
umísti na tento pilíř 1 žeton únavy. 

Pokud jsou na některém pilíři 4 žetony únavy, je 
zničen. Odhoď tento žeton cíle. 

HLEDÁNÍ SVĚTLA 
Jako akci může figurka odkrýt sousedící žeton cíle. 
Pokud tak učiní, rozhodněte následovně dle barvy 
žetonu:

• Zelený: Figurka, která žeton odkryla, provede test   
. Pokud neuspěje, hráč přesune tuto figurku na 

vyznačené zvláštní políčko na mapě. Pokud je toto 
místo obsazené, umístí figurku na nejbližší volné 
políčko. Znovu lícem dolů umístěte zelený žeton. 

• Červený: Figurka, která žeton odkryla, provede 
test . Pokud neuspěje, vezměte všechny žetony 
cílů na Vodním kanálu, zamíchejte je dohromady 
a znovu je lícem dolů umístěte. Žádný hráč by 
neměl znát barvy těchto žetonů cílů. 

• Bílý: Figurka, která žeton odkryla, jej získá. 

UKRYTÁ HŮL 
Figurka s bílým žetonem cíle nese hůl. Pokud hůl nese 
hrdina, získá kartu relikvie „Hůl světla“. Pokud hůl nese 
velitel, ihned získá relikvii „Hůl stínů“, i v případě, že už 
nějakou relikvii nese. 

Pokud je figurka nesoucí hůl poražena, žeton cíle 
umístěte lícem vzhůru na nejbližší volné políčko 
a související kartu relikvie odložte stranou. Jako akci 
může figurka na sousedícím políčku bílý žeton cíle vzít. 

PRO CO JSME PŘIŠLI 
Pokud hrdina odkryje unikátní žeton hledání, umísti 
ho na tabulku tohoto hrdiny. Tento hrdina nese 
ukradený poklad. Hrdina nesoucí ukradený poklad 
může opustit mapu přes Vchod.

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

Na konci tahu vládce zla, pokud byl lord Merick Farrow 
poražen a není na mapě, může ho vládce zla umístit 
na volné políčko sousedící s libovolným podpůrným 
pilířem. Pokud tak udělá, lord Merick Farrow si vyléčí 
všechna .

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

Kolem vás začaly dopadat prach a kameny 
z hroutícího se stropu. Ještě pevněji sis přitiskl poklad 
k hrudi a vyrazil za tenkým proužkem světla, které 
představovalo záchranu. Navzdory očekávání se vám 
podařilo lavině kamení uniknout a vyklouznout do 
bezpečí lesa. 
Pochybujete, že mág zůstal ležet pohřbený pod 
sutinami. Získal informaci, pro kterou přišel a pohřbil 
vaši naději na totéž.  

Hrdinové zvítězili! 

Pokud na mapě nezůstal žádný podpůrný pilíř, 
přečtěte nahlas následující: 

Pochodně uhasly, když se zdi začaly hroutit, a paprsek 
slunce pronikající vchodem pohasl. V temnotě se na 
vás ze všech stran začaly valit kameny, až vás nakonec 
přitiskly na chladnou podlahu. Během okamžiku 
lomoz ustal, ale trvalo dlouhé minuty, než se usadil 
všudypřítomný prach. S pomocí velkého úsilí a magie 
se vám nakonec podařilo najít v bludišti trosek cestu 
vzhůru. Nejprve vás přivítalo šero, pak i drobný závan 
čerstvého vzduchu. Nakonec, po odvalení velkého 
balvanu, vás sluneční paprsky přivátaly zpět v zemi 
živých. 

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. 

Pokud hrdina nesl hůl, ponechá si kartu relikvie „Hůl světla“. 

V opačném případě vládce zla získá relikvii „Hůl stínů“. 

Bez ohledu na vítěze získá vládce zla relikvii „Štít 
přízně Zoreka“. Vítěz může jako další dobrodružství 
zvolit buď „Krev bude vyprávět“ nebo „Baronův 
návrat“. 

Rellegarův oddech 

Podpůrný pilíř Hůl

Lord 
Merick Farrow
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Střetnutí 1

Nestvůry
Sir Alric Farrow. Belthir. Goblini lučištníci. Jeskynní 
pavouci. 1 volitelná skupina. 1 volitelná skupina (nesmí 
to být velké nestvůry). 

Příprava
Hráči umístí své hrdiny do Zbrojnice. 

Umísti sira Alrica Farrowa na Předpolí, jak je 
naznačeno. Umísti Belthira na zvláštní políčko na 
Vodopád. Umísti jeskynní pavouky do Hnízda 
pavouků. Vyber 1 volitelnou skupinu (nesmí to být 
velké nestvůry). To je útočící jednotka. Během přípravy 
neumísťuj útočí jednotku ani gobliny lučištníky. 
Další volitelná skupina je podpůrná jednotka. Umísti 
podpůrnou jednotku do Strážního domku. 

Polož 8 žetonů únavy před hráče. 

Polož 4 modré žetony cílů na naznačená políčka. 
Ty budou představovat tunel pod vodopádem. 

Vezmi 1 červený, 1 zelený a 1 bílý žeton cíle a zamíchej 
je dohromady. Umísti je lícem dolů do Strážního 
domku, jak je naznačeno. Hráči by neměli znát barvy 
těchto žetonů cílů. To jsou páky. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. Na začátku 
dobrodružství otevři všechny dveře na mapě. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Na konci každého tahu vládce zla odebere hráčům 
1 žeton únavy. 

Pokud jsou dveře pod vodopádem otevřeny, může 
figurka v tunelu pod vodopádem utratit 2 body pohybu 
a přesunout se na jiné sousedící políčko tunelu pod 
vodopádem. Pokud je toto políčko obsazené, umístí se 
figurka na nejbližší volné políčko. 

STRÁŽCI BRÁNY
Dveře nelze otevřít nebo zavřít normálně. Každé dveře 
přísluší 1 páce dané barvy. 

Jako akci může hrdina na sousedícím políčku za páku 
zatáhnout. Pokud tak učiní, otoč tento žeton lícem 
vzhůru a ostatní páky lícem dolů. Když je žeton otočen 
lícem vzhůru, zavři dveře v barvě této páky. Když je 
žeton otočen lícem dolů, otevři dveře v barvě této páky. 

Pokud jsou dveře zavřeny, zatímco velká nestvůra zabírá 
políčka po obou stranách těchto dveří, je tato nestvůra 
poražena. 

KŘÍDLA VÁLKY
Jako akci může Belthir létat. Pokud tak učiní, může 
s sebou přenést 1 sousedící nestvůru (nesmí to být velká 
nestvůra). Poté vládce zla umístí jeho figurku na 
1 z naznačených zvláštních políček. Pokud je toto místo 
obsazené, umístí figurku na nejbližší volné políčko. 
Pokud přenáší nestvůru, odeber tuto nestvůru z mapy 
a umísti ji na políčko sousedící s Belthirem. Belthir 
a tato nestvůra jsou omráčeni. 

OBSAZENÍ VĚŽE
Sir Alric Farrow, goblini lučištníci a útočící jednotka 
mohou opustit mapu přes Východ. Pokud se tak stane, 
umísti žeton únavy před vládce zla v závislosti na druhu 
nestvůry: 

• Běžná nestvůra: 1 žeton únavy. 

• Lord nestvůr: 2 žetony únavy. 

• Sir Alric Farrow: 3 žetony únavy.

Když je sir Alric Farrow poprvé zasažen útokem, 
přečtěte následující nahlas: 

Tichý rytíř se s nezastavitelnou silou hrnul kupředu. 
Váš útok stěží zaznamenal. Jeho oči hleděly k věži za 
vámi. Cítili jste se trochu zahanbení, ale zároveň jste 
byli vděční, že svou pozornost nevěnoval vám. 

Pokud je Sir Alric Farrow poražen, přečtěte následující 
nahlas: 

Podařilo se ti prorazit rytířovo brnění a objevil 
se obláček rudé mlhy. Klopýtl dozadu a širokým 
rozmachem štítu se tě snažil odstrčit. Neohrabaně se 
pokusil uniknout přívalu ran, ale uvědomil si, že je 
pozdě. Rozmáchl se a mrštil štít tvým směrem. Černý 
plát prolétl vzduchem a prudce se zarazil do zdi 
za tebou. 
Oběma rukama popadl svou helmu a strhl si ji 
z hlavy. Odhalená hrůza se téměř vymykala chápání, 
ale rychle se scvrkávala a ztrácela, až si nebyl schopný 
si vybavit, co jsi vlastně viděl. Prázdné brnění se 
zhroutilo na zem a sir Alric byl pryč. 

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
na Vchod tolik nestvůr, kolik je hrdinů. 

Tyto nestvůry mohou být libovolná kombinace 
goblinů lučištníků a útočící jednotky 
(při dodržení limitu skupiny nestvůr). 

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

Pokud je hrdinům odebrán 4. žeton únavy, umísti 
nestvůry z podpůrné jednotky na Vchod (až do výše 
limitu skupiny nestvůr). 

Vítězství 
Pokud nemají hrdinové před sebou žádný žeton únavy, 
přečtěte nahlas následující: 

Rachocení bran zničeho nic utichlo. Z poklopu v podlaze 
strážního domku vykoukl usmívající se tesař. Strážní 
se nahrnuli k oknům, vysílajíce poslední šípy za 
ustupujícím nepřítelem. Teď ještě Nebeská věž nepadne.

Hrdinové zvítězili! 

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

Brána zasténala a rozlomila se. O okamžik později 
byla vyrvána z pantů obrovskou zrůdou na druhé 
straně. Obrátili jste pozornost k nové hrozbě, ale 
správkyně vás rázně zastavila. „To není dobrý 
nápad. Když se jim podařilo prolomit obranu věže, 
nejlepší bude se stáhnout do kláštera. Už jsem vydala 
potřebné rozkazy.“ Spolu se správkyní jste ještě co 
nejdéle bránili schody, než jste se vydali za posledními 
strážnými. Zavedla vás do svých pokojů a zatarasila 
za vámi dvěře. Ze zdi strhla ozdobný koberec 
a postrčila vás k odhalenému ústí chodby. 
Na pomoc strážným přispěchali i vojáci z kláštera 
a společně jste v jeskyních vytvořili sílu, která by 
nepřítele měla zadržet. 

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. 

Bez ohledu na vítěze, pokud mají hrdinové před sebou 
přesně 2 žetony únavy, získají 25 zlaťáků. Pokud mají 
hrdinové před sebou méně než 2 žetony únavy, získají 
50 zlaťáků. 

Bez ohledu na vítěze, pokud byl sir Alric Farrow 
poražen, získají hrdinové relikvii „Štít bohů temnot“. 
V opačném případě získá vládce zla relikvii „Štít přízně 
Zoreka“.

Bez ohledu na vítěze získá vládce zla relikvii „Hůl 
stínů“. Vítěz může jako další dobrodružství zvolit buď 
„Arrizonův archiv“, nebo „Baronův návrat“.

