Hrdinové sestupují stále hlouběji do podzemí, opatrně nakračujíce po kluzkých schodech.
Konečně se před nimi objeví těžké dubové dveře - vchod do doupěte Temného pána.
V mihotavém světle pochodně zlodějka prozkoumá vchod. Žádné pasti. Přiloží ucho k hnijícímu dřevu. Ticho.
Lehce kývne hlavou směrem k válečníkovi. Ten pár kroků couvne a chystá se dveře vyrazit.
V tom se dveře se skřípěním otevřou. „Přejete sssi?” zeptá se ospalý přisluhovač Temného pána.
„Zhyňte, stvůry pekelné!” zvolá paladin a pozvedne svůj meč.
„Ssstvůry pekelné jssou na fessstivalu,” oznámí služebník. Pak odněkud ze záhybů svého roucha vytáhne ohmataný notýsek:
„Mám vásss napsssat na příští ssstředu?”
Paladin zmateně skloní meč. Trapné ticho by se dalo krájet. Na tohle prostě neexistuje správná hrdinská odpověď.
Válečník se bezradně podívá na zlodějku. Zlodějka se podívá na bardku.
A bardka špitne: „Nepůjdeme raději taky na ten festival?”
Je to tak, Festivalová sezóna dobývání dungeonʶ moc
nepʠeje. Místo snahy synchronizovat rozvrhy bude
jednodušší boje prostɣ o jedno období odložit.
Nevadí, aspoʌ máte více ɗasu, abyste postavili lepší
dungeon, vybavili ho novými místnostmi, obydleli
novými potvorami a ochránili novými pastmi.
No jo, ale hrdinové taky nelení. Jejich družina se rozroste, nauɗí se nová kouzla, a možná najmou i bardku, jejíž písnɣ je budou povzbuzovat k nebývalým
výkonʶm. Nemluvɣ o tom, že namísto starého patologicky dobrého paladina jsou teɝ ve službɣ dva noví patologicky dobʠí
paladinové.

Takže si radši udɣlejte hodnɣ místa ve vɣzení, protože
ty boje budou stát za to! A bɣhem roku se zase pʠipravte na to, že se mohou objevit mimoʠádné pʠíležitosti, které jste dʠíve neznali.
Vɣʠíme, že si v nových podmínkách povedete alespoʌ
tak dobʠe jako dʠíve.
A už jsi jim ʠekl, že si mʶžou novɣ poʠídit i pʠíšerku?

Ne.

Ministerstvo dungeonʶ pʠispívá k tomuto rozšíʠení novou
sadou Zvláštních událostí,
z nichž nɣkteré byly vytvoʠeny
s pomocí vás, vážených aspirujících Dungeonlordʶ. Mnohokrát dɣkujeme. A pro vás
ostatní uvádíme na konci této
knihy jmenný seznam tɣchto
pʠispɣvatelʶ, abyste pʠípadnɣ
vɣdɣli, koho vinit
a proklínat.

Příprava hry
Novinky na Centrálním plánu
Hromádka Mimořádných
příležitostí

Použité Mimořádné
příležitosti

Hromádku osmi destiɗek Mimoʠádných pʠíležitostí zamíchejte a položte lícem dolʶ poblíž Centrálního plánu. Bɣhem hry
se vždy horní destiɗka otoɗí, aby bylo vidɣt, jaká Mimoʠádná
pʠíležitost pʠijde pʠíští kolo.

Na vedlejší hromádku se odkládají Mimoʠádné pʠíležitosti, které pʠišly bɣhem roku do hry. V posledním
kole roku se použijí jako odmɣny za Festival!

Noví paladinové
Slyšeli jste to? Pʠedchozí paladin prý kývl na lukrativní
nabídku, a je teɝ na turné se svým cyklem pʠednášek
„Boj proti zlu“. Taky trochu pʠibral, koupil si zahraniɗního váleɗného oʠe, a v rozhovoru pro Našeho dobrodruha pʠipustil, že ke své pʶvodní profesi se neplánuje vrátit.
Ach jo, nesnášel jsem toho týpka, ale teɝ mi tak nɣjak
bude chybɣt. No, nevadí, zkusím nesnášet ty nové
dva.

Pět Bojových karet
Protože novɣ bude mít boj pɣt kol, položte
na vyznaɗené místo pɣt Bojových karet
místo pʶvodních ɗtyʠ.

Ach jo, tihle kladní hrdinové jsou jako plevel: vytrhneš
jednoho, objeví se dva noví. Takže tu teɝ máme trpasliɗího a elfího paladina, a každý z nich je stejnɣ
zvrácenɣ hrdinský, jako jejich pʠedchʶdce.
Ale, notak, proɗ tak smutnɣ? ǁím víc konatelʶ dobra
v našem vɣzení, tím lépe!
Dvɣ destiɗky pʶvodních paladinʶ mʶžete nechat v krabici (pokud nehrajete variantu se tʠemi paladiny) a nahradit je destiɗkami nových paladinʶ. Položte oba svɣtlejší paladiny vedle sebe
na obrázek stanu na Centrálním herním plánu a na nɣ pak oba
tmavší paladiny. Více se doɗtete dále v kapitole Dva paladinové.

Novinky na Plánu roku
Páté období

Události

Každý rok bude mít nyní páté období – Festival. Vezmɣte desku
Prodloužení plánu roku a pʠiložte ji na konec Plánu roku – obrázek na pozadí bude navazovat.

Pro hru na pɣt kol budete potʠebovat ɗtyʠi destiɗky událostí. Celou sadu najdete v tomto rozšíʠení,
takže pʶvodní sadu mʶžete vyʠadit. Nová sada
obsahuje stejné události jako základní hra, jen destiɗka Zvláštní
události je v sadɣ dvakrát.

Hehe, obrázek na pozadí navazuje, i když to pʠiložíte
na špatný konec. No nejsme my zlí?

Fáze přípravy
příšerek
Fáze pʠípravy pʠíšerek se dɣje jednou za rok. Tento snɣhuláɗek nemɣl v základní hʠe žádný význam. Teɝ už má!
Pʠipomíná, že po Fázi využití výrobních místností
v 1. kole je vhodná chvíle poʠídit si pʠíšerku… (viz str. 4)

Fáze přípravy kola
ve čtvrtém období
Pʠestože tu chybí ikona pro pʠipomenutí, v této
fázi se rozdávají hrdinové a odkrývá událost pro
další kolo, stejnɣ jako ve Fázi pʠípravy kola pro 1.,
2. a 3. kolo.
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Teɝ si asi ʠíkáte – proɗ jsme prostɣ jen nepʠidali
jednu destiɗku. Všimli jsme si, že nejedna skupina už
má destiɗky viditelnɣ ohmatané a nová událost by tak
byla snadno poznat dʠíve, než se odhalí.

Festival!
Tohle koleɗko trochu vyɗnívá z ʠady, takže na
nɣj nezapomenete. Festival! Šance pro vaše impy
a pʠíšery (i duchy) se trochu pobavit. A kdo ví?
Tʠeba impové donesou nɣco, co použijete v nadcházejícím boji.

Vzdálené a Ještě vzdálenější kraje
Vzdálené kraje vypadají stejnɣ jako dʠíve, jen hromádky na nich
jsou o poznání vyšší. Desku Ještɣ vzdálenɣjších krajʶ položte poblíž Vzdálených krajʶ.

Odkládací hromádka
pro příšerky.

K dyž se vám ji podaʠí položit tak, aby byla od hráɗʶ
dál než deska Vzdálených krajʶ, udɣláte nám radost,
že jsme ji tak dobʠe pojmenovali...

Sem se dávají pʠíšerky,
které si nikdo nevybral. Ne,
není to žádná farma. Jsou to
prostɣ velmi vzdálené kraje.

Karty Zvláštních událostí
a Bojové karty
Karty Zvláštních událostí i Bojové karty se stejnɣ jako dʠív losují
náhodnɣ. Nyní se v každém roce stanou dvɣ Zvláštní události a
boj má pɣt kol, musíme tedy odpovídajícím zpʶsobem pʠipravit
hromádku Zvláštních událostí a Bojových karet: 2 karty Zvláštních událostí, pak 5 Bojových karet pro druhý rok a pak opɣt
2 karty Zvláštních událostí.

Destičky speciálních chodeb

Noví hrdinové,
místnosti a nestvůry

Delší hra vyžaduje více pʠíšer, místností i hrdinʶ. Pʠidejte je do
pʠíslušných hromádek.

Sem dejte pɣt destiɗek speciálních chodeb – nemusíte
je míchat a mohou být lícem
vzhʶru. Hráɗi si je mohou
bɣhem hry kdykoliv prohlédnout.

Destičky
vylepšení příšer
(a duchů)

Kartyy

Sem dejte tʠi destiɗky
příšerek
vylepšení pʠíšer (a duchʶ) –
Karty pʠíšerek zamínemusíte je míchat a mohou
chejte
a položte zakrytɣ
být lícem vzhʶru. Hráɗi si je
na
vyznaɗené místo.
mohou bɣhem hry kdykoliv
prohlédnout.

Novinky na Hráčské desce

Nový typ hrdiny, bardka, je popsán ve zvláštní kapitole na stranɣ
9. Popis nových místností a pʠíšer najdete v dodatcích na zadní
stranɣ pravidel.

Nové karty
Rozšíʠení obsahuje nové karty do balíɗkʶ pastí, Bojových karet,
i karet Zvláštních událostí. Prostɣ je pʠidejte do pʠíslušných balíɗkʶ a tɣšte se na nová pʠekvapení.

Každý hráɗ si vezme jedno Rozšíʠení hráɗské desky, pʠehne ho
položí na svou hráɗskou desku tak, jak je ukázáno.

Krok bardských
písní
Boj bude mít jeden nový krok, ještɣ
pʠed Fází vyhodnocení pastí – bardky
bɣhem nɣj povzbuzují hrdiny.

Čtvrtý hrdina
K vašemu dungeonu se teɝ vypraví
nejménɣ ɗtyʠi hrdinové. Nebo pɣt,
pokud nebudete dbát na slušné vztahy
s veʠejností.

Ministerstvo se omlouvá ɗtenáʠʶm za nedostatek informací o nových kartách na tomto místɣ.
• Impové na požádání o komentáʠ k novým pastem pʠiznali, že nemají tušení, co do tɣch beden vlastnɣ dávají.
• ǁarodɣjové k novým kouzlʶm uvedli pouze: bez
komentáʠe.
• Komentáʠ služebníka k novým Zvláštním událostem
byl nedopatʠením smazán a tomuto služebníkovi za nɣj
byla nedopatʠením zkrácena mzda.

Co zbývá...

Pelíšek pro příšerky

Tyto ɗtyʠi destiɗky jsou souɗástí bonusového rozšíʠení Magické pʠedmɣty. Pravidla pro nɣ naleznete na
www.czechgames.com.

Sem budete lícem dolʶ ukládat pʠíšerky,
které bɣhem hry získáte. Když je bɣhem
hry použijete, otoɗíte je lícem vzhʶru
a mʶžete se tɣšit z jejich pʠítulnosti.
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Průběh hry
V budovací ɗásti pʠibyly následující vɣci:

V bojové ɗásti se zmɣnily následující vɣci:

Obou ɗástí se týkají tyto vɣci:

• Na konci prvního kola hráɗi získávají pʠíšerky.
• Budovací ɗást má pɣt kol namísto ɗtyʠ. Dvakrát bɣhem hry
dojde ke Zvláštní události.
• Ve druhém až pátém kole je jedna z akcí na centrálním plánu
nahrazena Mimoʠádnou pʠíležitostí.
• Bɣhem pátého kola se koná Festival!

