
nové!

Za každý předmět,
který má aktivní hrdina

 v ruce, vybere jedno:
Buď ztratí 1 ,

nebo odloží kartu.

Aktivní hrdina
ztratí 2 . Přidej

na lokaci 1 .
Vždy při omráčení hrdiny přidej na lokaci 1  navíc.
Tomuto nepříteli nemůžeš přidávat ani , dokud nejsou poraženi všichni 

ostatní nepřátelé
a tvorové.

Hrdinové vítězí!

ODMĚNA

77

nepřítel
LORD VOLDEMORT 4. VÝPRAVA

2525

  4 karty lokací (Ñ) Tyto karty použijte namísto karet lo-
kací ze 3. výpravy. Poskládejte je podle čísel.

  5  karet černé magie (ñ) Všechny karty černé magie 
smí chejte dohromady. 

  3 karty setkání (ä) Tyto karty použijte namísto karet 
setkání ze 3. výpravy. Poskládejte je podle čísel.

  1 karta lorda Voldemorta (¿)
Tato karta nahrazuje karty lorda Volde-
morta z 5., 6. a 7. roku. Položte ji lícem 
vzhůru dospodu balíčku karet nepřátel. 

  6 karet tvorů (¤) Tyto karty smíchejte 
s dalšími 8 náhodně vybranými karta-
mi nepřátel nebo tvorů.

  8 Bradavických karet (£) Všechny Bradavické karty 
smíchejte dohromady.
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Karty rozložte na herní plán stejně jako v předchozích hrách.

příprava hrdinypříprava hrdiny
Hráči si vyberou hrdinu. K němu si vyberou kartu jeho 
patrona nebo kartu znalosti, ale ne obě. Vezmou si balíček 
10 základních karet svého hrdiny a připraví se na boj.

průběh hryprůběh hry
Každý tah se skládá ze stejných 4 kroků jako v předcho-
zích hrách.

1.  KROK1.  KROK Odhalte kartu černé magie a vyhodnoťte udá-
lost, která je na ní popsána, a poté vyhodnoťte kartu 
setkání.

2.  KROK2.  KROK Vyhodnoťte schopnosti nepřátel a tvorů.

Stejně jako tvorům, tak i lordu Voldemortovi mohou hráči 
přidat pouze jeden  za tah. K jeho poražení tak budou 
hráči potřebovat nejméně sedm tahů, během kterých mo-
hou přidávat  a .

3.  KROK3.  KROK Hraní Bradavických karet a provádění akcí 
hrdinů.

4. KROK4. KROK Ukončení tahu.

Cílem hry je, stejně jako 
v předchozích hrách, porazit 

všechny nepřátele, tvory a lorda 
Voldemorta dříve, než ovlád- 

nou všechny lokace. 

cíl hrycíl hry

konec hrykonec hry
VŠICHNI nepřátelé a tvorové  

jsou poraženi – hrdinové zvítězili!
Gratulujeme! Otočte na druhou stranu  

a přečtěte si tipy, jak si připravit další hry.

Nepřátelé a tvorové ovládli  
VŠECHNY lokace – hrdinové prohráli!
Lord Voldemort ovládl kouzelnický  

svět. Připravte se na novou hru  
a zkuste jej porazit! 
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Prašivka  
a Petr Pettigrew

Norbert a Troll

ODMĚNA

PRO DOKONČENÍ

Jednou za hru můžeš tuto kartu odložit, aby 

si KAŽDÝ hrdina dobral kartu a poté 

mohl jednu kartu z ruky zničit.

Zahraj v jednom 

tahu alespoň tři 

karty s různými 

hodnotami . 

Jsou-li k pořízení 

alespoň dvě kouzla, 

aktivní hrdina 

ztratí 1 .

ŠPINAVÍ 
KŘÍŽENCI

3. VÝPRAVA

 DOLORES UMBRIDGEOVÁ 

A KENTAUR 

ODMĚNA

2 ze 3

PRO DOKONČENÍ

ODMĚNA
Jednou za hru můžeš tuto kartu odložit, aby KAŽDÝ hrdina získal 3  a mohl zničit kartu z ruky nebo z odkládacího balíčku.

Vždy když je na 
lokaci přidán ,
aktivní hrdina si 
vezme do ruky 

Školní trest.

VYCHÁZÍ 
ÚPLNĚK

Poraz tři nepřátele 
nebo tvory v jednom 

tahu.

2. VÝPRAVA

VLKODLAK A FENRIR ŠEDOHŘBET

PRO DOKONČENÍ

2 ze 3

ODMĚNA

PRO DOKONČENÍ

DRUHÝ ÚKOL 4. VÝPRAVA

JEZERNÍ BYTOST A ĎASOVEC

2 ze 3

Jednou za hru můžeš tuto kartu odložit, abys odebral z lokace 1  a KAŽDÝ hrdina si dobral kartu.

Pořiď si 
dva spojence 

v jednom tahu.

Nemá-li aktivní 
hrdina v ruce 

spojence, přidej 
na lokaci 1 .

