
Počet hráčov: 2 - 4
Vek: 6+
Dĺžka hry: 20 - 40 min

Hra obsahuje:

- Herná plocha 15 dielov

Hlavný diel 4x Vedľajší diel 2x

Stredový diel 1x Teleport  4x Zásobník 4x

- Figúrky20 kusov
4x trojuholník v 4 farbách
4x štvorec typ 1 v 4 farbách
4x štvorec typ 2 v 4 farbách
4x 5-uholník v 4 farbách
4x kruh v 4 farbách

- Trojuholník farba 4x (4 farby)
- Míny 4x4 v 4 farbach
- Kryštály 9x

- 6-hranná kocka 1x

Úlohou každého hráča je: A) prejsť 3x zo štartovacieho políčka do svojho domčeku
B) nazbierať všetkým figúrkam maximálny level

- prvý hráč, ktorý splní bod A alebo B, vyhráva hru



Začiatok hry
Na začiatku hry si hráči postavia herný plán podľa ich počtu (viď obrázok). Do stredu herného plánu si umiestnia 
kryštály, ktoré predstavujú skóre/body. Počet kryštálov závisí od počtu hráčov. Za každého hráča sa umiestnia 2 
kryštály do stredu, +1 kryštál navyše. Pri 4 hráčoch sa umiestni do stredu 9 kryštálov. Každý hráč si vezme 4 figúrky 
rovnakej farby a umiestni ich do svojho zásobníku na daný symbol. Hráč môže mať iba jedného útočníka, vyberá si 
medzi lukostrelcom a jazdcom. Na začiatku hry si hráči vyberú jednu figúrku a umiestnia ju na svoje políčko štart.

štart domček teleport

2 Hráči 3 Hráči 4 Hráči

Pravidlá
1 Každý hráč si na začiatku hodí 6-hrannou kockou. Hráč s najnižším číslom ide prvý. Ak viacerí hráči hodia 

rovnaké najnižšie číslo, hádžu kockou dovtedy, kým jeden z nich nehodí najnižšie číslo.
2 Ak padne hráčovi počas hry číslo 6, hádže znova, ale až po tom, čo sa pohne s figúrkou. Toto pravidlo sa 

opakuje vždy, keď hráč hodí číslo 6.
3 Hráč si na začiatku a konci svojho kola vyloží novú figúrku podľa vlastného výberu, ak je voľné políčko 

štart.
4 Na políčku štart sú schopnosti neaktívne.
5 Počas hry môže hráč prekračovať figúrky protihráčov. Všetky prekročené polia sa náležite počítajú.
6 Teleport je nefunkčný, ak na druhom konci teleportu stojí hráčova ďalšia figúrka. V takomto prípade ostáva

figúrka na vstupe do teleportu. Ak na druhom konci teleportu stojí nepriateľ,  teleport je funkčný, a figúrka vyhadzuje 
nepriateľa.

7 Ak sa hráč dostane so svojou figúrkou na obsadené pole, dosiahnutú figúrku vyhodí a protihráč si vráti 
vyhodenú figúrku do svojho zásobníka na jej zodpovedajúci symbol. Hráč môže vyhodiť figúrku aj inými spôsobmi, 
popísanými nižšie v sekcii ‘schopnosti’.

8 Figúrky, ktoré sa dostanú do domčeku, postaví hráč naspäť do zásobníku. Môže ich vyložiť na konci, 
alebo na začiatku svojho kola, ak je prázdne jeho políčko štart. Kryštály uprostred hernej plochy predstavujú body. 
Keď sa hráč dostane do domčeku, dostáva 1 bod.  Hráč si zoberie jeden kryštál a položí ho pred seba. Keď hráč 
nazbiera 3 kryštály, vyhráva.

9 Hráč nemusí hodiť presnú hodnotu tak, aby sa trafil do domčeku. Môže hodiť aj väčšie číslo.
10 Hráč dostáva body skúsenosti za každé vyhodenie súperovej figúrky a takisto aj v prípadoch popísaných 

v sekcii ‘schopnosti’
Schopnosti

Každá figúrka, označená jedným zo symbolov, má špecifickú schopnosť, ktorú hráč používa počas hry. Každý hráč 
má 4 rôzne figúrky s rôznymi schopnosťami.

Hrdina - Skaut
Útok - Jazdec, alebo Lukostrelec
Pasca - Miner
Aura - Veža



Skaut

Jeho schopnosťou je, že hráč môže hádzať viackrát za sebou, aj keď nechodí číslo 6. Skaut s levelom 1 hádže ešte 
raz, ak hráč hodí číslo 1. Ak skaut s levelom 2 hodí číslo 1 alebo 2, hádže ešte raz. Takisto hádže ešte raz skaut 
s levelom 3, ak hodí číslo 1, 2 alebo 3. Skautovu schopnosť hráč aktivuje vždy, keď sa pohne o danú hodnotu (1,2,3).
Až vtedy môže hádzať znova. Pokiaľ sa pohne hráč s inou figúrkou, skautova schopnosť nie je viac aktívna. Ide ďalší
hráč v poradí.