• B oj má pɣt kol namísto ɗtyʠ.
• N a zaɗátku každého kola pʠibyla Fáze bardských písní.

• Nyní tu jsou dva paladinové.
• Hráɗi mohou vlastnit a využít pʠíšerky.

Následující kapitoly podrobně popisují jednotlivé změny dle tématu.
Na konci pak najdete podrobné shrnutí, jak nová pravidla ovlivňují jednotlivé fáze hry.

Příšerky
Asi jste už slyšeli o té pʠíšerné nové módɣ: Temní
páni si poʠizují roztodivné tvory jako svoje osobní
mazlíɗky a nestydatɣ se s nimi ukazují na veʠejnosti.
Jak dekadentní a zmɣkɗilé! Za starých dobrých ɗasʶ si Temný
pán umɣl držet úroveʌ. Vždy tvrdý a nelítostný... a když už
pʠece jen potʠeboval vyjádʠit nɣjaké city, vždy mohl pʠece pokradmu vɣnovat pʠátelský úsmɣv ɗi spiklenecké mrknutí vɣrnému služebníkovi, no ne?
Hej, nebuɝ takovej morous. Podívej na ty tvoreɗky!
Koho by si ti mrʌousové nezískali... vypadají tak roztomile... tak hravɣ... tak chutnɣ...
Nebojte, démon vám vaše pʠíšerky nesní. Ve skuteɗnosti by je
nemohl sníst, ani kdybyste mu je chtɣli pʠi Výplatním dnu dát,
protože pʠíšerky nejsou pʠíšery. Nicménɣ pʠed tím, než vám vysvɣtlíme, co mohou pʠíšerky dɣlat, popovídejme si o tom, jak je
získat.

Fáze získání příšerek

V základní hʠe bylo první kolo každého roku kratší, konɗilo hned
po Fázi výrobních místností. To se teɝ zmɣnilo – vidíte toho snɣhuláɗka na Plánu roku? Ten vám bude pʠipomínat, že po Fázi výrobních místností a stažení karet probɣhne Fáze získání pʠíšerek,
kdy budete moci získat nɣjakou pʠíšerku. Fáze získání pʠíšerek
probɣhne pouze v prvním kole každého roku.

V prvním roce
Pʠi pʠípravɣ hry jste mɣli zamíchat balíɗek pʠíšerek a položit je
na desku Ještɣ vzdálenɣjších krajʶ. Nyní rozdejte každému hráɗi
dvɣ pʠíšerky z hromádky pʠíšerek. Hráɗ si jednu z nich vybere
a druhou pošle po smɣru hodinových ruɗiɗek – svému sousedovi
po levici. Sám takto dostane jednu pʠíšerku od svého souseda
po pravici, má tedy opɣt dvɣ. Z nich si jednu vybere a druhou
odloží lícem dolʶ na odkládací hromádku pʠíšerek do Ještɣ vzdálenɣjších krajʶ.
Pʠíšerku, kterou si nechal, nikomu neukazuje a položí ji lícem
dolʶ do pelíšku pro pʠíšerky na své hráɗské desce. Zde zʶstane
lícem dolʶ, dokud ji hráɗ nepoužije.

Ve druhém roce
Bɣhem Fáze získání pʠíšerek v druhém roce opɣt rozdejte každému hráɗi dvɣ nové pʠíšerky. Pokud hráɗ nemá žádnou zakrytou
pʠíšerku (tu z pʠedchozího kola už použil a odkryl), probíhá pro
nɣj vše stejnɣ – ze dvou pʠíšerek si jednu vybere a jednu pošle
sousedovi po levici, dostane jednu od souseda po pravici a nakonec jednu odloží a jednu si ponechá.
Pokud má hráɗ jednu nebo více neodkrytých pʠíšerek z pʠedchozího roku (dají se výjimeɗnɣ získat i jinak), mʶže je pʠidat k tɣm,
které právɣ dostal. Potom pošle jednu sousedovi po levici (vybírá
ze všech tɣchto karet) a dostane jednu od souseda vpravo. Jednu
pʠíšerku vybere a zahodí. Zbylé pʠíšerky opɣt položí lícem dolʶ
na svou hráɗskou desku a ve vhodné chvíli je mʶže použít.
Hráɗ tedy skonɗí s poɗtem zakrytých pʠíšerek o jedna vyšším,
než když zaɗínal vybírat. Pʠíšerky, se kterými zaɗínal, mu buɝ
zʶstaly, nebo byly poslány doleva, pʠípadnɣ zahozeny.
Pokud by se vám stávalo, že na rozdávání pʠíšerek
v zápalu hry zapomínáte, tady je jedna rada: pʠi pʠípravɣ kola náhodnɣ vezmɣte dvakrát tolik pʠíšerek,
kolik je hráɗʶ, a položte je na Plán roku tak, aby zakryly jeho
ɗtvrté pole – dokud je nerozdáte, nemʶžete ukazatel ɗasu posunout na další pole.

Použití příšerek

Text na každé pʠíšerce de˛nuje okamžik, kdy je možné ji použít. Nɣkteré se používají bɣhem roku, jiné v boji a nɣkteré až
pʠi závɣreɗném bodování. Chce-li hráɗ pʠíšerku použít, oznámí
to, odkryje kartu pʠíšerky a postupuje podle textu na ní. Každá pʠíšerka je jen na jednorázové použití (s výjimkou Golemíka
a Floraína, jejichž efekt trvá po celý jeden boj).
Jo, vždyʫ to ʠíkám. Je to jen módní záležitost. Když
pán pʠíšerku poprvé ukáže, všichni se mʶžou zbláznit... a druhý den už si na ni ani nevzpomenou. Žádná
trvalá hodnota jako napʠíklad, ʠeknɣme, služebník, který tiše
a poctivɣ vykonává svou práci den co den po nɣkolik století...
aniž by nɣkdo byʫ jen jednou ʠekl „jé, pojɝte se podívat, jaký
má oɗiɗka“...
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Použije-li hráɗ pʠíšerku v boji, nepoɗítá se to jako použití pʠíšery
(nebo ducha). Kouzla ovlivʌující pʠíšery (a duchy) na pʠíšerky
nepʶsobí (dokonce ani na Dušíka) a knɣží neléɗí, pokud hráɗ neposlal i nɣjaké skuteɗné pʠíšery (nebo duchy).
Výjimka: Toto pravidlo neplatí pro Golemíka. Pokud hráɗ pošle Golemíka do boje, bude ovlivʌován kouzly, zpʶsobí, že knɣží
budou léɗit, a poɗítá se do limitu poslaných pʠíšer (pokud není
poslán s Golemem). Nicménɣ Golemík nemʶže být použit jako
pʠíšera pro jiné úɗely – nemʶže jím být nakrmen Démon a nemʶže být naládován do Katapultu.
Použitou pʠíšerku mʶže hráɗ nechat ležet odkrytɣ u svého dungeonu, aby si mohl užít její hezký obrázek, ale po zbytek hry ani
pʠi bodování už nemá odkrytá pʠíšerka žádný efekt.
Bezcitný hráɗ mʶže zrovna tak použitou pʠíšerku
odložit na odhazovací hromádku.

Při bodování
Pʠíšerky, které se používají až pʠi závɣreɗném bodování, zʶstávají lícem dolʶ až do bodování. Bodování zaɗíná velkou výstavou
pʠíšerek, které zatím nebyly odhaleny.
Hráɗ odkryje tolik pʠíšerek s efektem „Závɣreɗné bodování,“
kolik si pʠeje a dostane za nɣ pʠíslušné body.
Poté mohou hráɗi odkrýt i ostatní nepoužité pʠíšerky – jen tak
se s nimi na výstavɣ pʠedvést. Za každou získá hráɗ jeden bod
prestiže. (Za jeden bod je tedy možno odkrýt i bodovací pʠíšerky, zvláštɣ pokud by za nɣ jinak hráɗ nezískal žádné body). Za
pʠíšerky odkryté bɣhem hry hráɗ žádné body nedostane (všichni
už je vidɣli, tak už si je strɗte za klobouk – jakápak prestiž).
Shrneme to: V prvním kole každého roku získáte po

jedné pʠíšerce. Každá pʠíšerka má efekt, který se dá
použít bɣhem boje, stavɣní nebo bodování. Za každou nepoužitou pʠíšerku dostane hráɗ na konci jeden bod
prestiže.

Mimořádné příležitosti
Já tedy rozhodnɣ mám radɣji, když všechno funguje v
zajetých kolejích. Tyhle novinky se vám urɗitɣ nebudou
líbit. Co kdybychom prostɣ tuto kapitolu pʠeskoɗili?
Hele, myslím, žes naše hráɗe špatnɣ odhadl. Koupili
rozšíʠení, tak jsou asi spíš ten typ, co má rád vzrʶšo
a nové možnosti.
Mimoʠádné pʠíležitosti jsou reprezentovány osmi destiɗkami.
Každá z nich mʶže nahradit jedno z osmi míst, kam posíláte své
služebníky. „Mimoʠádné“ se jmenují proto, že každá pʠíležitost
se objeví pouze jednou za hru.

Použití
Mimořádných příležitostí

V kole, kdy nahrazuje nɣjakou akci na herním plánu, mʶže být
Mimoʠádná pʠíležitost použita zcela stejným zpʶsobem jako pʶvodní akce – hráɗ naplánuje kartu s jejím symbolem a pʠi jejím
vyhodnocování položí svého služebníka na nejnižší volné pole,
je-li takové. Také pʠi vyhodnocování Mimoʠádných pʠíležitostí
se postupuje stejnɣ jako pʠi vyhodnocování bɣžných akcí – od
nejmenšího políɗka k nejvɣtšímu – a podle stejných obecných
pravidel.

Odkrývání
Období sklizně
Mimořádných příležitostí
Život vesniɗanʶ v krajích bohatých na dungeony prý

Destiɗky Mimoʠádných pʠíležitostí jsou urɗeny pro hru na pɣt
období. Nová pʠíležitost se objeví každé kolo roku kromɣ prvního. Hráɗi vɣdí pʠedem, která pʠíležitost se objeví následující kolo.

První kolo roku
Ve fázi pʠípravy kola, když odkrýváte událost a hrdiny pro pʠíští kolo, otoɗte také horní destiɗku z hromádky Mimoʠádných
pʠíležitostí. Nechejte ji zatím ležet na vrcholu hromádky, lícem
nahoru – tato akce pʠijde do hry v pʠíštím kole.

Druhé kolo roku
Ve fázi pʠípravy druhého kola pʠesuʌte odkrytou destiɗku z vrcholu hromádky na Centrální plán a pʠekryjte pomocí ní akci,
která má v levém horním rohu stejný symbol. V tomto kole bude
tato akce zmɣnɣna. Pak opɣt otoɗte vrchní kartu hromádky, aby
hráɗi vidɣli, jaká akce bude zmɣnɣna pʠíští kolo.

Třetí a čtvrté kolo roku
V tɣchto kolech postupujte stejnɣ jako ve druhém, jen navíc
odstraʌte destiɗku mimoʠádné pʠíležitosti z minulého kola
z Centrálního plánu. V jednom kolem je dostupná pouze jedna
Mimoʠádná pʠíležitost. Použité destiɗky Mimoʠádných pʠíležitostí odkládejte na odhazovací balíɗek.

