
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hraj jako reakci na soupeřovu 
Velitelskou kartu 
    (Hromadná obrana) 

 

Cíl: všechny bránící se 
jednotky 
 

Cíle mohou během celého 
kola ignorovat v boji jednu 

vlajku a ignorovat jeden 
zásah kvůli příslušné barvě 

přilby. 

   Hraj před soupeřovým 
    hodem kostkami 
       (První útok)

 

Cíl: 1 bránící se 
jednotka ve Zteči 

 

Cíl útočí ve Zteči první. 
Jestliže útočník nebyl zabit 

nebo přinucen ustoupit, 
tak může provést protiútok 
a zaútočit jako normálně. 

   Hraj před soupeřovým 
    hodem kostkami 
       (Vyhýbání) 

 

Cíl: 1 bránící se 
jednotka ve Zteči 

Cíl se může vyhnout útoku protivníka 
tím, že ustoupí až o 3 hexy směrem ke 

své straně bojiště. 
Cíl ignoruje během tohoto ústupu 

pohybová omezení terénu, ale nemůže 
se pohybovat přes hex s  jednotkou.  

Útočící jednotka si nemůže vybrat jiný 
cíl a v tomto kole nebojuje. 

  Hraj před soupeřovým 
   hodem kostkami 
        (Zadržení rány) 

 

              Cíl: 1 útočící nepřátelská  
     jednotka 

 

Cíl hází v boji během 
celého kola 2K. 

Nic nemůže tento počet 
zvýšit ! 

  Hraj během soupeřovy 
   bojové fáze 
       (Odvážný) 
 

 Cíl: 1 bránící se  
     jednotka 

 
 

Cíl může ignorovat 
všechny vlajky 

během celého kola. 

   Hraj před soupeřovým 
     hodem kostkami 
       (Hbitost) 
 

 Cíl: 1 bránící se  
     jednotka 

 
 

Cíl může ignorovat 
1 hozenou přilbu 

své barvy. 

 

    Hraj během boje 
   (Síla)
 

              Cíl: 1 aktivovaná jednotka 
 
 
 

Cíl hází v boji během 
celého kola +1K. 

 

Hraj během 
střeleckého útoku              (Míření)

 

              Cíl: 1 aktivovaná jednotka 
 
 
 

Cíl hází během 
celého kola +3K 

ve střeleckém boji. 

 

Hraj během pohybu 
             (Běh) 

 

               Cíl: 1 aktivovaná jednotka 
 
 
 

Cíl se může 
pohnout o 1 hex navíc 

a ještě bojovat. 

 

Hraj během Zteče 
           (Berserk)

 

               Cíl: 1 aktivovaná jednotka 
 

Během celého kola hází cíl 
při Zteči +1K / level. 

Všechny působící Bonus strike 
jsou použity a kromě toho jsou 

znovu jednou hozeny pro 
případné účinky navíc.  

 

Hraj společně se svou 
 Velitelskou kartou  (Hromadný  běh) 
 

Cíl: Všechny aktivované  
        jednotky 

 
 

Cíle se mohou 
pohnout o 1 hex navíc 

a ještě bojovat. 
 

 

Hraj během Pokračovacích 
akcí                       (Bonusový útok) 

 

Cíl: 1 aktivovaná jednotka 
 

Po úspěšné Zteči, ve které je 
nepřítel zabit nebo donucen 
ustoupit, může cíl provést 

Pronásledování a Bonusový útok, 
i když je to pěšák. 

Jestliže jednotka již Bonusový 
útok provedla, tak může provést 

druhé Pronásledování  
a Bonusový útok.

 

Hraj místo své 
Velitelské karty             (Na bojiště) 

 

               Cíl: Tvé jednotky 
 
 
 

Za každou svou 
Velitelskou kartu 

aktivuj 1 jednotku.  

 

Hraj společně se svou 
Velitelskou kartou        (Zpustošení)

 

         Cíl: Všechny aktivované  
        jednotky 

 

Za každý level Válečníka 
nad 1 hází cíl v boji během 

celého kola +1K. 
Cíl navíc zasáhne ke svým 
normálním zásahům také 

všemi Lore symboly.   