Jazdec

Jeho schopnosťou je, že môže vyhadzovať figúrky, aj keď neskočí priamo. Jazdec útočí opačným smerom ako je 
smer pohybu. Jazdec na leveli 1 útočí o jedno políčko naspäť, na leveli 2 útočí o 2 políčka naspäť, na leveli 3 o 3 
políčka naspäť. Jazdec vyhadzuje aj na políčku, na ktoré sa postaví. To znamená, že na leveli 3 má jazdec dosah 4 
políčka. Jazdec môže vyhodiť aj viac figúrok naraz, ak sú v jeho dosahu. Jazdec vyhadzuje vždy iba v tom prípade, 
ak sa pohne o hodenú hodnotu, inak nie. Za každé vyhodenie dostáva hráč 1 skúsenostný bod. Pokiaľ vyhodí viac 
figúrok naraz, dostáva za každú vyhodenú figúrku 1 skúsenostný bod.

Lukostrelec

Jeho schopnosť je rovnaká ako schopnosť Jazdca. Líšia sa iba v smere útoku. Lukostrelec útočí smerom dopredu. 
Miner

Má schopnosť ukladať míny na políčko, na ktorom stojí. Jeho schopnosť sa aktivuje vždy, keď sa pohne o hodenú 
hodnotu a zanechá mínu na pôvodonom mieste, na ktorom stál. Miner na leveli 1 zanechá mínu, keď hráč hodí číslo 
1. Na leveli 2 zanechá mínu, keď hodí číslo 1 alebo 2. Miner na leveli 3 zanechá mínu vždy, keď hodí číslo 1, 2 alebo 
3. Každý miner má 4 míny, ktoré môžu byť v hre naraz. Pokiaľ niektorý hráč na mínu skočí, mína sa vracia minerovi 
do zásobníku a môže ju položiť v ďalšom kole, ak hodí správne číslo. V prípade, že stúpi na mínu protihráč, ráta sa to
ako vyhodenie, protihráčova figúrka ide naspäť do zásobníku a vlastník míny dostáva 1 skúsenostný bod. Pokiaľ na 
mínu stúpi vlastná figúrka, mína sa vracia do zásobníku minerovi a hráč dostáva za svoju mínu 1 skúsenostný bod. 

Veža

Jej schopnosťou je aura. Aura má dosah 4 políčka smerom dopredu a 4 políčka smerom dozadu od polohy veže. Na 
každom leveli je dosah rovnaký. Aura dáva figúrke možnosť zachrániť sa, ak na figúrku niekto útočí. Veža môže 
zachrániť aj samú seba. Záchranný hod sa hádže okamžite pri útočení. Veža na leveli 1 zachráni vlastnú figúrku, ak 
hodí hráč na obranu číslo 1. Na leveli 2 môže veža zachrániť vlastnú figúrku, ak hodí hráč číslo 1 alebo 2. Na leveli 3 
môže veža zachrániť vlastnú figúrku, ak hodí hráč na obranu číslo 1, 2 alebo 3. Zachránená figúrka ostáva na svojom
mieste a útočník sa posunie na najbližšie voľné políčko smerom proti pohybu. Ak je najbližšie možné políčko teleport,
tak sa teleport neaktivuje, figúrka zostáva stáť na mieste. Za každú úspešnú obranu dostáva hráč 1 skúsenostný bod.



Skúsenostné body

Hráč si označuje skúsenosti na hernom dieli ‘zásobník’ pomocou posúvacieho dielu. Každý hráč začína s figúrkami 
na leveli 1 - vtedy je ukazovateľ skúseností v polohe úplne dole. Figúrka dosiahne level 2, ak získa 1 ďalší 
skúsenostný bod. Level 3 získava figúrka vtedy, ak získa ďalší skúsenostný bod. Hráč môže dať skúsenosti aj 
figúrke, s ktorou skúsenosti nezískal. To, aký má daná figúrka level, je znázornené vodorovnými čiarami na 
zásobníku. 

Štartovacia pozícia Príklad

Skaut -1 skúsenosť
-1. level

Lukostrelec -5 skúseností
-3. level

Miner -2 skusenosti
-2. level

Veža -4 skusenosti
-2. level

Príklad

-Veža má auru s dosahom 4 políčka dopredu a 4 políčka dozadu od jej pozície  dopredu a 4 policka dozadu 
od jej pozicie na každom leveli.

-Lukostrelec na leveli 3 má dosah 3 políčka smerom dopredu, ako je znázornené na obrázku.