Páté kolo
V pátém kole fungují mimoʠádné pʠíležitosti stejnɣ jako ve tʠetím a ɗtvrtém, jen v pátém kole, které je posledním kolem roku,
se neodkrývá horní destiɗka hromádky.
Všechny ɗtyʠi destiɗky, které byly použity v prvním roce, budou
použity jako odmɣny pʠi Festivalu! Po Festivalu je vraʫte do krabice, aby se nepomíchaly s pʠíležitostmi pro druhý rok.
(Více informací o Festivalu a jeho odmɣnách viz sekce Festival
na str. 7)

Druhý rok
Bɣhem druhého roku postupujte stejnɣ – do hry tak ve druhém
až pátém kole pʠijdou zbývající ɗtyʠi destiɗky. Každá akce je za
hru pʠekryta právɣ jednou.

není jednoduchý. Je dobrým zvykem stʠídat vesnice,
kam chodíme nakupovat, aby si stihly pʠipravit nɣjaké zásoby nebo postavit znovu chalupy. Sem tam nás však nɣjaký rychtáʠ ze strachu radɣji pʠímo pozve na sklizeʌ. Probíhá
to obvykle tak, že impové se vesele pustí do práce, zatímco lidé
leží na mezi a s nucenými úsmɣvy je pozorují. Vɣdí totiž, že
impové si odnesou tu nejlepší ɗást úrody – u ovoce si vyberou
ty nejzralejší kousky, mɣkouɗké, se silným aromatem a bohaté
na ɗerví maso, u brambor si dokonce odnesou celé rostlinky,
zatímco lidem nechají jen nevábnɣ vypadající boulovité koʠeny.
Vesniɗanʶm nezbývá než to trpɣt. Jak ʠíkám, není to pro nɣ
jednoduchý život.
Tato akce funguje podobnɣ jako tɣžba zlata ɗi kopání chodeb. Hráɗ musí
vyɗlenit jednoho impa
jako dozor a pak až tolik
impʶ, kolik je uvedeno –
za každého získá jedno
jídlo. Na poli už jsou
potʠeba jako dozor impové dva, aby tu chásku uhlídali, vesniɗané
však bezchybnou organizaci ocení a hráɗ se navíc posune o jedna
k dobru. (Hráɗ se mʶže posunout o jedna k dobru i v pʠípadɣ, že
poslal pouze právɣ dva dozorující impy)
Impové vyslaní na sklizeʌ už nemohou být použiti pro jinou práci v tomto kole, hráɗ je dá nahoru nad svʶj dungeon na znamení,
že toto kolo pracovali.
Tak tady vám neporadím. Tyhle záležitosti s „jídlem“
absolutnɣ nechápu. Proɗ by nɣkdo chtɣl jíst mrtvé vɣci?

Maškarní ples
Maškarní ples na Akademii hrdinských umɣní spojený s dnem otevʠených dveʠí je oblíbenou a dlouho
oɗekávanou událostí. Lidé a hrdinové tam chodí pʠevleɗeni za pʠíšery. Pʠíšery pʠijdou jen tak a blahosklonnɣ pʠijímají komplimenty týkající se „realistických kostýmʶ“. A my,
služebníci Temných pánʶ? Obvykle se tam vydáme v pʠestrojení za služebníky jiných temných pánʶ. To si pak mʶžeme
dovolit leccosss.
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Kdo pʠijde první, obvykle
rozkrade tombolu – hráɗ
si vezme jedno zlato,
a všichni ostatní hráɗi se
za to posunou o jedna ke
zlu.
Druhý se vɣtšinou potuluje chodbami univerzity
a nakukuje do prázdných uɗeben a kabinetʶ. Hráɗ se mʶže podívat na jednu z Bojových karet dle bɣžných pravidel, ale navíc
ji mʶže vrátit na kteroukoliv pozici. Hráɗ to jasnɣ oznámí ostatním, napʠíklad: „Podíval jsem se na ɗtvrtou kartu a vrátil ji na
první pozici.“ nebo „Podíval jsem se na druhou kartu a nechal
jsem ji na druhé pozici.“. Samozʠejmɣ vzniklý chaos svede na
ostatní a ti se posunou o jedna ke zlu.
Pak se ale pomalu blíží závɣr plesu. Nervózní organizátoʠi bezradnɣ stojí nad prázdným stolem s cenami. Šance pro tʠetího
stát se sponzorem plesu a situaci zachránit. Za jedno zlato tak
nejen posune sám sebe k dobru, ale zpʶsobí, že ostatní vypadají
ještɣ hʶʠ (posunou se ke zlu). Navíc dostane možnost podívat se
na Bojovou kartu (kterou však musí vrátit na její pozici).
Kdykoli se mají ostatní hráɗi posunout o jedna ke zlu, platí to
i pro hráɗe, kteʠí neposlali žádného služebníka na ples.
Dávejte si bacha a poɗítejte s tím, že maškarní ples
dʠív nebo pozdɣji bɣhem hry nastane. Je to totiž ɗasto doba, kdy se vydávají k dungeonʶm i ty dvɣ namyšlené maškary ve zlaté zbroji.
Nezapomeʌte, že pole se vyhodnocují postupnɣ, od nejmenšího
k nejvɣtšímu (v tomto pʠípadɣ
, ). Mʶže to hrát velkou roli pro pʠíchod ɗi pʠesun paladinʶ mezi hráɗi. V rámci jednoho pole se však posun dɣje souɗasnɣ (tj. na prvních dvou polích se všichni ostatní hráɗi souɗasnɣ posouvají ke zlu, na tʠetím
poli se souɗasnɣ hráɗ posune k dobru a všichni ostatní ke zlu).
Ve hʠe dvou hráɗʶ se posouvají jen kostiɗky hráɗʶ, kostiɗka nehrající barvy se neposouvá.

Vylepšování chodeb
Jednou za ɗas provádɣjí úʠedníci inventuru na úʠadɣ,
který vydává povolení ke kopání. V tom období se
prostɣ nové chodby kopat nesmí. Nikdo vám však
nemʶže zabránit vylepšovat chodby, které už vykopané máte.
I když je vylepšování nelegální, úʠedníci vɣtšinou pʠimhouʠí
oko.
Nebo obɣ oɗi. Já jednou v tý dobɣ na úʠadɣ byl a oni
tam prostɣ všichni chrápou.
Tato akce se opɣt provádí
od nejmenšího pole po
nejvɣtší, povšimnɣte si
však, že pole jsou poskládána nezvykle: , pak
a nakonec .

Hráɗ, který je na ʠadɣ, si vybere jednu z možností oddɣlených
lomítkem:
Hráɗ použije dva impy k vylepšení jedné své nedobyté
chodby, vrátí její destiɗku na Centrální plán a vezme si
místo ní jednu z pɣti destiɗek Vylepšených chodeb.
Hráɗ použije dva impy k „odsvɣcení“ jedné dobyté chodby. Otoɗí ji tmavou stranou nahoru.
Hráɗ použije tʠi impy k „odsvɣcení“ jedné dobyté
místnosti. Otoɗí ji tmavou stranou nahoru.
Jasnɣ, v prvním roce nemáte moc na vybranou, protože nejspíš ještɣ nic dobytého nemáte.
Poʠadí je dʶležité, obzvlášʫ pokud všichni chtɣjí Vylepšenou chodbu. Hráɗ na pozici si mʶže vybírat z kompletní nabídky. Hráɗ
na poli
si sice vybírá poslední, ale jako jediný má možnost
vylepšit nebo opravit dvɣ chodby. Nemʶže to kombinovat (opravit
jednu a vylepšit jednu).
Impové použití k vylepšení chodeb ɗi místností zʶstávají u chodby
ɗi místnosti, na které pracovali, a do konce kola nemohou být použiti k niɗemu jinému.
Vylepšená chodba zʶstává chodbou. Je za ni požadována daʌ, lze
v ní kopat zlato, mʶže být nahrazena místností atd. Ale navíc má
zvláštní schopnost. Tyto schopnosti jsou podrobnɣ popsány v Dodatcích na poslední stránce pravidel.
Vylepšené chodby leží celou dobu v Ještɣ vzdálenɣjších krajích a hráɗi si je mohou kdykoliv prohlížet.
Jestliže hrajete poprvé, není špatné je vyložit a vysvɣtlit už v okamžiku, kdy je tato Mimoʠádná pʠíležitost odhalena.

Investice
Jasnɣ, i na úʠadɣ povolujícím tɣžbu zlata mají obɗas
volno. Nevadí, pošlete místo toho služebníky do mɣsta, lidé vynalezli úžasný koncept - místo aby kutali
zlato v zemi, nechají ho rozmnožovat ve speciálních pɣstírnách
zvaných banky. Pʠinesete tam zlato, chvíli poɗkáte, a oni vám
ho vrátí více. Oni tedy ti bankéʠi sice tvrdí, že to chápeme
špatnɣ...
... Kecy! Jen si chtɣjí nechat tu úžasnou vɣc pro sebe.
Prostɣ decentnɣ naznaɗte, že na celé transakci trváte.
Lehké pokývnutí hlavou ke sloupu kouʠe stoupajícího
z nedaleké vesnice a oni pochopí, co to znamená „vážený klient“.
Pʠi provádɣní akce zaplatíte uvedenou cenu. Dostanete za to uvedené
množství zlata, ne však
okamžitɣ – musíte poɗkat, dokud neskonɗí
Fáze hraní akcí. Nemʶžete jej tedy v tomto kole
použít k nákupu impʶ, pastí, pʠíšer ɗi místností.
I tak je to investice s celkem rychlou návratností, nemyslíte? Jen je potʠeba dávat pozor, abyste nɣjaké zlato
mɣli, protože v tomto kole si bɣžným zpʶsobem nenatɣžíte. Proto taky vidíte ty Mimoʠádné pʠíležitosti kolo dopʠedu.

Obchod s příšerkami
O té hlouposti s pʠíšerkami už jsme psali více než dost.
Obɗas se tyto obchody s pʠíšerkami objeví i v místním
impím mɣsteɗku. Netʠeba se znepokojovat, obvykle
jich vznikne nɣkolik najednou, takže do mɣsíce zkrachují.
Hej, nebrblej a rychle tam maž. Flákají se tam impové,
kteʠí by mohli makat v našem dungeonu, a pána urɗitɣ potɣší nɣjaká ta pʠíšerka navíc. Jo a zkus vybrat
nɣjakou buclatou a šʫavnatou.
Hráɗi, kteʠí zaplatí uvedenou cenu (na prvním
poli zadarmo), si vezmou
zobrazený poɗet impʶ
a táhnou si náhodnɣ zobrazený poɗet pʠíšerek
z balíɗku pʠíšerek v Ještɣ
vzdálenɣjších krajích
a pʠidají je k neodkrytým pʠíšerkám, které mají. Platí pro nɣ
stejná pravidla jako pro bɣžným zpʶsobem získané pʠíšerky (viz
strana 4).

