
Tato příručka obsahuje pravidla hry Imperium pro jednoho hráče. 
Před studiem těchto pravidel se seznamte se základními pravidly pro 

hru více hráčů. 

Imperium
hra  

nigela bucklea a dávida Turcziho

Ilustroval 
mihajlo the mico  dimitrievski 

Pravidla hry 
pro jednoho 

hráče
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Příprava hry

Propojení dějin a legend
Pokud chcete hrát s národy jak z Imperium: Dějiny, tak z Imperium: Legendy, 
upravte přípravu hry následujícím způsobem:

1. Hrát můžete za kterýkoli ze všech 16 dostupných národů.
2. Nepřátelský národ („nepřítel“) může rovněž hrát za kterýkoli ze všech 16 

dostupných národů.
3. Při přípravě nabídky jsou použity společné karty z jedné z variant hry (Dějiny 

či Legendy). Pokud má některá z karet  stejný název jako národ, za který 
hraje hráč či jeho nepřítel, je taková karta nahrazena náhodnou kartou   ze 
společných karet z nepoužité varianty hry. Pokud je na nové kartě uvedeno 

 nebo  nebo pokud má nová karta opět stejný název jako národ, za 
který hraje hráč či jeho nepřítel, proces opakujte.  

Příprava hráče
Příprava hráče je stejná jako při přípravě hry více hráčů.

Hráč se při přípravě řídí následujícím postupem:

1.   Vyber si jeden národ a vezmi si všechny karty, které mu náleží. Všechny karty národa 
mají stejnou barvu levého dolního rohu.

Před výběrem konkrétního národa je vhodné si prostudovat kapitolu „Národy“ 
na straně 20 v pravidlech pro hru pro více hráčů, abys získal představu o herním 
stylu jednotlivých balíčků.

 julius Caesar 

 1ROM2/23 

 Volná akce. Dober si 2 karty, NEBO si 
MŮŽEŠ nárokovat  / . 

Zařaď tuto kartu do své historie. 

 1 VB za
každé 4 . 

 římané 

 1ROM1A/23 

 Pasivní: Kdykoli se máš podívat na 
určitý počet karet z balíčku ,

podívej se ještě na jednu další kartu.
Poté získej 1 . 

 vojenské inženýrství 

 1ROM3/23 

 Každý protihráč odhodí 2 karty.
MŮŽEŠ učinit průlom v . 

Cena za vybudování:  4 , 1  

 3    

barbaři
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7

4
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2.   Umísti svou kartu  před sebe, nalevo od místa pro karty, které budeš vykládat při 
hře. Vyber si stranu, kterou bude karta otočená nahoru – ale pozor, tuto volbu již ne-
budeš moci v průběhu hry změnit! Toto je tvá karta mocnosti.

Začínajícím hráčům doporučujeme hrát s kartou mocnosti stranou B nahoru.

3.   Pokud máš k dispozici další karty , umísti je všechny pod svou kartu mocnosti.

Další karty  mají k dispozici pouze Artušovci a Utopisté.
Pokud hraješ za Artušovce, umísti Dvůr krále Artuše lícem nahoru pod kartu moc-
nosti jako další vyloženou kartu.
Pokud hraješ za Utopisty, Brány Šangri-La zasuň pod Vize o Šangri-La a tento 
balíček umísti pod kartu mocnosti jako další vyloženou kartu. Vrchní karta tohoto 
balíčku se nazývá karta putování. 

4.  Umísti kartu   lícem nahoru nad kartu mocnosti.

Pro většinu národů je karta   kartou přerodu. 
Pro Vikingy je kartou zenitu. 
Pro Artušovce je kartou nadiru.
Atlanťané a Utopisté nemají kartu  .

 
5.   Zamíchej všechny karty     do jednoho balíčku a umísti jej lícem dolů kolmo (otočený 

o 90 stupňů) na kartu  . Toto je tvůj balíček národa.

6.   Umísti všechny karty  lícem nahoru nalevo od balíčku národa. Toto je tvůj balíček 
budování.

Pro většinu národů jsou karty  kartami budování.
Pro Artušovce se jedná o karty výprav. Pokud je karta výpravy v balíčku 
budování, je považována za nadcházející výpravu v balíčku výprav.
Atlanťané nemají balíček národa.
Utopisté nemají balíček národa ani žádné karty budování.

7.  Umísti svou stavovou kartu otočenou na stranu s ikonou  nalevo od své karty .

 Pokud hraješ za Atlanťany, tvá stavová karta je od začátku otočená na stranu 
s ikonou .

8.   Přidej všechny karty  ke společným kartám.

Pouze Artušovci, Keltové, Olmékové, Čchinové, Utopisté a Vikingové mají karty .
Všechny karty  jsou kartami . Některé karty  mohou být vyřazeny ze 
hry v kroku 5 při přípravě společné nabídky.

9.   Zamíchej všechny zbývající karty do jednoho balíčku a umísti jej lícem dolů napravo 
od své karty mocnosti. Toto je tvůj dobírací balíček.

10.  Dober si ze svého dobíracího balíčku pět karet, se kterými začneš hru.

Pokud hraješ za Egypťany s kartou mocnosti stranou B nahoru, dober si šest karet.
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společná příprava

 nepokoje 

 1UNR4/12 

Zaplať 1 , NEBO odhoď 2 karty, 
NEBO zaplať 3 . Pokud to uděláš, 
vrať tuto kartu do balíčku nepokojů.

 -2    

 nepokoje 

 1UNR8/12 

Zaplať 1 , NEBO odhoď 2 karty, 
NEBO zaplať 3 . Pokud to uděláš, 
vrať tuto kartu do balíčku nepokojů.

 -2    

 nepokoje 

 1UNR6/12 

Zaplať 1 , NEBO odhoď 2 karty, 
NEBO zaplať 3 . Pokud to uděláš, 
vrať tuto kartu do balíčku nepokojů.

 -2    

King of Kings

1FAM9A/9

When you would gain this card,  
instead resolve it. Then flip this card.  

THIS TRIGGERS GAME END.  
If , gain 6 .  

If , gain 3  and develop for free.

 nepokoje 

 1UNR5/12 

Zaplať 1 , NEBO odhoď 2 karty, 
NEBO zaplať 3 . Pokud to uděláš, 
vrať tuto kartu do balíčku nepokojů.

 -2    

říční niva  

 1REG5/14 

 MŮŽEŠ zařadit kartu ze svého 
odhazovacího balíčku do své historie. 

Vyhosti kartu z nabídky.
MŮŽEŠ zde vytvořit posádku. 

 stálá armáda 

 1UNC1/22 

 Pasivní: Kdykoli zahraje protihráč
kartu , jsi ochráněn před jejím účinkem, 

pokud ti tento protihráč nedá 1 . 

4 1     

 vzdělávání 

 1CIV2/15 

Volná akce. MŮŽEŠ zařadit kartu
z ruky do své historie. MŮŽEŠ zařadit 
kartu ze svého odhazovacího balíčku do 

své historie.

 2    

 oáza 

 1REG7/14 

 Vyhosti kartu z nabídky.
MŮŽEŠ zde vytvořit posádku. 

