
Příšery kroužící kolem hradu Avel a zejména blížící se Bestie 
představují pro obyvatele této země skutečné nebezpečí. Není tedy 
překvapivé, že každý chce pomoci s bitvou. Řemeslníci vyrábějí 
předměty, trpaslíci staví obléhací stroje a bylinkáři vymýšlejí nové 
recepty a vaří lektvary. Dokonce i divočáci se zapojí do bitvy, pokud 
dokážete svou statečnost tím, že porazíte příšery. Využijte jejich 
pomoci a společně chraňte hrad Avel!

žetony vybavení: 3 páry bot

žetony vybavení: 3 elixíry

Adventurer’s Toolkit
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Hrací desky z tohoto rozšíření se přidávají k destičkám ze základní 
hry. Ve hrách pro 1, 2 nebo 3 hráče nezapomeňte odložit destičky 
popsané v pravidlech základní hry. Když budete hrát s rozšířením, 
vaše deska bude větší. Pomocí QR kódu nebo aplikace se dozvíte, jak 
desku sestavit.

Žetony velkých příšer  se zamíchají s žetony příšer ze základní hry.

Žetony vybavení se přidávají do sáčku s vybavením. Všechny žetony 
základního herního vybavení by již měly být v sáčku.

Žetony zvířecích společníků a balisty musí být umístěny vedle žetonů 
pastí, měsíčních pečetí a žetonů hradeb.

Změny v přípravě

Nové vybavení

3 žetony zvířecích společníků

3 dlaždice

3 balisty

Toto rozšíření přidává nové elixíry a nový typ vybavení: boty.



Elixír teleportace –  hrdina, který tento elixír vypije, se 
může přesunout na libovolnou dlaždici, která je lícem 
nahoru.

Elixír času – hrdina, který tento elixír vypije, může ve 
svém tahu provést další akci.

Elixír vylepšení –  těkutina ukrytá v této lahvičce může 
být použita na jakékoli vybavení. Hrdina, který použije 
tento elixír, může vylepšit vybraný žeton vybavení.

Elixíry připravené zkušenými bylinkáři na základě nových receptur 
mohou nebojácným hrdinům pomoci v jejich poslání.

Pamatuj! Elixíry mohou být použity buď před nebo po provedení akce. 
Pití elixíru není akce.

Boty dobré kvality umožňují hrdinovi se pohybovat rychleji v 
divočině, což mu může zachránit život, když je pronásleduje horda 
monster.

Základní strana – Boty, které 
nebyly upgradovány, umožňují 
během bitvy jedno přehození 1 
kostkou odpovídající barvy.

Vylepšená strana – Hrdina, 
který má vylepšené boty, se 
může během své pohybové 
akce posunout o 1 další 
dlaždici.

Nová monstra

Příšery z tohoto rozšíření mají nový atribut a dávají novou odměnu: 
zvířecího společníka.

– Před bitvou hrdina obdrží 1 poškození (to nelze nijak 
zablokovat).

– Po porážení příšery, hrdina získá 
odpovídajícího zvířecího společníka.



– Strana 1: přesuňte figurku postavy
na libovolný dílek lícem nahoru na
herním plánu.
– Strana 2: přesuňte figurku postavy
o1 další žeton

Orel

Použijte před nebo po provedení akce:

Zvířecí společníci

Po porážce jedné ze tří dcer získá hrdina zvířecího společníka. Hráč 
vezme odpovídající zvířecí žeton a položí jej k blízkosti hráčovi desky 
(zobrazující stranu   ). Zvířecí společník může být použit 2x, po 
prvním použití je žeton překlopen na druhou stranu, aby to bylo 
vidět. Po druhém použití se žeton vyřadí.

– Strana 1: přidejte 2     symboly k
výsledku vašeho hodu.
– Strana 2: přidejte 1    výsledek do
svého hodu.

Medvěd

Použití během souboje:

– Strana 1: přidejte 2    symboly k
výsledku vašeho hodu.
– Strana 2: přidejte 1    výsledek do
svého hodu.

Liška
Použití během souboje:

Tři dcery
Kurodarovi služebníci jsou často podivní a záhadní - jako například Tři 
dcery -, které Avelové znají jako Závist, Chamtivost a Hněv. Tyto 
monstra přišly na Avel během starověkých válek a říká se, že na 
počátku byly nepřáteli Kurodara, dokonce dosáhly Černého měsíce a 
bojovaly se zlým bohem na jeho hradě. Nikdo neví, co se tam doopravdy 
stalo, ale když se vrátily na Avel, vedly Kurodarovu armádu. Po staletí 
jednaly tajně, pracovaly s ostatními měsíčními bohy z nutnosti. Nicméně 
teď, když je Černý měsíc zpátky na obloze a Bestie se blíží, udělají Dcery 
vše, aby zajistily Kurodarovo vítězství!
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Zakoupené balisty se aktivují na začátku každého kola, než se hráči 
vystřídají. Když je balista aktivována, hráči si společně vyberou 
nestvůru nebo Bestii, která je na stejné destičce jako balista nebo na 
destičce sousedící s balistou (rozhodující hlas náleží hráči, který si 
balistu zakoupil). Poté balista provede jeden výstřel. Hráč, který 
zaplatil za balistu, hodí 1 kostkou stejné barvy jako balista. Pokud 
kostka ukáže     , nestvůra nebo Bestie obdrží 1 poškození. Jakýkoli 
jiný výsledek je chybou. Pokud poškození způsobené bal-listou porazí 
monstrum, jeho žeton je odstraněn z hrací desky, ale odměna je pryč.

Bleší trh
Bzukot tohoto místa se rozléhá okolními lesy a 
přitahuje zájemce o výhodné obchody. Až budete tuto 
dlaždici obracet, umístěte na tuto dlaždici 3 náhodné 
žetony vybavení ze sáčku (základní stranou nahoru). 
Když provádíte akci této dlaždice, můžete vyměnit 
jeden ze svých žetonů vybavení za nově vybraný 
žeton vybavení z této dlaždice.

Pole a lesy
Skutečný hrdina se nebojí tvrdé práce, protože to 
dává příležitost k lepšímu příjmu. Akce, na této 
dlaždici vám umožní vzít si 3 mince ze zásoby. Tuto 
akci můžete provést pouze v případě, že zde nejsou 
žádná monstra.

Trpaslicí dílna
Tato budova patří dvěma trpasličím bratrům, kteří s 
potem tváře kují složité střelecké vybavení. Zaplaťte 
3/4/5 mincí a vyberte si dlaždici, kam chcete 
koupeného balistu umístit. Můžete postavit pouze 
1 balistu od každého typu. Na dlaždici může být 
pouze jedna balista.