Veletrh pastí
Veletrhy jsou znepokojivé. Máte své standardní dodavatele a zabɣhané postupy a najednou se vám sem
zaɗnou cpát zahraniɗní impí ˛rmy se svými promo
akcemi, zavádɣcími cenami, virálním marketingem a product
placementem – vɣʠili byste, že platí bardkám, aby ve svých
písních nejen barvitɣ popisovaly, co jejich pasti dovedou, ale
zmiʌovaly i konkrétní znaɗku a cenu?
Hele, to vypadá fakt výhodnɣ. Prý si mʶžeme vybrat,
jakou past si koupíme, a v cenɣ je i instalace pasti
pʠímo do dungeonu.
V kole, kdy do hry vstupuje tato Mimoʠádná
pʠíležitost (a nahrazuje
akci Nákup pastí), odkryjte a vyložte poblíž
centrálního plánu tʠi
karty pastí.
Pʠi nákupu pastí v tomto
kole si hráɗi past sami vybírají. Akce se vyhodnocují v poʠadí
, , – podobnɣ jako v pʠípadɣ Stavby místností ɗi Najímání
pʠíšer (a duchʶ).
Hráɗ zaplatí cenu, vybere si jednu ze tʠech nabídnutých pastí
a okamžitɣ ji nainstaluje. Vybere jedno z nedobytých polí ve
svém dungeonu a oznaɗí ho žetonem zlata z banky pro pʠipomenutí, kam byla past nainstalována. Kartu pasti položí lícem nahoru vedle svého dungeonu (pod pelíšek pʠíšerek). Musí pʠitom
zaplatit pʠípadnou cenu pasti – pokud ji instaluje do místnosti,
musí zaplatit zlato (ne, opravdu nemʶže použít zlato, které bylo
použito k oznaɗení pasti, to totiž není jeho), a pokud past má nɣjakou cenu, musí ji zaplatit nyní. Pokud by nemohl nebo nechtɣl
cenu zaplatit, past si nemʶže vzít.
Poznámka: Cenou se rozumí vše zobrazené v levém horním rohu
u textu pasti, napʠ. u Kamikaze impa musíte okamžitɣ zahodit
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impa (po zbytek hry sedí pʠipraven ve speciálním výklenku,
s batʶžkem výbušniny na zádech) a u Katapultu na pʠíšery musíte už nyní zahodit pʠíšeru (nechte ji stranou, aby bylo vidɣt,
zda byla malá nebo velká). U Otrávené hostiny platíte jedno ɗi
dvɣ jídla podle toho, kdy past instalujete, bez ohledu na to, zda ji
využijete v prvním ɗi druhém roce.
Past automaticky spustí pʠi prvním boji v dané místnosti nebo
chodbɣ. Nemʶžete se rozhodnout ji nepoužít. Vaší výhodou je,
že zároveʌ mʶžete na tomto poli použít i další past, podle bɣžných pravidel. Sami se rozhodujete, v jakém poʠadí pasti spustí
(zda prvnɣ bude použita pʠedinstalovaná past nebo bɣžnɣ naplánovaná past). Použití dvou pastí najednou je výhodné pʠedevším
proto, že protipasʫová schopnost zlodɣje funguje jen jednou za
kolo, podobnɣ jako v bojové místnosti Labyrint ze základní hry.
(A ano, v Labyrintu je tím pádem možno použít bez placení zlata
navíc až tʠi pasti najednou).
Po použití se past i žetonek oznaɗující její umístɣní odhodí. Stejnɣ tak se past a žetonek odhodí, pokud by se s chodbou ɗi místností po instalaci pasti jakkoliv manipulovalo (kdyby byla pʠestavɣna ɗi zboʠena nebo kdyby byla vysvɣcena bez boje).
Pʠedinstalovaná past se nepoɗítá jako past, kterou máte u sebe,
pro úɗely placení za golema, vybírání pʠi nákupu pastí v druhém
roce, pʠi urɗování Pána pokladʶ atd.

Příšera (nebo duch) roku
Obɗas hostinec ve Spodním mɣstɣ pʠiláká podivné
zjevy. Zjizvený goblin, co nás pozoruje támhle z rohu,
vypadá zkušenɣ a protʠele. Trol se sice smɣje, ale ošklivým zpʶsobem. A ta rusovlasá ɗardɣjnice, ta má tak... je
prostɣ celá nɣjak vɣtší. No, zapʶsobit na tyhle pʠíšery bude stát
víc než dobré jídlo.
Stejnɣ jako v pʠípadɣ
bɣžné varianty této akce,
se tato pʠíležitost vyhodnocuje v poʠadí ,
, . Každý hráɗ si mʶže
vybrat jednu pʠíšeru
z nabídky. Hráɗ na pozici
vybírá první, musí
však zaplatit jedno zlo navíc – ty nejsilnɣjší pʠíšery rádi jdou
k nɣkomu, kdo se projeví jako správný vládce podzemí.
Hráɗ, který je na ʠadɣ s výbɣrem, si vybere bɣžným zpʶsobem
libovolnou pʠíšeru (nebo ducha) z nabídky, zároveʌ s ní však
dostane destiɗku Vylepšení pʠíšery odpovídající poli, na kterém
stojí. Každá destiɗka zvyšuje cenu pʠíšery (nebo ducha). Pʠíplatek je:
•  za extra zkušenou pʠíšeru (nebo ducha).
• 
za extra krutou pʠíšeru (nebo ducha).
•  za extra velkou pʠíšeru (nebo ducha).
Pʠíplatek se poɗítá vždy, když hráɗ najímá pʠíšeru (nebo ducha)
a vždy, když musí platit cenu pʠíšery (napʠíklad pʠi Výplatním
dnu). Je to stejné, jako kdyby byl symbol navíc nakreslen pʠímo
na destiɗce pʠíšery (nebo ducha). Pokud hráɗ nemá na to zaplatit
plnou cenu vɗetnɣ pʠíplatku, nemʶže danou pʠíšeru (nebo ducha) najmout vʶbec.
Destiɗka vylepšení zʶstává nad touto pʠíšerou (nebo duchem)
do konce hry, nelze ji pʠesouvat. Kdyby hráɗ o danou pʠíšeru

(nebo ducha) pʠišel, vylepšení se odhodí.
Efekt všech vylepšení je stejný – první útok vylepšené pʠíšery
(nebo ducha) v každém boji je silnɣjší o 2. Týká se to vždy jen
prvního útoku, a to i pokud pʠíšera útoɗí na více hrdinʶ najednou: napʠíklad vylepšený Sliz tedy zaútoɗí na prvního hrdinu silou 3 a na každého dalšího silou 1, ǁarodɣjnice zaútoɗí buɝ silou
6 na prvního hrdinu, nebo silou 3 a poté silou 1 na jakékoliv dva
hrdiny. Vylepšený Golem pʠi prvním nasazení v boji má útok 6,
v dalších kolech už má ovšem jen útok 4. To samé platí pro Upíra
– pokud pʠi prvním útoku zvolil variantu s návratem, síla útoku
je 4, další útoky už mohou být opɣt jen 3 nebo 2.
K naznaɗení, že už byl tento silnɣjší útok použit, otoɗte destiɗku vylepšení lícem dolʶ. Na konci boje otoɗte všechny destiɗky
vylepšení lícem nahoru. Pokud jste získali vylepšenou pʠíšeru
(nebo ducha) v prvním roce, mʶžete využít bonus i v druhém
roce.
Pokud byla pʠíšera díky kouzlu stažena z boje bez útoku, destiɗka se neotáɗí a bonus zʶstává pro první skuteɗný útok.
Pʠi Závɣreɗném bodování se vylepšená pʠíšera (ɗi duch) poɗítá
(ɗi nepoɗítá) stejnɣ jako normální pʠíšery (ɗi duchové) daného
typu.

Pronájem místností
Podnikavost lidí nezná mezí. Mají ve svém okolí nɣkolik dungeonʶ, a místo aby se tʠásli strachem, jak se na
poctivé lidi sluší, udɣlají si z toho byznys – upravují
nevyužitá sklepení a stoky pod mɣstem a pak je pronajímají
vládcʶm podzemí. No, kdo to kdy slyšel, aby dungeon mɣl poboɗku ve mɣstɣ!
Na tomto poli mʶžete získat zcela bɣžnou místnost z nabídky místností.
Nestavíte ji však do svého
dungeonu, ale pronajímáte si ji ve stokách pod
mɣstem.
Hráɗi si najímají místnosti jako v pʠípadɣ bɣžné akce: , , . Poslední služebník má
tedy právo prvního výbɣru.
Pokud jsou obsazeny všechny tʠi pozice, pak hráɗ na pozici
si vybírá první, ale musí za místnost zaplatit zlaʫák. Hráɗi na pozici zʶstane druhá z místností zdarma. Je tedy možné, že na
hráɗe na pozici žádná místnost nezbude, má však právo volby: pokud hráɗ na pozici zaplatil zlaʫák, mʶže si hráɗ místo
místnosti vzít tento zlaʫák. Hráɗ na druhé pozici tuto volbu nemá.

Ani hráɗ na první pozici nemʶže zlaʫák získat, pokud nikdo nebyl
na pozici nebo akci nevyužil.
Co to znamená, že je místnost v kanálech pod mɣstem?
• N eumisʫujete ji do svého dungeonu, ale vlevo od své desky
hráɗe, pod Pelíškem pʠíšerek. Nemusíte tedy nahradit žádnou chodbu a nemusíte si všímat požadavkʶ na speci˛cké
umístɣní u místností z prvního roku.
• Pronajatá místnost se nepoɗítá jako místnost bɣhem Fáze
vyhodnocení událostí (neplatíte za ni daʌ atd.).
• Pronajaté
P ronajaté výrobní místnosti mʶžete používat stejným
zpʶsobem jako místnosti umístɣné ve svém dungeonu, avšak
v každém kole jen jednou (i bɣhem druhého roku).
• U Pronajaté bojové místnosti se mʶžete pʠed kterýmkoliv kolem boje rozhodnout, že se boj bude odehrávat
v této místnosti. Místnost však mʶže být bɣžným zpʶsobem
dobyta a poɗítá se pak jako dobyté pole dungeonu –
v Závɣreɗném bodování jsou za ni -2 body prestiže a poɗítá
se pro úɗely urɗení Pána boje.
• U prestižních místností uvedené body získáte , jako by byla
místnost ve vašem dungeonu.
• V Závɣreɗném bodování se však pronajatá místnost nepoɗítá jako místnost – hráɗ za ni nedostane dva body a nepoɗítá se pro úɗely urɗení Pána síní.

Festival!
Festival je nejkrásnɣjší období roku. Za soumraku se
obvykle pʠíšery (a duchové) vydávají na povrch, kde
se veselí až do rána – takže mám celou noc na to
udɣlat si v klidu papíry.
Obvykle s nimi totiž pán pouští i impy. Zjistil, že se to vyplatí,
impové se málokdy vrací s prázdnou. Nɣkdy pʠinesou domʶ
kopec cukrové vaty, ztracenou minci nebo pɣkný prstýnek. Jindy je doprovází pʠíbuzný, a jednou dokonce i podnapilý Goblin.
Fáze Festivalu je speciální fáze, která nastává jen v pátém období každého roku, tedy
dvakrát za hru. Vyhodnocuje se po Fázi
pʠíkazʶ, ale ještɣ pʠed Fází výrobních
místností.
V této fázi mohou hráɗi poslat impy na Festival, aby pro nɣ získali nɣjakou výhodu. Kdo pošle vɣtší skupinku impʶ, má právo
dʠíve vybírat, co jeho impové pʠinesou.
Rozložte na stole ɗtyʠi destiɗky speciálních akcí, které bɣhem
tohoto roku pʠišly do hry (vɗetnɣ té, která byla k dispozici
v tomto kole). Symboly v jejich rozích urɗují, co se dá v tomto
roce na Festivalu získat.
Ve tʠech hráɗích vynechejte destiɗku z posledního kola,
destiɗky tedy budou jen tʠi.
Ve dvou hráɗích vynechejte destiɗky posledních dvou kol,
k dispozici jsou tedy jen destiɗky z 2. a 3. kola roku.
Všichni hráɗi souɗasnɣ a tajnɣ vezmou do jedné ruky nɣjaký poɗet svých nepoužitých impʶ (i nulový). Nesmí to být impové,
kteʠí už toto kolo pracovali (kopali, tɣžili apod.) Ostatní hráɗi
mají právo vɣdɣt, kolik kdo má k dispozici nevyužitých impʶ.