 

Hraj místo své  
Velitelské karty                (Útok) 

 

         Cíl: Všechny vlastní jednotky 
 

Všechny tvé jednotky jsou 
aktivovány. V boji během 
celého kola ony hází +1K. 

Na konci svého tahu si nebereš 
žádnou Velitelskou kartu. 

Odhozené Velitelské a Lore 
karty jsou znovu zamíchány. 

Hraj společně se svou  
Velitelskou kartou  (Přivolání Lore)
 

              Cíl: Ty sám 
 
 
 
 
 

Získáš 4 žetony Lore. 

Hraj před soupeřovým 
hodem kostkami 

5 

           (Kamenná kůže) 
 

         Cíl: 1 bránící se jednotka  
 
 

Cíl může ignorovat 
1 hozenou přilbu 

své barvy. 

Hraj během boje 
    (Požehnání)

 

              Cíl: 1 aktivovaná  
jednotka / level 

 
 
 
 
 

Cíl hází v boji během 
celého kola +1K. 

 

Hraj během pohybu 
            (Rychlý jako vítr) 

 

              Cíl: 1 aktivovaná jednotka 
 
 
 
 

Cíl se může 
pohnout o 1 hex navíc 

a ještě bojovat. 
 

Hraj společně se svou 
Velitelskou kartou            (Léčení)
 

              Cíl: 1 oslabená jednotka 
 

Hoď 1K / level. 
Cíl získá zpět 1 figurku, 

plus 1 další figurku 
za každý hozený Lore. 

Cíl nemůže mít více figurek, 
než jich měl na začátku. 

Hraj jako reakci na soupeřovu 
Velitelskou kartu 
5 

           (Oslepující záře) 
 

         Cíl: všechny nepřátelské  
jednotky 

 
Cíl hází v boji během 

celého kola -1K. 
 

Hraj společně se svou 
Velitelskou kartou       (Boží hněv)
 

              Cíl: 1 nepřátelská jednotka 
 

Hoď 3K proti cíli. 
Za každou hozenou vlajku 

a každý symbol Lore 
musí cíl ustoupit. 

Cíl nemůže ignorovat 
žádné vlajky. 

Hraj společně se svou      (Spojení 
Velitelskou kartou       s přírodou) 
 

              Cíl: všechny aktivované 
 jednotky 

 
Cíl může během celého kola 
ignorovat všechna pohybová 

i bojová omezení terénu. 
Neprůchodný terén zůstává 

stále neprůchodný. 

Hraj jako reakci  
na soupeřův pohyb 
5 

                       (Stůj) 
 

         Cíl: 1nepřátelská jednotka 
 

Cíl se musí vrátit na hex, 
kde začal svůj pohyb. 
Ačkoli je stále aktivní, 

tak se nemůže celé toto kolo 
pohybovat ani bojovat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hraj společně se svou 
další kartou Lore               (Déjá Vu!)
 
 

            Cíl:  Ty sám 
 
 
 

Odhoď kartu Déjá Vu! 
místo právě zahrané Lore 

karty. 
Druhou kartu si nechej; 
můžeš ji od dalšího kola 

znovu zahrát! 

Hraj místo své   
Velitelské karty           (Léčivá mlha)
 
 

            Cíl:  Speciální  
 

 
 

Hoď 2K / level + 3K. 
Za každý hozený Lore vrať 1 figurku 

libovolné oslabené jednotce. 
Za každou hozenou barvu vrať 

1 figurku oslabené jednotce příslušné 
barvy. Jednotky nemohou mít více 
figurek, než měly na začátku hry. 
Všechny uzdravené jednotky jsou 

aktivovány a celé kolo bojují s +1K.

Hraj společně se svou       
Velitelskou kartou  (Hřmící hory) 
 

Cíl:     všechny nepřátelské jednotky  
     na nebo vedle terénu Pahorkatina 

 

Hoď 1K / level + 1K 
proti každému z cílů. 