 1 VB za každé 3 
vyložené ,
s výjimkou .  

 čchinové 

 1TRI5/11 

 Pasivní: Tvůj limit karet v ruce je zvýšen o 1. 
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1.   Umísti všechny žetony , , ,  a  na stůl. Toto je společná zásoba.

2.   Ze společné zásoby obdržíš tyto žetony: 3 , 2 , 1 , 5  a 3 . Umísti své 
žetony  a  na svou stavovou kartu.

Pokud hraješ za Utopisty, obdržíš pouze 3  místo 5. 

3.   Ukazatel nabídky umísti lícem nahoru doprostřed stolu.

4.   Rozděl společné karty podle symbolů: , , , ,  a . Lze je rozlišit také 
podle barvy jejich pruhu.

 
Na některých kartách je uveden jak symbol , tak i symbol . Při přípravě hry 
se takové karty považují za karty .

5.   Odstraň ze hry všechny společné karty, na kterých je uvedeno  
nebo .

6.   Umísti všechny karty  lícem nahoru pod symbol  na ukazateli nabídky. Toto je 
balíček nepokojů.

7.   Umísti kartu  Král králů lícem (tj. stranou A) nahoru nad symbol  na ukazateli 
nabídky.
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8.   Zamíchej zbývající karty  do balíčku, který položíš lícem dolů kolmo na kartu Král 
králů. Toto je balíček věhlasu.

9.   Odstraň dvě vrchní karty z balíčku věhlasu, aniž by ses na ně podíval.

10.   Zamíchej karty . Umísti 6 z nich lícem dolů nad symbol  na ukazateli nabídky. 
Toto je balíček území.

11.   Zamíchej karty . Umísti 6 z nich lícem dolů nad symbol  na ukazateli nabídky. 
Toto je necivilizovaný balíček. 

12.   Zamíchej karty . Umísti 6 z nich lícem dolů nad symbol  na ukazateli nabídky. 
Toto je civilizovaný balíček. 

13.   Zamíchej všechny zbývající karty ,  a  dohromady s kartami  a umísti je 
nad skupinu symbolů     na ukazateli nabídky. Toto je hlavní balíček.

14.   Vrchní kartu z balíčku území, necivilizovaného balíčku a civilizovaného balíčku umísti 
lícem nahoru pod ukazatel nabídky pod balíček, z něhož jsi ji odebral. Dvě vrchní 
karty z hlavního balíčku umísti vedle sebe pod ukazatel nabídky pod hlavní balíček. 
Všechny tyto karty tvoří nabídku.

15.   Pod každou kartu  ,  a  v nabídce zasuň jednu kartu  z balíčku nepokojů.

16.   Umísti žeton  na každou kartu  v nabídce, na které není symbol .

17.   Umísti kartu slunovratu po své pravici mezi oblast svých vyložených karet a oblast 
vyložených karet nepřítele. Jsi začínajícím hráčem. 

 



6

Příprava nepřátelského národa
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 1 VB za 
každý  .

 keltové 

 1CEL1A/28 

Aktivuj, nárokuješ-li si  , nebo když 
učiníš průlom v :

Každý protihráč si vezme . 

barbaři

3

4

2
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 nepokoje 

 1UNR4/12 

Zaplať 1 , NEBO odhoď 2 karty, 
NEBO zaplať 3 . Pokud to uděláš, 
vrať tuto kartu do balíčku nepokojů.

 -2    

 nepokoje 

 1UNR8/12 

Zaplať 1 , NEBO odhoď 2 karty, 
NEBO zaplať 3 . Pokud to uděláš, 
vrať tuto kartu do balíčku nepokojů.

 -2    

 nepokoje 

 1UNR6/12 

Zaplať 1 , NEBO odhoď 2 karty, 
NEBO zaplať 3 . Pokud to uděláš, 
vrať tuto kartu do balíčku nepokojů.

 -2    

 nepokoje 

 1UNR5/12 

Zaplať 1 , NEBO odhoď 2 karty, 
NEBO zaplať 3 . Pokud to uděláš, 
vrať tuto kartu do balíčku nepokojů.

 -2    

říční niva  

 1REG5/14 

 MŮŽEŠ zařadit kartu ze svého 
odhazovacího balíčku do své historie. 

Vyhosti kartu z nabídky.
MŮŽEŠ zde vytvořit posádku. 

 stálá armáda 

 1UNC1/22 

 Pasivní: Kdykoli zahraje protihráč
kartu , jsi ochráněn před jejím účinkem, 

pokud ti tento protihráč nedá 1 . 

4 1     

 vzdělávání 

 1CIV2/15 

Volná akce. MŮŽEŠ zařadit kartu
z ruky do své historie. MŮŽEŠ zařadit 
kartu ze svého odhazovacího balíčku do 

své historie.

 2    

 oáza 

 1REG7/14 

 Vyhosti kartu z nabídky.
MŮŽEŠ zde vytvořit posádku. 

 1 VB za každé 3 
vyložené ,
s výjimkou .  

 čchinové 

 1TRI5/11 

 Pasivní: Tvůj limit karet v ruce je zvýšen o 1. 
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1.  Vyber jeden národ a vezmi všechny karty, které mu náleží. Všechny karty jednoho 
národa mají stejnou barvu levého dolního rohu. Umísti je vedle své oblasti vyložených 
karet. 

2.  Vytvoř balíček dynastie:

     A.  Seřaď karty  podle jejich bodové hodnoty a takto vzniklý balíček umísti na stůl 
lícem dolů tak, aby byla karta s nejvyšší bodovou hodnotou nahoře. Přitom považuj 
všechny karty  za karty s hodnotou 5 vítězných bodů a všechny karty  za 
karty s hodnotou VB odpovídající jejich maximálnímu možnému zisku. Pokud má 
více karet stejnou bodovou hodnotu, urči jejich pořadí náhodně. 

     B. Umísti kartu  lícem nahoru navrch balíčku karet . 

     C. Zamíchej karty    a takto vzniklý balíček polož lícem dolů na kartu .

Pokud hraješ proti Artušovcům, nahraď celý krok 2 následujícím postupem: 
A. Umísti kartu  Grál lícem nahoru.
B. Zamíchej zbývající karty  a umísti je lícem dolů na kartu Grál. Toto jsou 
nadcházející výpravy.
C. Umísti kartu  lícem nahoru vedle nadcházejících výprav.
D. Zamíchej karty    a takto vzniklý balíček polož lícem dolů na kartu . Toto je 
balíček dynastie.
E. Odstraň kartu Dvůr krále Artuše ze hry.

Pokud hraješ proti Atlanťanům, nahraď celý krok 2 následujícím postupem:

A. Odlož stranou všechny karty , které jsou zároveň kartami . Zbývající 
karty  seřaď podle jejich bodové hodnoty a takto vzniklý balíček umísti na stůl 
lícem dolů tak, aby byla karta s nejvyšší bodovou hodnotou nahoře.

Přitom považuj všechny karty  za karty s hodnotou 5 vítězných bodů. Pokud 
má více karet stejnou bodovou hodnotu, urči jejich pořadí náhodně. Poté zamíchej 
dříve odložené karty a umísti je lícem dolů navrch balíčku.