Po příjezdu do bašty, která shlížela na jižní okraj 
údolí, vás přivítala správkyně a neprodleně vás 
doprovodila na prohlídku posádky a opevnění 
staré pevnosti. Stavba byla rozsáhlá, měla 
několik poschodí, která pronikala hluboko do 
hory. Osazenstvo tvořilo na čtyřicet strážných 
a služebníků, jen zlomek plného počtu osazenstva. 
Už jste byli jen dvě patra od vrcholu, když se 
schodišti a chodbami pod vámi rozlehla ozvěna 
naléhavého poplachu. Správkyně tasila meč 
a rozběhla se zpět cestou, kterou jste přišli. 
Sestupovali jste nebezpečným tempem, ale pokud 
jste se nechtěli ztratit v bludišti chodeb, museli 
jste se udržet nejvýše několik kroků za správkyní. 
Dorazili jste až do strážního domku u brány 
a zahlédli šupinatou, drakovitou bestii, jak 
ustupuje k otevřenému oknu. Mnoho strážných 
bylo zraněno a všude kolem ležely trosky 
roztříštěného mechanizmu brány. 
„Zdravím vás, smrtelníci,“ prohlásila zrůda, 
otáčející se na okenní římse. Já jsem Belthir, 
potomek Gryvornův.“ Sledoval vaše tváře 
s očekáváním, s nadějí, že zahlédne odraz dávných 
hrůz. Setkal se ale jen prázdnými, upřenými 
pohledy. „Nikdo si nepamatuje klasiku... Ale 
brzy se mého jména budete opět obávat.“ Mrkl 
a vyskočil z okna. Do dveří se začaly tlačit posily. 
„Přiveďte sem tesaře!“ zvolala správkyně, když 
vrazila do místnosti. „Musíme se zde udržet, 
dokud se nám nepodaří zavřít bránu!“ 

Obléhání Nebeské věže 
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Střetnutí 1

Nestvůry
Lady Eliza Farrow. Měnivci. Zombie. 3 volitelné 
skupiny. 

Příprava
Umísti sira Alrica Farrowa do Kaple, jak je naznačeno. 
Umísti měnivce do Kaple. Umísti 1 volitelnou 
skupinu do Svatyně. Umísti 1 volitelnou skupinu do 
Malé jeskyně. Umísti 1 volitelnou skupinu do Velké 
jeskyně. Během přípravy neumísťuj zombie. 

Polož 3 modré žetony cílů na naznačená políčka. 
To jsou ochranná znamení. 

Polož 2 červené žetony cílů na naznačená políčka. 
Ty budou tvořit oltář. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Jako akci může hrdina na políčku sousedícím 
s ochranným znamením provést test  nebo . Pokud 
uspěje, je ochranné znamení zlomeno, odstraňte tento 
žeton cíle. Poté provede test . Pokud neuspěje, 
je omráčen. 

Pokud je třetí ochranné znamení zlomeno, odstraňte 
z mapy zamčené dveře a přečtěte následující nahlas: 

Odstranili jste třetí znamení a ozvěna Elizina hlasu 
zesílila. Krev prýštila ze stěn, vykreslovala prazvláštní 
obrazce ve špíně na kamenech. 

Jakmile poprvé hrdina vstoupí na prázdné políčko 
v Kapli, přečtěte následující nahlas: 

Eliza netrpělivě velkými doušky upíjela ze stříbrného 
kalichu pulzujícího temnou energií, zastavujíce se 
pouze při mumlání dalších vět svého kouzla. Kapky 
krve se vznášely z podlahy a vytvářely rudou tůň na 
stropě. Na vířící hladině se míhaly obrazce a tváře. 
Eliza je bedlivě sledovala. Nepromluvila na vás, ale 
drobné změny v jejím postoji dávaly vědět, že o vás ví. 

KRVAVÁ OBĚŤ
Jako akci může lady Eliza Farrow provést obětování, 
pokud je na políčku sousedícím s oltářem. Pokud se 
tak stane, umístí vládce zla 1 žeton únavy na díl mapy, 
na kterém žádný žeton únavy dosud není a lady Eliza 
Farrow utrží 1 . Poté umísti 1 žeton zranění k oltáři. 

ZAKÁZANÁ ZAKLÍNADLA 
Jako akci může lady Eliza Farrow provést zaklínání, 
pokud je na políčku sousedícím s oltářem. Pokud tak 
udělá, provede test . 

Pokud uspěje, umísti na prázdná políčka na mapě o 
1 méně žetonů únavy, než je ve hře hrdinů, 1 na políčko. 
Poté hoď znovu 1 červenou a1 žlutou kostkou moci. 
Lady Eliza Farrow utrží tolik , kolik padlo . Poté 
umísti tolik žetonů zranění k oltáři, kolik padlo . 
Pokud padlo alespoň 1 , všechny figurky v Kapli jsou 
omráčeny. 

Pokud neuspěje, umísti na prázdná políčka na mapě 
tolik žetonů únavy, kolik je ve hře hrdinů, 1 na políčko. 
Eliza utrží 1 . Poté umísti 1 žeton zranění k oltáři.

POMALÝ VZESTUP 
Pokaždé, když hrdina vstoupí na políčko s žetonem 
únavy, utrží tento hrdina 1  a odstraní tento žeton 
únavy.

POKREVNÍ POUTO
Pokaždé, když lady Eliza Farrow utrží  z útoku, může 
vládce zla zvolit 1 nebo více měnivců, kteří namísto ní 
utrží toto  (rozdělí jej dle libosti).

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla 
nahradit každý žeton únavy na mapě za 1 zombii 
(až do výše limitu skupiny nestvůr). Poté každý 
nenahrazený žeton únavy odstraní z mapy.

Vítězství 
Pokud je Eliza poražena, přečtěte následující nahlas:

Eliza se zachvěla a kalich jí vyklouzl z rukou. 
Dopadl na zem a celou jeskyní prolétl ohlušující puls, 
odrážející se od stěn, otřásající vzduchem. Když 
kalich narazil na podlahu podruhé, roztříštil se. 
Krev odkapávala ze stropu a vyděšené výkřiky se 
rozlévaly do všech směrů. Elizino tělo se rozpustilo do 
rudé mlhy, která se pomalu usazovala v kaluži krve. 
Její slova vám zazněla v uších, jako by vám je sama 
šeptala: “Dobrá tedy, stali jste se mými nepřáteli. 
Tuhle zradu nikdy nezapomenu. Je to vaše krev a vaše 
životy, pro které se vrátím, jakmile obnovím svou 
moc.“ 

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové! 

Pokud je u oltáře 25 nebo více žetonů zranění, přečtěte 
následující nahlas: 

Strop byl pokrytý hlubokou šplouchající a bublající 
vrstvou krve. Elizini poskoci vás zadržovali zpět, 
když pozvedla kalich a recitovala slova v neznámém 
jazyce. Černé kapky začaly stékat dolů, vstříc kalichu. 
Zaútočili jste s obnovenou silou, ale ona ještě předtím 
stihla pozvednout ruce a chytit kalich ve vzduchu. 
Přitiskla ho ke rtům a polykala. Na okamžik se její 
pohled zaostřil na neviditelná odhalení, ale ihned 
skočil zpět na vás. „Selhali jste,“ zasmála se, „opusťte 
toto údolí, dokud můžete.“ Ušklíbla se, pak se 
rozplynula do rudé mlhy, zavířila kolem vás a vylétla 
z místnosti. 

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla!

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

Bez ohledu na vítěze získají hrdinové 25 zlaťáků za 
každé ochranné znamení, které bylo zlomeno. 

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

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

Pomalu ses převaloval pod svou přikrývkou, 
snažíce se ulevit mnoha pohmožděninám 
a bolavým ranám, které pokrývaly tvé tělo. Spal 
jsi jen velmi málo a do úsvitu už není daleko. Ty 
i tví společníci jste se vzdali naděje na zasloužený 
odpočinek a znovu oživili táborák. V časných 
ranních hodinách jste si všimli jezdce blížícího se 
od západu. 
„Nepřítel je v jeskyních na sever od vesnice,“ volal, 
„pod klášterem. V okolních lesích se rozléhají 
ozvěny temných slov. Je to hlas čarodějnice 
spřádající svá kouzla!“ 
Ihned jste vyrazili a vstoupili do lesa, který ještě 
halilo ranní šero a stíny východních hor. Před 
jeskyní hlídalo několik strážných, ale utekli, 
když jste se přiblížili. Všude kolem vstupu ležela 
těla venkovanů, jejich krev stékala z rozbitých 
starobylých dveří. Rudé potůčky pomalu stékaly 
dolů do tmy. 
Jeskyně silně páchla mědí a špínou. Udělal jste jen 
několik kroků dovnitř, když vás obklopil zpěvný 
hlas. „ A to je kdo? Neposlala jsem pozvánky.“ 
Před vámi se objevila krásná žena, ale poznali 
jste, že je to jen zjevení. „Já jsem lady Eliza 
Farrow a přišla jsem získat to, co mi patří. Teď 
odejděte.“ Její úsměv odhalil krví pokryté ostré 
zuby. Přízrak začal blednout a vy jste znovu 
zaslechli temná zaklínadla. 

Krev bude vyprávět 



23

Vchod

8B 
Svatyně

5B 
Velká jeskyně 

6B 
Kaple

9B 
Malá jeskyně 

OltářOchranné znamení Lady  
Eliza Farrow

Střetnutí 1

Krev bude vyprávět



24

3B 
Zbrojnice

5B 
Rozpadlá hala

19B 
Schodiště

Lady  
Eliza Farrow

Bublající nádoba

Vchod

Východ

Střetnutí 1

Pokud je figurka, nesoucí libovolný počet bublajících 
nádob, poražena nebo z jakéhokoliv důvodu 
odstraněna z mapy, umísti tyto žetony cílů na prázné 
políčko sousedící s touto figurkou. 

Pokud goblin lučištník, nesoucí bublající nádobu, 
vstoupí na Východ, odeber této figurce žeton cíle 
a polož před vládce zla.  

Posily
Na začátku každého svého tahu může vládce zla umístit 
1 goblina lučištníka na Východ (při dodržení limitu 
skupiny nestvůr).

Nestvůry
Lady Eliza Farrow. Zombie. Goblini lučištníci. 
1 volitelná skupina. 

Příprava
Umísti lady Elizu Farrow na Schodiště, jak je naznačeno. 
Umísti volitelnou skupinu do Zbrojnice. Umísti gobliny 
lučištníky na Východ. Umísti volitelnou skupinu do 
Rozpadlé haly. 

Vezmi 1 bílý a 3 modré žetony cílů a odlož stranou 
do střetnutí 2. Poté polož 6 žetonů cílů lícem dolů na 
naznačená políčka. To jsou bublající nádoby. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Pokud je goblin lučištník do vzdálenosti 3 políček od 
lady Elizy Farrow, je uchvácený. 

Pokud je lady Eliza Farrow poražena, odstraň každou 
bublající nádobu nesenou goblinem lučištníkem 
a každou bublající nádobu z mapy.

DŘINA A POTÍŽE 
Jako akci může lady Eliza Farrow, hrdina nebo 
uchvácený goblin lučištník zkusit získat bublající 
nádobu na sousedícím políčku. 

Pokud se lady Eliza Farrow pokusí získat bublající 
nádobu, provede test  nebo . Pokud uspěje, polož 
tento žeton cíle před vládce zla. Tyto žetony nelze 
odebrat ani odstranit, zůstávají před vládcem zla až do 
střetnutí 2. 

