
V krabici se dále nachází šest vylamovacích archů 
s žetony a kartonovými fi gurkami. Kromě nich 
budete nyní potřebovat ještě plastové sáčky a orga-
nizér, které také najdete uvnitř krabice. Vyplokejte 
vylamovací archy – malé žetony umístěte do organi-
zéru tak, jak naznačuje obrázek níže, jednotlivé 
sady nestvůr pak rozdělte do plastových sáčků. 
Tři unikátní nestvůry můžete umístit společně 
do sáčku jediného.

Větší čtvercovou desku odložte k příručkám. 
Všechny malé obdélníkové žetony s názvy 
(žetony pořadí iniciativy) zatím odložte stranou.

Pokracování na druhé strane 
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Gloomhaven: Lví chřtán obsahuje velké množství komponent, které 
musí být před tím, než začnete hrát, řádně uspořádány. Tento list 
vám poskytne informace o tom, jak krabici jednoduše uspořádat 
a jak pokračovat dále, abyste se mohli co nejdříve pustit do hry.

Pod tímto listem najdete čtyři příručky, mapu města a list samolepek. 
Uvedené komponenty můžete zatím odložit stranou.
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Tutoriál můžete nastudovat předem, nic vám ale nebrání 
postupovat podle něj až přímo během hry. Pokud byste 
se pravidla naučili raději podle videa, využijte QR kód 
níže (video je v angličtině):

Každopádně než začnete hrát, přečtěte si text na 
přední straně tutoriálu, který vám prozradí, jak začít 
s přípravou kampaně. Napínavé dobrodružství může začít!

Nalevo v krabici se nacházejí čtyři velké krabičky, které 
nesou symboly čtyř hrdinů, dále osm menších krabiček 
se symboly hrdinů a písmeny. Kromě toho se v krabici 
nacházejí čtyři červeno-modrá počítadla, pytlík s plas-
tovými stojánky a několik balíčků karet v plastovém 
pořadači vespod krabice. Většinu těchto komponent 
můžete zatím ponechat v krabici, seznamte se však 
s jejich označením v nákresu vpravo. Rozdělovače 
karet umístěte do pořadače k příslušným balíčkům.

Vezměte balíček malých červených karet schopností ne-
stvůr a balíček větších čtvercových karet nestvůr. Karty 
schopností rozdělte do jednotlivých balíčků podle názvů 
na zadní straně karet. Obsahují-li některé karty označe-
ní „Základní“, umístěte je ke kartám stejného typu, které 
toto klíčové slovo neobsahují. Příslušné balíčky karet 
poté vložte do sáčků odpovídajících nestvůr. Abyste 
poznali, jaké karty patří k jakým fi gurkám, prohlédněte 
si velké čtvercové karty nestvůr. Všimněte si, že ve hře 
jsou dva typy rarachů (černí a krvaví) a dva typy zrůd-
ností (krysí a krvavé), ale jen jeden balíček karet schop-
ností pro každý pár. Nezáleží, do kterého z dané dvojice 
sáčků balíček umístíte, jen nesmíte zapomenout, že jej 
využijete i pro druhý typ nestvůry v páru. Balíček karet 
schopností „Boss“ umístěte do pytlíčku ke kartonovým 
fi gurkám unikátních nestvůr. Nyní, když už znáte názvy 
jednotlivých typů nestvůr, vložte do příslušných sáčků 
odpovídající obdélníkové žetony pořadí iniciativy. Žeton 
„Boss“ umístěte ke třem unikátním fi gurkám. Zbylé 
čtyři obdélníkové žetony umístěte do separátních sáčků, 
které budou později využívat jednotliví hrdinové.

Jakmile jsou komponenty roztříděné, jste připraveni se 
naučit hru. K tomu využijete Tutoriál, který představuje 
uživatelsky příjemný způsob, jak se hru naučit během 
odehrání prvních pěti scénářů. Kromě něj máte k dis-
pozici také Glosář, kde jsou abecedně seřazena všechna 
pravidla pro snadné vyhledávání. Doporučujeme však, 
abyste se hru naučili s pomocí Tutoriálu a Glosář pou-
žívali spíše k dohledání odpovědí na nejasnosti během 
hry. Kompletní seznam komponent můžete najít na 
straně 28 Glosáře.
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Plastové stojánky

Pozor! 
Neotvírejte 

malé krabičky 
označené písmeny 
„A“, „B“, „C“ a „D“.
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