
 1. PRODUKCE
Vyprodukuj suroviny a dukáty.

  Během této fáze můžeš splatit dluh.

 2. KARTY
1. Odhoď z ruky všechny budovy kromě jedné.
2. Lízni si 4 karty budov a 1 kartu události.
3. Pošli 2 ze svých budov ve směru šipky na 

rubu karty. (Kromě 1. kola.)
  Během této fáze můžeš splatit dluh.

 3. OBCHOD
Postupuj podle instrukcí v aplikaci:
1. Učiň nabídku. (Nemůžeš nabídnout duši!)
2. Aplikace přerozdělí truhly. 

Nabídku přijmi nebo odmítni.
3. Aplikace přerozdělí truhly ještě jednou. 

Nabídku přijmi nebo odmítni.
4. Aplikace vrátí truhly.

 4. AKCE
1. Pokud máš 2 karty událostí, 1 odhoď.
2. Naplánuj událost a akce.
3. Proveď vše dle pořadí na plánu akcí.
4. Za akce navíc zaplať .
5. Zkontroluj, jestli jsi nezískal nějaká 

privilegia .

 5. ÚROK
1. Posuň ukazatel úroků o tolik polí, kolik je 

tvůj dluh.
2. Pak zvyš svůj dluh o tolik, kolikrát jsi na 

kruhu úroků vstoupil na startovní pole.
3. Pokaždé, když ti dluh stoupne nad 10, 

nastav jej na 9 a vezmi si .

 6. REPUTACE
1. Všichni hráči s nejvyšší reputací dostanou .

2. Všichni hráči s nejnižší reputací dostanou .

3. Ukazatele se sesunou ke středu.

7. HON NA ČARODĚJNICE

8. INKVIZICE

Produkční kolo se nastaví 
na další kolo.

Přehled kola

NEZAPOMEŇ!
Kdykoliv si můžeš vzít 
půjčku nebo si koupit 
či prodat suroviny.



7.  HON NA ČARODĚJNICE 

(  & )
1. Hráči obviňují současně. 

(Můžeš ukázat prázdnou ruku.)
2. Pokud se obvinění alespoň 2 hráčů shodují, 

musí obviněný ukázat 3 části duše, nebo 
se přiznat.

8. INKVIZICE (  & )

  Během této fáze můžeš splatit dluh.

I. ČÁST – TEMNÝ RITUÁL
1.   Můžeš si koupit andělská křídla, 

každá za 5 dukátů.

2. Připravte truhly:
 ȥ ĎÁBEL musí vložit všechny části duše se 
značkou kultisty . Může také vložit 
části duše smrtelníků .

 ȥ KULTISTA a SMRTELNÍCI mohou hádat ďábla. 
 + 

5. kolo: Nelze hádat, pokud byl ďábel 
odhalen ve 3. kole.

 ȥ SMRTELNÍCI mohou navíc hádat kultistu. 
 + 

 ȥ KDOKOLIV může vložit  na podplacení 
inkvizitorů.

3. Otevřete a vyhodnoťte truhly:
 ȥ Dukáty položte na plán. Za každých 
5 dukátů se podplatí 1 inkvizitor v pořadí 
A, B, pak C.
 ȥ Prohlédněte části duše v ďáblově truhle 
a rozdělte odměny ďáblovi a kultistovi.
 ȥ Vyhodnoťte tipy:

3. kolo:
 Ȩ Pokud se žádné 2 tipy neshodují, vraťte 
všechny tipy zpět.

 Ȩ Pokud se alespoň 2 tipy shodují, 
všechny tipy vyjměte z truhel. 
Dotyčný hráč musí říct, zda je tip 
správný, nebo ne.

 Ȩ Pomocí aplikace vraťte truhly majitelům.

5. kolo:
 Ȩ Vyhodnoťte všechny tipy z obou kol.

II. ČÁST - INKVIZITOŘI
Každému inkvizitorovi musíte ukázat 1 část 
duše, odevzdat 1 odpustek, nebo přijmout trest.

Na konci 3. kola:
 ȥ Otočte inkvizitory B a C.
 ȥ Všichni Hosté do domu se vrátí do balíčku.
 ȥ Otočte destičku s přehledem inkvizice.
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