Pokud se hrdina pokusí získat bublající nádobu, 
provede test  nebo . Pokud uspěje, umísti tento 
žeton cíle na tabulku hrdiny. Tento hrdina nese bublající 
nádobu. 

Pokud se uchvácený goblin lučištník pokusí získat 
bublající nádobu, provede test  nebo  s použitím 
atributů lady Elizy Farrow. Pokud uspěje, umísti 
tento žeton k jeho figurce. Tento goblin nese bublající 
nádobu. Goblin lučištník může nést zároveň nejvýše 
1 bublající nádobu. 

Vítězství 
Pokud jsou všechny bublající nádoby neseny hrdiny 
nebo umístěny před vládcem zla, přečtěte následující 
nahlas:

Eliza sykla a ustoupila. Udělal jsi krok kupředu 
a zasadil bezesporu smrtelný úder, ale ona se 
rozplynula do rudé mlhy, zavířila kolem a vylétla 
z místnosti.

Střetnutí 1 je dokončeno. Vládce zla si před sebou 
ponechá lícem dolů žetony cílů. Hrdinové sesbírají 
žetony cílů ze svých tabulek a umístí společně před sebe.

Cíp plachty zakrývající vstup do tvého stanu se 
zavlnil a dovnitř vpadl mladý muž. Z ramene 
mu trčel zlomený šíp, ale když jsi mu vykročil 
pomoci, pohybem ruky tě zarazil. „Není čas. 
Pozoroval jsem nepřátelský tábor na východě. 
Projel tam vůz označený znakem Carthridge, 
vezl vězně a zásoby do nedaleké věže.“ Zmlkl 
a pozoroval tě. „Copak to nevidíš? Zachariáš žije! 
Zrádný baron Carthridge sem přijel dobývat.“ 
Cukl sebou v rozrušení. Poslal jsi pro léčitele 
a pak jste všichni spěšně vyrazili k brodu. 
Přiblížili jste se od severu, opatrně vystoupali po 
útesu a dostali se až ke vchodu nepozorovaně. 
Z okna plynula pára čpící smrtí a krví. 
„Samozřejmě si můžete vybrat k návštěvě dnešní 
noc,“ ozval se hlas nad vámi. Zaklonili jste hlavy 
a uviděli Zachariáše postávajícího na balkóně 
o několik pater výše. 
„Dobrá, můžeme začít?“ 

Baronův návrat
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Zbrojnice

5B  
Doupě

Káď Kotel

Střetnutí 2

Vytstoupali jste do nejvyššího poschodí věže. 
Zachariáš vás očekával v hale, černou, zářící, runu 
v ruce. Vzduch byl hustý, horký a zapáchal krví. 
„Konečně,“ řekl Zachariáš, „už jsem se nemohl 
dočkat.“ Pozvedl runu a temný blesk vyrazil 
vaším směrem. Uskočili jste před prvním, ale další 
následovaly v rychlém sledu. „No tak, to nebude 
těžké. Bude vás to bolet jen několik životů.“ 

Nestvůry
Baron Zachariáš. 3 volitelné skupiny.

Příprava
Umísti barona Zachariáše do Velké síně jak je 
naznačeno. Baron Zachariáš získá relikvii „Runa 
stínů“. Umísti 1 volitelnou skupinu do Velké síně, 
1 volitelnou skupinu do Doupěte a 1 volitelnou 
skupinu do Zbrojnice. 

Polož 3 modré žetony cílů na naznačená políčka. 
To jsou kádě. Polož 1 žeton cíle do Velké síně jak je 
naznačeno. To je kotel. 

Lícem dolů otočené žetony cílů ze střetnutí 1 položené 
před vládcem zla jsou očarované nádoby. 

Lícem dolů otočené žetony cílů před hráči ze střetnutí 
1 jsou zachráněné nádoby. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Dveře nelze otevřít nebo zavřít normálně. Baron 
Zachariáš se může pohybovat přes dveře.

OHEŇ HOŘÍ
Jenou za útok barona Zachariáše, poté co byly hozeny 
kostky, může vládce zla odstranit 1 svou očarovanou 
nádobu a přidat 1  k výsledku hodu. 

Bez ohledu, zda vládce zla odstranil 1 očarovanou 
nádobu či nikoliv, mohou hrdinové odstranit 1 svou 
zachráněnou nádobu a odečíst 
1  od výsledku hodu. 

Pokaždé, když hrdina utrží stav od schopnosti 
„Podrobení“, vládce zla před sebe může přidat stejný 
žeton stavu. Každý druh žetonu stavu si může vládce 
zla přidat pouze jednou. 

KOTEL BUBLÁ
Jako akci, pokud je na sousedícím políčku s kotlem, 
může baron Zachariáš přidat strasti. Pokud tak učiní, 
vládce zla přesune své žetony stavů do blízkosti kotle. 

Na začátku každého tahu vládce zla zvolí hrdinové za 
každý žeton stavu poblíž kotle jednoho hrdinu, který 
daný stav utrží. 

Jako akci může hrdina na sousedícím políčku 
převrhnout káď. Pokud tak učiní, odstraňte tento 
žeton z mapy. Když hrdina poprvé převrhne káď, 
přečtěte následující nahlas: 

Rudá kapalina se rozlila po podlaze a rychle se začala 
vypařovat a ztrácet ve vzduchu. Do nosu tě udeřil 
kyselý zápach. 

Pokud je třetí káď převržena, odstraňte z mapy všechny 
dveře a přečtěte následující nahlas: 

Dveře za vámi se začaly rozkládat pod doteky 
neviditelného pekla. Velký kotel v místnosti za nimi 
pěnil a bublal. 

RUNA STÍNU
Pokud má baron Zachariáš vybavenou relikvii „Runa 
stínu“, získá symbol na dálku. 

Každý útok, který míří na barona Zachariáše, když má 
vybavenou relikvii „Runa Stínu“ získá: 

: Baron Zachariáš ztrácí relikvii „Runa stínu“. 
Odlož ji stranou. Poté přečtěte následující nahlas: 

Runa vyklouzla baronovi z ruky a on zděšeně vykřikl. 
Kámen poskočil na dlážděné podlaze, odrazil se 
a vklouzl do hluboké praskliny mezi kameny. 
Zachariášova tvář zrudla a jeho oči potemněly. 

POSILY
Žádné. 

Vítězství 
Pokud je Zachariáš poražen, přečtěte následující 
nahlas: 

Když jste se přiblížili, baron se stáhl zpět ke kotli 
a kopnutím ho převrátil. Místnost vyplnil oblak rudé 
páry, a když se konečně rozptýlila, Zachariáš byl pryč. 

Hrdinové zvítězili! 

Pokud je u kotle 4 nebo více žetonů stavu, přečtěte 
následující nahlas: 

Konečně jste se dostali až ke kotli ve středu velké síně, 
když se nečekaně objevil Zachariáš. Počkal, až se 
přiblížíte, pak prudce vykopl a zvrhl obsah kotle na vás. 
Tekutina začala stoupat do vzduchu a tvořit louži na 
stropě. Zasmál se na vás. „Říkal jsem jí, že to zvládnu. 
Eliza si to nechce přiznat, ale vždy mě bude potřebovat. 
Přesto–“ pozvedl ruce a z bublajícího stropu se začala 
snášet malá černá kapka. Než jste stačili zareagovat, 
zachytil kapku do nádoby a zmizel zpět do stínů. 
„–jsem muž, co drží své slovo.“ 

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 
„Caladenovo rozcestí“ 

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

Pokud byla „Runa stínu“ odložena stranou, žádný hráč 
nezíská relikvii. V opačném případě získá vládce zla 
relikvii „Runa stínu“.

Baronův návrat
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Exit

5B 
Velká jeskyně 

Východ

12B 
Lávová 
jeskyně 

9B 
Malá 

jeskyně 

26B 
Zadní vchod

Balvan

Střetnutí 1

Nestvůry
Ettinové. 2 volitelné skupiny.

Příprava
Hráči umístí své figurky na Východ. 

Zvol 1 ettina a umísti ho na naznačené políčko. To je 
Rolok. Při hře 4 hrdinů umísti zbývajícího ettina do 
Lávové jeskyně. Umísti 1 volitelnou skupinu do Velké 
jeskyně. Umísti 1 volitelnou skupinu do Malé jeskyně. 

Polož 1 modrý žeton cíle na naznačené políčko. To je 
balvan. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Hrdinové a balvan se mohou pohybovat přes zamčené 
dveře. I když jsou zamčené. 

Balvan blokuje pohyb. Pokaždé, když figurka provede 
útok na Roloka a zároveň má tato figurka v linii 
výhledu na Roloka balvan nebo políčko sousedící 
s balvanem, Rolok hodí ještě jednou černou kostkou 
obrany. 

Rolok získá +2 ke zdraví za každého hrdinu a je 
imunní vůči stavům. 

Rolok může utratit 2 body pohybu k přesunu balvanu, 
pokud je s balvanem na sousedícím políčku. Pokud se 
balvan přesune na políčko obsazené figurkou, je tato 
figurka poražena. 

POSILY
Na začátku každého svého tahu může vládce zla 
umístit 1 nestvůru z 1 volitelné skupiny na Zadní 
vchod (při dodržení limitu skupiny nestvůr). 

Vítězství 
Pokud je Rolok poražen, přečtěte následující nahlas: 

Ettin zakopl a jak se naklonil kupředu, upadl na 
balvan. Ten se dal do pohybu. Obrovská hmota 
balvanu stáhla jeho tělo dolů a rozdrtila pod sebou 
jednu z jeho hlav. Pouze s polovinou své předchozí 
inteligence, ettin zůstal stát a divoce kolem sebe mával 
rukama, což k vašemu štestí zasáhlo jen několik jeho 
kumpánů. Balvan se valil dál a prolomil zámky na 
bráně. V nastalém zmatku jste se stáhli do nižšího 
poschodí. 

V tomto střetnutí zvítězili hrdinové! 

Pokud balvan vstoupí na políčko Východu, přečtěte 
následující nahlas: 

Bouřlivý postup balvanu byl zakončen obrovským 
nárazem, při kterém se zámky bránící postupu do 
nižších podlaží, rozlétly na kousky. Rolok se otočil na 
vás, několik jeho kumpánu se mu postavilo po boku. 
Nebyla to opravdová výzva pro vaši zdatnost, ale čas 
potřebný k jejich porážce využila skupinka dalších, 
kteří se vydali dále, následujíce rudou mlhu.

V tomto střetnutí zvítězil vládce zla! 