ODMĚNA

PRO DOKONČENÍ

Jednou za hru můžeš tuto kartu odložit, aby KAŽDÝ hrdina mohl zničit kartu v ruce nebo odkládacím balíčku. 

Vždy než si hrdina zamíchá svůj balíček, musí do něj nejprve přidat Školní trest. 

STUDENTI 
NEJSOU V POSTELI! 2 ze 3

1. VÝPRAVA

A

NORBERT A TROLL

BRADAVICKÉ KARTYTM & © Warner Bros. Entertainment Inc.(s17)

Chloupek

ODMĚNA

PRO DOKONČENÍ

Jednou za hru můžeš tuto kartu odložit, 
aby KAŽDÝ hrdina získal 2  a 2 .

OBRANNÝ 
TRÉNINK

2. VÝPRAVA

Hrdinové nemo-
hou odstraňovat 

z lokace .

BUBÁK

A A

3 ze 3

ODMĚNA

PRO DOKONČENÍ

Jednou za hru můžeš tuto kartu 
odložit, abys odebral z lokace 2 .

UTÍKEJTE! 3. VÝPRAVA

Vždy když 
aktivní hrdina 

zahraje předmět 
nebo spojence, 

ztratí 1 .

Zahraj 6 kouzel 
v jednom tahu.

UKRAJINSKÝ ŽELEZNOBŘICHÝ

3 ze 3

PRO DOKONČENÍ

ODMĚNA

PRO DOKONČENÍ

Jednou za hru můžeš tuto kartu odložit, aby si KAŽDÝ hrdina nastavil své  na maximální hodnotu.

Aktivní hrdina 
ztratí 2 .

TŘETÍ ÚKOL 4. VÝPRAVA

LORD VOLDEMORT

A A

3 ze 3

ODMĚNA

PRO DOKONČENÍ

Jednou za hru můžeš tuto kartu odložit, 

abys získal odměnu za poražení z karty 

navrchu odkládacího balíčku nepřátel.

Za poražení 

nepřátel a tvorů 

hrdinové nezískávají 

žádnou odměnu. 

CHODBA VE 

TŘETÍM POSCHODÍ 3 ze 3

Zahraj v jednom tahu 

2 spojence, 2 kouzla 

a 2 předměty.

1. VÝPRAVA

CHLOUPEK

PRO DOKONČENÍ

ODMĚNA

PRO DOKONČENÍ

ODMĚNA

PRO DOKONČENÍ

PRVNÍ ÚKOL 4. VÝPRAVA

Jednou za hru můžeš tuto kartu odložit, abys hodil dvěma libovolnými kostkami bradavických kolejí.

Kdykoliv hrdina přidá 2 nebo více
 nepříteli nebo tvorovi, ztratí 2 .

Pořiď si v jednom tahu předmět(y) v celkové hodnotě alespoň 7 .

ČTYŘI DRACI

ODMĚNA

PRO DOKONČENÍ

1 ze 3

ODMĚNA

PRO DOKONČENÍ

Vždy když zahraješ kartu se SUDOU hodno-tou , vyber hrdinu, který získá 1  .

Má-li aktivní hrdina na konci tahu 4 nebo méně , dobere si pouze čtyři karty 
(místo pěti).

PESTIRARAN! PESTERNOMI! 1 ze 3
CORNWALLŠTÍ RARACHOVÉ

1. VÝPRAVA

Zahraj v jednom tahu dvě karty se sudou hodnotou .

ODMĚNA

PRO DOKONČENÍ

Při každém hodu kostkou můžeš 

hod jedenkrát opakovat. 

ZAPOVĚZENÝ 
LES

3. VÝPRAVA

ARAGOG A DRÁP

A A

1 ze 3

BRADAVICKÉ KARTY

TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s17)

Jsou-li na herním 
plánu alespoň dva 

aktivní tvorové, 
aktivní hrdina 

ztratí 1 .

ODMĚNA

PRO DOKONČENÍ

Jednou za hru můžeš tuto kartu odložit,
abys mohl dvakrát hodit  kostkou.

Jsou-li na lokaci 2 
nebo více , aktivní 

hrdina ztratí .

NEREGISTROVANÝ 
ZVĚROMÁG

2. VÝPRAVA

Přidej v jednom tahu 
5 nebo více .

PRAŠIVKA A PETR PETTIGREW

1 ze 3

Opakované hraní Boje Opakované hraní Boje 
o Bradavice s rozšířenímo Bradavice s rozšířením

Při přípravě následujících her rozdělte 
karty setkání ze všech výprav na tři ba-
líčky. 1 ze 3, 2 ze 3 a 3 ze 3. Každý balí-
ček samostatně zamíchejte a z každého 
náhodně vyberte jednu kartu setkání. 
Tak vytvoříte sadu setkání pro každou 
následující hru.

Příprava balíčku 15 nepřátel / tvorů:

Nejprve připravte karty nepřátel spoje-
ných s kartami setkání. Poté je smíchej-
te s náhodně vybranými kartami nepřá-
tel tak, aby celkový počet karet byl 14. 
Nakonec přidejte na spodek balíčku lí-
cem nahoru kartu lorda Voldemorta ze 
4. výpravy.