Pak všichni hráɗi souɗasnɣ impy odhalí. Kdo dal nejvíce, vybírá si
první. V pʠípadɣ rovnosti si vybírá zlejší hráɗ (jeho impové mají
ostʠejší lokty), v pʠípadɣ rovnosti na Stupnici zla je zlejší ten dále
od startovního hráɗe.
Hráɗ si mʶže vybrat jednu z destiɗek a okamžitɣ získá, co ukazuje symbol v levém horním rohu (viz dále). Destiɗka se odhodí.
Pak si ze zbylých destiɗek vybírá hráɗ, který dal druhý nejvɣtší
poɗet impʶ (pʠi rovnosti zlejší) atd., dokud nedostanou šanci
všichni hráɗi, kteʠí poslali aspoʌ jednoho impa. Hráɗi, kteʠí nepošlou žádného impa, si nevybírají vʶbec.
Podle symbolu na vybrané destiɗce hráɗ:
 Získá jedno jídlo.

Posune se o jedna k dobru.
Smí vykopat jednu chodbu (podle bɣžných pravidel, ale
bez nutnosti použít dalšího impa).

Získá jedno zlato.
  Získá jednoho impa (a už v další fázi ho mʶže použít).
Táhne si jednu náhodnou past.

Mʶže najmout jednu z odhozených pʠíšer (i duchʶ). Zaplatí za ni uvedenou cenu a jedno jídlo navíc! Nezapomeʌte, že pokud by v tomto kole byl výplatní den, bude
muset cenu zaplatit za chvíli znovu!
Smí postavit jednu z odhozených místností podle bɣžných pravidel. Zaplatí za ni jedno zlato .
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S výjimkou najímání pʠíšery (nebo ducha) a postavení místnosti
hráɗ nic neplatí. Vybraná destiɗka se dá stranou, žádný další hráɗ
už ji nemʶže využít. Je povoleno nevybrat si nic, není však dovoleno vybrat si možnost, kterou hráɗ nedokáže ɗi nechce využít.
U pʠíšer (a duchʶ) a místností je možno získat jakoukoliv místnost ɗi pʠíšeru (nebo ducha), která už prošla hrou, aʫ už se odhodila, protože si ji nikdo nevybral, nebo o ni hráɗ pʠišel z jiných
dʶvodʶ. Ve druhém roce je možno získávat i místnosti ɗi pʠíšery
z prvního roku, obrácenɣ to samozʠejmɣ nejde.
Abyste si to lépe pamatovali – extra cena, kterou hráɗ
platí za to, že si mʶže vybrat místnost nebo pʠíšeru,
odpovídá extra cenɣ za využití pozice standardní akce stavɣní místností ɗi najmutí pʠíšery (nebo ducha) –
tedy cenɣ za to, že má hráɗ nejvɣtší výbɣr.
Aʫ už si hráɗ vybere nɣjakou výhodu ɗi nikoliv, impy, které poslal
na Festival, položí na obrázek mɣsta na svém herním plánu – po
zbytek kola je nesmí používat.
Po Festivalu odložte destiɗky Mimoʠádných pʠíležitostí do krabice, aby se nepomíchaly s tɣmi, co se teprve použijí v druhém
roce.

Noví paladinové

Pro každý rok jsou nyní na Centrálním plánu pʠipraveni dva paladinové, jeden elf a jeden trpaslík (co si
budeme povídat, dva trpaslíci by se
do toho stanu tɣžko vmáɗkli).
Destiɗky tɣchto paladinʶ mají stejné pozadí a stejný symbol v levém
horním rohu. Dokonce i jejich
schopnosti jsou stejné. Jediný rozdíl
mezi nimi je ten, že trpaslík vydrží
více zranɣní (jak se dá odhadnout
pʠi letmém pohledu na jejich vyobrazení).

Paladinové a Stupnice zla

K prvnímu hráɗi, jehož kostiɗka na Stupnici zla dosáhne nebo
pʠesáhne vyznaɗenou hranici s paladinem…
Co takhle pro jednoduchost ʠíkat jen: „hráɗ, který
dosáhne pole s paladinem.“
Hm, dobʠe… takže k prvnímu hráɗi, který dosáhne pole s paladinem, putuje elfí paladin a je to stejné jako v základní hʠe. Elf
si stoupne pʠed skupinku a zʶstane u tohoto dungeonu, i pokud
hráɗ na Stupnici zla klesne pod pole s paladinem… do té doby,
než pole s paladinem dosáhne jiný hráɗ.
Pokud jiný hráɗ dosáhne vyznaɗené hranice, stane se jedna z následujících vɣcí:
• Pokud je tento hráɗ jediný na vyznaɗené hranici nebo výše
(protože hráɗ s elfím paladinem se pʠiblížil dobru), elfí paladin se pʠesune k nɣmu a trpasliɗí paladin zʶstává ve stanu.
• Pokud je hráɗ s elfím paladinem stále na hranici nebo nad ní,
ale druhý hráɗ se dostal ještɣ výše, trpasliɗí paladin opustí
stan a putuje k dungeonu druhého hráɗe. Elf se nepʠemístí.
• Pokud je druhý hráɗ na stejné nebo nižší pozici, jako hráɗ s
elfem, elf se pʠesune k nɣmu a trpaslík putuje k hráɗi, který
mɣl pʶvodnɣ elfa.
Trpaslík tedy opustí stan jedinɣ tehdy, když jsou dva hráɗi na
vyznaɗené hranici nebo výše.
Zatímco elf bojuje se zlem, trpaslík v klidu popíjí svʶj
zlatavý mok, a jen sem tam pʠispɣje dobʠe mínɣnou
radou ɗi povzbudivým výkʠikem. Když však vidí, že
toho zla je na elfa pʠece jenom pʠíliš, odloží korbel, popadne
kladivo a s vervou se také pustí do potírání zla.
Od té chvíle jsou oba paladinové v rʶzných dungeonech, do stanu se již nevrátí. Trpaslík bude vždy u nejzlejšího vládce podzemí, elf u druhého nejzlejšího.

Kdykoli se zmɣní poʠadí na Stupnici zla, paladinové se mʶžou
pʠesunout mezi dungeony:
• Trpaslík se vždy pʠesune k nejzlejšímu hráɗi. Pokud jsou
nejzlejší dva ɗi více hráɗʶ, pak pokud jeden z nich mɣl trpaslíka, zʶstává u nɣj. Pokud nemɣl (hráɗ s trpaslíkem je
teɝ níže), jde trpaslík k hráɗi, který mɣl elfa. Pokud nikdo
z nejzlejších nemɣl ani elfa, jde k tomu, kdo je nejdále od
zaɗínajícího hráɗe.
• Elf se pʠesune k druhému nejzlejšímu hráɗi. Vyʠešte remízu
stejným zpʶsobem kromɣ následujícího zvláštního pʠípadu.
• Zvláštní pʠípad: Pokud hráɗ, u kterého je trpaslík, stojí na
stejné pozici jako hráɗ s elfem a nɣkdo se stane zlejším než
oni dva, trpaslík se pʠesune k novému nejzlejšímu hráɗi a elf
nahradí trpaslíka.
• P aladinové se pʠesouvají pouze k hráɗʶm, kteʠí dosáhnou
vyznaɗené hranice nebo už mají paladina u sebe. Ke hráɗi,
u kterého není paladin a je pod hranicí na Stupnici zla, se
paladin nemʶže pʠesunout, i kdyby to byl aktuálnɣ nejzlejší
nebo druhý nejzlejší hráɗ.
• Pokud jsou oba paladinové ve hʠe, nikdy se nemʶže stát, že
by trpaslík byl u hráɗe, který je na Stupnici zla níže, než hráɗ
s elfem.

Pche, to zní dost komplikovanɣ. Obvykle nastává
v celém roce jen nɣkolik málo pʠípadʶ:
•Nikdo nedosáhne vyznaɗené hranice, takže žádný
paladin neopustí stan.
• P ouze jeden hráɗ dosáhne hranice, takže se k nɣmu vydá elf
a zʶstane s ním do konce roku.
• Jeden hráɗ dostane elfa, pak klesne pod vyznaɗenou hranici
(elf zatím zʶstává), ale pak hranice dosáhne jiný hráɗ, takže
se elf pʠesune k nɣmu.
• H ráɗ má u sebe elfa, a tak už na dobro kašle a stává se
zlejším a zlejším. Pak dosáhne hranice druhý hráɗ. K prvnímu hráɗi tedy putuje trpaslík a nahradí tak elfa, který se
pʠesune k druhému. Pokud si tito hráɗi pozdɣji na Stupnici
zla vymɣní pozice, vymɣní se i paladinové.
• Všema tɣma kecama o rovnosti a speciálních pʠípadech se
tak vɣtšinou nemusíte zabývat. Dokud ovšem hranici zla
nepʠekroɗí více než dva hráɗi, pokud možno se zálibou stát
na stejných polích Stupnice zla... pak vám nezbude, než je
pʠece jen prostudovat.
Na zaɗátku druhého roku použijte stejná pravidla (jen žádný paladin zatím není ve hʠe, tak nenastávají speciální pʠípady). Pokud
je pouze jeden hráɗ na hranici paladina nebo nad ní, pʠijde k
nɣmu elf. Pokud je tam hráɗʶ víc, trpaslík se pʠesune k hráɗi
nejvýše na stupnici a elf k hráɗi, který je na druhém místɣ na
Stupnici zla. Remízy rozhodnɣte dle vzdálenosti od zaɗínajícího
hráɗe.
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Paladinové v boji

Oba paladinové bojují stejnɣ jako v základní hʠe.
A stejnɣ jako v základní hʠe, mohou se paladinové bɣhem boje
pʠesouvat mezi dungeony, i se zranɣními, která dosud utržili.
Paladinové mɣní dungeon dle pravidel výše s jednou výjimkou:
Pokud už hráɗ jednoho paladina vyʠídil, druhý k nɣmu nepʠijde
(dokonce i paladinové mohou dostat strach) a po zbytek boje
se zbývající paladin chová, jako kdyby kostiɗka tohoto hráɗe na
Stupnici zla vʶbec nebyla.
Toto pravidlo platí pro dva paladiny ze stejného roku. Vyʠízení
paladina v prvním roce neodradí paladiny z druhého roku od
navštívení vašeho dungeonu.
Pʶvodnɣ nám pʠišlo zábavné nechat klidnɣ jednoho
hráɗe vyʠídit i oba paladiny ze stejného roku, ale vedlo to k natolik divokým situacím, že jsme se rozhodli
pro umírnɣnɣjší variantu. Pokud vás to zaujalo a umíte anglicky, mʶžete si najít pʶvodní pravidla pro minirozšíʠení The New
Paladins na anglické verzi stránek www.czechgames.com.

Závěrečné bodování
paladinů

Pʠi bodování hraje roli, jestli hráɗ vyʠídil elfa nebo trpaslíka. Stejnɣ jako v základní hʠe je odmɣna stejná pro paladiny z prvního
i druhého roku.
• Za elfího paladina dostanete na konci hry 4 body prestiže
• Za trpasliɗího paladina dostanete na konci hry 6 bodʶ
prestiže
Ȉeknɣme si to na rovinu: trpaslíka je v tom vɣzení
prostɣ víc.

