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2-4 hrá��, 10+, 60 min                                                         pravidla p�eložil Prokop Opletal 
Reiner Knizia 
 

� Úvod 
 
Doba temna je za námi. Královští d�dicové, kte�í svými šarvátkami a pýchou zavinili pád 
m�sta Blue Moon, uprchli. Zkažení rádci a dvo�ané, kte�í jim našeptávali do uší, byli 
vypov�zeni. T�žká odlou�ení n�kterých lidí z Blue Moon se za�ínají hojit. Nastává �as 
souzn�ní a nad�je. 
 
M�sto Blue Moon ale leží v troskách. Ruiny m�sta dávají znát jeho bývalé velkoleposti. Lidé 
slíbili, že m�sto p�ebudují a na pomoc jim p�icházejí t�i draci. Jako poslové boha Blue Moon  
mají moc dát zp�t dohromady svatý krystal, který d�íve chránil m�sto Blue Moon. Jediná 
otázka z�stává viset ve vzduchu: Koho vezmou pod sv�j pláš� moci? 
 

� Cíl hry 
 
Snažíte se p�isp�t k rekonstrukci m�sta Blue Moon, abyste získali krystaly. Pomocí draka 
sbírejte zlaté šupiny a ty p�em��te v krystaly. Jako první ud�lejte dostatek nabídek obelisku 
v centrálním dvo�e, získejte vládu nad m�stem a vyhrajte hru. 
 
V pr�b�hu hry pohybují hrá�i svými postavi�kami po plánu m�sta, kde používají své karty, 
aby p�isp�li k rekonstrukci budovy. Když se hrá� podílí na rekonstrukci budovy, položí si 
svou kosti�ku na volné místo na této budov�. Když je poslední místo na budov� zapln�no, je 
budova p�estav�na, a hrá�i kte�í se na její stavb� podíleli dostanou své odm�ny ve form� 
karet, zlatých šupin, anebo krystal�. Karty využijete k dalším stavbám a šupiny m�žete 
p�em�nit na krystaly. Své krystaly nabízejí hrá�i obelisku. Hrá�, který jako první u�iní ur�itý 
po�et nabídek vyhrává hru. 
 

� P�íprava hry 
 

1. Dílky budov rozložte podle následujícího návodu nákresem budovy nahoru: 
Dv�r položte doprost�ed a k jeho kraj�m p�iložte 3 chrámy a palác, tak jak je to nazna�eno 
v ilustraci. Zbytek karet zamíchejte a náhodn� je poskládejte, aby tvo�ili správný tvar m�sta. 
 
2. Vedle m�sta položte obelisk. 
 
3. Krystaly položte lícem nahoru na jednu stranu obelisku. 
 
4. Zlaté šupiny umíst�te na druhou stranu obelisku: P�i h�e 4 hrá�� použijte všech 15, ve 3 
hrá�ích použijte pouze 12 a ve 2 hrá�ích jen 9 šupin. Zbylé šupiny vra�te do krabice. 
 
5. T�i draky položte vedle m�sta. 
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6. Každý hrá� si zvolí barvu. Vezm�te si všechny kosti�ky své barvy a svého paná�ka položte 
na Dv�r ve st�edu m�sta. 
7. Zamíchejte karty a každému hrá�i jich dejte 8. Zbylé karty se položí lícem dol� vedle 
m�sta. 
 

 
 

� Tah hrá�e 
 
Zvolte jednoho hrá�e, který bude za�ínat hru, následn� postupujte ve sm�ru hodinových 
ru�i�ek. Ve svém tahu prove�te tyto kroky v daném po�adí. 
 

1. Pohyb: M�žete pohnout svou figurkou maximáln� o dv� budovy. M�žete p�estupovat 
pouze na p�ilehlé budovy (sousedící hranou). Chodit diagonáln� je zakázáno. 

2. Stavba a nabídka: Na budov� na které se zastavíte, m�žete pomoct s rekonstrukcí 
budovy. Pokud se zastavíte na Dvo�e, m�žete nabídnout své krystaly obelisku. 

3. Odho�te a vezm�te si nové karty: Na konci svého tahu odho�te 0, 1, nebo 2 karty 
lícem nahoru na hromádku odhozených karet a vezm�te si o dv� karty více, než jste 
zahodili. Pokud dojdou karty, zamíchejte hromádku použitých a vytvo�te nový balí�ek 
karet. 

 
Vlastnosti karet: B�hem svého tahu m�žete použít libovolný po�et karet. Jejich ú�inky jsou 
popsány dále v pravidlech. 
 

� Rekonstrukce budov 
 
Na nákresu každé budovy jsou zobrazeny 1, 2, nebo 3 barevné �tverce 
s �íslem uvnit�, které udávají náklady pot�ebné na rekonstrukci budovy. 
 