Pokud chcete opravdu těžkou hru, při-
dejte do balíčku nepřátel dvě či tři kar-
ty.

TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.(s17)

NEPŘÁTELÉTM & © Warner Bros. Entertainment Inc.(s17)

NEPŘÁTELÉ

TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s17)

NEPŘÁTELÉ

TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s17)

NEPŘÁTELÉ

TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.

(s17)

NEPŘÁTELÉ

TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.(s17)

NEPŘÁTELÉ

TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.(s17)

NEPŘÁTELÉ

Za každý předmět,

který má aktivní hrdina

 v ruce, vybere jedno:

Buď ztratí 1 ,
nebo odloží kartu.

Aktivní hrdina
ztratí 2 . Přidej

na lokaci 1 .

Vždy při omráčení hrdiny 

přidej na lokaci 1  navíc.

Tomuto nepříteli nemůžeš 

přidávat ani , dokud 

nejsou poraženi všichni 

ostatní nepřátelé
a tvorové.

Hrdinové vítězí!

ODMĚNA

77

nepřítel
LORD VOLDEMORT 4. VÝPRAVA

2525

Za každý předmět,
který má aktivní hrdina

 v ruce, vybere jedno:

Buď ztratí 1 ,
nebo odloží kartu.

Aktivní hrdina
odhalí vrchní kartu

svého balíčku. Je-li její
hodnota 1 nebo více  ,

odloží ji a ztratí 2 .

KAŽDÝ hrdina může
 prohledat svůj odkládací 
balíček a vzít si z něj do
ruky kartu s hodnotou

3 nebo méně .

Odeber z lokace 1 .

ODMĚNA

nepřítel–tvor
PRAŠIVKA 2. VÝPRAVA

77

3. ROK

nepřítel

ODMĚNA

77

PETR PETTIGREW

KAŽDÝ hrdina může prohledat 
svůj odkládací balíček, najít 

v něm kouzlo a vzít si ho do ruky. 

Odeber z lokace 1 .

Aktivní hrdina odhalí 
vrchní kartu svého 

balíčku. Pokud má tato 
karta hodnotu 1  nebo 

více, odloží ji a přidá 
na lokaci 1 .

Aktivní hrdina ztratí 1  

a navíc 1 další  za každý 

Školní trest ve své ruce.

KAŽDÝ hrdina může zničit 

kartu ve své ruce nebo 

odkládacím balíčku.

ODMĚNA

NORBERT
1. VÝPRAVA

66

tvor

Za každý předmět,

který má aktivní hrdina

 v ruce, vybere jedno:

Buď ztratí 1 ,

nebo odloží kartu.

Aktivní hrdina

si vybere jedno:

Buď ztratí 2 , nebo si

na odkládací balíček

položí Školní trest.

KAŽDÝ hrdina získá 

1  a může zničit 

předmět z ruky nebo 

odkládacího balíčku.

ODMĚNA

tvor
TROLL

1. VÝPRAVA

77

Za každý předmět,
který má aktivní hrdina

 v ruce, vybere jedno:
Buď ztratí 1 ,

nebo odloží kartu.

Za každý předmět,
který má aktivní hrdina

 v ruce, vybere jedno:
Buď ztratí 1 ,

nebo odloží kartu.

KAŽDÝ hrdina získá
1  a dobere si kartu.

ODMĚNA

tvor
CHLOUPEK 1. VÝPRAVA

88

+ +

Pro zvýšení obtížnosti kterékoliv hry začněte 
s 1 nebo 2  na první lokaci nebo přidejte 

1  na každou nově odhalenou lokaci.

Chcete hrát epickou variantu  Chcete hrát epickou variantu  
Boje o Bradavice proti všem Boje o Bradavice proti všem 

nepřátelům a tvorům?nepřátelům a tvorům?
Budete potřebovat lokaci 1 ze 3 (Hradní brána) z 1. výpra-
vy plus VŠECHNY čtyři lokace ze 4. výpravy. Seřaďte je 
podle čísel a navrch položte Hradní bránu.

Tři náhodně zvolené karty setkání položte ve správném 
pořadí doprostřed herního plánu navrch balíčku VŠECH 
viteálů.

Položte všechny čtyři karty lorda Voldemorta (roky 5, 6, 7 
a 4. výpravu) lícem nahoru dospodu balíčku nepřátel. Po-
kud se vám bude dařit, budete postupně čelit jednomu lor-
du Voldemortovi po druhém (nejprve z 5. roku, poté ze 6., 
poté ze 7. a nakonec ze 4. výpravy). Nezapomeňte, že lordu 
Voldemortovi nemůžete přidávat zranění, dokud nezničí-
te všechny viteály a neporazíte všechny ostatní nepřátele 
nebo tvory.

Abyste vyhráli, musíte porazit všechny čtyři verze lorda 
Voldemorta. Hodně štěstí!

NÁVRH A VÝVOJ:
VYTVOŘILI:
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