Pokud hraješ proti Utopistům, nevytvářej balíček dynastie. Místo toho umísti kar-
tu Vize o Šangri-La na kartu Brány Šangri-La, obě lícem nahoru. Vrchní karta 
tohoto balíčku je nepřítelovou kartou putování.

Pokud hraješ proti Vikingům, přeskoč krok 2.A. Karta  tudíž bude ležet úplně 
vespod balíčku dynastie.

3.   Umísti žetony pozic 1–5 pod karty v nabídce tak, aby pod sebou každá karta z nabídky 
měla jeden žeton. Žetony umísti ve vzestupném pořadí zleva doprava. Žeton pozice 6 
můžeš vrátit do krabice (více viz str. 11, úroveň obtížnosti Imperátor).

4.   Zamíchej zbývající karty a pod každý žeton umísti vždy jednu kartu otočenou lícem 
dolů. Zbylé karty tvoří nepřítelův dobírací balíček. 

5.   Umísti stavovou kartu stranou  nahoru vedle nepřítelova dobíracího balíčku.

Pokud hraješ proti Atlanťanům, stavová karta nepřítele bude od začátku otočena 
stranou  nahoru. Všimni si, že nepřátelský národ Atlanťanů má místo balíčku 
potopy historii.

6.   Umísti kartu  vedle nepřítelova dobíracího balíčku. Jediným účelem nepřítelovy 
karty mocnosti je uchovávání jeho historie. Všechny symboly a text na nepřítelově 
kartě mocnosti jsou ignorovány.
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 Průběh hry
 
Hra se odehrává v sérii kol. V každém kole nejdříve odehraješ svůj tah ty a poté jej ode-
hraje nepřítel. Tím kolo končí a pouze ty vyhodnotíš účinky slunovratu (nepřítel slunovrat 
nevyhodnocuje). 

Tah nepřítele
Nejprve hoď kostkou a odlož stranou kartu (stále otočenou lícem dolů) z pozice označené 
žetonem s číslem odpovídajícím hozené hodnotě. Na tuto kartu polož kostku. Pokud hoze-
ná hodnota neodpovídá žádné dostupné pozici, neodkládej stranou žádnou kartu.

Poté vyhodnoť zbývající lícem dolů otočené karty nepřítele vzestupně počínaje pozicí ozna-
čenou nejnižším číslem.

vyhodnocení karet nepřítele
Pro vyhodnocení nejprve otoč kartu lícem nahoru a porovnej ji s přehledovou tabulkou 
příslušného národa (viz str. 13–22). Použij tabulku, jejíž ikona (  nebo ) se shoduje 
s ikonou na stavové kartě nepřítele. Nevyhodnocuj žádný text uvedený na kartě.

Při vyhodnocování karty podle tabulky použij první akci shora, která se s touto kartou 
shoduje v názvu, ikoně nebo symbolu. Akcí je myšlen obsah celého příslušného řádku 
tabulky.

Jakákoli část textu psaná tučně se týká tebe, vše ostatní odkazuje na nepřítele.

Pokud nelze provést žádnou část vybrané akce, najdi místo ní první další akci vyhovu-
jící výše uvedenému pravidlu.

Pokud je možné vyhodnotit celou akci nebo její část, proveď ji v nejvyšší možné míře.

Poté, pokud akce neříká něco jiného, odhoď kartu do nepřítelova odhazovacího balíčku.
Pro každou kartu vyhodnocuješ vždy jen jednu akci, přestože jí jich může v tabul-
ce odpovídat více. Karta  se nevyhodnocuje podle přehledové karty národa, při 
jejím odhalení ji namísto vyhodnocení vrať do balíčku nepokojů. 
Všechny výskyty slovního spojení „tato karta“ v tabulce odkazují na vyhodnocovanou kar-
tu, nikdy ne na karty akcí získané.

Nepřítel nikdy nenahrazuje žetony  a  pomocí žetonů .

nepřítelův úklid
Jakmile jsou vyhodnoceny karty ze všech pozic, umísti  na kartu v nabídce, nacházející 
se nad pozicí odpovídající hozené hodnotě. Pokud jsou nepřítelem Kartaginci, umisťuj mís-
to toho 2 . Pokud jsou nepřítelem Čchinové, umisťuj místo toho . Pokud jsi na kostce 
hodil „6“, neumisťuj žádný žeton.

Pokud jsi na začátku nepřítelova tahu odložil kartu stranou, umísti ji (stále lícem dolů) na 
pozici 1.

Poté doplň všechny zbylé pozice kartami z nepřítelova dobíracího balíčku.

Pokud je nepřítelův dobírací balíček prázdný a přitom nejsou doplněné všechny pozice, 
přesuň vrchní kartu z balíčku dynastie do nepřítelova odhazovacího balíčku, zamíchej ten-
to balíček a vytvoř z něj nový nepřítelův dobírací balíček. Poté doplň karty na zbývající 
pozice jako obvykle.

Pokud je do nepřítelova odhazovacího balíčku přidána karta , stav nepřítele se změní 
v říši. Otoč jeho stavovou kartu na stranu s ikonou . Od této chvíle používej při vyhodno-
cování karet zahraných nepřítelem akce z přehledové tabulky s ikonou .

Pokud jsou nepřítelem Utopisté a nelze doplnit karty na všechny pozice, protože 
je nepřátelský dobírací balíček prázdný, vyhodnoť účinek karty putování podle 
přehledové tabulky. Poté zamíchej nepřítelův odhazovací balíček, čímž vznikne 
jeho nový dobírací balíček, a pokračuj v doplňování karet. 
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změny ve hře
 
V platnosti zůstávají všechna pravidla pro vyhodnocení tahu, karet a konce kola uvedená 
v základních pravidlech hry s výjimkou změn uvedených v této kapitole. 

změny účinků karet
V situaci, kdy si má nepřítel dobrat kartu, vezmi vrchní kartu z nepřítelova dobíracího 
balíčku (pokud je to možné) a odhoď ji na jeho odhazovací balíček.
Nepřítel ignoruje veškeré účinky, které by ho přiměly odhodit kartu. 
Nepřítel ignoruje účinky tvých karet, které umožňují protihráči vrátit .
Jakákoli akce, při které tě nepřítel okrade, přinutí tě odhodit kartu nebo opustit či odvolat 
vyložená , je považována za  bez ohledu na další ikony, které jsou na kartě uvedené. 
Pokud máš schopnost, která tě ochrání před účinkem  nebo ti jej umožňuje ignorovat, 
můžeš ji k zabránění negativního účinku použít.

změny klíčových slov 

opusŤ 
Pokud nepřítel opouští kartu , přesuň jednu z jeho vyložených karet  do jeho odha-
zovacího balíčku. Pokud má nepřítel vyložených více karet , opustí tu z nich, která byla 
vyložena jako poslední.

nárokuj si a Učiň průlom

Pokud si nepřítel nárokuje kartu nebo učiní průlom k získání karty, vždy si vybere z nabídky 
takovou kartu, která mu přinese co nejvíce bodů. V případě shody si vybere kartu, na které 
se nachází nejvíce žetonů ( ,  a/nebo ). Pokud stále panuje shoda, vybere si kartu na 
nejnižší pozici. Pro účel výběru považuj všechny karty  za karty s hodnotou 5 vítězných 
bodů a všechny karty  za karty s hodnotou VB odpovídající jejich maximálnímu možnému 
zisku. Každý žeton  umístěný na kartě přidává pro účely výběru pomyslný 1 vítězný bod k 
bodové hodnotě karty.