Červánky měkce zářily pod třpytivou večerní 
oblohou. Správkyně Nebeské věže už tu dávno 
měla být a ty se začínáš obávat nejhoršího. 
Konečně se na západě objevily siluety jezdců. 
Když se přiblížili, všiml sis, že Tyrus, chlapec, 
se kterým ses setkal na cestě, je s ní. Vzrušeně na 
tebe mával a pokoušel se sesednout. Správkyně ho 
udržela na místě, než kůň konečně zastavil. Tyrus 
zůstal potichu, ale jeho oči zářily očekáváním. 
Usmál se, když si všiml, že se díváš. 
„Žadonil celý den, abych ho vzala s sebou,“ řekla 
správkyně. „Slíbil, že bude potichu.“ Vykročila 
pryč od skupiny, posunkem tě vyzvala, ať ji 
následuješ. „Bitva o Nebeskou věž pokračuje, ale 
naše pozice držíme pevně. Nicméně jsem se krátce 
před začátkem boje dozvěděla, že jeden z mých 
vojáků, muž jménem Arrizon, dezertoval. Utekl 
na sever přes řeku. Obávám se, že je to zrádce 
a špeh. Jeho chycení by nám mohlo prozradit 
mnohem více, než kdokoliv z ostatních zajatců.“ 
Cesta a hledání zabraly dva dny, ale nakonec se 
vám podařilo přeběhlíka na severním konci údolí 
nalézt. Stál shrbený nad hromadou svitků, ukrytý 
v hloubi prastarého archivu. Nad vaší výzvou 
ke kapitulaci se jen ušklíbl. „Přišli si pro mě. 
Musel jsem utéct. Musel jsem zničit záznamy.“ 
Hromádky popela pokrývaly podlahu kolem něj. 
Trvali jste na jeho spolupráci, když tu se jeskyně 
naplnila klapavou ozvěnou. „Byli jste sledováni,“ 
konstatoval a potřásl hlavou. Podal vám klíč. 
„Brána by mohla vydržet, než dokončím svou 
práci.“ 
Dorazili jste nad schody právě včas, abyste viděli 
mohutného ettina valícího obrovský balvan. Bylo 
vám jasné, že brána dlouho vevydrží. 

Arrizonův archiv
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Vchod

14B 
Studovna

4B 
Doupě ettinů

13B 
KnihovnaSvitek

Střetnutí 2

Arrizon stál mezi dvěma protivníky. V jedné ruce 
svíral dýku, druhou se oháněl pochodní – a ve třetí 
ruce držel svitek. Měnivec! Jaká další tajemství tento 
muž skrýval? „Pomozte mi,“ volal, „musíme zničit 
pravdu!“ 
Za vámi propukl pohrdavý smích. Otočili jste se 
na impozantní ženu stojící na schodech. Usmála se 
a odhalila krví pokryté ostré zuby. „Nevěřila jsem, 
že někdy uslyším někoho tvého druhu to vyslovit. 
Pojďte, zastavme tenhle nesmysl a já vás nechám 
odejít“ Ustoupila stranou a ukázala na volnou cestu. 
Arrizon, aniž by z ní odvrátil svůj ostrý zrak, vhodil 
do nenasytných plamenů další stoh papírů. „Zde 
nemáš na nic nárok, Elizo,“ prohlásil. 
Upírce zmizel úsměv z tváře. „Mýlíš se. Můj nárok 
je oprávněný a ty se tomu musíš podvolit.“ Kývla 
a v místnosti opět vypukl chaos.

Nestvůry
Lady Eliza Farrow. Ettinové. Lord měnivec. 
3 volitelné skupiny. 

Příprava
Vládce zla vezme 1 bílý, 1 zelený, 4 červené a 4 modré 
žetony cílů, zamíchá je dohromady a lícem dolů položí do 
Doupěte, 1 na políčko. Hráči by neměli znát barvy těchto 
žetonů cílů. To jsou svitky. 

Pokud hrdinové zvítězili ve střetnutí 1, umístí své figurky 
do Doupěte ettinů. Pokud vládce zla zvítězil ve střetnutí 
1, umístí hrdinové své figurky na Vchod. Poté hrdinové 
umístí lorda měnivce na prázdné políčko sousedící 
s hrdinou. To je Arrizon. Polož kartu nestvůry „Měnivec“, 
příslušnou danému aktu, před hráče. 

Umísti 1 volitelnou skupinu a lady Elizu Farrow do 
Doupěte ettinů. Během přípravy neumísťuj zbývající 
2 volitelné skupiny nebo ettiny. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Arrizon získá +8 ke svému zdraví. Arrizon je považován 
za figurku hrdiny. Je aktivován v každém kole jednou, 
vždy po tahu libovolného hrdiny a je ovládán hráčem 
tohoto hrdiny. Vyléčit  může pouze pomocí schopnosti 
„Obnova“. Je imunní vůči stavům, vždy uspěje v testu 
atributů. 

Pokaždé, když Arrizon utrží , každý hrdina na 
sousedícím políčků si může zvolit utržit 1 . Za každého 
hrdinu, který tak učinil, sniž Arrizonovi utržené  o 1. 

PÁLENÍ KNIH  
Jako akci může Arrizon spálit svitek na sousedícím 
políčku. Pokud tak učiní, odkryj tento žeton cíle a polož 
ho před hrdiny. Svitek sousedící s 1 nebo více nestvůrami 
nemůže být spálen. Když je poprvé odkryt červený žeton 
cíle, odstraň z mapy dveře do Knihovny. Poté vládce zla 
odebere z mapy všechny zbývající žetony cílů a položí je 
lícem dolů do Knihovny, 1 na políčko. Hráči by neměl 
znát barvy těchto žetonů cílů. Poté vládce zla umístí do 
knihovy 1 ze zbývajících volitelných skupin. Pak přečtěte 
následující nahlas: 

Arrizonovy oči bláznivě pobíhaly napříč stránkou. 
„Ano!“ zvolal a strčil svitek do plamenů, ruku uvolnil, 
až když nezbývalo nic než popel. Jeho kůže byla 
popálená a popraskaná, ale mohli jste vidět, jak se 
rychle hojí. „Pojďme, v knihovně jsou další.“ 

Když je podruhé odkryt červený žeton cíle, odstraň z mapy 
dveře do Studovny. Poté vládce zla odebere z Knihovny 
všechny zbývající žetony cílů a položí je lícem dolů do 
Studovny, 1 na políčko. Hráči by neměli znát barvy těchto 
žetonů cílů. Poté vládce zla umístí do Studovny zbývající 
volitelnou skupinu. Pak přečtěte následující nahlas: 

Arrizon zvedl z podlahy knihu promáčenou krví. 
Otevřel desky a pohlédl na nápis uvnitř. „Kroniky 
Torlinu – ale to znamená... Rychle do studovny!“ 
Z držáku na zdi vytrhl pochodeň a přidržel knihu 
nad plamenem. Žhnoucí kousky popela vířily kolem 
něj, když vybíhal z místnosti. 

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

Vítězství 
Pokud mají hrdinové před sebou 4 žetony cílů, přečtěte 
nahlas následující: 

Když poslední ze svitků pohltily plameny, Arrizon 
kopnutím otevřel tajné dveře. Eliza, oči stále upřené 
na muže, vstoupila do plamenů. On zůstal naprosto 
klidný. „Běžte,“ řekl vám, „vedli jste si výborně. 
Tajemství zemřou se mnou.“ Vyrazil kupředu, dýku 
pozvednutou. Chvíli tančili uprostřed kouře a ohně, 
ale pak Eliza přikročila blíže k muži a sevřela ho. 
Usilovně se snažil vymanit, ale ona ho stáhla dolů do 
plamenů. Zatarasili jste dveře a vydali se chodbou. 

Hrdinové zvítězili! 

Pokud je Arrizon poražen, přečtěte následující nahlas: 

Poslední úder Arrizona srazil na zem. Eliza byla 
v mžiku u něj, její tvář jen kousek od té jeho. „Myslel 
sis, že můžes utéct – že se můžeš ukrýt,“ syčela. „Trvalo 
mi to devět životů,ale našla jsem tě, zrádný červe.“ 
Zvedla ho z podlahy, ale ihned jím mrštila dolů 
znovu. Kniha vyklouzla z jeho ruky. Vyrazili jste 
kupředu, ale byla příliš daleko. Popadla knihu ze země 
a pak rychle přitiskla tvář k jeho krku. Setrvala jen tak 
dlouho, aby měla jistotu, že je mrtvý. Pak z místnosti 
utekla. Eliza získala, pro co přišla. 

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 
„Caladenovo rozcestí“ 

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

Arrizonův archiv
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Východ

4B Rokle

5B Velká jeskyně

Vchod

Lord Merick Farrow

Zajatec 

Střetnutí 1

KRMENÍ ARMÁDY 
Pokaždé, když lord Merick Farrow vstoupí na políčko 
sousedící se zajatcem, může tohoto zajatce vzít. Pokud 
tak učiní, umísti tento žeton k jeho figurce. Lord 
Merick Farrow může zároveň nést pouze 1 zajatce. 

Pokud lord Merick Farrow nese zajatce, přidej k jeho 
kostkám 1 šedou kostku obrany. 

Pokud je lord Merick Farrow nesoucí zajatce na 
políčku sousedícím s jámou, může utratit 1 bod 
pohybu a odhodit zajatce do jámy. Pokud tak učiní, 
polož tento žeton před vládce zla. Když tak učiní 
poprvé, přečtěte následující nahlas: 

Merick vytáhl mladého hocha ze dveří a přidržel ho 
nakloněného nad jámou. Zespodu se ozývaly zvuky 
nenasytného hladového kručení. „Tvůj rodokmen,“ 
pohrozil Merick, „pověz mi.“ 
Chlapec se zatvářil udiveně,ale když s ním Merick 
zatřásl, rychle vychrlil: „Můj otec byl Horác Šípař. 
Jeho otec byl Murial, který sem přišel z Kanthy. Jeho 
otec–“ Merick uvolnil sevření a mladík, s pomalu 
utichajícím výkřikem, zmizel v hlubině. 

HLUBOKÉ TRABLE 
Jámy mají v tomto střetnutí odlišná pravidla. 

• Lord Merick Farrow nemůže dobrovolně 
vstoupit do jámy. Pokud tak učiní, vládce zla 
ihned přesune jeho figurku na nejbližší volné 
políčko, které není jáma. Lord Merick Farrow 
bude omráčený. 

• Pokud hrdina vstoupí do jámy, ihned nahraď 
jeho figurku žetonem hrdiny. Pokud je to právě 
hrající hráč, jeho tah ihned končí. Toto je visící 
hrdina (viz „Vylézt ven“). 

• Velké nestvůry jámy ignorují. 

• Každá figurka, která vstoupí do jámy a není 
hrdina, lord Merick Farrow nebo velká nestvůra, 
je ihned poražena.  

Nestvůry
Lord Merick Farrow. Ettinové. 1 volitelná skupina. 

Příprava
Umísti lorda Mericka Farrowa na naznačené políčko 
na Východ. Umísti ettiny do Velké jeskyně. Umísti 
volitelnou skupinu do Rokle. 

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

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Lord Merick Farrow se může pohybovat a útočit přes 
zamčené dveře, jako by nebyly na mapě. 

Zamčené dveře nemohou být otevřeny normálně. 
Hrdinové a pomocníci na políčku sousedícím se 
zamčenými dveřmi mohou na tento cíl zaútočit, jako 
by to byla nepřátelská figurka. Zamčené dveře mají 
3 zdraví za každého hrdinu a mají obranu 3  
pokaždé, když jsou cílem útoku. 

VYLÉZT VEN
Visící hrdinové nejsou na mapě. Visící hrdina se může 
vrátit na mapu pouze pokud je vytažen nebo vyšplhá. 

