
PŘEHLED PRŮBĚHU HERNÍHO KOLA
1. AKTUALIZACE KARET 

BÁJNÝCH BYTOSTÍ

2. AKTUALIZACE 
DESTIČEK BOHŮ

3. PŘÍJEM
Každý hráč získá 1 ZM 
za každý symbol/žeton rozkvětu.

4. OBĚTOVÁNÍ BOHŮM (DRAŽBA)
Dle stupnice pořadí hráčů každý hráč:

• učiní nabídku jednomu bohu;

• pokud všichni hráči učiní nabídku, zaplatí nabízený obnos.

5. AKCE
V libovolném pořadí vykonejte a uhraďte potřebné ZM:

• akce příslušné zvolenému bohu;

• akce příslušné zvolené bájné bytosti.

Poté umístěte svoji nabídkovou fi gurku na stupnici pořadí 
hráčů na nejvyšší dostupné číslo.

Pokud nějaký hráč vlastní na konci kola dvě metropole, stává se 
vítězem. Pokud více hráčů na konci kola vlastní dvě metropole, 
rozhoduje o vítězství množství ZM. 
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SIRÉNA
Odstraňte z herního plánu osamo-
ceně stojící loď některého soupeře 
a nahraďte ji lodí vlastní. Pokud již 
nemáte loď v zásobě, použijte k na-
hrazení libovolnou vlastní loď na 
herním plánu

CHIMÉRA
Vezměte si libovolnou kartu bájné by-
tosti z odkládacího balíčku a po užijte 
ji. Poté zamíchejte odkládací balíček 
s dobíracím a vytvořte tak nový dobí-
rací balíček karet.

PEGAS
Přesuňte libovolný počet vojáků 
z vlastního ostrova na jiný ostrov, 
aniž by ostrovy musely být nutně 
spojeny řetězem z lodí. Tato bytost 
představuje jediný způsob přesunu 
vojsk bez použití boha Área.

KYKLOP
Odstraňte z herního plánu libovolnou 
vlastní budovu a nahraďte ji budovou 
jiného druhu. Pokud budete mít po po-
užití Kyklopa budovy všech čtyř druhů, 
odstraňte je a nahraďte metropolí.

OBR
Odstraňte z herního plánu libovolnou 
budovu kromě metropole.
Tato akce je vhodná na zpomalení 
soupeřova postupu nebo na zničení 
problematické pevnosti.

SFINGA
Můžete „odprodat“ své lodě, vojáky, 
kněze a filozofy, vše po 2 ZM. Figurky 
vraťte do své zásoby a karty do pří-
slušných balíčků.

SYLFA
Přesuňte flotily vašich lodí nejvýše 
o 10 polí. Pohyb lze rozdělit na více 
flotil. Pokud dojde k boji, lze po jeho 
ukončení přesun dokončit.

GRYF
Umožňuje odcizit libovolnému hráči 
polovinu ZM zaokrouhlenou směrem 
dolů. Poškozený hráč musí ukázat své 
jmění ostatním. 

HARPYJE
Odstraňte z herního plánu vojáka – 
jeho vlastník si ho umístí před svoji 
zástěnu. Harpyje jsou ideální na osla-
bení nepřítele před invazí.

BÁJNÉ BYTOSTI



Následující čtyři bájné bytosti se hrají všechny stejně: hráč si vezme kartu bytosti 
a figurku, kterou umístí na libovolný ostrov. Schopnost bytosti se projevuje až do 
okamžiku odhození její karty. Karta bytosti je odhozena v okamžiku, kdy majitel 
karty provede akci nějakého boha v průběhu následujícího kola. Pokud se setkají 
dvě figurky bytostí na stejném ostrově, navzájem se zničí – hráči odhodí jejich karty 
a vrátí figurky do zásoby.

MÍNOTAURUS
Mínotaurus se počítá při obraně ostrova za dva vojáky. 
Mínotaurus nikdy neustupuje. Pokud obránce prohraje 
kolo bitvy, musí odstranit přednostně své vojáky. Pokud 
stojí Mínotaurus osamoceně a obránce prohraje bitvu, je 
Mínotaurus odstraněn.

