
Pohyb: Žádná omezení.

Boj: Žádná omezení.

Pohyb:  Při vstupu musí být ukončen.

Boj: Žádná bojová omezení při vstupu.
Držitelé jsou Stateční.

 2K max                      2K max

Boj: Jednotka smí bojovat pouze
v případě, že se neléčí.

Speciální: Oslabená jednotka je auto-
maticky vyléčena do plného
počtu figurek. V tomto kole
se již nemůže pohybovat, ani
bojovat. Jakmile je Jezírko
využito, tak zmizí.

Speciální: Jednotka aktivovaná v tá-
boře může vylepšit svůj prapor na 
další vyšší barvu. Jednotka se v tom-
to kole už nemůže pohybovat ani 
bojovat. Jakmile je Výcvikový tábor
využit, tak zmizí.

Boj: Pouze přátelské jednotky obdrží
posílení morálky. Všechny sousední
přátelské jednotky jsou také Statečné.

Speciální: Jestliže je obsazena nepřá-
telskou jednotkou, hraješ s o 1 Veli-
telskou, náhodně vybranou, kartou
méně. Jakmile je Tvrz opět tvá, vezmi
si jednu kartu zpět.

Boj: Žádná pohybová či bojová ome-
zení pro Horského obra

Speciální: Když je Horský obr ve Skal-
ním městě, tak může házet skály
na jednotky vzdálené až 3 hexy.
Skály jsou střelná zbraň s poško-
zením 3K a zasahují pouze barvou
praporu.
 

Speciální: Aktivovaná jednotka může
házet svými kostkami pro Zteč,
aby se pokusila o vyvolání: pokud
je hozen Lore, tak je na sousední
hex vyvolán Elementál země.
Po jeho vyvolání kruh zmizí.

Planina

Pohyb:  Při vstupu musí být ukončen.

Boj: Smí se stále bojovat.

2K max                     2K max

Lesy 

Terén

Pohyb:  Bez omezení.

Boj: Smí se stále bojovat.

Neblokují Přímku zaměření ze sousedních hexů
terénů Pahorkatin (Útesů) stejné výše.

2K max                    3K max
3K max pokud

také z pahorkatiny

Pahorkatiny

-

Pohyb:  Při vstupu musí být ukončen.

Boj: Smí se ještě bojovat a provádět
Pokračovací akce.

Pohyb:  Bez omezení.

Boj: Jednotka na mostě je Statečná. 

2K max

Pohyb:  Neprůchodné.

Vodní toky

Brody    Přebroditelné říčky

Mosty

Pohyb: Při vstupu musí být ukončen.

Boj: Žádný boj při vstupu, pokud
pohyb nebyl proveden ze sou- 
sedního Opevnění.

2K max                    2K max

Opevnění

Pravidla Významných území

Léčivé jezírko (mnich)

Pohyb:  Bez omezení.

Boj:   Bez omezení.

Speciální: Vezmi si 1 žeton Lore na
konci každého svého kola,
kdy tvá jednotka stojí na 
Pentagramu.

Magický pentagram (čaroděj)

Speciální: Vybuduj nebo použij tajnou
chodbu do neobsazeného hexu
Lesa nebo Pahorkatiny dle své
volby, nákladem 1 Lore za ces-
tujícíjednotku.

Chodba je jednosměrná, pouze pro
výstup ze Skrýše. Pohyb jednotky
se považuje za dokončený, avšak
jednotka může ještě bojovat.

Zvědova skrýš (zvěd)

Výcvikový tábor (válečník)

Tvrz (velitel)

Skalní město (horský obr)

Kruh vyvolání (elementál země)

Pohyb:  Žádná omezení s výjimkou
neschůdných stran útesu.

Boj: Zteč a střelba na Bezprostř. vzd.
je nemožná přes strany Útesu.

2K max                    3K max
3K max pokud 

také z pahorkatiny

Neblokují Přímku zaměření ze sousedních Útesů
nebo z jiných Pahorkatin stejné výše.

Útesy

Pohyb:  Při vstupu musí být ukončen.

Boj: Smí se ještě bojovat.

2K max 2K max

Bažiny

Pohyb:  Při vstupu musí být ukončen.

Boj: Žádný boj při vstupu.
Jednotka pěchoty se střelnou zbraní 
může při vstupu bojovat, při Zteči
ignoruje 1  a je Statečná.

Lučištnické kůly



Pohyb až o 2 hexy
a boj se 2K.

Typ:              Zteč (pouze sousední hex).
Poškození:   Za barvu praporu jednotky
Bonus Strike:Ano, za 
Specialita:     Proti Jezdectvu je jeden  ignorován.

Železná morálka
Všechny pěší jednotky trpaslíků jsou Statečné .