Pokud má nepřítel učinit průlom a v nabídce se nenachází žádná vhodná karta, vezme si 
vrchní kartu z příslušného balíčku. Pokud učiní průlom v  nebo v symbolu, jehož pří-
slušný balíček je prázdný, jako obvykle postupně odhaluj karty z hlavního balíčku. Poté jej 
nezapomeň zamíchat. 

Pokud nepřítel získá karty, umísti je navrch jeho dobíracího balíčku v pořadí, v jakém 
je získal. Pokud si nepřítel nárokuje kartu a vezme si spolu s ní kartu , získá nejprve 
nárokovanou kartu a až poté kartu .

vyhosti
Pokud nepřítel vyhošťuje kartu z nabídky, vyhostí kartu na pozici označené nejnižším čís-
lem.
Nepřítel nikdy nevyhošťuje kartu, na které se nachází alespoň jeden žeton. Pokud se na 
každé kartě v nabídce nachází alespoň jeden žeton, nevyhostí nepřítel žádnou kartu.

odvolej
Pokud nepřítel odvolává kartu , přesuň jednu z jeho vyložených karet  do jeho dobí-
racího balíčku. Pokud má nepřítel vyložených více karet , odvolá tu z nich, která byla 
vyložena jako poslední.

vraŤ 
Pokud nepřítel vrací kartu , umísti ji do balíčku nepokojů.
Pokud nepřítel vrací jakoukoli jinou kartu, umísti ji navrch jeho dobíracího balíčku.
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změny některých karet

král králů
Pokud by měl nepřítel získat kartu Král králů a jeho stavová karta se nachází na straně 
s ikonou , získá místo toho nepřítel 6 . Pokud se stavová karta nepřítele nachází na 
straně s ikonou , získá nepřítel 3  a přesune vrchní kartu z balíčku dynastie navrch 
svého dobíracího balíčku. Tím je spuštěn konec hry.

konec hry
Hra končí buď bodováním, nebo kolapsem.
Proces bodování je spuštěn splněním alespoň jedné z následujících podmínek:
 1. Balíček dynastie nepřítele je prázdný.
 2. Hlavní balíček je prázdný. 
 3.  Vybuduješ poslední kartu ze svého balíčku budování.
  Odebrání poslední karty  z balíčku výprav Artušovců se nepočítá jako splnění této 

podmínky.
 4. Karta  Král králů je otočena lícem dolů.
 5. Za Vikingy přesuneš kartu  Harald Hardrada do svého odhazovacího balíčku.
 6. Za Artušovce zahraješ kartu  Grál.
 7.  Za Utopisty vlastníš alespoň 24 žetonů  a při slunovratu se spustí účinek tvé karty 

putování Šangri-La.

Kolaps nastane v okamžiku, kdy dojdou karty v balíčku nepokojů.

kolaps
Pokud hra skončila kolapsem, prohrál jsi – a to i v případě, že má nepřítel více karet  
než ty.

bodování
Pokud byl spuštěn proces bodování, dokonči aktuální kolo obvyklým způsobem. Poté ode-
hraj poslední kolo včetně vyhodnocení slunovratu na jeho konci.

Spočítej si vítězné body stejně jako při hře více hráčů.

Poté spočítej vítězné body nepříteli:

• Každý žeton  přináší nepříteli 1 vítězný bod.

• Každých 10  a  v libovolné kombinaci přináší nepříteli 1 vítězný bod.

•  Při bodování se nepříteli počítají všechny karty v jeho ruce (tj. umístěné pod žetony po-
zic), dobíracím balíčku, odhazovacím balíčku, historii a vyložené karty. Karty v balíčku 
dynastie se do bodování nepočítají.

•  Karta s  nebo  přináší/odečítá nepříteli tolik vítězných bodů, kolik je na ní uve-
deno.

•  Karta s  přináší nepříteli hodnotu VB odpovídající jejímu maximálnímu možnému 
zisku.

•   Karta s  přináší nepříteli 5 vítězných bodů.

Pokud jsi získal více bodů než nepřítel, zvítězil jsi.
V opačném případě zvítězil nepřítel.
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 úrovně obtížnosti

Proti každému nepříteli je možné hrát na pěti různých úrovních obtížnosti uvedených níže 
v pořadí od nejsnadnější po nejsložitější. Každá úroveň obtížnosti mění některá pravidla 
uvedená v této příručce. První hru doporučujeme hrát proti nepříteli na úrovni Náčelník. 

náčelník
Při přípravě hry polož na pozici 5 nepoužívaný žeton , který nahrazuje kartu. Tato 
pozice je pro účely doplňování karet z nepřítelova dobíracího balíčku považována za ob-
sazenou.

Na úrovni Náčelník provede nepřítel v každém tahu 3 nebo 4 akce.

kníže
Stejná příprava hry jako pro úroveň Náčelník, avšak na konci nepřítelova tahu, po dopl-
nění prázdných pozic, přesuň vrchní kartu z nepřítelova dobíracího balíčku do jeho odha-
zovacího balíčku.

Na úrovni Kníže provede nepřítel v každém tahu 3 nebo 4 akce.

vévoda
Žádná změna oproti běžným pravidlům.

Na úrovni Vévoda provede nepřítel v každém tahu 4 nebo 5 akcí.

král
Stejná pravidla jako pro úroveň Vévoda, avšak při přípravě hry obdrží nepřítel 3 , 2  
a 1 . Při bodování získá nepřítel 1 vítězný bod za každých 5 (namísto obvyklých 10)  
a  v jejich libovolné kombinaci.

Na úrovni Král provede nepřítel v každém tahu 4 nebo 5 akcí. 

Imperátor
Stejná pravidla jako pro úroveň Král, avšak při přípravě hry umísti napravo od žetonu 
pozice s číslem 5 žeton s číslem 6. Při přípravě hry a v průběhu nepřítelova tahu umísti 
pod tento žeton lícem dolů otočenou kartu. Pokud je na začátku nepřítelova tahu výsledek 
hodu „6“, odlož stranou kartu na pozici 6 jako obvykle, ale na žádnou z karet v nabídce 
neumisťuj žeton na konci nepřítelova tahu.

Na úrovni Imperátor provede nepřítel v každém tahu 5 akcí. 
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kampaň
 
Kampaňový režim ti umožnuje hrát provázanou řadu sólových partií proti nepřátelským 
národům, jejichž úroveň obtížnosti se postupně zvyšuje. Cílem kampaně je dosáhnout pěti 
vítězství dříve, než utržíš čtyři prohry.

Na začátku kampaně si vybereš národ, za který budeš v celém jejím průběhu hrát, a napí-
šeš své jméno a jméno svého národa na záznamový list kampaně (viz str. 23).