Varianta se třemi
paladiny

Pokud se vám stýská po pʶvodním paladinovi, ale oblíbili jste si i
elfa a trpaslíka, mʶžete si zahrát se tʠemi paladiny.
Asi byste si dokázali sami tipnout, jak to bude fungovat – pʶvodní paladin (ɗlovɣk) se zaʠadí doprostʠed, mezi elfa a trpaslíka.
První hráɗ, který dosáhne pole paladina, tedy dostane elfa. Když
jej dosáhne druhý hráɗ, vstupuje do hry lidský paladin, trpasliɗí
paladin vyɗkává ve svém stanu, dokud nejsou tʠi hráɗi zároveʌ
na hranici paladina nebo nad ní. Paladinové ve hʠe dodržují poʠadí trpaslík – ɗlovɣk – elf, od nejzlejšího hráɗe k nejhodnɣjšímu.
V boji se paladinové vyhýbají dungeonʶm, kde byl daný rok již
jeden paladin vyʠízen.
Na konci hry je odmɣna za zajatého elfa 4, za ɗlovɣka 5 a za
trpaslíka 6 bodʶ prestiže.

Ono to vypadá nevinnɣ – dɣvɗe s loutniɗkou, které se
drží stranou a jen tak si brnká. Jenže s ostatními hrdiny to dɣlá divy! Jako by to do nich vlilo novou sílu –
nevnímají rány a bolest a jdou po nás hlava nehlava, jen aby pʠed
bardkami pʠedvedli, jací že jsou to hrdinové. Každý se chce dostat do hrdinských písní, a tak se všichni snaží, seɗ mʶžou.

Bardky

Příklady:

Kuráž je dočasná
Úɗinek bardky trvá po celou hlavní ɗást boje (pasti, kouzla, bitka
s pʠíšerami a duchy, kouzla a léɗení), a to i v pʠípadɣ, že bardku vyʠídíte – už umístɣné žetonky poražením bardky nezmizí
(je to chytlavá píseʌ).
Jakmile však tato heroická ɗást skonɗí, úɗinek kuráže opadne –
pʠed Fází dobývání odstraʌte všechny zbývající žetonky kuráže.
Veškerá zranɣní pʠidɣlovaná pʠi dobývání a pʠípadnɣ po skonɗení kola (jed z Jedovaté šipky ɗi od baziliška) hrdinové už dostanou v plné výši, když je kuráž opustí.

Všichni ne. Paladinové prý mají své místo v baladách
zaruɗeno smluvnɣ a kontrakty jsou vyjednávány jejich agenty u renomovaných bardʶ. Nɣjaké amatérky,
které musí chodit pʠímo do dungeonʶ, prostɣ ignorují.

Ve Fázi rozdělování
hrdinů

Bardky jsou zamíchány mezi ostatní hrdiny, takže pʠicházejí
k jednotlivým dungeonʶm bɣhem Fáze rozdɣlování hrdinʶ.
Bardka se pʠi pʠíchodu k dungeonu chová opaɗnɣ než váleɗník
– vždy jde dozadu, na poslední (ɗervené) pole pʠed vaším dungeonem. Pʠi rozdɣlování dalších hrdinʶ jdou tito pʠed bardku,
nechávají ji na posledním místɣ. Pokud už v družinɣ jedna ɗi více
bardek je, odsune je dopʠedu.

V boji

Bardka dodává hrdinʶm kuráž. Stane se tak
hned v prvním kroku vyhodnocování kola boje,
ještɣ pʠed použitím pastí, jak naznaɗuje znaɗka
loutniɗky novɣ se nacházející na plánu boje na
Hráɗské desce.

Pokud by místo toho použil Prokletý prsten, první dva hrdinové
jsou ochráněni zlodějovou schopností. Zranění se tedy přidělí jen
bardkám. Žetonky kuráže na prvních dvou hrdinech zůstávají,
protože neměli dostat žádné zranění.

Tak, kuráž je pryɗ, aʫ už jste ji zrušili nɣjakým zranɣním nebo sama vyɗpɣla pʠed dobýváním. Ale nejásejte, v dalším kole bardky opɣt sáhnou do strun a je to
tu znovu! Nejlepší ochrana je trochu družinu pocuchat.

Účinek kuráže
Kuráž chrání hrdiny pʠed zranɣním. Když má hrdina s kuráží
dostat nɣjaké zranɣní (aʫ už z pasti, útoku pʠíšer (ɗi duchʶ) nebo
tʠeba i od nɣkterých pʠíšerek), místo pʠidɣlování ɗervených kostiɗek mu hráɗ nejprve odstraʌuje žetonky kuráže – každý žetonek jej ochrání pʠed jedním zranɣním. Tedy má-li napʠíklad
hrdina dostat tʠi zranɣní a leží-li na nɣm dva žetonky kuráže,
oba žetonky se odstraní a pak dostane jedno zranɣní.
Pozor, kuráž se aplikuje až v pʠípadɣ, že má hrdina opravdu
dostat zranɣní. Proti pastem tedy funguje nejprve zlodɣjova
schopnost, a teprve kdyby mɣl hrdina zranɣní skuteɗnɣ dostat,
odstraʌují se žetonky kuráže.

Příklad:

Oplakávání
V dalších kolech boje funguje kuráž stejnɣ, ale úɗinky písnɣ jsou
sníženy o poɗet hrdinʶ z družinky, které již hráɗ vyʠídil (bardky totiž svými písnɣmi pʠednostnɣ oplakávají a oslavují ty, co už
v zájmu dobra padli).
Za každého poraženého hrdinu ztrácí bardka 1
. Pozná se
to snadno podle toho, kolik je pʠed vaším dungeonem prázdných
políɗek standardní velikosti. Políɗko paladina se nepoɗítá, a to ani
pokud byste ho skuteɗnɣ porazili – paladin nikdy nebyl tak úplnɣ
ɗlenem družiny a za jeho oplakávání jsou placeni jiní. Podívejte se
na následující pʠíklady:

Příklady:

Krok bardských písní
v prvním kole boje
V Kroku bardských písní
p dodá bardka kuráž tolika prvním hrdinʶm, kolik symbolʶ
je nakresleno na její destiɗce. Kuráž se
naznaɗí žetonem zlata z banku, který položíte na hrdinu. Položte
první žeton na prvního hrdinu (paladin se nepoɗítá), druhý na
druhého a tak dále. (Tohle jsou nyní Žetony kuráže, ne zlato. Po
boji je vraʫte do banku.)
Pokud chcete, mʶžete si tam žetonky položit už bɣhem plánování boje, aby se vám lépe pʠemýšlelo.
Pozor! Každá bardka udɣluje svou kuráž nezávisle. Je tedy mož-

né, že hrdina na pʠední pozici bude mít nɣkolik žetonʶ kuráže,
zatímco ti za ním nebudou mít žádné. Bardka mʶže dodat kuráž
jiné bardce, a dokonce i sobɣ v pʠípadɣ, že je dostateɗnɣ vpʠedu.
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První hrdina
dostane 3 zranìní
(ve druhém roce
4 zranìní).

ZaplaĢ 1 jídlo (ve druhém
roce 2 jídla). První
hrdina dostane zranìní
odpovídající jeho aktuálnímu poètu životù.

ZaplaĢ 1 zlato. Každý
hrdina dostane 1 zranìní
a družina toto kolo
nedobývá (a nedostává
zranìní pøi dobývání).

Pokud hráč použije Valící se balvan, aby dal válečníkovi tři zranění, zlodějka nejprve sníží zranění na jedna. Potom válečník
přijde o jeden žeton kuráže místo toho, aby dostal jedno zranění.
Pokud by chtěl použít Otrávenou hostinu, má dát pět zranění
(kuráž se nepočítá jako extra život hrdiny). Dvě zachrání zlodějka, dvě zachrání žetonky od bardek, válečník tak dostane jen
jedno zranění.

Vidíte ho, syɗáka, jak se pʠed ženskými pʠedvádí?
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Jop. Poslední pʠíklad názornɣ ukazuje další metodu,
jak úɗinek bardky pro pʠíští kola eliminovat. Na to
jsem já osobnɣ odborník.

Pravidla pro druhý rok
Máme tu pár prkotin, které se musí vyʠešit, aby se
novými úžasnými featurami nerozbily ty, které dʠív
fungovaly.

Začínající hráč v druhém roce
Na zaɗátku druhého roku posuʌte žeton zaɗínajícího hráɗe dle
následujících pravidel:
• Pʠi hʠe ɗtyʠ hráɗʶ pʠesuʌte žeton k hráɗi sedícímu naproti
tomu, kdo zaɗínal první rok (to znamená, že se posune o dvɣ
místa vlevo ɗi vpravo).

• 

Pʠi hʠe tʠí hráɗʶ pʠesuʌte žeton k hráɗi sedícímu
po pravici toho, kdo zaɗínal první rok (to znamená,
že se posune o jedno místo po smɣru hodinových ruɗiɗek).
Pʠi hʠe dvou hráɗʶ pʠesuʌte žeton k hráɗi, který ne• 
zaɗínal první rok (to znamená, že se žeton pʠesune
k druhému hráɗi).

Stupnice zla ve dvou hráčích
Ve hʠe pro dva hráɗe na zaɗátku druhého roku posuʌte kostiɗku
nehrající barvy o tʠi pozice dolʶ, namísto o dvɣ. I tak se stane,
že v pátém kole posledního roku dosáhne kostiɗka nehrající barvy pʠed rozdɣlováním hrdinʶ pʠesnɣ pole paladina.
• Chovejte se tak, jako by nehrající barva byla hráɗ a pʠípadnɣ
jí pʠidɣlte paladina.
• Pokud pʠidɣlíte nehrající barvɣ paladina, okamžitɣ ho odevzdejte do Vzdálených krajʶ.
• Aʫ už pʠidɣlíte nehrající barvɣ paladina nebo nikoliv, na zaɗátku druhého boje odstraʌte kostiɗku ze Stupnice zla – pro
pʠesuny paladinʶ v boji se nebere v potaz.

Kombinace variant
Rozšíʠení bylo navrženo a vyvažováno jako celek, aby do sebe
všechny ɗásti zapadaly a rovnomɣrnɣ rozvíjely hru ve všech
ohledech. Pʠesto mʶžete nɣkteré jeho ɗásti vynechat.

Začátečnická varianta
Pokud chcete nové hráɗe navnadit snadnɣjší hrou, mʶžete hrát
na pɣt období v budovací ɗásti, ale s ménɣ dobrodruhy a jen
ɗtyʠkolovým bojem. Hra tak bude snadnɣjší než základní hra
Vládcʶ podzemí.

Čtyři nebo pět období
Pokud nechcete hrát na pɣt období, nemusíte. Nové karty i destiɗky mʶžete pʠidat, zvýší variabilitu (ale i náhodnost) vašich her.
Pokud hrajete s bardkami a použijete rozšiʠující desku, prázdné
místo po hrdinovi, který nepʠišel, se samozʠejmɣ nepoɗítá pro
úɗely Oplakávání.
Pokud jste zkušení Temní pánové, hru na pɣt období
však rozhodnɣ doporuɗujeme: hra bude zajímavɣjší,
vaše dungeony vypiplanɣjší a boje velkolepɣjší.

Mimořádné příležitosti a Festival
Po nɣkolika hrách, až si na nové možnosti zvyknete, si mʶžete
naopak sem tam zahrát bez Mimoʠádných pʠíležitostí. Mʶže to
být zajímavá zmɣna, znovu spoléhat jen na staré dobré standardní akce.
Pokud vynecháte Mimoʠádné pʠíležitosti, vynechejte i Festival.
Ten mʶžete samozʠejmɣ vynechat i pokud s Mimoʠádnými pʠíležitostmi hrajete.

Nuuudaaa.