Pohyb:  Až o 4 hexy a bojovat.

Ústup: 2 hexy / vlajka.

Zbraň: Kusadla – pouze Zteč.

Poškození: 2K.

Bonus Strike:   Ano, za 

  Pavučina
Jedn.se nemůže pohybovat, bojovat či provádět Protiútok. 
Všechny vlajky znamenají zásahy. Neposkytuje podporu.
Pro uvolnění musí být jednotka aktivována a zaplatit 1 Lore.

  Jed  
Jestliže je jednotka také zasažena, je otrávena. 

Za každý , příště proti ní hozený, ztrácí 1 figurku.

Pohyb až o 1 hex a boj se 3K
nebo pohyb o 2 hexy a žádný boj.

Pohyb až o 4 hexy
a boj se 2K.

Pohyb až o 3 hexy
a boj se 3K.

Typ:              Zteč (pouze sousední hex).
Poškození:   Za barvu praporu jednotky
Bonus Strike:Ano, za 

Typ:               Zteč (na Besprostřední vzdálenost)    
a Střelba – až na 4 hexy.

Poškození:    Za barvu praporu jednotky
Bonus Strike: Není.
Specialita:      Když se pohne, redukuje se o 1K

 počet házených kostek.

Typ:              Zteč (na Bezprostřední vzdálenost)    
a Střelba – až na 3 hexy.

Poškození:   Za barvu praporu jednotky
Bonus Strike:Ano, za , mimo na Bezprostř. vzd.
Specialita:     Když se pohne, redukuje se o 1K

počet házených kostek.

Gobliní spěch
Všechny pěší jednotky goblinů, včetně jednotek modrého
a červeného praporu, mohou přispěchat o 2 hexy, aby
napadli nepřátelskou jednotku Ztečí.

Gobliní útěk
Gobliní jednotky jsou Vystrašené .
Ustupují 2 hexy za každou přijmutou vlajku, a musí také 
kontrolovat Ztráty kvůli panice. Protivník hází 1K za kaž-
dý hex, o který jednotka ustoupí. Za každou barvu odpoví-
dající ustupující jednotce, je odstraněna její 1 figurka.  

Může být aktivována mimo sekci za cenu 3 Lore.
Může být zabita pouze Kritickým zásahem.
Statečná, ale musí  ignorovat 1 vlajku.
Poskytuje, ale nepřijímá, podporu.
Pošlape  jednotky blokující její ústupovou cestu.

Pohyb:  Až o 1 hex a bojovat 
nebo 2 hexy a nebojovat.

Ústup: 2 hexy / vlajku.

Zbraň: Obří kladivo – pouze Zteč.

Poškození: 3K.

Bonus Strike: Ano + speciální*.

*Speciální Bonus Strike  
Navíc k zásahům bude každým hozeno znovu pro
další zásahy nebo vlajky, než jednotka ustoupí nebo je
zničena nebo už  není znovu hozen.

 Obrovo odstrčení
Cíl MUSÍ ustoupit za každý hozený o 2 hexy.

Pohyb: Cena 1 Lore za pohyb o 1 hex (bez limitu 
a pro tento pohyb neplatí žádná normalní
pohybová a bojová omezení terénu.

Ústup: Nikdy. Všechny vlajky musí být ignorovány.

Zbraň: Otřesy země – pouze Zteč

Poškození: 3K.

Bonus Strike:   Ano, za 

 Otřesy
Všechny sousední vlastní i nepřátelské jednotky
MUSÍ za každý právě hozený Lore ustoupit o 1 hex.

Jednotky obránce ustupují nejdříve, potom jednotky
na straně kreatury. Hráč si sám určí, v jakém pořadí
jeho jednotky ustoupí.

  Zemětřesení
Všechny sousední vlastní i nepřátelské jednotky
ztrácí 1 figurku a ustupují jako při Otřesech.

Typ:              Zteč (na Bezprostřední vzdálenost)    
a Střelba - až na 4 hexy.

Poškození:    Za barvu praporu jednotky
Bonus Strike:Ano, za , mimo na Bezprostř. v.
Specialita: Žádný zisk Lore žetonů. Když se pohne,

redukuje se o 1K počet házených kostek.

Pěší jednotky

JEDNOTKY, ZBRANĚ, KREATURY

Krátký meč

Železní trpalíci

KREATURA

Obří pavouk

Zelená

Modrá

Pohyb až o 1 hex 
a boj se 4K.Červená

Jízdní jednotky

Zelená

Modrá

Pohyb až o 2 hexy
a boj se 4K.Červená

Dlouhý meč

Obyčejný luk

Kuše

Goblini

Horský obr

Elementál země

ŽOLDÁCI
Dlouhý luk




