
V každé  bitvě, v níž jste útočníkem, získává vaše armáda bonus 
+1 k síle.

Všechny vaše armády udělují 
v bitvě +1 poškození.

Vezměte si zpět do ruky všechny 
své odhozené bojové karty. 

Poté jednu z nich skrytě odstraňte 
ze hry a doberte si místo ní speciál-

ní bojovou kartu 
+3 k síle / +3 poškození.

Získáváte zlatý akční žeton, pokud 
ještě žádný nevlastníte.  

Můžete jej použít k akci pohyb 
jedné vaší armády, která může 

vstoupit do čtvrti soupeřova města, 
aniž by musela pohyb začínat 

v sousední oblasti 
(tj. ignoruje efekt jedné hradby).

Armáda, jíž je Fénix součástí,  
získává +1 k síle a +1 k pohybu.  

Při akci pohyb může vstoupit do 
čtvrti soupeřova města, aniž by 

musela pohyb začínat v sousední 
oblasti (tj. ignoruje efekt jedné 

hradby).

Během akce pohyb získávají vaše armády +1 k pohybu.

Během akce pohyb snižuje cenu 
teleportace o 1 bod víry (do mini-
ma 0). Navíc umožňuje teleporto-
vat armádu z oblasti s obeliskem.

Ve všech bitvách získávají vaše 
armády +1 k síle.

Armáda, jíž je Královský skarab 
součástí, získává 

+2 k síle a +2 k pohybu.

Armáda, jíž je Obří škorpión 
součástí, získává 

+1 k pohybu, +2 k síle 
a uděluje +2 poškození.

V bitvě, v níž jste útočníkem, 
získává vaše armáda +1 k síle. 

Navíc ve všech bitvách uděluje 
vaše armáda +1 poškození 

a +1 neblokovatelné poškození.

Během bitvy, na konci kroku 3.5.2. 
Střetnutí, můžete odhazovat 
z ruky karty BZ a za každou 

takto odhozenou kartu získává 
vaše armáda +1 k síle.

Získáváte 1 Božský (trvalý) VB.  
Nemůžete však získat další 

destičku Nadvlády jiné barvy. 

Získáváte stříbrný akční žeton.  
Nemůžete však získat další 

destičku Božského činu jiné barvy.

KUPŘEDU! KNĚZ BOHYNĚ MAFDET

MASAKR

KRÁLOVSKÝ SKARAB

OBŘÍ ŠKORPIÓN

FÉNIX

BOŽSKÉ ZRANĚNÍ

ÚTOK ZE ZÁLOHY

ÚTOK VÁLEČNÝCH VOZŮ

NEITHINY MEČE

INICIATIVA

DIMENZIONÁLNÍ PORTÁL

NADVLÁDA

BOŽSKÝ ČIN

Rubínové – stupeň 1

Rubínové – stupeň 2

Rubínové – stupeň 3

Rubínové – stupeň 4

DESTIČKY MOCI



V bitvě, v níž jste obráncem, získává vaše armáda +1 k síle.Během akce verbování můžete naverbovat až tři jednotky zdarma.

Během akce modlitba můžete do 
vašich městských čtvrtí přidat až 

dvě jednotky celkem.

Armáda, jíž je Prastarý slon 
součástí, získává 

+1 k pohybu, +1 k síle 
a +1 k obraně.

Vezměte si zpět do ruky všechny 
své odhozené bojové karty. 

Poté jednu z nich skrytě odstraňte 
ze hry a doberte si místo ní 

speciální bojovou kartu 
+3 k síle / +3 k obraně.

Ve všech bitvách získávají vaše 
armády +1 k obraně.

Vaše armády se mohou nyní 
skládat až ze 7 jednotek 

(a případně i mytického stvoření).

Během akce verbování můžete 
naverbovat zdarma libovolné 

množství jednotek.

Pokud jste byli v bitvě obráncem, 
zvítězili jste a po vyhodnocení 
bitvy vám v kroku 3.5.5 Kořist 

zbývá alespoň 1 jednotka, získejte 
1 trvalý VB.

Získáváte 1 Božský (trvalý) VB. 
Armáda, jíž je Sfinga součástí, získá 

+1 k pohybu a +2 k síle.

Během bitvy, v kroku 3.5.1 Válečná 
porada, musí soupeř odhalit svou 
zvolenou bojovou kartu předtím, 
než vyberete svoji bojovou kartu 
(a své případné karty Božského 

zásahu).