Jako akci může hrdina na políčku sousedícím s visícím 
hrdinou provést test  nebo . Pokud uspěje, vytáhne 
ho zpět. Odstraň žeton vytaženého hrdiny a umísti 
jeho figurku na prázdné políčko sousedící s touto 
jámou. 

Jako akci může visící hrdina vylézt. Pokud tak učiní, 
odstraň žeton tohoto hrdiny a umísti jeho figurku na 
prázdné políčko sousedící s touto jámou. Poté jeho 
aktivace ihned končí. 

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

Vítězství 
Pokud je lord Merick Farrow poražen nebo pokud je 
před vládcem zla 8 žetonů vesničanů, přečtěte následující 
nahlas: 

Merick pokračoval bez ohledu na váš postup 
a mnoho vesničanů skončilo v jámách před tím, 
než jste ho mohli zastavit. Když konečně podlehl 
vašemu náporu, v posledním aktu vzdoru popadl 
nejbližšího zajatce a vrhl se do jámy spolu s ním. 
Jeho tělo při dopadu v záblesku plamenů vybuchlo, 
vzduch se naplnil popelem. Na okamžik jste byli 
jeho porážkou povzbuzeni, ale divoký smích, který se 
rozezněl propastí, vám připomněl, že zabít takového 
legendárního nepřítele není tak snadné. 
Pokračovali jste dále a vysvobodili i těch několik 
zajatců, kteří dosud byli naživu. Bylo jich žalostně 
málo a většina nevypadla, že přežije zpáteční cestu. 

Střetnutí 1 je dokončeno. Pro střetnutí 2 si 
poznamenej počet žetonů vesničanů před vládcem zla.

Údolí bylo už několik dní tiché, ale nepřátelský 
tábor ve stínu východních hor se stále rozrůstal. 
Tohoto rána, ještě před úsvitem, malá skupina 
vyplenila vesnici a odvlekla množství zajatců. 
Sledovali jste stopy nájezdníků proti proudu řeky 
a po několika hodinách jste narazili na jejich 
doupě. 
Z temnoty se linul zápach v patách se zvuky 
umírání a divokých šelem prolévajících nevinnou 
krev. Spěchali jste kupředu, ale náhle se zarazili, 
když ze stínu vystoupila postava. 
„Počkejte,“ sykl hlas, „jdete pozdě.“ Ten muž 
byl zvěd z kláštera. „Většina zajatců už byla 
... ehm... sežrána. A zbytek už je připravován. 
Bestie se připravují k útoku na klášter. 
Některé nepřirozeně narostly, jsou velké a silné. 
Musíme se vrátit za opevnění, dokud je čas.“ 
Jeho slova vás zastavila, ale jen na okamžik. 
Nařídili jste mu, ať se vrátí k armádě a všechny 
varuje. Sami jste se rozhodli pokračovat, 
zachránit co nejvíce zajatců a pobít tolik nestvůr, 
kolik bude možné. 

Urthkův vzestup
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2B  
Výkrmna

Vchod

5B 
Doupě 
ettinů 

9B 
Kobky

Tyrus Sir Alric Farrow

Střetnutí 2

Vpadli jste dveřmi do nižšího podlaží a byli jste 
ihned napadeni obrovskou bestií uvázanou na 
řetězu. Tenhle barghest byl snad dvakrát větší, než 
jakého jste dosud viděli. Pod kůží se mu jako hadi 
kroutily provazce svalů, z jeho očí vás pozoroval 
jen nekonečný hlad. Zasáhla vás sprcha slin a krve, 
když zařval a posunul se dopředu. 
Pak zaváhal, svíjejíce se nějakou vnitřní 
nerozhodností nebo bolestí. Sklonil se ke straně a se 
záškuby mohutných svalů silně praštil hlavou do 
stěny. Zakymácel se, ale zůstal při smyslech. 
V tom jste uviděli Alrica, prokletého rytíře, 
tahajícího za řetěz. „No tak, Urthko,“ povzdechl 
si, jeho slova skřípala. „Žrádlo bude později.“ 
Masivní železný plát sklouzl do průchodu za vámi 
a dveře na opačném konci se s praskotem rozlétly. 

 

Nestvůry
Sir Alric Farrow. Barghesti. Ettinové. 1 volitelná skupina 
(nesmí to být velké nestvůry). 

Příprava
Umísti sira Alrica Farrowa a barghesty do Výkrmny. Umísti 
ettiny do Doupěte ettinů. Umísti volitelnou skupinu do 
Kobek. 

Lord barghest je Urthko. Přidej 1 šedou kostku obrany do 
Urthkovy zásoby. Za každý žeton vesničana, který získal 
vládce zla ve střetnutí 1, získá Urthko +1 zdraví za každého 
hrdinu. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. Unikátní žeton 
hledání je Tyrus. 

Vezmi 1 bíly, 1 zelený, 4 modré a 4 červené žetony cílů 
a zamíchej je dohromady. Polož je lícem dolů před vládce 
zla. Hráči by neměl znát barvy těchto žetonů cílů. To jsou 
zásoby mutací. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Figurka na naznačeném žlutém políčku může utratit 
1 bod pohybu a přesunout se na prázdné naznačené 
červené políčko, jako by byly sousedící. Pokud je toto 
červené políčko obsazené, umísti figurku na nejbližší volné 
políčko. Figurka se nemůže přesunout z červeného políčka 
na žluté políčko. 

Zamčené dveře nemohou být otevřeny.

NEPŘIROZENÝ RŮST 
Na začátku každého svého tahu vezme vládce zla 2 žetony 
cílů ze zásoby mutací a podívá se na ně. Zvolí 1 žeton 
a položí ho lícem dolů v blízkosti karty nestvůry“Barghest“ 
a zbývající žeton vrátí zpět do zásoby mutací. Poté žetony 
v zásobě zamíchá. 

Během svého tahu může vládce zla otočit lícem vzhůru 
libovolné žetony cílů poblíž karty „Barghest“. Každý 
odhalený žeton cíle má následující účinky, v závislosti na 
jeho barvě: 

• Červený: Ihned po odkrytí červeného žetonu cíle 
hoď 2 červenými kostkami moci. Urthko si vyléčí 
tolik , kolik padlo .

• Modrý: Pokaždé, když Urthko zaútočí, získá 
+1  k výsledku za každý odkrytý modrý žeton cíle. 
Pokaždé, když Urthko provede „Vytí“, může vládce 
zla zvolit 1hrdinu, který neuspěje. Tento hrdina utrží 
dalších tolik , kolik je odkrytých modrých žetonů 
cílů. 

• Bílý: Jenou za kolo může Urthko provést „Vytí“ bez 
vyčerpání akce.

• Zelený: Urthko je imunní vůči stavům, všechny 
stávájící z něj odeber. Pokaždé, když Urthko hodí 
kostkami obrany, získá +1  k výsledku. 

JINÁ MOC
Pokud je odkrytý zvláštní žeton hledání, položte ho 
před hrdiny a přečtěte následující nahlas: 

Množství těl bylo připoutáno řetězy ke zdem. Sejmuli 
jste okovy těm nemnoha, kteří dosud žili. Pak jste 
konečně objevili Tyra. Několik kapek mocného léčivého 
lektvaru steklo do jeho úst. Jeho víčka se chvějivě 
pootevřela, prosvícená modrou energií. „Přišli jste – 
On je silný... nepřirozená moc,“ nezřetelně zamručel 
a opět upadl do dřímoty. Měli jste pocit, že to nebylo 
pouze z vyčerpání, ale že se účastnil nějakého tajného 
zápasu s tou bestií.

Poté, co je Tyrus nalezen, vládce zla na začátku svého 
tahu bude brát pouze 1 žeton cíle namísto 2 žetonů cílů.  

POSILY
Žádné.

Vítězství 
Pokud je Urthko poražen, přečtěte následující nahlas: 

Tmavá tekutina stříkala z Urthkovy poslední rány. 
Jeho srst byla slepená hnisem a v tlamě mu pěnila krev. 
Chňapal po vzduchu, zahánějíce neviditelné útočníky 
a stahoval se zpět do kouta. Tam se nejprve naklonil 
a pak upadl na zeď, jeho tělo splaskávalo, jak z něj 
prchala moc, která mu dala nepřirozený vzrůst. 
Tato ohavnost by zabila mnohé, dokonce i vás chtěla, 
kdybyste to neukončili. Odtáhli jste tělo do středu 
místnosti a zapálili. Chtěli jste se ujistit, že už nikdy 
nepovstane. 

Hrdinové zvítězili! 

Pokud je 8 nebo více žetonů cílů u karty „Barghest“, 
přečtěte následující nahlas: 

Urthko se dral dopředu tím více, čím více dalších jeho 
druhu plnilo místnost za ním. Jeho zubatá tlama 
se otevírala a zavírala se znepokojivou rychlostí, 
když vyrazil kupředu, zkoušejíce limity vaší obrany. 
Vyčerpaní, zády se tisknoucí ke stěně, jste přemýšleli, 
jak alespoň tuhle bestii zdolat, než padnete. 
Pak ta obrovská ohavnost vyrazila zavytí tak mocné, 
že se vše otřásalo a stěna za vámi se pod jeho silou 
prolomila. Ani na okamžik jste nezaváhali a vklouzli 
mezi trosky. Hlava nestvůry vystřelila kupředu, 
snažíce se vás zachytit, ale už jste byli pryč. Uchýlili 
jste se do neznámé průrvy a po několika hodinách 
plazení po kolenou opět vaše strhané tváře ozářily 
sluneční paprsky. 

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. 

Urthkův vzestup
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Vchod

15A 
Vyhlídka

8A 
Válečný 

tábor

7A 
Dům

13A 
Chatrč

Kbelík vody

3A Řeka

Ohnisko požáru

Střetnutí 1

HAŠENÍ POŽÁRU
Pokaždé, když hrdina vstoupí na políčko s vodou, 
může vzít 1 kbelík vody. Pokud tak učiní, polož 
1 modrý žeton cíle na tabulku tohoto hrdiny. Hrdina 
může nést nejvíce 1 kbelík vody. 
Pokud hrdina nesoucí kbelík vody utrží 1 nebo více 

, provede test  nebo . Pokud neuspěje, odhodí 
kbelík vody a vrátí modrý žeton cíle zpět vedle Řeky. 
Jako akci může hrdina nesoucí kbelík vody uhasit 
požár, pokud je na dílu Chatrč nebo Dům. 
Pokud tak učiní, otoč červené žetony cílů lícem dolů. 
Pokud jsou žetony cílů již lícem dolů, odstraň je. Za 
každý takto odstraněný žeton cíle před sebe hrdina 
umístí 1 žeton vesničana (viz „Vítězství“).

Nestvůry
Goblini lučištníci. 2 volitelné skupiny.

Příprava
Umísti gobliny lučištníky do Válečného tábora. Umísti 
1 volitelnou skupinu na Vyhlídku. Během přípravy 
neumísťuj zbývající volitelnou skupinu. 

Polož 4 modré žetony cílů vedle Řeky. 
To jsou kbelíky vody. 

Polož lícem vzhůru 2 červené žetony cílů vedle 
Chatrče a 2 červené žetony cílů vedle Domu. 
To jsou ohniska požáru. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Zelená políčka v Chatrči nejsou považována za políčka. 