Paladinové
Pokud se vám zasteskne po starém dobrém (jednom) paladinovi, klidnɣ vynechejte Nové paladiny. Jen se pʠipravte, že jedna
Zvláštní událost vám je mʶže do hry pʠidat.
Druhá možnost, jak vrátit do hry starého bracha je zkusit variantu se tʠemi paladiny, která je uvedena v sekci Noví paladinové.

Příšerky
Dʶraznɣ doporuɗujeme hrát bez pʠíšerek! Nɣkolik se jich však
stále mʶže dostat do hry pʠes jednu Mimoʠádnou pʠíležitost,
takže je ideální hrát i bez Mimoʠádných pʠíležitostí. Pak bude
od tɣch malých budižkniɗemʶ opravdu pokoj a navíc vše pojede
pɣknɣ v zabɣhaných kolejích. Jo!
Pozn. redakce: Existuje podezʠení, že tento odstavec v o˛ciální verzi pravidel vʶbec nebyl. Pʶvodní text z doby, než byl
opatʠen komentáʠi služebníka a démona, však záhadnɣ zmizel,
takže to není možno ovɣʠit.
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V této variantɣ:
• Nachystejte pro každý rok jen ɗtyʠi Bojové karty.
• Pro druhé kolo nechystejte žádné hrdiny, pʠijdou až ve tʠetím kole.
• Nedávejte hráɗʶm rozšiʠující desku dungeonu. Prázdné
místo na ɗtvrtého hrdinu by zbyteɗnɣ mátlo.
• V boji nepoužijte desku Prodloužení Plánu roku.
• Chcete-li bojové situace zjednodušit, mʶžete ze hry vytʠídit
bardky (stejnɣ vám bude chybɣt ikonka loutny na pʠehledu
boje). Hrdinʶ bude dost dost i bez nich. Nové pʠíšery a místnosti samozʠejmɣ použijte, jinak by vám chybɣly.
• Pokud hráɗi hrají poprvé, zvažte vynechání Mimoʠádných
pʠíležitostí. Pro hráɗe je zatím každá situace docela mimoʠádná i tak.
• Na hʠe s jedním paladinem se lépe zažije, jak paladin funguje
a pʠechází mezi hráɗi.
• N echáme na vás, zda zahrnete pʠíšerky a/nebo Festival!

Shrnutí hry s rozšířením

• Fáze pʠípravy kola
 » V kolech 2 až 5 nahraɝte akci odkrytou Mimoʠádnou pʠíležitostí.
  – Je-li to Veletrh pastí, vyložte navíc tʠi karty pastí.
 » V kolech 1 až 4 odkryjte Mimoʠádnou pʠíležitost pro pʠíští kolo.
• Fáze pʠíkazʶ
 » N ezapomeʌte vyhodnocovat v poʠadí dle velikosti polí.
 » N ové ikonky na akcích:

 » Postupnɣ každý mʶže využít (a odhodit) jednu destiɗku Mimoʠádné
události.
  – U vɣtšiny získá jeden kus zobrazené výhody.
  – U místností si mʶže vybrat libovolnou z odhozených, musí však zaplatit zlaʫák.
  – U pʠíšer (a duchʶ) si mʶže vybrat libovolnou z odhozených, musí
však zaplatit její cenu plus jedno jídlo.
• F áze výrobních místností a stažení karet
 » V ýrobní místnost pronajatá ve mɣstɣ smí být využita jen jednou (i ve
druhém roce).
• F áze získání pʠíšerek (jen první kolo)
 » K aždý hráɗ dostane dvɣ pʠíšerky.
 » Hráɗ pošle jednu pʠíšerku (i nɣkterou z pʠedchozího roku) sousedovi
po levici.
 » Hráɗ odloží jednu pʠíšerku (i z pʠedchozího roku) na odkládací hromádku, zbytek si nechá lícem dolʶ.
• F áze vyhodnocení události
 » P ʠi Výplatním dnu platíte i extra cenu pʠíšery (nebo ducha) s vylepšením.
 » P ʠi Daních (ɗi Mimoʠádných daních) neplatíte za místnost pronajatou
ve mɣstɣ.
• F áze rozdɣlení hrdinʶ
 » B ardka se vždy postaví na poslední místo.
• F áze konce kola je beze zmɣny

 

Dva Paladinové

Tady je struɗné shrnutí hry s rozšíʠením bez zbyteɗných kecʶ.

No proto.

Před hrou
• Nachystejte vše podle pʶvodních pravidel se zmɣnami popsanými na
stranách 2 až 3.

Budovací část

Všichni ostatní hráɗi se posunou ke zlu.
Hráɗ se podívá na jednu Bojovou kartu a vrátí ji na jakoukoli pozici.


 



použije dva impy k opravení dobyté chodby.
Hráɗ použije tʠi impy k opravení dobyté místnosti.
Hráɗ použije dva impy k nahrazení jedné chodby vybranou
vylepšenou chodbou.

 
 

Hráɗ získá tuto odmɣnu až po skonɗení Fáze pʠíkazʶ.
Hráɗ si vezme kartu pʠíšerky a ponechá si ji.
Hráɗ si vybere z nabídky past a nainstaluje ji do svého
dungeonu (oznaɗí žetonkem zlata umístɣní) a zaplatí
pʠípadnou cenu (vɗetnɣ zlaʫáku za umístɣní do místnosti).
Hráɗ si najme pʠíšeru (nebo ducha) a dostane destiɗku
vylepšení, která je trvalou souɗástí ceny pʠíšery (nebo
ducha).
Hráɗ pronajme místnost a umístí ji vedle své Desky
hráɗe.

 

Hráɗ si mʶže vzít 1 zlato, pokud ho jiný hráɗ zaplatil.

• Fáze Festivalu (jen páté kolo)
 » V yložte destiɗky Mimoʠádných akcí použité v tomto roce (jen tolik,
kolik je hráɗʶ).
 » H ráɗi souɗasnɣ vezmou do ruky libovolný poɗet nepoužitých impʶ.
Impové jsou pro toto kolo použití. Kdo dal nejvíce, vybírá dʠíve, v pʠípadɣ rovnosti zlejší hráɗ.

• Pro každý rok jsou dva paladinové.
 » E lf se dostává do hry, když jeden hráɗ dosáhne pole paladina na Stupnici zla.
 » Pokud je elf jediným paladinem ve hʠe, chová se jako pʶvodní paladin.
 » Trpaslík se dostává do hry, když jsou na nebo nad polem paladina alespoʌ dva hráɗi.
 » Trpaslík je vždy u hráɗe, který je nejvýše na Stupnici zla, elf u druhého.
– Berte v potaz pouze hráɗe, kteʠí buɝ jsou v danou chvíli na poli s paladinem nebo nad ním, nebo už u sebe paladina mají.
– Remízy rozhodujte takto:
 V pʠípadɣ rovnosti hráɗʶ je zlejší ten, u kterého je trpasliɗí paladin.
 V pʠípadɣ rovnosti hráɗʶ je ten s elfím paladinem zlejší než všichni ostatní (vyjma hráɗe s trpaslíkem).
 V pʠípadɣ rovnosti hráɗʶ bez paladina rozhoduje vzdálenost od zaɗínajícího hráɗe (ten je nejménɣ zlý).
 » To znamená:
 - Trpaslík se v pʠípadɣ rovnosti hráɗʶ nepohne.
 - V pʠípadɣ, že oba hráɗi s paladiny jsou nejvýše na Stupnici zla a zároveʌ
na stejném políɗku, paladinové zʶstanou tak, jak jsou.
 - V pʠípadɣ, že se hráɗ dostane na Stupnici zla výše než jsou oba hráɗi
s paladiny stojící na stejném políɗku (a zároveʌ na vyznaɗené hranici nebo
nad ní), trpaslík se pʠesune k hráɗi, který je nejvýše na Stupnici a elf se
pʠesune k hráɗi, u kterého byl pʶvodnɣ trpaslík.
• V boji:
 » P okud hráɗ vyʠídí paladina, druhý paladin jej a jeho kostiɗku zcela ignoruje.
• V e dvou hráɗích:
 » Pokud nehrající barva má získat paladina, tento odchází na odkládací
hromádku.
 » P aladinové se bɣhem boje nepʠesouvají k nehrající barvɣ.

Boj
• Otoɗte Plán roku i s jeho rozšíʠením a pʠipravte Bojové karty pro pɣt kol.
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• Fáze plánování.
 » P ro boj je možno zvolit místnost pronajatou ve mɣstɣ.
 » K pasti pʠedinstalované pomocí Veletrhu pastí je možno pʠidat další
past.
• Vyhodnocení kola boje
 » B ardské písnɣ
  – Každá bardka dá po jednom žetonku kuráže (zlato) tolika hrdinʶm
. Rozdɣlujte kuráž od prvního hr(kromɣ paladina), kolik má
diny k poslednímu.
  – Z a každého vyʠízeného bɣžného hrdinu má bardka o 1
ménɣ.
 » P oužití pasti
  – Pokud se bojuje v místɣ, kde je instalovaná past, tato musí být použita. Po použití ji zahoɝte.
  – Hráɗ urɗuje poʠadí provedení více pastí.
sníží zranɣní pasti, každý hrdina,
  – Poté, co zlodɣjova schopnost
který by mɣl dostat zranɣní, nejprve pʠijde o žetony kuráže (jedno
zranɣní za jeden žeton), až když na sobɣ žádný žeton kuráže nemá,
je mu zpʶsobeno zranɣní.
 » Ú tok pʠíšer (a duchʶ)
  – Pʠíšera (nebo duch) s vylepšením má první útok o +2 vyšší. Pak se
žetonek vylepšení otoɗí.
  – Pokud má hrdina s žetonkem kuráže dostat zranɣní, každý žetonek
kuráže vykryje jeden bod zranɣní (a odstraní se).
 » L éɗení
  – S výjimkou Golemíka se použití pʠíšerky nepoɗítá jako použití pʠíšery (nebo ducha) a samo o sobɣ tedy nezpʶsobuje léɗení.
 » D obývání
  – Pʠed zaɗátkem dobývání se odstraní zbývající žetonky kuráže.
  – Pʠípadné modi˛kátory množství zranɣní pʠi dobývání se vyhodnocují v poʠadí: násobení, pʶlení, pʠiɗítání.
 » K onec vyhodnocení
  – Aplikuje se jed od Baliziška a od pasti Jedovatá šipka.

Druhý rok hry
• V e dvou hráɗích se posouvá kostiɗka nehrající barvy o tʠi stupnɣ dolʶ na
Stupnici zla.
• Z aɗínající hráɗ se pʠed prvním kolem druhého roku:
 » v e ɗtyʠech hráɗích posune naproti.
 » v e tʠech hráɗích posune k dalšímu hráɗi.
 » v e dvou hráɗích posune k dalšímu hráɗi.

Bodování
• Z aɗnɣte s pʠíšerkami:
 » K aždý hráɗ mʶže odkrýt pʠíšerky s vlastností používanou ve fázi „Závɣreɗné bodování“.
 » P ak hráɗi odhalí i zbývající pʠíšerky a dostanou 1 bod prestiže za každou.
• Z ajmutí paladinové
 » 4 body za elfa,
 » 6 bodʶ za trpaslíka.
• Místnost ve mɣstɣ se nepoɗítá jako místnost (ani pro titul).
 » Je-li to však prestižní místnost, pak extra body z ní hráɗ dostane.
• Dobytá místnost ve mɣstɣ se poɗítá jako dobyté pole (ale ne jako místnost).
• S peciální Tajná chodba se nepoɗítá ani jako chodba, ani jako dobyté pole
(ani pro tituly).
• O statní speciální chodby se poɗítají jako normální chodby.
• V ylepšené pʠíšery (ɗi duchové) se poɗítají jako normální pʠíšery (ɗi duchové).