První hru odehraj proti nepříteli na úrovni Náčelník. V průběhu kampaně můžeš hrát pro-
ti stejnému národu vícekrát, dokud jej neporazíš. Nemůžeš se však znovu postavit národu, 
nad kterým jsi v průběhu kampaně již zvítězil.

Pokud prohraješ hru v kampani
Zapiš datum a své vítězné body na záznamový list a zvyš počet prohraných her o 1.

Pokud počet tvých porážek dosáhne 4, kampaň okamžitě končí tvým neúspěchem.

Na začátku následující partie v kampani obdržíš dvojnásobné množství žetonů než obvykle  
(6 , 4  a 2 ). Pokud prohraješ i tuto partii, tento bonus se již nijak nenavyšuje.

Pokud vyhraješ hru v kampani
Zapiš datum a své vítězné body na záznamový list a poté si vyber jednu z následujících 
možností:
1.  Vezmi ze své ruky, dobíracího balíčku, odhazovacího balíčku nebo historie (nebo balíčku 

potopy) jednu kartu, která není  a kterou jsi získal během hry ze společného balíčku. 
Zapiš název této karty do záznamového listu a na zbytek kampaně si ji přidej do svého 
balíčku.

NEBO
2.  Vyber si jednu kartu ze svého počátečního balíčku, zapiš název této karty do záznamo-

vého listu v závorkách a vrať ji do krabice. Tato karta se po zbytek kampaně nevrátí do 
hry.

Nezávisle na volbě provedené výše odehraj svoji příští hru v kampani proti nepříteli, jehož 
úroveň je o 1 vyšší než v právě odehrané hře.

Pokud porazíš nepřítele na úrovni Imperátora (tvé páté vítězství), zvítězil jsi v celé 
kampani.

 
kampaň na úrovni hegemona
Pokud pravidelně vítězíš v kampaních a přál by sis náročnější podobu hry, vyzkou-
šej režim Hegemona. Namísto hry proti nepříteli, jehož úroveň se s každým tvým 
vítězstvím zvyšuje, je v tomto režimu nutné vyhrát 5 her proti nepříteli, který je 
po celou dobu kampaně na úrovni Hegemona.

Úroveň Hegemona má stejná pravidla jako úroveň Imperátora, avšak pokaždé, 
když nepřítel vrací , získá také . Navíc po každé hře, ve které zvítězíš, po 
zbytek kampaně odlož stranou kartu  ze společného balíčku.

Pokud pětkrát porazíš nepřítele na úrovni Hegemona, vyhraješ tzv. 
velkou kampaň.

Pokud prohraješ, vrať do balíčku nepokojů odloženou kartu , pokud je to možné, 
a poté následuj pokyny pro prohru.

Tato úroveň obtížnosti byla považována za příliš obtížnou na to, aby byla součástí 
standardních pravidel.
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tabulky národů

karta/Ikona účinek

Získají 1 . 

Twrch Trwyth Vyhostí další nadcházející , pokud to není Grál. Pokud je to možné, zařadí 

 ze svého odhazovacího balíčku do své historie, jinak vyhostí tuto kartu.

Vyhostí kartu z nabídky. Vyloží toto . 

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku, pokud je to možné. Vrátí  
ze svého odhazovacího balíčku, pokud je to možné, jinak získají 1 . 

Pokud je to možné, opustí  a za to si nárokují . Jinak učiní průlom v .

Pokud je to možné, zařadí  ze svého odhazovacího balíčku do své historie 
a za to získají vrchní nadcházející výpravu. Jinak zařadí tuto kartu do své 
historie a přesunou vrchní kartu z balíčku dynastie do svého odhazovacího 
balíčku. Vezmou si . Vezmi si .

Získají 1 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Pokud je to možné, zařadí  ze svého odhazovacího balíčku do své historie 
a za to získají vrchní kartu . Jinak zařadí tuto kartu do své historie, získají 
1  a přesunou vrchní kartu z balíčku dynastie do svého odhazovacího 
balíčku.

 Učiní průlom v . Zařadí tuto kartu do své historie. Získej 1 . 

Ostatní Nárokují si  /  /  / . Zařadí tuto kartu do své historie. 

A
r
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karta/Ikona účinek

Pokud je to možné, ukradnou 2 . Pokud je to možné, utratí 1  a za to si 
nárokují  nebo . Odhoď kartu.

Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku. 
Nárokují si  /  /  / . Zařadí tuto kartu do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . Jinak odhodí 
vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku a ukradnou 2 .

Pokud je to možné, utratí 3  a za to si nárokují . Vyloží toto . Vyhostí 
kartu z nabídky.

Přesunou vrchní kartu z balíčku dynastie do svého odhazovacího balíčku. 
Pokud je to možné, umístí  ze svého odhazovacího balíčku mezi své 
vyložené karty. Zařadí tuto kartu do své historie.

Pokud je to možné, utratí 3  a za to si nárokují . Jinak odhodí vrchní 
2 karty ze svého dobíracího balíčku a získají 1  a 1 .

Získají 1 . Přesunou vrchní kartu z balíčku dynastie do svého odhazovacího 
balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Ostatní

Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku. Jinak si, pokud je 
to možné, nárokují vyhoštěné . Jinak, pokud je to možné, opustí  
a za to přesunou vrchní kartu z balíčku dynastie do svého odhazovacího 
balíčku. Jinak získají vrchní kartu  a zařadí tuto kartu do své historie.

v
ik

in
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o
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é
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karta/Ikona účinek

Získají 1  a 1 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a získají vrchní kartu . Jinak učiní průlom v .

Pokud je to možné, utratí 3  a za to učiní průlom v . Jinak, pokud je to možné, 
utratí 2  a za to si nárokují  nebo . Jinak získají 1  a 1  a zařadí tuto 
kartu do své historie. 

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Vyloží toto . Vyhostí kartu 
z nabídky.

Získají 1  a 2 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Blahobyt Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Získají 1  a 1  za každé své 
vyložené . MŮŽEŠ si dobrat kartu.

Odhodí vrchní 3 karty ze svého dobíracího balíčku.

Ostatní
Pokud je to možné, utratí veškeré  a za to získají stejné množství . Jinak si, 
pokud je to možné, nárokují . Jinak odhodí vrchní 2 karty ze svého dobíracího 
balíčku.

karta/Ikona účinek

Získají 1 . Odhodí kartu ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své 
historie.

Zařadí tuto kartu do své historie.

Učiní průlom v . Zařadí tuto kartu do své historie. Opusť . MŮŽEŠ si dobrat 
kartu.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . Jinak učiní 
průlom v  a ty odhoď 2 karty.

Pokud je to možné, nárokují si  nebo . Jinak získají 1  a ty si vezmi .

Získají 1 . Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Získají 2 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Ostatní
Zařadí tuto kartu do své historie. Pokud je to možné, utratí 2  nebo 2  a za to 
získají 1 . Vezmi si . 
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karta/Ikona účinek

Ukradnou 1  a 1 .

Utratí veškeré  a za to získají stejné množství . Zařadí tuto kartu do své 
historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . Jinak odhodí vrchní 
kartu z balíčku dynastie a ty si vezmi .

Dobývání Pokud je to možné, utratí 3  a za to učiní průlom v . Jinak si, pokud je to 
možné, nárokují . Jinak si vezmi .