Získáváte 1 Božský (trvalý) VB. 
Nemůžete však získat další 

destičku Nadvlády jiné barvy. 

Získáváte zlatý akční žeton, pokud 
ještě žádný nevlastníte. 

Můžete jej použít k akci pohyb 
nebo verbování.

Získáváte stříbrný akční žeton. 
Nemůžete však získat další 

destičku Božského činu jiné barvy. 

VERBÍŘ

POSILY SHŮRY

LEGIE

POSILY

NEITHIN ŠTÍT

NADVLÁDA

BOŽSKÝ ČIN

PRASTARÝ SLON

ÚSPĚŠNÁ OBRANA

SFINGA

BRAŇTE SE!

OBRANNÁ FORMACE

ZVĚDOVÉ

BOŽÍ VŮLE

Safírové – stupeň 4

Safírové – stupeň 3

Safírové – stupeň 2

Safírové – stupeň 1



Během akce modlitba získáváte 1 bod víry navíc.

Ve fázi noci, v kroku 3.6.8 Probuze-
ní, můžete zdarma postavit jeden 
stupeň k jedné z vašich pyramid.

Kdykoliv utratíte alespoň jeden 
bod víry, platíte o jeden bod víry 

méně (do minima 0).

Po vyhodnocení bitvy, v kroku 3.5.4 
Ztráty, získáváte 2 body víry za 

každou soupeřovu jednotku 
odstraněnou vaším poškozením.

Ve fázi noci získáte v kroku 3.6.5 
Modlitba o 7 bodů víry navíc.

Během akce stavba pyramidy je 
cena každého stupně pyramidy 

o 1 bod víry levnější (do minima 0).

Armáda, jíž je Pouštní had 
součástí, získává +1 k pohybu. 

V bitvě můžete ignorovat všechny 
efekty a bonusy, které soupeřově 
armádě poskytuje jeho připojené 

mytické stvoření.

Při akci získání destičky moci je cena pořizované destičky 
o 1 bod víry levnější (do minima 0).

Během bitvy, v kroku 3.5.1 Válečná 
porada, získáváte 1 kartu BZ, pokud 

jste útočníkem.

Armáda, jíž je Mumie součástí, získá 
+1 k pohybu a +2 k síle. 

Ve fázi noci, v kroku 3.6.6 Božský 
zásah, si doberte 1 kartu BZ navíc.

Ve fázi noci, v kroku 3.6.6 Božský 
zásah, si doberte 4 karty BZ navíc, 
poté z ruky 4 karty BZ odhoďte.

Získáváte 1 Božský (trvalý) VB. 
Nemůžete však získat další 

destičku Nadvlády jiné barvy. 

Získáváte stříbrný akční žeton. 
Nemůžete však získat další 

destičku Božského činu jiné barvy. 

Ve fázi noci, v kroku 3.6.6 Božský 
zásah, si doberte navíc 1 kartu BZ.

MAGICKÁ POMOC

BOŽÍ RUKA

KNĚZ BOHA RA

VĚŠTBA

KNĚZ BOHYNĚ TVERET

MUMIE

POUŠTNÍ HAD

BOŽSKÝ HLAD

KNĚZ BOHA AMONA

BOŽÍ POŽEHNÁNÍ

NADVLÁDA

BOŽSKÝ ČIN

KNĚZ KNĚŽKA

Diamantové – stupeň 1

Diamantové – stupeň 2

Diamantové – stupeň 3

Diamantové – stupeň 4



Onyxové – stupeň 1

Onyxové – stupeň 2

Onyxové – stupeň 3

Onyxové – stupeň 4

Když získáte tuto destičku, umístěte 3 jednotky žoldnéřů odpovídajícího 
klanu do vašich městských čtvrtí. Považují se za vaše standardní jednotky 

(součást vaší zásoby jednotek).(součást vaší zásoby jednotek).

Při každé bitvě, ve které jste 
útočníkem, získáte 2 body víry.

Armáda, jíž je Chnumova sfinga 
součástí, získá 

+1 k pohybu a +1 k síle. 
Pokud chce soupeřova armáda 

vstoupit vstoupit do oblasti, kde se nachází 
Chnumova sfinga, musí za to 

zaplatit 1 bod víry navíc 
(platí tedy i pto teleportaci)(platí tedy i pto teleportaci)

Během akce verbování naverbujete navíc jednu jednotku zdarma. 
Naverbované jednotky můžete rozdělit libovolně mezi své armády 

a své městské čtvrti.