V p�ípad�, že se chcete podílet na rekonstrukci budovy, u které práv� 
stojí vaše figurka, musíte z ruky odhodit jednu nebo více karet 
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odpovídající barv� �tvere�ku a jejich hodnota musí být rovna nebo v�tší než �íslo uvnit�. Poté 
m�žete položit svou kostku na daný �tvere�ek. 
M�žete provést více rekonstrukcí za kolo, ale každá musí být provád�na 
zvláš� se samostatnými kartami. Rekonstrukce Paláce m�že být provád�na 
r�znými barvami, ale na každý �tvere�ek smí být použita pouze jedna barva.  
 
 
 

� Vyhodnocení a dostavení budov 
 
Když na budov� zaplníte všechny �tvere�ky, tak je budova dostav�na a ihned vyhodnocena. 
Hrá�, který má nejvíce kosti�ek na budov� (p�i remíze vyhrává ten hrá�, který má svou 
kosti�ku více vlevo) získá karty, krystaly, nebo zlaté šupiny jak je znázorn�no v levém 
horním rohu budovy napravo od . 
 
Každý hrá�, který má na budov� alespo� jednu svou kosti�ku (zahrnuje to i hrá�e, který už 
získal odm�nu za nejvíce kosti�ek) získá karty, krystaly, nebo zlaté šupiny jak je znázorn�no 
v levém horním rohu budovy pod . 
 
Navíc, každý hrá� která má na budov� alespo� jednu kosti�ku získá odm�nu z dostav�ných 
budov, které ortogonáln� (pouze p�es hranu – naho�e, dole, vpravo, vlevo) sousedí s práv� 
dostav�nou budovou. Jejich odm�na znázorn�na pod budovou. Tato odm�na je (pouze 
informativn�) znázorn�na i na nedostav�ných budovách vpravo naho�e. 
 
I když máte na budov� více kosti�ek, všechny odm�ny si berete jen jednou. Všechny zlaté 
šupiny a krystaly si pokládejte p�ed sebe. Krystaly pokládejte lícem dol�. Na jejich hodnotu 
se m�žete dívat pouze vy. Všechny karty, které jste obdrželi odm�nou si položte lícem dol� 
p�ed sebe a zatím se na n� nedívejte. Do ruky si je vezm�te až skon�íte sv�j tah. 
 
Po vyhodnocení budovy si hrá�i vezmou zp�t své kosti�ky a budova je oto�ena. Draci a 
figurky ležící na budov� na ní z�stávají i nadále. 
 

� Draci a zlaté šupiny 
 
Draci se ve m�st� pohybují pomocí karet (viz. dále). Pokud provádíte rekonstrukci budovy, na 
které stojí drak, obdržíte jednu zlatou šupinu za každého draka stojícího na této budov�. I 
když provádíte více rekonstrukcí za kolo, tak v daném kole m�žete získat za jednoho draka 
pouze jednu šupinu! 
 
P�íklad: Na jedné budov� stojí t�i draci. V daném kole provedete dv� rekonstrukce této 
budovy a získáte 3 zlaté šupiny. 
 

� Vyhodnocení a zlaté šupiny 
 
Existují dv� cesty, jak získat zlaté šupiny: provád�ní rekonstrukce v p�ítomnosti draka, nebo 
vyhodnocením dostavené budovy. Když jsou rozebrány všechny zlaté šupiny ze zásoby, 
dochází k okamžitému vyhodnocení šupin. Všechny šupiny, které nem�žou být vydány 
hrá��m vzhledem k tomu že došli, jsou p�ipo�ítány také. 
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Pokud má jediný hrá� nejv�tší po�et zlatých šupin, získává 6 krystal�. Pokud hrá�i 
s nejv�tším po�tem šupin mají stejný po�et šupin, získávají oba pouze 3 krystaly. Každý 
z hrá��, který má alespo� 3 zlaté šupiny, získá také 3 krystaly. Hrá�i, kte�í mají mén� než 3 
šupiny, nezískávají nic. 
 
Po vyhodnocení šupin vrátí zp�t šupiny jen ti hrá�i, kte�í získali n�jaké krystaly. Ti hrá�i, 
kte�í nic nezískali, si nechají své šupiny p�ed sebou. 
 
P�íklad: Práv� máte 5 zlatých šupin a vaši soupe�i mají 4 a 2. Provádíte rekonstrukci budovy, 
na které stojí 2 draci a získáváte 2 zlaté šupiny. V zásob� je ale poslední šupina, takže si 
vezmete pouze jednu, ale druhou si p�i�tete také. Nyní máte tudíž 7 šupin a dochází 
k vyhodnocení. Získáváte 6 krystal�, váš soupe� se 4 šupinami získává 3 krystaly. Poslední 
soupe� nezískává nic, ale ponechává si své šupiny. Ostatní hrá�i je musí vrátit. 
 
Poznámka: Dra�ích šupin a d�ev�ných kosti�ek je omezené množství. Pokud vám ale budou 
chyb�t krystaly, vypomožte si papírem a tužkou. 
 

