
Nefritový sarkofág byl otevřen. Malghazar se chopil 
vlády a hordy démonů zaplavily zem. Musíš se vydat 

Sanctu na pomoc. I když na to budeš sám…

varianta od 
Filipa Murmaka
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• Vždy, když porazíš nějakého démona, se musíš rozhodnout, zda za něj získáš zkušenosti, nebo předmět na druhé 
straně karty. (Tematičtější je rozhodnout se ještě předtím, než si prohlédneš předmět. Ale jestli chceš mít hru více 
pod kontrolou, můžeš si nejdříve prohlédnout předmět a rozhodnout se až poté.)

• Při každém odpočinku (včetně Přípravy na závěrečnou bitvu) spočítej, kolik jsi doposud získal 
schopností, a odeber tolik karet z balíčku putování. (Pokud ještě nemáš žádné schopnosti, 
odeber 1 kartu.) Odebrané karty si neprohlížej.

Nejdříve budeš odebírat karty skrytých útoků. Odkládej je bokem, budeš je ještě 
potřebovat v závěrečné fázi hry. Postupně se dostaneš až ke kartám útoků pána démonů. 
Ty  shromažďuj lícem dolů v pravém horním rohu své desky. Budou tvořit balíček 
závěrečné bitvy.

Pokud už v balíčku putování žádné karty nezbývají, tento krok ignoruj. Ale takové 
situaci se snaž předejít – znamenalo by to totiž, že v balíčku závěrečné bitvy 
bude všech 33 karet a porazit pána démonů bude pekelně těžké.

• Na konci každého dějství musíš odstranit určitá požehnání, jež se ti zatím 
nepovedlo získat:

 – Po otevření truhly s pokladem v I. dějství odstraň všechna zbylá 
požehnání v 1. řadě.

 – Po otevření truhly s pokladem ve III. dějství odstraň všechna zbylá 
požehnání ve 2. řadě.

 – Po Přípravě na závěrečnou bitvu v V. dějství odstraň všechna zbylá 
požehnání ve 3. řadě.

ZMĚNY V PRŮBĚHU HRY

Toto je varianta fantasy hry Sanctum pro jednoho hráče. Veškerý materiál, který budeš potřebovat, najdeš v krabici základu hry.

Připrav hru jako pro 2 hráče, s následujícími rozdíly:

Desku požehnání připrav jako pro 3 hráče, ale bez požehnání vyšší úrovně (Takže budeš potřebovat jen 9 žetonů.)

• Vyber si libovolného hrdinu. Místo startovního bonusu podle tabulky si vezmi 1 náhodný lektvar.

Zamíchej balíčky karet útoků pána démonů a skrytých útoků. Z nich sestavíš zakrytý balíček putování, který bude určovat 
obtížnost, resp. tempo první části hry (pozor, neplést s obtížností závěrečné bitvy ze základu hry):

• Bez spěchu: všech 18 karet skrytých útoků polož na všech 33 karet útoků pána démonů.

• Rozvážné: 12 náhodných karet skrytých útoků polož na všech 33 karet útoků pána démonů.

• Hektické: 6 náhodných karet skrytých útoků polož na všech 33 karet útoků pána démonů.

• Bez oddechu: balíček tvoří pouze všech 33 karet útoků pána démonů.

Na dílky zásahu shůry polož vždy pouze po jedné kostce.

PŘÍPR AVA HRY
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V. a VI. dějství
V. dějství odehraj obvyklým způsobem až do fáze Prolomení hradeb (včetně). Prozatím přeskoč fázi Vstup do katedrály. Fáze Volání 
do zbraně odpadá, protože jsi jediný hráč. Postup tedy přímo k fázi Příprava na závěrečnou bitvu (přitom nezapomeň odebrat karty 
z balíčku putování).

Po tomto posledním odpočinku je čas připravit závěrečnou bitvu s pánem démonů. Postupuj následovně:

   Zamíchej balíček závěrečné 
bitvy a 2 karty skrytě vylož na 
katedrálu (jako ve fázi Vstup 
do katedrály).

   Postav pyramidu (kterou 
budeš potřebovat pro fázi 
Odpověď pána démonů) tak, 
že budeš vykládat karty 
z balíčku závěrečné bitvy 
podle obrázku vlevo, 
dokud ti karty nedojdou.

   Pokud máš postavenou 
pětipatrovou pyramidu 
a stále ti nějaké karty 
zbývají, přidej je ke dvěma 
kartám na katedrále.

Pán démonů na tebe zaútočí kartami na katedrále – postupně po jedné, obdobně jako v kroku Pán démonů útočí.

Přežiješ-li tuto fázi, připrav řadu útočných karet na svou desku jako obvykle. Karty útoků pána démonů vezmi ze zbytku balíčku 
putování.

Pyramidu pro fázi Odpověď pána démonů máš už připravenou předem, ale jinak probíhá závěrečná bitva jako obvykle.  
Tak hodně štěstí, budeš jej potřebovat! Pokud závěrečnou bitvu přežiješ, vyhráváš!

   Zkontroluj, že v balíčku 
putování zůstalo alespoň 
5 karet. Pokud jich zbylo méně, 
vrať jich z balíčku závěrečné 
bitvy tolik, aby jich bylo 5. 
(Protože pro sestavení řady 
útoků na své desce budeš 
potřebovat právě 5 karet útoků 
pána démonů.) Balíček putování 
zatím odlož.
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