Každý Lore a každá přilba 
příslušné barvy znamená 

zásah. Vlajky, Bonus striky a 
ostatní barvy přileb nemají 

žádný význam. 

Hraj společně se svou       
Velitelskou kartou    (Vztek řeky) 
 

Cíl:     všechny nepřátelské jednotky 
           na nebo vedle Vodního toku 

 
 

Hoď 1K / level + 1K 
proti každému z cílů. 

Každý Lore a každá přilba 
příslušné barvy znamená 

zásah. Vlajky, Bonus striky a 
ostatní barvy přileb nemají 

žádný význam. 

Hraj společně se svou       
Velitelskou kartou      (Zuřící les) 
 

Cíl:     všechny nepřátelské jednotky 
     na nebo vedle terénu Les 

 
 

Hoď 1K / level + 1K 
proti každému z cílů. 

Každý Lore a každá přilba 
příslušné barvy znamená 

zásah. Vlajky, Bonus striky a 
ostatní barvy přileb nemají 

žádný význam. 

Hraj společně se svou       
Velitelskou kartou   (Mlha hrůzy)
 

            Cíl: všechny nepřátelské  
jednotky       

 
 

Cíl je celé kolo 
„Vystrašený“. 

Musí ustupovat 
a hází si na 

„ztráty kvůli panice“. 
Cíl nemůže ignorovat vlajky.

Hraj společně se svou       
Velitelskou kartou  (Řetězový blesk) 
 

            Cíl:  Speciální  
 

Vyber si 1 nepřátelskou jednotku a hoď 
proti ní 1K / level + 2K. 

Každý Lore a každá přilba příslušné barvy 
znamená zásah. Vlajky, Bonus striky a 

ostatní barvy přileb nemají žádný význam. 
Pokud byl cíl zasažen, tak blesk 

přeskakuje dále. Házejte stejným počtem 
kostek proti nové nepřátelské jednotce 
sousedící s předchozím cílem. Blesk 
přeskakuje tak dlouho, dokud hodem 

nezasáhneš nebo není vyčerpaná zásoba 
nepřátelských cílů. 

Hraj společně se svou Velitel- 
skou kartou         (Vykrádání kapes)
 
 

            Cíl:  Tvůj soupeř 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ihned si vezmi 
od svého soupeře 

1 Lore / level + 1 Lore. 

Hraj před soupeřovým 
hodem kostkami 
 

               (Hbitost)
 

          Cíl: 1 bránící se jednotka 
 

Cíl může ignorovat 
1 hozenou přilbu 

své barvy. 

Hraj během soupeřovy 
bojové fáze 
 

              (Odvaha) 
 

          Cíl: 1 bránící se jednotka 
 

Cíl může 
během celého kola 
ignorovat všechny 

vlajky. 

Hraj jako reakci na soupeřovu 
Velitelskou kartu 
 

           (Falešný rozkaz) 
 

          Cíl: Tvůj soupeř 
 

Náhodně vyber 1 Velitelskou 
kartu / level od svého soupeře. 
Z těchto vybraných karet jednu 
vyber. Tvůj soupeř musí nyní 

tuto kartu zahrát místo své 
původně vybrané karty. 

Hraj po soupeřově 
hodu kostkami 
 

               (Zrádce) 
 

          Cíl: 1 útočící soupeřova 
jednotka 

Všechny hozené Bonus strike 
znamenají zásah cílové 

jednotky, která tě napadla, ne 
tvé jednotky! Všechny další 

efekty kostek se stále aplikují 
na tvou jednotku. 

Hraj společně se svou 
Velitelskou kartou                 (Špion) 
 
 

            Cíl:  Tvůj soupeř 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podívej se na všechny 
soupeřovy Lore karty 

a 1 z nich zahoď. 

Hraj společně se svou 
Velitelskou kartou            (Vyděšení)
 
 

            Cíl:  1 jednotka 

 
 

 
 

Hoď 3K proti cíli. 
Za každou hozenou 

vlajku nebo Lore musí 
cíl ustoupit. Cíl nemůže 

ignorovat vlajky. 