Pokud je to možné, nárokují si . Jinak získají 1 , zařadí tuto kartu do své 
historie a ty si vezmi .

Učiní průlom v . Zařadí tuto kartu do své historie.

Získají 1  a 1 . Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Zařadí tuto kartu do své historie. Vezmi si . 

Odhodí vrchní 4 karty ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Ostatní Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku. Získají 1 . Odhodí 
vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku.
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Pokud jsou nepřítelem Kartaginci, umisťuj při nepřítelově úklidu 2  namísto 1 .
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karta/Ikona účinek

Zařadí tuto kartu do své historie. Vezmi si . 

Utratí veškeré  a za to získají stejné množství . Odhodí vrchní 2 karty ze 
svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . Jinak získají 2 .

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Pokud je to možné, nárokují si  nebo . Vezmi si .

Nárokují si  /  /  / . Vezmi si 2 .

Získají 2 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Ostatní Zařadí tuto kartu do své historie. Vezmi si .

karta/Ikona účinek

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . Jinak si, pokud je to 
možné, nárokují .

Pokud je to možné, utratí 2  a za to si nárokují . Jinak, pokud je to možné, 
utratí 2  a za to si nárokují  nebo . Jinak odhodí vrchní kartu ze svého 
dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Získají 1 . Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Získají 1 . Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do 
své historie.

Blahobyt Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Získají 1  a 1  za každé své 
vyložené . MŮŽEŠ si dobrat kartu.

Ostatní Pokud je to možné, opustí  a za to si nárokují  nebo . Jinak odhodí vrchní 
2 karty ze svého dobíracího balíčku a získají 2 . Zařadí tuto kartu do své historie.

karta/Ikona účinek

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Vrátí  ze svého odhazovacího 
balíčku, pokud je to možné. Zařadí tuto kartu do své historie.

Získají 1 . Utratí veškeré  a za to získají stejné množství . Zařadí tuto kartu 
do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . Jinak odhoď kartu.

Získají 1 . Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Pokud je to možné, nárokují si . Jinak utratí veškeré , za to získají stejné 
množství  a zařadí tuto kartu do své historie.

Pokud je to možné, nárokují si  nebo . Jinak získají 2 . Odhoď kartu 

a vezmi si .

Ostatní Odhodí vrchní 2 karty ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.
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karta/Ikona účinek

Odhodí vrchní 2 karty ze svého dobíracího balíčku. Ukradnou 2 . Získej 1 .

Odhodí vrchní 3 karty ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . Jinak učiní 
průlom v .

Pokrok Pokud je to možné, utratí 1  a za to učiní průlom v  . Jinak si, pokud je to 
možné, nárokují .

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Získají 1 . Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Získají 1  a 1 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Ostatní
Pokud je to možné, utratí 2  a za to učiní průlom v . Jinak, pokud je to 
možné, utratí 2  a za to učiní průlom v . Jinak odhodí vrchní 2 karty ze svého 
dobíracího balíčku a zařadí tuto kartu do své historie.

karta/Ikona účinek

Nárokují si  /  /  / . Odvolej .

Odhodí vrchní 2 karty ze svého dobíracího balíčku. Získají 2 . Zařadí tuto kartu do 
své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . Jinak získají 2 .

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Vyloží toto . Vyhostí kartu 
z nabídky.

Zařadí tuto kartu do své historie.

Pokud je to možné, nárokují si  nebo . 

Ostatní
Pokud je to možné, utratí 3  a za to si nárokují . Jinak, pokud je to možné, 
utratí 2  a za to si nárokují . Jinak, pokud je to možné, vrátí  ze svého 
odhazovacího balíčku. Jinak získají 1  a zařadí tuto kartu do své historie.
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karta/Ikona účinek

Zařadí tuto kartu do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . 
Jinak učiní průlom v .

Pokud je to možné, utratí 3 , za to učiní průlom v  a zařadí tuto kartu do své 
historie. Jinak, pokud je to možné, utratí 3 , za to si nárokují  nebo  
a zařadí tuto kartu do své historie. Jinak učiní průlom v . 

Získají 1 . Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Získají 1 .

Blahobyt Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Získají 1  a 1  za každé své 
vyložené . MŮŽEŠ si dobrat kartu.

Ukradnou 2 . Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku.

Ostatní Získají 1  za každé své vyložené . Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího 
balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.
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karta/Ikona účinek

Získají 1  za každé své vyložené . Zařadí tuto kartu do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . Jinak si, pokud je to 
možné, nárokují vyhoštěné . Jinak získají 1 .

Zařadí tuto kartu do své historie.

Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Pokud je to možné, umístí  ze svého odhazovacího balíčku mezi vyložené karty. 
Zařadí tuto kartu do své historie.

Pokud je to možné, utratí 2  a za to si nárokují  /  /  / . Jinak umístí 
vrchní kartu z balíčku dynastie do svého odhazovacího balíčku a zařadí tuto kartu do 
své historie.

Ostatní Získají 1  za každé své vyložené . Zařadí tuto kartu do své historie.

karta/Ikona účinek

Pokrok Pokud je to možné, utratí 1  a za to si nárokují . Jinak si, pokud je to možné, 
nárokují .

Blahobyt Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Získají 1  za každé své 
vyložené . MŮŽEŠ si dobrat kartu. 

Učiní průlom v . Odvolej .

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Vyloží toto . Vyhostí kartu 
z nabídky.

Získají 1 . Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do 
své historie.

Získají 1 .

Ostatní
Pokud je to možné, nárokují si . Pokud je to možné, vrátí  ze svého 
odhazovacího balíčku navrch svého dobíracího balíčku. Vrchní kartu z balíčku 
dynastie přesunou do svého odhazovacího balíčku a tuto kartu zařadí do své historie.

karta/Ikona účinek

Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku navrch svého dobíracího 
balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku navrch svého dobíracího 
balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . Jinak získají 1 .

Učiní průlom v . Zařadí tuto kartu do své historie. Odvolej .

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Vyloží toto . Vyhostí kartu 
z nabídky.

Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku. Jinak získají 1 . 
Zařadí tuto kartu do své historie.

Získají 1 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku. Jinak získají 1   
a zařadí tuto kartu do své historie.

Ostatní Získají 1 .
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karta/Ikona účinek

Získají 1 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . 
Jinak učiní průlom v .

Pokrok Pokud je to možné, utratí 1  a za to si nárokují . Jinak si, pokud je to možné, 
nárokují .

Dobývání Pokud je to možné, utratí 1  a za to si nárokují . Jinak si, pokud je to možné, 
nárokují .

Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Získají 1 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Získají 1 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Ostatní Pokud je to možné, utratí 1  a za to si nárokují . Jinak získají 1  a zařadí 
tuto kartu do své historie.

karta/Ikona účinek

Nárokují si  /  /  / . Opusť .

Získají 1 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 2  a za to získají vrchní kartu . Jinak získají 2 .

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Získají 1  za každé své vyložené . Zařadí tuto kartu do své historie. 
Získej 2 .

Ostatní Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku. Jinak odhodí vrchní 
kartu ze svého dobíracího balíčku a zařadí tuto kartu do své historie.
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karta/Ikona účinek

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. 