VYPÁLENÍ MĚSTA
Ohniska požáru určují stav souvisejícího dílu mapy. 
Pokud jsou ohniska požáru lícem vzhůru, díl mapy je 
v plamenech a v každém kole utrží poškození (viz níže). 
Pokud díl mapy nemá související ohniska požáru, nelze 
na něj umístit žetony únavy. 

Na začátku každého svého tahu umístí vládce zla vedle 
Domu a Chatrče žetony únavy podle následujících 
pravidel: 

• Pokud je ohnisko požáru lícem vzhůru, umístí na 
tento díl mapy 1 žeton únavy.

• Pokud je na dílu nejméně 1 goblin lučištník, 
umístí na tento díl mapy 1 žeton únavy. 

• Pokud je nejméně 1 goblin lučištník na některém 
naznačeném červeném políčku, vládce zla zvolí 
Chatrč nebo Dům a umístí na tento díl mapy 
1 žeton únavy. 

Pokaždé, když je vedle dílu mapy 4 nebo více žetonů 
únavy, vládce zla ihned od tohoto dílu odstraní 
1 ohnisko požáru a 4 žetony únavy. 

POŽÁDAT O POMOC 
Na konci tahu jakéhokoliv hrdiny a nejvýše jednou 
v tomto střetnutí mohou hrdinové požádat o pomoc. 
Pokud tak učiní, odstraň z Chatrče nebo Domu 
2 žetony únavy. Poté přečtěte následující nahlas: 

Tyrus vyrazil zpoza barikády a vběhl do hořící budovy. 
V jeho očích tančily plameny, ale nebylo poznat, jestli 
to byly plameny nebo nějaká jiná síla v něm. Vyhrnul 
si rukávy, pozvedl ruce do výše a zařval vší silou, jakou 
bylo jeho malé tělo schopné. Plameny ustoupily před 
neviditelnou silou a celá budova získala zpět stabilitu. 
O moment později se zapotácel a zhroutil, zcela 
vyčerpaný. 

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

Když hrdina poprvé vstoupí do Chatrče nebo Domu, 
umístí vládce zla na tento díl zbývající volnou skupinu 
(při dodržení limitu skupiny nestvůr). Vládce zla může 
ihned provést 1 akci s každou z těchto nestvůr. 

Vítězství 
Pokud na mapě nezůstalo žádné ohnisko požáru, 
přečtěte nahlas následující: 

Ze severu se ozval hluboký zvuk rohu. Goblini se 
dali na útěk, s cákáním se brodíce přes řeku. Nejprve 
jste si mysleli, že to jsou posily z kláštera, ale záhy 
jste si uvědomili, že to byl signál. Goblini byli pouhé 
odvedení pozornosti. Malá armáda se vynořila z lesa na 
severu a pochodovala k opevněním. 

Střetnutí 1 je dokončeno. Hrdinové si před sebou 
ponechají žetony vesničanů do střetnutí 2.

Kouř plnil nebe na západě. 
Pospíchali jste po cestě směrem k malé vesničce. 
Z mnoha chatrčí už zbývaly jen doutnající trámy, 
dokonce jste mohli vidět nájezdníky, jak se přesouvají 
k dalším. Vrhli jste se na jejich zadní řady a nastala 
zmatená šarvátka. 
Další nájezdníci se blížili od řeky. Vesničané 
vytvořili provizorní barikády mezi domy na okraji. 
Budovy plály, muži a nestvůry umírali. 
Všimli jste si, že Tyrus házel kamení zpoza jedné 
barikády. Zdvojnásobil své úsilí, když si všiml, jak si 
prorážíte cestu řadami nepřátel. 

Caladenovo rozcestí
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Východ

Střetnutí 2

Celé město se stáhlo do prastarých opevnění, která 
vyčnívala z útesu. Větší část opevnění byla v ruinách, 
pouze most a brána nesly známky oprav. Popadli 
jste cokoliv, co by mohlo být nápomocné při obraně 
a rozeběhli se přes most v Caladenově rozcestí. 

Nestvůry
Splig. Belthir. Baron Zachariáš. 5 volitelných skupin.

Příprava
Hrdinové umístí své figurky a žetony vesničanů 
z předchozího střetnutí na Most. 

Umísti 1 volitelnou skupinu na Bojiště. Umísti 

1 volitelnou skupinu na Cestu. Během přípravy 
neumísťuj Spliga, Belthira, barona Zachariáše ani 
zbývající volitelné skupiny. 

Polož 1 bílý žeton cíle na Bystřinu, jak je naznačeno. 
To je výhodná pozice. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Žetony vesničanů jsou strážci. Zacházejte se strážci 
jako s figurkami hrdinů, s těmito výjimkami. Strážci 
se mohou aktivovat jednou v každém kole po tahu 
libovolného hrdiny a jsou kontrolováni hráčem tohoto 
hrdiny. Pokud se tak stane, stráže musí být aktivovány 
před tahem dalšího hrdiny. 

Pokud je strážce aktivován, může provést 1 akci pohyb 
a 1 akci útok. 

Strážce
Zdraví: 6 Rychlost: 4 
Obrana:  Útok:  

: +1     

MOST 
Pokud jsou hrdinové a strážce na Mostě, mohou provést 
útok na dálku, který má určenou linii výhledu a dosah z 
políčka výhodné pozice. Ostatní figurky neblokují linii 
výhledu, pokud provádí tento útok. 

Pokud je hrdina na Mostě, může utratit 1 bod pohybu 
ke skoku. Pokud tak učiní, umísti tohoto hrdinu na 
políčko sousedící s výhodnou pozicí. Poté tento hrdina 
provede test  a  . Za každý test, ve kterém neuspěje, 
utrží 3 . 

BRÁNA
Zamčené dveře jsou Brána a nemohou být otevřeny 
normálně. 

Brána má 6 zdraví +2 zdraví za každého hrdinu. 
Nestvůry mohou za cíl útoku zvolit políčko sousedící 
s Bránou a provést tento útok, jako by to byla 
nepřátelská figurka. Brána má obranu 3  pokaždé, 
když je cílem útoku. 

Nestvůry mohou opustit mapu přes Východ nebo 
Vstup do města. Pokaždé, když nestvůra opustí mapu 
přes Východ, Brána utrží 3 . 

Hrdinové, pomocníci a strážci na políčkách sousedících 
s Bránou se mohou pohybovat, určovat linii výhledu 
a počítat dosah i přes Bránu. Hrdinové, pomocníci 
a strážci nemohou provést útok na blízko přes Bránu. 

POSILY
Na začátku každého svého tahu před sebe vládce zla 
položí 1 žeton únavy. Pokud je druhý, čtvrtý a šestý 
žeton únavy položen před vládce zla, může vládce zla 
umístit 1 volitelnou skupinu na Cestu a do Válečného 
tábora, rozdělenou dle vlastní volby. 

Jednou během tohoto střetnutí, když vládce zla umístí 
volitelnou skupinu jako posily, musí zvolit 1 velitele 
(Splig, Belthir nebo baron Zachariáš) a umístit ho 
na Cestu.  Po tomto střetnutí je tento velitel odložen 
zpět do krabice a nemůže být použit v žádném dalším 
dobrodružství.

Vítězství 
Pokud má vládce zla před sebou 8 žetonů únavy nebo je 
poražen velitel, přečtěte nahlas následující: 

Útok se rozbil o vaší spolehlivou obranu a konečně byl 
zabit i nepřátelský velitel. Nicméně, toto nebyl jejich 
jediný boj a několik častí města bylo stále v nebezpečí. 
Zbývající útočníci se shromáždili kolem chrámu 
a když jste je začali zatlačovat, zahlédli jste Elizu 
vybíhající z tajného vchodu v zadní části. V ruce 
svírala zažloutlý svitek, ale chránily ji mocné síly 
a ona zmizela do noci. 

Hrdinové zvítězili! 

Pokud Splig, Belthir nebo baron Zachariáš opustí mapu 
přes Vstup do města, přečtěte následující nahlas:  

Opevnění pod náporem padlo. Uprchli jste do města, 
pomáhajíce i dalším uniknout, ale přemítáte, kolik se 
jich dožije rána. Probíháte kolem těla nepřátelského 
velitele, pohřbeného pod hořícími troskami. Smutné 
vítězství, vzhledem k mnoha mrtvým strážcům 
ležícím kolem. Nebyl důvod setrvávat, tak jste se stáhli 
k útesům. Na okamžik jste v jedné hořící budově 
zahlédli Elizu. V ruce držela svitek a hleděla na vás. 
Pak během zablikání plamenů a zavíření černého 
kouře zmizela.

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. 

Pokud baron Zachariáš opustil mapu přes Vstup do 
města, vládce zla získá navíc 1 bod zkušeností. 

Bez ohledu na vítěze je velitel, kterého vládce zla zvolil, 
odložen zpět do krabice. Pokud dobrodružství uvádí 
tohoto velitele v kapitole „Nestvůry“, tak se nepoužije. 

Caladenovo rozcestí
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Mezihra 1

LEST
Pokud Lady Eliza Farrow utrží  rovné jejímu zdraví 
nebo je odhalena návnada, lest se prozradila. Dokud 
není lest prozrazena, platí následující pravidla: 

• Lord Merick Farrow nemuže být aktivován. 

• Pokaždé, když je lady Eliza Farrow napadena, 
přičte si k hodu na obranu tolik , kolik nestvůr 
je s ní sousedících. 

• Pokud je lady Eliza Farrow na začátku tahu vládce 
zla na políčku sousedícím s návnadou, návnada je 
odhalena. Ihned odeber lady Elizu Farrow z mapy 
a umísti ji na zvláštní políčko do Velké síně. 
Lady Eliza Farrow si vyléčí všechna  a odstraní 
všechny stavy. 

• Pokud lady Eliza Farrow utrží  rovné jejímu 
zdraví, není poražena. Namísto toho ihned hodí 
2 červenými kostkami moci a vyléčí tolik , 
kolik  padlo na kostkách. Poté odeber lady 
Elizu Farrow z mapy a umísti ji na zvláštní 
políčko do Velké síně.

DOUPĚ PANÍ
Jakmile je lest prozrazena, odstraň návnadu z mapy 
a platí následující pravidla:

• Ihned umísti 1 volitelnou skupinu do Rokle, 
1 volitelnou skupinu do Velké síně a 1 volitelnou 
skupinu do jeskyně (při dodržení limitu skupiny 
nestvůr). Poté odstraň z mapy zamčené dveře 
a přečtěte následující nahlas: 

Eliza vyskočila na převrácený vůz a vytrhla dvířka ze 
závěsů. „Pojď chlapče, máme spoustu prá–“ její tělo se 
zatřáslo, když se otáčela, oči do široka otevřené. „Kde 
je to dítě?!“ 
Pozvedli jste zbraně a vyrazili kupředu, ale ona se 
rozplynula na pouhý chuchvalec rudé mlhy. O chvilku 
později už jste slyšeli její volání za blízkým porostem. 
„Pošlete pro posily, rebelové jsou tu!“ 

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

• Na konci každého tahu vládce zla umísti za 
každého omráčeného hrdinu 1 žeton únavy před 
vládce zla. 

• Pouze hrdinové a velitelé mohou otevřít nebo 
zavřít dveře. 