Dodatky
Nové příšery
(bez ducha)
Bazilišek
Bazilišek je nenároɗná pʠíšera, když
mu nedáte najíst, tak sice strašlivɣ vyvádí a kvílí, ale pak se zase uklidní a
na všechno zapomene. Mʶžete si tedy
vybrat, zda mu zaplatíte jídlem nebo zlem, a to kdykoliv platíte jeho cenu.
V boji má útok 1 na kohokoliv. Tento útok vypadá
slabɣ, je však otrávený – po skonɗení kola (po dobývání) zasažený hrdina (pokud není vyʠízený) ještɣ
dostane jedno zranɣní. Funguje to tedy podobnɣ
jako past Otrávená šipka, a to i v pʠípadɣ, že první
zranɣní bylo vykryto žetonkem kuráže od bardky.

Zlé oko
Zlé oko vlastnɣ není zas tak zlé. Ale
zkuste se usmívat, když vɣtšina vaší
tváʠe (a vlastnɣ celého tɣla) je jen jedno
velké hypnotizující oko.
Zlé oko si jako cíl svého útoku mʶže vybrat jakéhokoliv hrdinu. Nejprve ho zhypnotizuje – hrdina
se pʠesune zcela dopʠedu družiny (i pʠed paladina).
Pak oko zaútoɗí útokem 3 na tohoto novɣ prvního
hrdinu.
Hrdina (pokud není vyʠízen) zʶstane vepʠedu. Pokud se však dostal i pʠed paladina nebo imaginárního hrdinu vyvolaného kouzlem iluze, tito ho po
skonɗení Fáze útoku pʠíšer (a duchʶ) zase pʠedbɣhnou – hrdina tak bude první z bɣžných hrdinʶ.
Nestane se tak ovšem ihned, a tak Zlé oko mʶže spolupracovat s jinou pʠíšerou, aby zhypnotizovaného
hrdinu i pʠes pʠítomnost paladina vyʠídili (nebo dovolit duchovi, aby si koneɗnɣ zkusil, jaké to je útoɗit
na paladina).

Prastarý
Prastaʠí se dʠíve bavili hlavnɣ pronikáním do jiných dimenzí a zakládáním
kultʶ na nejrʶznɣjších svɣtech. Na stará kolena se však vɣtšinou chtɣjí usadit
v nɣjakém dungeonu.
Cenou Prastarého je kromɣ jídla a zla i jeden imp.
Ȉíkejme mu tʠeba osobní asistent. Vraʫte ho do banku a moc o tom nepʠemýšlejte. Pro roli osobního
asistenta je potʠeba ɗerstvý imp. Ehm, tím samozʠejmɣ myslíme neunavený – není možno použít
impa, který v daném kole jakkoliv pracoval. Pokud
všichni vaši impové pracovali, nemʶžete Prastarého
najmout.

Prastarý už zná všechny triky rádoby ɗarodɣjíɗkʶ –
pošlete-li jej do boje, pʠi vyhodnocováníí pʠ
ppʠeskoɗte
ek
es
Fázi rychlých kouzel. Bez ohledu na poɗett
, které družinka má, nemʶže seslat rychlé kouzlo. Pomalá kouzla však žádná omezení nemají, v té dobɣ už
totiž Prastarý odpoɗívá tváʠí dolʶ zpátky v doupɣti.
Ve fázi útoku Prastarý nejprve provede útok 3 na
prvního, a potom útok 1 na všechny (vɗetnɣ prvního).

Výrobní místnosti
Velmi užiteɗná místnost. Impové se zabaví peɗením koláɗkʶ ze
surovin v dungeonu dostupných
(ne, opravdu se neptejte) a vy se pak rozhodnete,
jestli jimi nakrmíte své pʠíšery nebo je vaši služebníci rozdají vesniɗanʶm. Pekárnu umístɣte do horních
pater, urɗitɣ nechcete mít celý dungeon zakouʠený.
Pʠi každém jejím použití se rozhodnete, zda získáte jedno jídlo nebo se posunete o jedna k dobru.
Ve druhém roce mʶžete pʠi použití osmi impʶ získat dvɣ jídla, dva posuny k dobru, nebo jedno jídlo
a jeden posun.

Tréninková místnost
Impové mají obvykle svʶj dungeon
rádi a obdivují velké a silné pʠíšery,
že jej dokáží bránit (duchʶ se bojí).
Využijte toho. Postavte jim tréninkovou místnost a
vycviɗte si vlastní impí domobranu. Jen ji umístɣte
nɣkde na okraji dungeonu, aʫ se pʠedchází úrazʶm.
Bɣhem každé Fáze výrobních místností mʶžete udɣlat jednu z následujících akcí – poslat do tréninkové
místnosti impa nebo z ní jednoho impa stáhnout (a
pʠípadnɣ ho hned využít v jiné místnosti). Ve druhém roce mʶžete stejným zpʶsobem do místnosti
poslat nebo z ní stáhnout až dva impy. Impové poslaní do tréninkové místnosti v ní zʶstávají a na konci kola se nestahují, mohou se v ní tedy hromadit.
V boji pak vycviɗení a vyzbrojení impové brání svʶj
dungeon – pokaždé pʠidɣlujete-li zranɣní pʠi dobývání (aʫ je dobýváno jakékoliv místo dungeonu, nebo
dokonce pronajatá místnost ve mɣstɣ) mʶžete jednoho impa z této místnosti stáhnout zpɣt do pelíšku impʶ. Jeho drobná diverze zpʶsobí, že hrdinové
dostanou o jedno zranɣní pʠi dobývání více. Tento
efekt není násoben ani pʶlen jinými efekty (Neosvɣtlená chodba, Zvɣd u vchodu).
Lze stáhnout jen jednoho impa pʠi každém pʠidɣlování zranɣní (a to i v druhém roce). Pouze pʠidɣluje-li se zranɣní vícekrát (Aura odhodlání), je mož-
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no stáhnout jich více za kolo. Pokud je pʠidɣlování
zranɣní pʠeskoɗeno, není možno impa stáhnout.
Nestažení impové zaɗínají pʠíští rok v tréninkové
místnosti, v závɣreɗném bodování se však normálnɣ
poɗítají.
Žetony trollʶ nemʶžou být v této místnosti použity.
Pʠi dobytí nebo ztrátɣ místnosti jsou impové okamžitɣ staženi do pelíšku impʶ.

Fialová je módním hitem letošní
sezóny. Pardon, „nachová“. Pozvɣte
ostatní dungeonlordy na odpolední
kávu – a jen tak mezi ʠeɗí se pochlubte nejnovɣjšími
pʠíšerami, které jsou, jaká to náhoda, také všechny
nachové. Dostanete dva body za každého Prastarého
a jeden bod za každého Baziliška a Zlé oko.

Bojová místnost
Sál chaosu
Možná to znáte z domova – sál
chaosu je místnost, kde prostɣ chaos de˛nitivnɣ zvítɣzil nad ʠádem.
V takové místnosti se dobrodružné ʠemeslo nevykonává nejlépe.
ejjlépe
p . Pʠiʠi bo
boji
ojij v Sálu chaosu má družina o
1 ,1
a1
ménɣ a pʠi jejím dobývání
získá o 1 zranɣní pʠi dobývání více. Toto zranɣní navíc se sɗítá s ostatními efekty (ale pʠípadné násobení
ɗi dɣlení zranɣní na nɣj nemá vliv).

Speciální chodby
Speciální chodby jsou poʠád chodbami. Platí se za
nɣ daʌ, dá se v nich kopat zlato, mʶžete místo nich
postavit místnost atd. Ale mají navíc zvláštní efekt.

Přístěnek na nářadí
Pʠístɣnek dává slevu jednoho impa
na aktivaci jakékoliv výrobní místnosti s ním sousedící. V jednom kole
je možno využít slevu v jedné ɗi více sousedních místnostech, v každé však jen jednou – tedy napʠíklad
místnost, jejíž aktivace stojí tʠi impy, lze ve druhém
roce aktivovat buɝ jednou za dva impy, nebo dvakrát
za pɣt impʶ. Pʠístɣnek nemʶžete použít pro slevu
v Tréninkové místnosti (ale v Magické ano – neptejte
se jak).

Testeři:: Kreten, Vítek, dilli, Filip, Zuzka, Venca, Jéňa, Marcela, Peťa, Bára,
Yim, Vytick, Paul, Jirka Bauma, Deli, David, Radka, Petr, Flygon, Yurri,
Markéta, Fanda, Michal, Patrik, Mišo, Bobo, Nef, Šimůnkovic klan a další
aspirující dungeonlordi z brněnského deskového klubu, Spiel am See zájezdu a
mnohých českých i mezinárodních deskoherních akcí.
Poděkování: Drewovi Sonnenbergovi, Chrisi Wilczewkimu a Mattu Eyo-Tonksovi, jejichž nápady byly použity pro některé z nových karet Zvláštních událostí.
Jejich mysl je zvrácená tím správným způsobem.
Zvláštní poděkování: Davidovi Cochardovi za další dávku úžasných obrázků,
Filipovi za... on ví, za co, a všem v CGE a MindOKu za péči, kterou Vládcům
a jejich rozšíření dávají.
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Foyer
Pohodlné kʠesílko a luxusní koberec
(pokud možno nachový) v pʠedsálí
místností staɗí k tomu, aby váš dungeon vypadal o tʠídu honosnɣji. V závɣreɗném bodování získáte jeden bod prestiže za Foyer a jeden za
každou nedobytou místnost s ním sousedící.

Neosvětlená chodba
Cože? Chodba, která nedodržuje
povinná naʠízení o osvɣtlení? S tou
budou mít dobrodruhové problém.
Pʠi dobývání této chodby se poɗítá,
tá, jajako by na Bojové kartɣ byl dvojnásobný poɗet . Toto násobení
se vztahuje jen na kartu, ne na pʠípadné bonusy
(impí domobrana, Bublík).

Tajná chodba
Tohle je záludná chodba – dá se
normálnɣ používat, mʶžete v ní
tɣžit zlato atd., ale nikdo o ní neví.
Tedy pʠedevším o ní neví Ministerstvo pʠi urɗování
výše daní – chodba se nepoɗítá. Pʠi dobývání vašeho
dungeonu ji sice hrdinové najdou (hledání tajných
chodeb je jejich oblíbená zábava), ale to nevadí –
i když ji dobudou, pʠi závɣreɗném bodování (a udɣlování titulu Pán boje), se chodba opɣt nepoɗítá.
Bohužel se nepoɗítá ani pro udɣlování titulʶ Pán
chodeb.
Poznámka: Toto je jediná speciální chodba, která má
nɣjaký efekt i když je dobytá (proto má ikonku i na
zadní stranɣ), ostatní speciální chodby po dobytí
žádný efekt nemají.

Mithrilová žíla
Máte to ale štɣstí! Pʠi provádɣní
akce tɣžba zlata mohou v této speciální chodbɣ tɣžit až dva impové
(každý vám pʠinese jedno zlato), a dokonce to mohou být impové nad limit povolený ministerstvem!
Tɣžba mithrilu je totiž záležitostí posledních nɣkolika století a Ministerstvu obvykle trvá o dost déle
pʠizpʶsobit zabɣhaná pravidla novinkám.
Tedy napʠíklad pʠi použití prvního pole akce Kopání
zlata mohou až dva impové kopat zlato v bɣžných
chodbách, a navíc až dva impové získat každý jeden
žetonek zlata v této chodbɣ.
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