Hraj během pohybu 
                (Tajný)

 
 

            Cíl:  1 aktivovaná jednotka 

 
 

 
 

Cíl se může pohnout 
o 1 hex / level + 1 hex navíc 

a ještě bojovat. 
Navíc se může pohybovat i 
přes vlastní nebo soupeřovy 
jednotky. Pohyb však musí 
skončit na prázdném hexu. 

 Hraj před soupeřovým 
 hodem kostkami 
 

                   (Přepadení) 
 

          Cíl: 1 bránící se jednotka 
 ve Zteči 

Cíl útočí ve Zteči jako první. 
Pokud útočník nebyl zabit 

nebo přinucen ustoupit, 
pak může provést protiútok 

a zaútočit jako obyčejně. 

 Hraj před soupeřovým 
 hodem kostkami 
 

                 (Rychlý ústup) 
            Cíl: 
           1bránící se jednotka ve Zteči 

Cíl může ustoupit až o 3 hexy 
směrem ke své straně, před 

soupeřovým útokem. Při ústupu 
může jednotka ignorovat terénní 
omezení, ale nesmí se pohybovat 
přes obsazené hexy. Útočník si již 
nemůže vybrat nový cíl a toto kolo 

znovu neútočí. 

 Hraj místo své            (Ukradený 
 Velitelské karty                rozkaz)
 
 

            Cíl:  Ty sám   
 
              

 

Vyber si jednu Velitelskou 
kartu z odhazovacího 

balíčku a zahraj ji. 
Na konci svého kola 

si neber novou 
Velitelskou kartu. 

 Hraj společně se svou 
 Velitelskou kartou    (Chůze ve stínu)
 
 

         Cíl: 1 aktivovaná jednotka / level 

 
 

 
 

Cíl se může „skrýt ve stínu“. 
Umísti na každý skrytý cíl žeton. 

Cíl ve stínu může bojovat nebo být 
napaden pouze s 1K. 

Cíl může vystoupit ze stínu a 
ztratit jeho ochranu,  když se tak 

rozhodne při aktivaci nebo 
když je zasažen nepřítelem. 

 Hraj během svého pohybu 
   (Zákeřný útok) 
 
 

            Cíl: 1 aktivovaná jednotka 

 
 

Cíl se může pohnout až o 3 hexy a ve 
Zteči zaútočit s +1K a znovu se 

pohnout až o 3 hexy. 
Cíl nemůže provést žádné Pokračovací 

akce jako součást tohoto boje a jeho 
soupeř nemůže provést Protiútok. 

Cíl se může při každém z obou pohybů 
pohnout o 1 hex navíc 
za každý level nad 1. 

Hraj jako reakci  
na soupeřovu kartu Lore 
 

                       (Zmaření!)
 

            Cíl: Tvůj soupeř 
 

Zruš Lore kartu svého 
soupeře. Jeho karta je 

odstraněna, ale získává zpět 
½ právě utracených Lore. 

Musíš zaplatit ½ Lore z ceny 
za odstraněnou kartu. 

 Hraj společně se svou 
 Velitelskou kartou 
                 (Vyvolání Lore) 
 

         Cíl: Ty sám 

 
 
 

 
 

Získáš 4 Lore. 

Hraj před soupeřovým 
hodem kostkami 
 

        (Rozmazaný obraz)
 
 

   Cíl: 1 bránící se jednotka 
 

 
Cíl může ignorovat 

jednu hozenou přilbu 
své barvy. 

 Hraj společně se svou 
 Velitelskou kartou 
                 (Vysušení Lore) 
 

         Cíl: Tvůj soupeř 

 
 
 
 
 

Tvůj soupeř musí 
ihned odevzdat 

1 Lore / level + 2 Lore 
zpět do společné zásoby.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hraj společně se svou 
 Velitelskou kartou 
           (Kouzelná síla davu)
          Cíl: Všechny aktivované  

jednotky 
 
 
 
 
 
 

Cíl hází při Zteči 
během celého kola +1K. 
Také každý hozený Lore 

znamená zásah. 