• Pokaždé, když je lady Eliza Farrow napadena, 
před jejím hodem kostkou hodí vládce zla 
1 hnědou kostkou. Hozené  je dosah teleportu. 
Vládce zla může odstranit lady Elizu Farrow 
z mapy a umístit na libovolné volné políčko 
v dosahu teleportu. Poté, pokud není lady Eliza 
Farrow nadále možný cíl, útok je zrušen a akce 
ztracena. Když se tak stane poprvé, přečtěte 
následující nahlas:

Svou zbraň jsi vedl zkušeně a lady tak 
nepředstavovala výzvu tvé obratnosti. Provedl jsi 
klamný výpad následovaný jistým úderem – avšak 
tvůj útok propíchl pouze rudou mlhu, a Eliza se 
objevila o několik kroků dál, nezraněná. Usmála se 
a pozvedla svůj luk k dalšímu útoku. 

• Na konci každé aktivace lady Elizy Farrow, 
vládce zla hodí 1 šedou a 1 hnědou kostkou. 
Hozené  je dosah teleportu. Vládce zla může 
odstranit lady Elizu Farrow z mapy a umístit na 
libovolné volné políčko v dosahu teleportu. 

Nestvůry
Lord Merick Farrow. Lady Eliza Farrow. Goblini 
lučištníci. Merriodi. 3 volitelné skupiny. 

Příprava
Umísti gobliny lučištníky na Úkryt. Umísti merriody 
na Most. Umísti lady Elizu Farrow na Vchod, lady 
Eliza Farrow získá relikvii „Polibek škorpióna“. Umísti 
lorda Mericka Farrowa na naznačené políčko do Velké 
síně. Během přípravy neumísťuj volitelnou skupinu. 

Každý hrdina provede test  a  . Každý hrdina, který 
uspěje v obou testech, umístí svou figurku na Místo 
přepadení. Figurku každého hrdiny, který uspěl jen 
v jednom testu, umístí vládce zla na Křižovatku. 
Figurku každého hrdiny, který neuspěl v žádném testu, 
umístí vládce zla na Úbočí. 

Polož zelený žeton cíle na Místo přepadení, jak je 
naznačeno. To je návnada. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Zamčené dveře nemohou být otevřeny nebo zavřeny 
normálně.

Posily
Na začátku každého tahu vládce zla, pokud nebyla lest 
prozrazena, umísti 1 merrioda na Vchod (při dodržení 
limitu skupiny nestvůr).

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

Elizino tělo se zacukalo, když jsi zasadil konečný 
úder. Tentokrát se jí nepodařilo uniknout ani 
v oblaku rudé mlhy, ani se rozplynout do stínů. Klesla 
k zemi, chytajíce se za rány. 
„Jak jste odhalili moje plány?“ V koutku úst se jí 
objevil pramínek krve – tentokrát její vlastní. Mlčky 
jste stáli nad jejím umírajícím tělem. „Vy nic nevíte, 
že ne?“ Z hrdla se jí vydral drsný úšklebek. „Tohle 
údolí je mé. Jste jen rebelové a tuláci, vy všichni. 
Helena není nic než lupič na tom svém kopci, který 
prohlašuje své doupě za klášter a bandity za kněží.“ 
„A Tyrus, co on je?“ zeptal ses. 
„Ten chlapec? To je trochu... komplikované,“ 
prohlásila s úsměvem. Uvědomil sis, že její dech zní 
najednou lehčeji. Pozvedl jsi svou zbraň a ona k tobě 
vztáhla ruce. Ze zkrouceného artefaktu v její dlani 
vyrazil záblesk černého světla, který vás všechny srazil 
na kolena a ze stínů kolem vás vyskočilo několik jejich 
poskoků. Nemohli se vám ubránit, ale na krátký 
moment vás zaměstnali a Eliza byla pryč. 

Hrdinové zvítězili! 

Pokud má vládce zla před sebou 10 žetonů únavy, 
přečtěte nahlas následující: 

Vstup potemněl, naplněn siluetami odporných 
stvoření. Za nimi se mihla Eliza. „Zničte je,“ poručila 
a prosmýkla se dveřmi. Silné a vzteklé nestvůry začaly 
sestupovat k vám. Stáhli jste se ke dveřím, vaší jediné 
naději na přežití tohoto masakru, když tu se náhle 
doupětem rozlehl klapot kopyt. Válečné pokřiky 
a řev vyplnily síň a k vám si cestu razili jezdci, kteří 
doprovázeli váš vůz. Rytíři protrhli řadu nepřátel, 
sesedli z koní a postavili se po vašem boku. Jejich 
velitel pohledem přelétl místnost. „Eliza, kde je?“ 
zeptal se. Zaváhali jste a on pokračoval: „Zapomeňte 
na to. Za námi je jich celý dav. Musíme utéct.“ 
Probojovali jste se zpět na cestu, jen abyste uviděli 
celou legii zrůdných vojáků směřujících k vám. 
„Vezměte si naše koně. Jeďte na západ a pak na sever 
k vodopádům. Skrze ně se dostanete do Nebeské věže. 
Rychle.“ Zamával mečem a vyrazil po cestě, zbytek 
jeho mužů nezůstal pozadu. Nasedli jste na koně 
a ještě zahlédli, jak se předvoj nepřátelské armády 
zlomil pod náporem saradynských rytířů. Pak, když je 
obklopila černá masa, jste se otočili a pobídli koně do 
trysku směrem k lesu. 

Vládce zla zvítězil! 

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

Pokud zvítězili hrdinové, získají relikvii „Přesná rána“. 
Další dobrodružství je „Armáda Dal’Zunmu“. 

Pokud zvítězil vládce zla, získá relikvii „Polibek 
škorpióna“. Další dobrodružství je „Věznice Khinn“. 

Bez ohledu na vítěze přečtěte popis dalšího děje na 
straně 2 v Almanachu dobrodružství - Akt II. 

Po tři dny jste zadržovali nepřítele u brodů na 
jihu a východě. Jejich útoky byly nebezpečné 
a řeka zrudla prolitou krví. 
Nicméně jejich armáda na protějším břehu stále 
rostla a vy jste věděli, že už mnoho času nezbývá. 
Informace, které jste získali, jste se snažili spojit 
do jednoho celku. Helena věřila, že Eliza hledá 
osobu, ale nevěděla koho. Starší kněžka navrhla 
plán. Doufala, že by mohl předním liniím dopřát 
tolik potřebný odpočinek, vylákat Elizu z jejího 
úkrytu a vám dovolit odhalit její 
záměry - a možná ji i zabít. 
Vyžádali jste si povoz a sehnali hrstku 
dobrovolníků. Na úsvitu čtvrtého dne jste se 
probili přes jižní brod a ve spěchu opustili údolí. 
Drželi jste se vozu, když rachotil vzhůru strání. 
Plán vyšel lépe, než jste čekali, celá nepřátelská 
armáda se otočila a následovala vás do lesů. 
Jezdci obklopující vůz se oddělili a vrhli se vstříc 
rychlejším pronásledovatelům, těch několik střelců 
na voze padlo pod sprchou gobliních šípů, která 
vytryskla z podrostu. Kočí se svezl z kozlíku, 
poslední dobrovolník. Alespoň déšť šípů konečně 
ustal. Na cestu za vámi vystoupil tlustý goblin, 
pozorujíce vás se zlomyslným úsměvem, jak se 
drkotáte přes starý kamenný most. 
Vůz se šplhal na jeho vrchol. Dlouhé chapadlo 
vyrostlo z vody a ovinulo prvního koně. Vyletěli 
jste vysoko do vzduchu, koutkem oka zahlédli vůz 
tříštící se na trosky a rozmazaný les.
V tom dlouhém okamžiku dezorientovaného 
pádu jste uviděli lady Elizu Farrow kráčející 
triumfálně cestou pod vámi.
Vaše past sklapla. 

Z trosek 
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Mezihra 2

UTÍKEJTE O ŽIVOT
Pokaždé, když hrdina vstupí na políčko sousedící 
s žetonem cíle, může tento žeton cíle položit na svou 
tabulku hrdiny. 

Pokaždé, když hrdina vstoupí na prázdné políčko 
sousedící s jiným hrdinou, může vyměnit libovolné 
množství žetonů cílů ze své tabulky hrdiny za žetony cílů 
z tabulky druhého hrdiny. 

Hrdina může mít na své tabulce nejvýše 5 žetonů cílů, ale 
kdykoliv se může podívat na barvy těchto žetonů cílů. 

DO HLUBIN
Pokaždé, když sir Alric Farrow opustí díl mapy a přesune 
se na sousedící, je tento opuštěný díl mapy zničen. Odlož  
stranou všechny figurky z tohoto dílu, aby bylo patrné, 
že padají. Odstraň všechny žetony hledání a žetony cílů 
z tohoto dílu. Každý hrdina, který má na tomto dílu svůj 
žeton hrdiny, položí tento žeton a naznačená políčka do 
Hlubin. Poté odstraň tento díl z mapy a odlož stranou, 
tento díl už není součástí mapy. 

Hlubiny a díly mapy připojené k Hlubinám nemohou 
být zničeny. 

Figurka na políčku sousedícím s tvarovaným okrajem, 
který není připojený k jinému dílu, může utratit 1 bod 
pohybu k pádu přes okraj. Pokud tak učiní, odlož tuto 
figurku stranou, aby bylo patrné, že padá. Její tah nebo 
aktivace ihned končí. 

Na konci každého tahu vládce zla se figurka, která padá, 
umístí zpět na mapu. Nejprve se umístí figurky hrdinů, 
poté vládce zla umístí figurky nestvůr. Pokud se figurka 
vrací na mapu tímto způsobem, hráč, který ji kontroluje, 
zvolí jedno z naznačených políček v Hlubinách a umístí 
na něj tuto figurku. Tato figurka utrží 2 . Pokud je 
toto políčko již obsazené figurkou, tato figurka utrží 2  
a je přesunuta na nejbližší volné políčko hráčem, který 
kontroluje padající figurku. 

NAJDĚTE CHLAPCE 
Pokaždé, když velitel provede útok na hrdinu s nejméně 
1 žetonem cíle na tabulce hrdiny, tímto útokem získá: 

: Odkryj 1 žeton cíle na tabulce tohoto hrdiny. 

Každá nestvůra získá:

: Zvol 1 omráčeného hrdinu na sousedícím políčku 
a odkryj 1 žeton cíle na jeho tabulce hrdiny. 

Pokaždé, když vládce zla odkryje modrý nebo červený 
žeton cíle, odstraň tento žeton. 

Když odkryje zelený žeton cíle, každá nestvůra v dosahu 
3 políček od tohoto hrdiny utrží 2  a každý hrdina 
v dosahu 3 políček od tohoto hrdiny vyléčí 2  a 2 . 
Poté tento žeton odstraň a přečtěte následující nahlas: 

Další z vás padl. Když jste se ohlédli, uvědomili jste 
si, že to byla starší kněžka Helena. Strhla ze sebe plášť 
a vytáhla ukrytou hůlku. Jiskřivé kopí světla propíchlo 
nejbližšího nepřítele, pak se roztáhlo do vějíře a ozářilo 
celou místnost. Helena sevřela hůlku oběma rukama 
a rozlomila vedví. Mohutná exploze světla požírala 
maso vašich nepřátel a rány vás samotných léčila. Když 
záře pohasla, Helena byla pryč.