Získají 1 . Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Pokud je to možné, zařadí  ze svého odhazovacího balíčku do své historie 
a za to si nárokují  /  /  / . Jinak získají 1  a zařadí tuto kartu do své 
historie.

Kakao Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku. Získají 1 . 
MŮŽEŠ vrátit  .

Ostatní Přesunou vrchní kartu z balíčku dynastie do svého odhazovacího balíčku.
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karta/Ikona účinek

Zařadí tuto kartu do své historie. Pokud je to možné, zařadí  ze svého 
odhazovacího balíčku do své historie a za to si nárokují  /  /  / . Jinak, 
pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku.

Rituální oběť Pokud je to možné, zařadí  ze svého odhazovacího balíčku do své historie a za to 
získají vrchní . Jinak odhodí vrchní 2 karty ze svého dobíracího balíčku. 

Získají 1 . Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Pokud je to možné, vrátí  
ze svého odhazovacího balíčku. Vezmi si .

Kakao Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku. Získají 1 . 
MŮŽEŠ vrátit .

Nárokují si  /  /  / . Zařadí tuto kartu do své historie.

Získají 1 . Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. 

Získají 1 . Pokud je to možné, nárokují si . Pokud je to možné, přesunou  
ze svého odhazovacího balíčku navrch svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do 
své historie.

Ostatní Získají 1 . Zařadí tuto kartu do své historie.
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karta/Ikona účinek

Odhodí vrchní 3 karty ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . 
Jinak učiní průlom v .

Získají 2  a 2 . Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto 
kartu do své historie.

Pokud je to možné, utratí 3 , za to učiní průlom v  a zařadí tuto kartu do své 
historie. Jinak, pokud je to možné, utratí 2  a za to si nárokují  nebo . Jinak 
získají 1  a 1  a umístí tuto kartu navrch svého dobíracího balíčku.

Získají 1 . Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Pokud je to možné, nárokují si . Zařadí tuto kartu do své historie.

Blahobyt Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Získají 1  a 1  za každé své 
vyložené . MŮŽEŠ si dobrat kartu.

Ostatní Pokud je to možné, nárokují si . Jinak si, pokud je to možné, nárokují . Jinak 
zařadí tuto kartu do své historie.

karta/Ikona účinek

Za utracené 3  získají 1 , což zopakují tolikrát, kolikrát mohou. Zařadí tuto 
kartu do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . Jinak přesunou 
vrchní kartu z balíčku dynastie do svého odhazovacího balíčku.

Zařadí tuto kartu do své historie.

Získají 2 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Učiní průlom v . Získej 2  a vezmi si .

Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Zařadí tuto kartu do své historie.

Nárokují si  /  /  / . Zařadí tuto kartu do své historie.

Ostatní Pokud je to možné, nárokují si . Jinak získají 1 .
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karta/Ikona účinek

Utratí veškeré  a za to získají stejné množství . Odhodí vrchní kartu ze svého 
dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Zařadí tuto kartu do své historie. Umístí 1  na kartu v nabídce na pozici, kterou 
určil hod kostkou na začátku tahu nepřítele.

Pokud je to možné, nárokují si . Pokud máš alespoň 1 vyložené , odvolej  
a nepřítel opustí , pokud je to možné. 

Sláva Pokud je to možné, opustí 2  a za to získají vrchní kartu . Jinak, pokud je to 
možné, odhodí vrchní kartu z balíčku dynastie. Jinak získají 2 .

Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky. Umístí 1  na kartu v nabídce na pozici, 
kterou určil hod kostkou na začátku tahu nepřítele.

Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku. Pokud je to možné, 
nárokují si kartu, na které leží 1 nebo více žetonů . Zařadí tuto kartu do své historie. 

Pokud je to možné, utratí 1  a za to odhodí vrchní kartu z balíčku dynastie. 
Získají 1  a zařadí tuto kartu do své historie. 

Ostatní Nárokují si  /  /  / . Pokud je to možné, utratí 1  a za to získají 1 . 
Zařadí tuto kartu do své historie.
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karta/Ikona účinek

Odvolej  a vezmi si .

Utratí veškeré  a za to získají stejné množství . Zařadí tuto kartu do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . Jinak získají 1  
a ty odvolej .

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Získají 1 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Pokrok Pokud je to možné, utratí 5  a za to učiní průlom v . Jinak si, pokud je to 
možné, nárokují . Jinak získají 1 .

Blahobyt Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Získají 1  a 1  za každé své 
vyložené . MŮŽEŠ si dobrat kartu.

Pokud je to možné, utratí 3  a za to učiní průlom v . Jinak si, pokud je to 
možné, nárokují . Jinak získají 1 .

Odhodí vrchní 2 karty ze svého dobíracího balíčku. Získají 1 . Zařadí tuto kartu do 
své historie.

Ostatní Získají 2 .
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Pokud jsou nepřítelem Čchinové, umisťuj při nepřítelově úklidu 1  namísto 1 .

karta/Ikona účinek

Získají 1  a 1 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 2   a za to získají vrchní kartu . Jinak učiní průlom v .

Pokud je to možné, nárokují si . Pokud máš alespoň 1 vyložené , 

odvolej  a nepřítel opustí , pokud je to možné. 

Pokud je to možné, utratí 3  a za to učiní průlom v . Jinak, pokud je to možné, 
utratí 1  a za to si nárokují  nebo . Jinak získají 1  a 1 . Zařadí tuto 
kartu do své historie.

Získají 1 . Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky. Odhodí vrchní kartu 
ze svého dobíracího balíčku.

Umístí 1  na kartu v nabídce na pozici, kterou určil hod kostkou na začátku tahu 
nepřítele. Nárokují si kartu, na které leží 1 nebo více žetonů . Zařadí tuto kartu do 
své historie. MŮŽEŠ si dobrat kartu.

Ostatní Získají 1  a 1  za každé své vyložené . Pokud je to možné, vrátí  
ze svého odhazovacího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.
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karta/Ikona účinek

Odhodí vrchní 2 karty ze svého dobíracího balíčku. Odvolej . Pokud jsi , 
ukradnou 1 .

Dobývání Pokud je to možné, utratí 4  a za to učiní průlom v . Jinak si, pokud je to 
možné, nárokují . Jinak získají 1 . 

Pokrok Pokud je to možné, utratí 4  a za to učiní průlom v . Jinak si, pokud je to 
možné, nárokují . Jinak získají 1 . 

Získají 1 . Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Odhodí vrchní 2 karty ze svého dobíracího balíčku. Získají 2 . Zařadí tuto kartu do 
své historie.

Pokud mají 1 nebo více vyložených , získají 1  za každé své vyložené . 
Jinak učiní průlom v . 

Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku. Jinak učiní průlom 
v  a zařadí tuto kartu do své historie.

Ostatní Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku. Jinak si, pokud je to 
možné, nárokují . Jinak zařadí tuto kartu do své historie.

karta/Ikona účinek

Získají 1  za každé své vyložené . Zařadí tuto kartu do své historie.

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . Jinak umístí vrchní 
kartu z balíčku dynastie do svého odhazovacího balíčku. 

Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku. Zařadí tuto kartu do své 
historie.

Získají 1 . Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Pokud je to možné, utratí 5  a za to učiní průlom v . Jinak odhodí vrchní kartu 
ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Získají 2 . Odhoď kartu.

Získají 1 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Ostatní Pokud je to možné, utratí 3 , za to učiní průlom v  a zařadí tuto kartu do své 
historie. Jinak získají 1 , a pokud je to možné, nárokují si . 
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karta/Ikona účinek

Zařadí tuto kartu do své historie.

Utratí veškeré  a za to získají stejné množství . Zařadí tuto kartu do své historie.

Odhoď kartu a opusť .

Sláva Pokud je to možné, opustí 3  a za to získají vrchní kartu . Jinak odhoď 2 karty.

Blahobyt Získají 1  a 1  za každé své vyložené . MŮŽEŠ si dobrat kartu.

Získají 1 . Vyloží toto . Vyhostí kartu z nabídky.

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Odhodí vrchní 2 karty ze svého dobíracího balíčku. Zařadí tuto kartu do své historie.

Učiní průlom v . Zařadí tuto kartu do své historie.

Ostatní Pokud je to možné, utratí 3  a za to získají 1 . Získají 1 . Zařadí tuto kartu 
do své historie.



karta/Ikona účinek

Vize o Šangri-La
Pokud mají  > 5, utratí veškeré , otočí tuto kartu, a pokud je to 
možné, nárokují si . Jinak po zamíchání svého dobíracího balíčku 
umístí  do svého odhazovacího balíčku.

Stezka do Šangri-La
Pokud mají  > 5, utratí veškeré , nahradí tuto kartu kartou Brány 
Šangri-La a vezmou si vrchní kartu . Jinak po zamíchání svého 
dobíracího balíčku umístí  do svého odhazovacího balíčku. 

Brány Šangri-La
Pokud mají  > 5, utratí veškeré , otočí tuto kartu a vezmou si 
vrchní kartu . Jinak získají 1  a po zamíchání svého dobíracího 
balíčku umístí  do svého odhazovacího balíčku.

Šangri-La
Pokud mají  > 24, vezmou si vrchní kartu  a TÍM JE SPUŠTĚN 
KONEC HRY. Jinak získají 2 , po zamíchání svého dobíracího balíčku 
umístí  do svého odhazovacího balíčku a ty získej 1 . 
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karta/Ikona účinek

Získají 2  a 2 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Odhodí vrchní 2 karty ze svého dobíracího balíčku. Získají 1 . MŮŽEŠ si 
dobrat kartu.

Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku. Jinak odhodí vrchní 
kartu ze svého dobíracího balíčku, získají 1  a zařadí tuto kartu do své historie.

Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku. Jinak odhodí vrchní 
kartu ze svého dobíracího balíčku, získají 2  a zařadí tuto kartu do své historie.

Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku. Vyhostí kartu 
z nabídky. Zařadí tuto kartu do své historie.

Pokud ve svém odhazovacím balíčku nemají žádný  a pokud je to možné, 
nárokují si  nebo  a zařadí tuto kartu do své historie. Jinak, pokud je to 
možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku navrch svého dobíracího balíčku 
a za to získají 1  a 1  a poté, pokud je to možné, zařadí  ze svého 
odhazovacího balíčku do své historie, aby si nárokovali  /  /  / . 

Charita Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Získají 1 . Získej 2 .

Meditace Pokud je to možné, vrátí  ze svého odhazovacího balíčku navrch svého 
dobíracího balíčku. Učiní průlom v . MŮŽEŠ si dobrat kartu. 

Ostatní Nárokují si  /  /  / . Získají 1 . Zařadí tuto kartu do své historie. 
MŮŽEŠ vrátit .
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Kdykoli je nepřítelův dobírací balíček prázdný a máš doplnit karty na očíslované 
pozice, nejprve vyhodnoť účinek karty putování podle následující tabulky.

karta/Ikona účinek

Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku. Vrátí  ze svého odhazovacího 
balíčku, pokud je to možné. Zařadí tuto kartu do své historie.

Získají 1 . Zařadí tuto kartu do své historie.

Mýty a legendy Pokud je to možné, zařadí 1 své vyložené  do své historie a za to získají vrchní 
kartu . Jinak ukradnou 1 .

Vyhostí kartu z nabídky. Vyloží toto . 

Nárokují si  /  /  / . Zařadí tuto kartu do své historie.

Blahobyt Získají 1  za každé své vyložené . MŮŽEŠ si dobrat kartu.

Nárokují si  /  /  / . Ukradnou 1 . Odvolej .

Pokud je to možné, zařadí 1 své vyložené  do své historie a za to si nárokují 
libovolnou kartu. Jinak učiní průlom v . Zařadí tuto kartu do své historie.

Ostatní Přesunou vrchní kartu z balíčku dynastie do svého odhazovacího balíčku. Zařadí 
tuto kartu do své historie. 
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rychlý přehled
struktura tahu

          POTÉ 
    

Aktivuj: Vykonej až 3 akce a proveď až 5 aktivačních schopností.
Inovuj: Odhoď všechny karty z ruky, poté učiň průlom v , ,  nebo .
Vzdoruj: Vrať libovolný počet karet  z ruky do balíčku nepokojů.

úklid 
     1. Umísti 1  ze společné zásoby na kartu v nabídce.
     2. Vrať žetony  a  na svou stavovou kartu.
     3. Odhoď libovolný počet karet z ruky.
     4. Dober si karty do limitu 5 karet v ruce.

obnovení dobíracího balíčku
Pokud jsi : Přesuň vrchní kartu ze svého balíčku národa do svého odhazovacího balíčku, poté 
svůj odhazovací balíček zamíchej a přesuň žeton  ze své stavové karty na svůj balíček národa.
Pokud je takto do balíčku přidána karta , otoč svou stavovou kartu na stranu s ikonou .

Pokud jsi : Zaplať cenu za vybudování pro vybudování vybrané karty. Tuto kartu přesuň do 
svého  odhazovacího balíčku, ten poté zamíchej (a vytvoř z něj tak dobírací balíček) a přesuň žeton 

 ze své stavové karty na svůj balíček budování.

kolaps
Pokud je balíček nepokojů prázdný, hra okamžitě končí. Vítězí hráč s nejméně .

bodování
Hra končí, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
     1. Hlavní balíček je prázdný.
     2. Balíček budování jednoho z hráčů je prázdný.
     3. Král králů je otočen lícem dolů.
     4. Vikingové přesunou Haralda Hardradu  do svého odhazovacího balíčku.
     5. Artušovci zahrají Grál .
     6.  Utopisté spustí Šangri-La s 24+ .
Hráči dokončí aktuální kolo a poté odehrají jedno závěrečné kolo.

Hráč s nejvíce vítěznými body vítězí:

  = 1 vítězný bod

 = X vítězných bodů

 = zisk uvedeného počtu vítězných bodů, pokud jsou splněny podmínky uvedené na kartě

 = proměnlivé body podle toho, co je uvedeno na kartě, nejvýše 10 bodů za kartu

AKTIVACE INOVACE VZDOROVÁNÍNEBO NEBO

ÚKLID
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