 Hraj jako reakci 
 na soupeřovu kartu Lore 
 

           (Rozptýlení Lore)
 
 
 

                Cíl: Tvůj soupeř 
 

Zruš soupeřovu kartu Lore. 
Jeho karta je vyřazená, 

ale dostane zpět ½ Lore, 
které za ni utratil. Musíš ale 
zaplatit ½ Lore z ceny karty, 

kterou jsi zrušil. 

 Hraj během střeleckého 
 souboje 
                         (Orlí zrak) 
 

         Cíl: 1 aktivovaná jednotka 

 
 
 

 
Cíl hází 

při střeleckém souboji 
během celého kola +3K. 

Hraj před soupeřovým 
hodem kostkami 
 

                    (Zpomalení) 
 
 

Cíl: 1 útočící nepřátelská  
      jednotka 

 

Cíl hází celé kolo 
pouze se 2K. 

Tento počet nelze nijak 
zvýšit! 

 Hraj společně se svou 
 Velitelskou kartou 
                 (Magické střely) 
 

        Cíl: Všechny aktivované  
jednotky 
 
 
 
 

Cíl hází 
při střeleckém souboji 

během celého kola +2K. 
Každý hozený Lore se počítá 

také jako zásah. 

 Hraj jako reakci  
 na soupeřův pohyb 
 

                  (Magická síť)
 
 
 

                Cíl: 1 nepřátelská jednotka
 
 

Cíl se musí vrátit na hex, 
kde začal svůj pohyb. 

Ačkoli je cíl stále aktivní, 
tak se nemůže celé toto kolo 

pohybovat ani bojovat. 

 Hraj společně se svou 
 Velitelskou kartou 
                         (Síla davu) 
 

        Cíl: Všechny aktivované  
jednotky 
 
 
 
 
 
 

Cíl hází při Zteči 
během celého kola +1K. 

 Hraj společně se svou 
 Velitelskou kartou 
                 (Rychlost davu) 
 

        Cíl: Všechny aktivované  
jednotky 
 
 
 
 
 
 

Cíl se může 
pohnout o 1 hex navíc 

a ještě bojovat. 

 Hraj společně se svou 
 Velitelskou kartou 
                         (Teleport) 
 

          Cíl: 1 jednotka 
 
 

Teleportuj cíl v jakémkoli směru 
až o 3 hexy / level + 1 hex. 

Cíl musí přistát na prázdném hexu. 
Jestliže je cílem jedna z tvých 

jednotek, pak je aktivována, ale po 
přistání se již nesmí pohybovat. 
Avšak může bojovat a provádět 
Pokračovací akce jako obyčejně. 

 Hraj společně se svou 
 Velitelskou kartou 
               (Dvojitý teleport) 
 

          Cíl: 2 jednotky 
 

Vyměň pozici dvou libovolných 
jednotek na bojišti. 

Pokud jedna nebo obě tyto 
jednotky jsou tvé, tak jsou 

aktivovány, ale po přistání se již 
nesmí pohybovat. 

Avšak mohou bojovat a provádět 
Pokračovací akce jako obyčejně..

 Hraj společně se svou 
 Velitelskou kartou 
                 (Plíživá zhouba) 
          Cíl: 1 hex na bojišti 
 

Hoď 1K / level + 1K proti nepřátelské 
jednotce na cílovém hexu. 

Každý hozený Lore a odpovídající 
barva přilby znamená zásah. Vlajky, 

Bonus strike a jiné barvy přileb 
nemají žádný význam. Zhouba se poté 

rozšíří na všechny hexy sousedící 
s cílem a obsazené nepřítelem. 

Házejte znovu stejným počtem kostek 
proti každému takovému hexu. 

 Hraj společně se svou 
 Velitelskou kartou 
                   (Ohnivá koule) 
          Cíl: 1 soupeřova jednotka 
 

Hoď 1K / level + 2K proti cíli. 
Alespoň jeden hozený Lore 

zničí celou jednotku! V jiném 
případě znamená hozená barva 

cíle zásah jako obyčejně. 
Vlajky, Bonus strike a jiné 
barvy přileb nemají žádný 

význam. 