Pokud hrdina odkryje bílý žeton cíle, Tyrus je zajat 
(viz „Vítězství“).

Nestvůry
Lady Eliza Farrow. Sir Alric Farrow. Jeskynní pavouci. 
Zombie. 2 volitelné skupiny. 

Příprava
Umísti lady Elizu Farrow a obě volitelné skupiny do 
Hlubin. Umísti jeskynní pavouky do Hnízda pavouků. 
Umísti volitelnou skupinu do Pohřební komory. 
Během přípravy neumísťuj sira Alrica Farrowa. 

Hráči za hrdiny tajně zvolí 1 hrdinu jako doprovod 
Heleny a 1 hrdinu jako doprovod Tyra. Hrdina 
doprovázející Helenu položí 1 zelený žeton cíle lícem 
dolů na svoji tabulku hrdiny. Hrdina doprovázející 
Tyra položí 1 bílý žeton cíle lícem dolů na svoji 
tabulku hrdiny. 

Vezmi 4 červené a 4 modré žetony cílů a zamíchej 
je dohromady. Umísti je lícem dolů na naznačená 
políčka. Hráči by neměli znát barvy těchto žetonů 
cílů. To jsou kněží. 

Umísti žetony hledání dle počtu hrdinů. Unikátní 
žeton hledání je klíč. 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA 
Na začátku svého druhého tahu umístí vládce zla sira 
Alrica na Vchod. 

Zamčené dveře nemohou být otevřeny nebo zavřeny 
normálně. Pokud byl odkryt klíč a lady Eliza Farrow 
byla poražena, odstraň zamčené dveře z mapy. 

Hrdina může opustit mapu přes Východ. Pokud tak 
učiní, odkryje všechny žetony cílů na své tabulce 
hrdiny. Pokud hrdina odkryje bílý žeton cíle, Tyrus je 
zachráněn (viz „Vítězství“). 

TEMNÝ RYTÍŘ
Sir Alric Farrow nemůže být znehybněn. 
Jako akci, pokud je v Hlubinách, může sir Alric Farrow 
vylézt zpět. Pokud tak učiní, vládce zla přesune jeho 
figurku na políčko sousedící s tvarovaným okrajem dílu 
mapy, který není připojen k jinému dílu. Poté aktivace 
sir Alrica Farrowa ihned končí. 
Pokud sir Alric Farrow utrží  rovné jeho 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“. 

POSILY
Žádné.

Vítězství 
Pokud je Tyrus zachráněn, přečtěte následující nahlas: 

Přeživší prchali ze spodních prostor, těsně následováni 
početným houfem nestvůr. Pobili jste jich, kolik jste 
jen zvládli a, následujíce Alricův příklad, strhávali 
jste pilíře po obou stranách chodby. Oči temného 
rytíře plály zuřivostí, když se do průchodu těsně 
za vámi zřítil mohutný oblouk. Hromada kamene 
a mramoru se otřásala pod Alricovými údery z druhé 
strany, ale věděli jste, že ho zadrží. Konečně jste 
vystoupili do světla vycházejícího slunce. 

Hrdinové zvítězili! 

Pokud je Tyrus zajat, přečtěte následující nahlas: 

Snažili jste se bránit ostatní, když tu se podlaha 
otevřela a stěna po levici se začala hroutit. Díra nebyla 
hluboká, a když jste se vyprostili zpod sutin, nad vašimi 
hlavami se mihl stín. 
„Ne!“ ozval se Tyrův výkřik. Naklonil se přes okraj 
propadlé podlahy a snažil se na vás dosáhnout. 
„Pomozte mi!“ 
Světlá štíhlá ruka ho popadla za vlasy a zatáhla 
zpět. Eliza se postavila nad vámi, oči se jí lesky 
krvežíznivostí a triumfem. „Vaše vzpoura... skončila,“ 
zvolala. „Chlapec je můj. Nechť je to vaše poslední 
myšlenka, se kterou tady dole zemřete“. Ukročila 
dozadu a zmizela v hustém černém kouři. 
Zkoušeli jste vyšplhat, když se ze stropu na vámi 
uvolnil obrovský balvan a dopadl vedle vás. Podlaha 
se znovu otevřela a vy jste letěli do další, ještě 
hlubší jámy. Tentokrát jste byli vrženi do rozměrné 
jeskyně. Na vzdálené stěně se mihotal slabý paprsek 
světla. O okamžik později jste i vy vyšli zpět do záře 
vycházejícího slunce. 

Vládce zla zvítězil! 

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

Pokud zvítězili hrdinové, získají 100 zlaťáků. 
Další dobrodružství je „Armáda Dal’Zunmu“. 

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

Bez ohledu na vítěze získá vládce zla relikvii „Polibek 
škorpióna“. Poté přečtěte popis dalšího děje na straně 
2 v Almanachu dobrodružství – Akt II.

Z počátku obránci útes udrželi. Nepřátelé padali 
pod jejich šípy a meči, neschopni se udržet. 
Nicméně, když padla noc, do vzduchu se snesly 
okřídlené hrůzy a žádný muž nebyl v bezpečí 
před jejich útokem. Bez varování, pouze za zvuku 
třepotání křídel, muž za mužem byli vytrženi ze 
svých postů a shozeni dolů do temnoty. 
Se svítáním už na obranu kláštera zbývalo pouze 
vnitřní opevnění. Kromě hvízdání studeného 
větru bylo všude ticho. Zranění žili nebo zemřeli, 
v srdcích přeživších se usadilo zoufalství. Jak se stín 
sunul po útesu dolů, schovávajíce se před slunečním 
svitem, na obzoru se objevily siluety draků. Zdi 
byly opuštěny během hodiny. 
Už nezbývalo než čekat, kdy padne i poslední 
brána, chránící spodní podlaží. Mnozí hledali 
únik, tajný vchod do tunelů a slují, které 
protkávaly útes, ale nikdo neuspěl. Najednou se 
brána otřásla a prohnula ven. Zasténala, zlomila 
se a byla pryč, zůstal jen oblak prachu. Mezi vámi 
a peklem venku stanul osamocený temný rytíř. 
„Tyrus,“ zvolal, pomalu a dunivě. „Přiveďte mi 
Tyra.“ Pozvedli jste své zbraně a Tyrus se za vámi 
přikrčil. „Tedy dobrá,“ zamručel Alric. Vykročil 
kupředu dlouhými kroky a hořící klášter za ním se 
zhroutil do hromady ruin. 

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

Tomil Vrtonožka: malý podvodník, 
námořník, bard a zloděj, který putoval po 
cestách, údolími a lesy Terrinothu déle, 

než si kdo pamatuje, neboť 
gnómové jsou známí pro svou 
dlouhověkost. Nedávno byla 

jeho družina vyvražděna hlídkou 
lykantropů. Od té doby Tomil zahořkl 
a pod jeho břitkým vtipem a lehkými 
žerty se skrývá vztek a rozmrzelost, 
které ho ženou do stále nebezpečnějších 

a riskantnějších akcí.

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

Jain Fairwood: ačkoli v Terrinothu od skončení 
dračích válek vládl relativní mír a prosperita, stále 
každoročně vypuklo několik menších konfliktů 

nebo válek uvnitř i vně jeho hranic. Jain sloužila 
jako voják v pluku sira Garricka Whitmora, 
když on i všichni jeho muži zahynuli v jedné 
takové válce – všichni, až na Jainu. Ztracená 
v Karmínovém lese a pronásledovaná Uthukem 
dokázala až za šest měsíců uprchnout a vrátit 
se do civilizace. Ihned po návratu však byla 
označena jako dezertér, proto se vrátila a opět 
zmizela v lesích. Stále se pohybuje v divočině, 

aby se z ní vynořila pouze při plnění závazků, 
které stále cítí k prostým obyvatelům Terrinothu.

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

Grisban Žíznivec: na první pohled je jeho 
příběh starý a známý. Trpaslík Grisban 

z Dunwarru opustil své rodné pohoří, 
aby cestoval po Terrinothu a živil 
se jako žoldák. Jeho dovednost se 
sekerou byla nevšední a jeho láska 
k dobrému silnému pivu příznačná. 

Často opakovaný vtip (který nejvíce 
opakoval on sám) byl, jestli by se Grisban 

měl jmenovat spíš Krve-žíznivec nebo Pivo-
žíznivec. Grisban popíjel s radostí a bojoval 

se zuřivostí, obojí však naznačuje nějaký 
temný důvod, kvůli kterému opustil svůj 
domov.

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

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

z Latari a pátrá po své paní a vysvětlení 
jejího osudu.

Přehled hrdinů 
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Akolyta ze Saradynu 

Goblini a barghesti se shlukli kolem bezbranné 
skupiny cestovatelů. Hrdinové musí odříznout 
nestvůrám posily a zlomit jejich morálku, než 
bestie zničí celou karavanu.

Strana 17

Dobrodružství I. aktu 

Obléhání Nebeské věže 
Prastará bašta Nebeské věže shlíží 
na jižní průsmyky s neutuchající 
bdělostí. Nicméně, když nepřátelský 
sabotér poškodí brány, mocné 

opevnění nabízí obráncům jen málo 
výhod.

2

Strana 20

Krev bude vyprávět 
Hrdinové musí zastavit temný 
rituál lady Elizy. Zvládnou pokořit 
ochranná zaklínadla a ze země 
povstávající hordy nemrtvých, než 

stihne své kouzlo dokončit?

3

Strana 22

Rellegarův Oddech 
Nepřátelé táboří nad prastarou 
hrobkou Rellegara. Dávné 
vědomosti a zapomenuté artefakty 
jsou skryty pod nimi. Zvládnou je 

hrdinové ze starých ruin zachránit 
včas? 

1

Strana 18
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Baronův návrat 
Baron Zachariáš se vrátil, tkající 
mysteriózní kouzlo krve a utrpení. 
Hrdinové musí překonat mnohá 
strádání a vytrvat dostatečně dlouho 

ke zmaření baronovy práce.

4

Strana 24

Z trosek 
Hrdinové mají zoufalý plán. Musí 
odhalit Eliziny plány, vylákat ji 
z úkrytu a zničit. Nicméně její 
moc roste, a tak to určitě nebude 

jednoduché.

8
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Urthkův vzestup
Kapitán sil zla povstává, barghest 
posílený nečistým očarováním. 
Dokonce i když hrdinové vniknou 
do doupěte, zmutovaná bestie stále 

roste a stává se něčím zcela mimo 
jejich schopnosti.

6
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Arrizonův archiv 
Zběh jménem Arrizon se ukryl 
v hlubinách prastarého archivu. 
Podaří se hrdinům ubránit ho při 
jeho poslání, nebo Eliza získá, pro 

co přišla?

5
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Saradyn v plamenech
Alric pronásleduje několik 
zbývajících přeživších hořícím 
klášterem. I když se jeho stěny 
hroutí, hrdinové musí riskovat 

vlastní životy a přispěchat na pomoc.

9
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Caladenovo rozcestí
Vesnice je v plamenech a hrdinové 
musí rychle hasit požár. Jak boje 
pokračují, začíná být jasné, že 
vládce zla musí obětovat jednoho 

z věrných, touží-li uspět.

7
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