Armáda, jíž je Amemait součástí, 
získává bonus +1 k pohybu 

a +2 k síle. 
Pokud jste zvítězili v bitvě a vlivem 

poškození jste soupeři odstranili 
alespoň 2 jednotky, získáte při 

vyhodnocení bitvy v kroku 3.5.5 
Kořist 1 trvalý VB.

Armáda, jíž je Gryf součástí, získává 
bonus +2 k síle. 

V rámci pohybu nestojí teleportace V rámci pohybu nestojí teleportace 
této armády žádné body víry této armády žádné body víry 
a navíc ji lze provést i z oblasti a navíc ji lze provést i z oblasti 

s obeliskem (k jinému obelisku).s obeliskem (k jinému obelisku).

Pokaždé když během fáze dne 
nebo fáze noci získáváte alespoň 

jeden bod víry díky jinému efektu, 
než je na této destičce, získáte 

2 body víry navíc.

V každé bitvě, v níž jste obráncem, 
získává vaše armáda bonus 

+1 k síle a uděluje 
+1 neblokovatelné poškození.

Získáváte zlatý akční žeton, pokud 
ještě žádný nevlastníte. 

Můžete jej použít k zahrání akce 
získání destičky moci, i když jste 

tuto akci již toto kolo zahráli. Tato 
destička bude stát o 1 bod víry více.

Po vyhodnocení bitvy, v kroku 3.5.4 
Ztráty, získáte tolik bodů víry, kolik 
jste ztratili v bitvě jednotek vlivem 

poškození od soupeře.

Během akce pohyb získávají 
všechny vaše armády bonus 

+1 k pohybu.  
V bitvě pak získávají bonus 

+1 k síle a udělují +1 poškození.

Získáváte zlatý akční žeton, pokud 
ještě žádný nevlastníte. 

Můžete jej použít k zahrání akce 
pohyb, během něhož však nesmíte 

armádu teleportovat.

Získáváte stříbrný akční žeton.  
Nemůžete však získat další 

destičku Božského činu jiné barvy. 

Získáváte 1 Božský (trvalý) VB. 
Nemůžete však získat další 

destičku Nadvlády jiné barvy. 

ŽOLDNÉŘI KLANU MEČŮ

BITEVNÍ ČEST

AMEMAIT, POŽÍRAČKA DUŠÍ

GRYF

BESTIÁLNÍ ZUŘIVOST

DLOUHÝ POCHOD

BOŽSKÁ SÍLA

SMRTÍCÍ PAST

BOŽSKÝ ČIN

NADVLÁDA

CHNUMOVA SFINGA

ŽOLDNÉŘI KLANU OŠTĚPŮ

BOJOVÉ ODHODLÁNÍ RITUÁL DVOJČAT

MÍSTNÍ NÁBOR



Získáte výhodu chrámu, který 
ovládáte, a příslušný počet bodů 
víry. Pokud je to chrám v deltě, 
odstraňte z něj jednu jednotku.

Vaše armáda získá v bitvě bonus 
+1 k síle a udělí +1 poškození.

Vaše armáda získá v bitvě bonus 
+1 k obraně a udělí +1 poškození.

Vaše armáda udělí v bitvě 
+1 neblokovatelné poškození.

VOJENSKÝ OBŘAD (×2) KRVAVÝ ÚTOK (×2) OBRANNÝ ÚDER (×2)SMRTELNÉ ZRANĚNÍ (×2)

1

1

1

1
1
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Vaše armáda získá v bitvě bonus 
+1 k síle.

Vaše armáda udělí v bitvě 
+1 poškození.

Vaše armáda získá v bitvě bonus 
+1 k obraně.

Odstraňte jednu 
nepřátelskou jednotku.

Během akce pohyb 
teleportujte zdarma svou 

armádu odkudkoliv do 
oblasti s obeliskem.

Během akce pohyb získá 
vaše armáda 
+1 k pohybu.

Získejte 2 body víry.

Přidejte do vašich městských čtvrtí 
a/nebo k vašim armádám celkem 

až dvě jednotky. 

Vaše armáda získá v bitvě bonus 
+2 k síle.

Vaše armáda udělí v bitvě 
+2 poškození.

Vaše armáda získá v bitvě bonus 
+2 k obraně.