MEDÚSA
Vojáci nacházející se na stejném ostrově jako Medúsa 
se nemohou z tohoto ostrova vzdálit. Je však možné 
vojáky na ostrov obývaný Medúsou přesunout.

CHEIRÓN
Kentaur Cheirón brání ostrov před útoky Pegase, Obra 
a Harpyje. Žádná z těchto bytostí nesmí být použita 
proti vojákům nebo budovám na ostrově bráněném 
Cheirónem.

POLYFÉMOS
Všechny lodě v bezprostřední blízkosti ostrova okupova-
ného Polyfémem jsou odsunuty pryč o jedno pole. Žádná 
loď se nesmí k ostrovu přiblížit. Lodě přesune hráč, jenž 
zahrál Polyféma. Nelze přesunout lodě různých barev na 
jedno pole. Pokud lodě nelze přesunout, jsou zničeny.

MOIRY
Vezměte si opět svůj příjem (jako na 
začátku kola).

SATYR
Vezměte si od libovolného hráče kar
tu filozofa.

DRYÁDA
Vezměte si od libovolného hráče kar
tu kněze.

KRAKEN
Umístěte figurku Krakena na 
libovolné vodní pole. Všechny 
lodě na tomto poli jsou oka-
mžitě zničeny a figurky vráceny 
jejich vlastníkům. Za každou na-
víc utracenou 1 ZM lze Krakena 
opakovaně přesouvat o jedno 
pole; všechny lodě na těchto 
polích jsou zničeny. Po ukončení 
pohybu zůstává Kraken na mís-
tě. Žádná loď nesmí vplout na 
pole okupované Krakenem.

Pokud kartu Krakena využije 
později jiný hráč, může se Kra-
ken zdarma potopit a vynořit 
na libovolném místě (další po-
hyb už by byl však opět pla
cený).

Kraken, Mínotaurus, Medúsa, Polyfé-
mos a Cheirón jsou reprezentováni 
figurkami – jejich schopnost je 
dlouhodobá.



POSEIDÓN
• Verbování:

1 až 4 lodě
• Stavba: přístav
• Přesun fl otily o 1 až 3 

pole

ÁRES
• Verbování: 

1 až 4 vojáci
• Stavba: pevnost
• Přesun vojska 

z ostrova na ostrov

ATHÉNA
• Verbování:

1 až 2 fi lozofové
• Stavba: univerzita

ZEUS
• Verbování:

1 až 2 kněží
• Stavba: chrám
• Nahrazení karty 

bájné bytosti

PŘÍSTAV
Obranný bonus +1 při námořních 
bitvách odehrávajících se v bezpro
střední blízkosti ostrova s přístavem.

Každý kněz snižuje o 1 ZM 
částku, kterou je třeba uhradit 
při obětování. Kněze nelze použít 
vícekrát za kolo. Vždy je třeba 
uhradit alespoň 1 ZM.

Jakmile některý hráč získá čtvrtého 
fi lozofa, musí své fi lozofy odhodit 
a postavit metropoli.

METROPOLE
Metropole má vlastnosti všech čtyř druhů budov. Pokud má ně
který z hráčů na konci kola 2 metropole, vyhrává hru. Pokud je 
takových hráčů více, vyhrává ten, jenž má nejvíce ZM.

VLASTNOSTI BUDOV

KNĚŽÍ FILOZOFOVÉ

SÍLY A SCHOPNOSTI BOHŮ

PEVNOST
Obranný bonus +1 při bitvách 
ode hrávajících se na ostrově s pev
ností.

CHRÁM
Každý chrám snižuje cenu bájné 
bytosti o 1 ZM. Jeden chrám nelze 
použít na více bytostí. Vždy je tře
ba uhradit alespoň 1 ZM.

CHRÁMPŘÍSTAV

UNIVERZITA 
Žádná zvláštní 
vlastnost.
Je však zapo

třebí k vybudování met
ropole..
třebí k vybudování met

Jakmile některý hráč získá čtvrtého 

Jakmile některý hráč získá všechny čtyři druhy budov (přístav, pevnost, 
chrám a univerzitu), musí je okamžitě odstranit a nahradit metropolí..