� Nabízení krystal� obelisku 
 
Pokud vaše figurka stojí na Dvo�e (uprost�ed m�sta), m�žete ud�lat obelisku nabídku. 
 
Místa na obelisku jsou postupn� zapl�ována od spodu. Zapla�te p�íslušný po�et krystal� a 
m�žete umístit svoji kosti�ku na obelisk. P�i h�e dvou hrá�� nepoužívejte dv� šedá místa na 
spodu obelisku. 
 
Je možné u�init více nabídek za kolo, ale jen za pomocí speciální karty (viz. dále). 
 
Draci stojící na Dvo�e nemají žádný efekt!!! 
 

� Vít�z hry 
 
Vít�zem hry se stane hrá�, který ud�lá následující po�et nabídek obelisku. 
 
 2 hrá�i : 6 nabídek 
 3 hrá�i : 5 nabídek 
 4 hrá�i : 4 nabídky 
 
M�že nastat i situace, kdy bude dostav�né celé m�sto a žádný z hrá�� nebude mít dostatek 
krystal� na ukon�ení hry. V tom p�ípad� vyhrává hrá�, který ud�lal nejvíce nabídek. Pokud 
bude stav stále nerozhodný, rozhoduje po�et zbylých krystal�. Pokud se ani v tomto p�ípad� 
nerozhodne, skon�í hra pro nejlepší hrá�e nerozhodn�. 
 
Pokud dojdou všem hrá��m d�ev�né kosti�ky (m�že nastat hlavn� p�i h�e 2 hrá��) je hra 
ukon�ena nerozhodn�. 
 

� Varianta 
 
Dv�r dejte doprost�ed a všechny ostatní karty náhodn� pokládejte tak, abyste vytvo�ili tvar 
m�sta.  
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� Popis karet 
 
Karty mají hodnoty od 1 do 3. Tyto hodnoty se berou v úvahu p�i rekonstrukci budov. Krom� 
toho karty s hodnotami 1 a 2 mají speciální vlastnosti, které jsou popsány níže. 
 
�erné (Vulca) 

 
B�hem fáze pohybu: 
 
Odho�te kartu a posu�te �erveného draka na libovolné místo. 
 
 
 
 
 
 
Odho�te kartu a posu�te �erveného draka maximáln� o 3 pole. 
 
 
 

�ervené (Terrah) 
 
B�hem fáze pohybu: 
 
Odho�te kartu a posu�te zeleného draka na libovolné místo. 
 
 
 
 
 
 
Odho�te kartu a posu�te zeleného draka maximáln� o 3 pole. 
 
 

 
Modré (Aqua) 

 
B�hem fáze pohybu: 
 
Odho�te kartu a posu�te modrého draka na libovolné místo. 
 
 
 
 
 
 
Odho�te kartu a posu�te modrého draka maximáln� o 3 pole. 
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Šedé (Flit) 
 
B�hem fáze pohybu: 
 
Odho�te kartu a posu�te svoji figurku na libovolné místo. 
 
 
Odho�te kartu a posu�te svoji figurku maximáln� o 3 pole. 
 
Poznámka: Tyto karty mohou být použity jen ve fázi pohybu. Není možné 
provést rekonstrukci a poté ješt� pohnout figurkou. 
 
 

Zelené (Khind) 
 
B�hem rekonstrukce: 
 
Všechny zelené karty jsou žolíci, mají hodnotu jedna a mohou být p�idány 
k jakékoliv barv� p�i rekonstrukci. 
 
 

Hn�dé (Mimix) 
 
B�hem rekosntrukce: 
Jakékoliv dv� karty mimix hodnoty 1 a 2 jsou považovány za žolíka 
v hodnot� 3 a mohou být p�idány k jakékoliv barv� p�i rekonstrukci. 
(2 hn�dé hodnoty 1, 2 hn�dé hodnoty 2, nebo hn�dá hodnoty 1 a 
hn�dá hodnoty 2 vám dají žolíka v hodnot� 3) 
 

Bílé (Hoax) 
 
B�hem rekonstrukce: 
 
Odho�te kartu a m�žete zm�nit barvu až �ty� karet jedné barvy na jinou barvu a 
poté ud�lat jednu rekonstrukci. 
 
 
 
 
Odho�te a zm��te barvu jedné karty a poté ud�lejte jednu rekonstrukci. 
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Žluté (Pillar) 
 
B�hem nabízení krystal� obelisku: 
 
Poté co jste u�inili nabídku obelisku m�žete odhodit tuto kartu a ud�lat ješt� 
jednu nabídku. Musíte ale p�iplatit jeden krystal navíc. (P�i položení kosti�ky na 
8 musíte zaplatit 9 krystal�) 
 
 
Poté co jste u�inili nabídku obelisku m�žete odhodit tuto kartu a ud�lat ješt� 
jednu nabídku. Musíte ale p�iplatit dva krystaly navíc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