VÁLEČNÁ VŘAVA (×5) LÍTÝ BOJ (×3) BRONZOVÝ VAL (×3)

OHNIVÝ DÉŠŤ (×4) PŘESUN (×3) RYCHLOST (×2)MODLITBA (×3)

POSILY (×4)

VÁLEČNÁ ZUŘIVOST (×2) KRVEPROLITÍ (×2) ŽELEZNÝ VAL (×2)

Karty Božského zásahu – základní hra

Karty Božského zásahu – rozšíření

+ + 22
  +1+1

Použijte v bitvě. 
Tato karta nemá žádný efekt 
a ani nemůže být pro žádný a ani nemůže být pro žádný 

efekt odhozena ( je pouze pro efekt odhozena ( je pouze pro 
zmatení soupeře). Jako jediná zmatení soupeře). Jako jediná 

se hráči navrací po zahrání se hráči navrací po zahrání 
zpět do ruky.zpět do ruky.

DIVERZE (×5)

Pokud používáte mini-rozšíření „Obelisk“

KARTY BOŽSKÉHO ZÁSAHU



Získáváte stříbrný akční žeton. Nemůžete však získat 
další destičku Božského činu jiné barvy. 

BOŽSKÝ ČIN

Smaragdové – stupeň 1

Smaragdové – stupeň 2

Smaragdové – stupeň 3

Smaragdové – stupeň 4

Získáváte zlatý akční žeton, pokud ještě žádný nevlastníte. 
Můžete jej použít k zahrání akce modlitba, přitom musíte obětovat 

1 jednotku.

Při akci verbování můžete 
naverbovat zdarma až 3 jednotky 
za každou vaši úroveň rozkladu.

Při akci pohyb získávají vaše 
armády +1 k pohybu. 

Můžete obětovat 1 jednotku 
a utratit 1 bod pohybu pro přesun 
armády z oblasti na pobřeží Nilu 

do jakékoliv jiné oblasti na pobřeží 
Nilu.

Ve fázi noci, v kroku 3.6.8 Probuzení, 
vraťte dvě obětované jednotky do své zásoby, nebo získejte 1 bod cti.

Během bitvy, na konci kroku 3.5.2 
Střetnutí, můžete obětovat 

1 jednotku a získat +1 k síle, nebo 
+1 k obraně, nebo +1 k hodnotě 

poškození.

V bitvě, v níž jste útočníkem, přidejte 
v kroku 3.5.1 Válečná porada k útočící 

armádě 1 jednotku 
(může být i z obětovaných). 

Pro tuto bitvu neplatí pro útočníka 
omezení počtu jednotek v armádě.

Během bitvy, v kroku 3.5.3 Vyhod-
nocení, můžete obětovat 

1 jednotku a získat tak 1 bod víry 
za každý bod síly, o který vaše 

armáda převyšuje sílu soupeřovy 
armády.

Ve fázi noci, v kroku 3.6.8 Probuze-
ní, můžete obětovat 1 jednotku 

a zvýšit 2 různé pyramidy 
o 1 stupeň provedením 
2 akcí stavba pyramidy. 

Každá z těchto akcí stojí o jeden 
bod víry méně 

(minimum je 0 bodů víry).

Získáváte 1 Božský (trvalý) VB.  
Nemůžete však získat další destič-

ku Nadvlády jiné barvy.

V bitvě, v níž jste útočníkem, získá v kroku 3.5.3 Vyhodnocení 
vaše armáda bonus k síle +X, kde X je hodnota vaší úrovně 

rozkladu.

TEMNÝ KULT

VYSÍLENÍ

RITUÁL SMRTI POHŘEBNÍ DŮM ZÁHADNÉ POSILY NADVLÁDA

SÍLA ROZKLADU

SLUNEČNÍ LOĎTEMNÍ SLUŽEBNÍCI

NÁVRAT ZE ZÁHROBÍ

Armáda, jíž je Znesvěcená 
sfinga součástí, získává 
+1 k pohybu a +1 k síle.  

V bitvě v kroku 3.5.3 Vyhodnocení 
můžete obětovat 1 jednotku 

a zvýšit tak hodnotu uděleného 
poškození o hodnotu své úrovně 

rozkladu.

ZNESVĚCENÁ SFINGA

Pokud používáte rozšíření „Kniha mrtvých“



Božstvo, 
2 body života, 

+5 k síle.
Získáváte zlatý akční žeton, pokud 

ještě žádný nevlastníte. 
Tento zlatý žeton zahrajte k povolání 

Apopa: 
Umístěte jej do volné oblasti na pobře-

ží Nilu a přidejte k němu 1 jednotku 
za každou vaši úroveň rozkladu (mo-

hou být i z obětovaných).
Během akce pohyb můžete zdarma 
přesunout Apopa a jeho uctívače do 

jakékoliv jiné volné oblasti na pobřeží 
Nilu. Apop se může přesunout pouze 

do oblasti na pobřeží Nilu.
Figurka Apopa se skládá ze dvou částí, 

přičemž zadní zůstává vždy 
v Nilu a nemá vliv na hru.

