
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protiútok 

 
Použij stejný rozkaz, 

jaký právě zahrál tvůj soupeř. 
Pokud se jedná o Sekční kartu, 
je pravé křídlo levým křídlem 

a naopak. 

 
Vedení 

 
Aktivuj 1 jednotku 
dle svého výběru. 

Aktivovaná jednotka bojuje 
během celého kola s +1K. 

 
Protiútok 

 
Použij stejný rozkaz, 

jaký právě zahrál tvůj soupeř. 
Pokud se jedná o Sekční kartu, 
je pravé křídlo levým křídlem 

a naopak. 

 
Vedení 

 
Aktivuj 1 jednotku 
dle svého výběru. 

Aktivovaná jednotka bojuje 
během celého kola s +1K. 

Červený prapor 
 

Za každou svou Velitelskou 
kartu, včetně této, 
aktivuj 1 jednotku 

s Červeným praporem. 
Nemáš-li žádné jednotky 

s červeným praporem, můžeš 
aktivovat jakoukoli 1 jednotku.  

Červený prapor 
 

Za každou svou Velitelskou 
kartu, včetně této, 
aktivuj 1 jednotku 

s Červeným praporem. 
Nemáš-li žádné jednotky 

s červeným praporem, můžeš 
aktivovat jakoukoli 1 jednotku. 

Modrý prapor 
 

Za každou svou Velitelskou 
kartu, včetně této, 
aktivuj 1 jednotku 

s Modrým praporem. 
Nemáš-li žádné jednotky 

s modrým praporem, můžeš 
aktivovat jakoukoli 1 jednotku.  

Modrý prapor 
 

Za každou svou Velitelskou 
kartu, včetně této, 
aktivuj 1 jednotku 

s Modrým praporem. 
Nemáš-li žádné jednotky 

s modrým praporem, můžeš 
aktivovat jakoukoli 1 jednotku. 

Zelený prapor 
 

Za každou svou Velitelskou 
kartu, včetně této, 
aktivuj 1 jednotku 

se Zeleným praporem. 
Nemáš-li žádné jednotky 

se zeleným praporem, můžeš 
aktivovat jakoukoli 1 jednotku. 

Zelený prapor 
 

Za každou svou Velitelskou 
kartu, včetně této, 
aktivuj 1 jednotku 

se Zeleným praporem. 
Nemáš-li žádné jednotky 

se zeleným praporem, můžeš 
aktivovat jakoukoli 1 jednotku.  

Válečná síla 
Za každou svou Velitelskou kartu, 

včetně této, hoď 1 kostkou. 
Za každou hozenou přilbu aktivuj 

1 jednotku příslušné barvy. 
Za každý hozený symbol Lore 
aktivuj 1 libovolnou jednotku. 

Aktivované jednotky bojují 
během celého kola s +1K. 

Velitelské a Lore karty jsou znovu 
zamíchány s odhazovacími balíčky. 

       Zatmění oblohy 
Aktivuj  všechny střelecké 

jednotky. Tyto jednotky bojují 
dvakrát, avšak nemohou se 

pohybovat ani střílet na 
Bezprostřední vzdálenost. 
 Nemáš-li žádné střelecké 
jednotky, můžeš aktivovat 

jakoukoli 1 jednotku. 

     Jezdecký útok 
Za každou svou Velitelskou kartu, včetně 

této, aktivuj 1 jezdeckou jednotku. 
Jezdecká jednotka s červeným praporem 

se může pohnout až o 3 hexy a ještě 
bojovat. Aktivované jednotky bojují při 

Zteči  během celého kola s + 1K.  
Nemůžeš provádět žádný střelecký útok. 

Pohybová a bojová omezení terénu 
platí beze změny. 

 Nemáš-li žádné jezdecké jednotky,  
můžeš aktivovat jakoukoli 1 jednotku. 

     Jezdecký útok 
Za každou svou Velitelskou kartu, včetně 

této, aktivuj 1 jezdeckou jednotku. 
Jezdecká jednotka s červeným praporem 

se může pohnout až o 3 hexy a ještě 
bojovat. Aktivované jednotky bojují při 

Zteči  během celého kola s + 1K.  
Nemůžeš provádět žádný střelecký útok. 

Pohybová a bojová omezení terénu 
platí beze změny. 

 Nemáš-li žádné jezdecké jednotky,  
můžeš aktivovat jakoukoli 1 jednotku. 

     Jezdecký útok 
Za každou svou Velitelskou kartu, včetně 

této, aktivuj 1 jezdeckou jednotku. 
Jezdecká jednotka s červeným praporem 

se může pohnout až o 3 hexy a ještě 
bojovat. Aktivované jednotky bojují při 

Zteči  během celého kola s + 1K.  
Nemůžeš provádět žádný střelecký útok. 

Pohybová a bojová omezení terénu 
platí beze změny. 

 Nemáš-li žádné jezdecké jednotky,  
můžeš aktivovat jakoukoli 1 jednotku. 

       Zatmění oblohy 
Aktivuj  všechny střelecké 

jednotky. Tyto jednotky bojují 
dvakrát, avšak nemohou se 

pohybovat ani střílet na 
Bezprostřední vzdálenost. 
 Nemáš-li žádné střelecké 
jednotky, můžeš aktivovat 

jakoukoli 1 jednotku. 

Útok pěchoty 
Za každou svou Velitelskou kartu, včetně 

této, aktivuj 1 pěší jednotku. Všechny 
aktivované jednotky musí navzájem 

sousedit. Aktivované jednotky se smí 
pohnout až o 2 hexy a ještě bojovat Ztečí,  
avšak střelné zbraně nemohou střílet ani 

bojovat na Bezprostřední vzdálenost. 
Pohybová a bojová omezení terénu 

platí beze změny.  
Nemáš-li žádné pěší jednotky,  

můžeš aktivovat jakoukoli 1 jednotku. 

Útok pěchoty 
Za každou svou Velitelskou kartu, včetně 

této, aktivuj 1 pěší jednotku. Všechny 
aktivované jednotky musí navzájem 

sousedit. Aktivované jednotky se smí 
pohnout až o 2 hexy a ještě bojovat Ztečí,  
avšak střelné zbraně nemohou střílet ani 

bojovat na Bezprostřední vzdálenost. 
Pohybová a bojová omezení terénu 

platí beze změny.  
Nemáš-li žádné pěší jednotky,  

můžeš aktivovat jakoukoli 1 jednotku. 