Božstvo, 
2 body života, 
+1 k pohybu 

a +4 k síle.
Získáváte zlatý akční žeton, pokud 

ještě žádný nevlastníte.  
Tento zlatý žeton zahrajte k povolání 

Thovta: 
Umístěte jej do volné pouštní oblasti 

a přidejte k němu 1 jednotku za 
každou vaši úroveň rozkladu (mohou 

být i z obětovaných).
Během bitvy, v kroku 3.5.1 Válečná 

porada, zvolte typ bojové karty (síla/
poškození/obrana).  

Váš soupeř nesmí v tomto kroku 
zahrát zvolený typ karty.

CTHULHU

APOP

NYARLATHOTEP

THOVT

Smaragdové – stupeň 4 – BOŽSTVA

Smaragdové – stupeň 4 – PRASTAŘÍ

Pokud hrajete s mini-rozšířením „Prastaří“, můžete destičky a figurky Thovta a Apopa 
nahradit destičkami a figurkami Nyarlathotepa a Cthulhu. Efekty destiček zůstávají stejné.



Safírové – stupeň 3

Rubínové – stupeň 3

Onyxové – stupeň 3

Diamantové – stupeň 3

Smaragdové – stupeň 3

Armáda, jíž je Písečný 
červ součástí, získává 

+1 k pohybu a +2 k síle.

Během bitvy, v kroku 3.5.1 Válečná 
porada, musí soupeř odhalit své 
zvolené karty Božského zásahu 

předtím, než vyberete své bojové 
karty (a případné své karty Božské-

ho zásahu).

Pokud na konci bitvy nerozpustíte 
svou armádu, získáte tolik bodů 

víry, kolik je v ní jednotek.

Získání destičky moci vás stojí 
o 2 body víry méně (minimální 

cena je 0), pokud získaná destička 
není smaragdová.

Pokud na konci bitvy nerozpustíte 
svou armádu, získáváte 1 kartu BZ.

Armáda, jíž je Posvátný 
býk součástí, získavá 

+2 k pohybu a +1 k síle. 
Když je naverbován nebo získán, získá-

vá spolu s připojenou armádou 
1 akci pohyb zdarma.

Získáváte 1 dočasný VB za každou 
ovládanou pyramidu 3. nebo 

4. stupně.

Pokud soupeř zahrál v bitvě 
alespoň 1 kartu BZ, získáte na 
konci této bitvy buď 1 z těchto 

zahraných karet, nebo si doberte 
1 kartu BZ z balíčku.

Ve fázi noci, v kroku 3.6.6 Božský 
zásah, odhoďte X karet BZ, získejte 
za ně X bodů víry a vezměte si X+1 

nových karet BZ z balíčku.

Pokud na konci bitvy nerozpustíte 
svou armádu a v oblasti máte stále 
alespoň 1 jednotku, můžete zapla-
tit X bodů víry a do oblasti umístit 

X jednotek (až do povoleného 
limitu počtu jednotek v armádě).
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Během kroku 2.1 Společná příprava odložte stranou destičky moci s názvem Nadvláda (stupeň 3) v barvách, 
které byly vybrány pro tuto hru.

Každou z těchto destiček smíchejte s dvěma destičkami z rozšíření Obnova v příslušné barvě. 
Z každé hromádky následně vyberte náhodně 1 destičku, kterou umístěte na místo destičky Nadvláda, 

ostatní odložte zpět do krabice.

DESTIČKY MOCI „OBNOVA“

Pokud hrajete s mini-rozšířeními „Posvátný býk“ nebo „Písečný červ“:

Písečný červ se za žádných okolnos-
tí nemůže nacházet ve městě. 

V momentě získání Písečného červa 
jej umístěte do vaší zásoby. 

Když je naverbován, umístěte 
Písečného červa společně se 2 jed-

notkami zdarma do jakékoliv volné 
oblasti na herním plánu. 

Zároveň můžete do této oblasti 
naverbovat další jednotky dle 

standardních pravidel (zaplacením 
příslušných bodů víry za každou 

jednotku).


