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 Karta 5 (líc): Tato karta určuje, 
kolik zlatých mincí máte k dispozici. 
Umístěte ji tak, aby se aktuální hodnota 
nacházela v horní části karty. Kdykoli 
získáte nebo ztratíte zlaté mince, poo-
točte kartu, abyste zvýšili či snížili hod-
notu, zobrazenou v horní části karty.

> Pokud byste někdy měli přesáhnout 
hodnotu 3 zlatých mincí ve vašem 
držení, ponechte kartu na hodnotě „3“.

> Pokud byste někdy měli přijít o zlatou 
minci či mince ve chvíli, kdy už máte 0 
zlatých mincí, jste na mizině. Otočte ka-
rtu 5 rubovou stranou vzhůru a řečtěte 
pokyny, které se tam nacházejí.

> Pokud všechny možnosti, které máte 
v nějakou chvíli k dispozici, vyžadují 
zaplacení většího množství zlatých 
mincí, než máte aktuálně k dispozici, 
jste na mizině. Otočte kartu 5 rubovou 
stranou vzhůru a přečtěte pokyny, které 
se tma nacházejí.

 Karta 10 (líc): Tento předmět 
můžete kdykoli prodat a získat tak  
1 zlatou minci. Můžete jej prodat 
i ve chvíli, kdy byste se měli octnout 
na mizině, abyste se tomuto osudu 
vyhnuli.

 Karta 23 (rub): Tento předmět 
můžete kdykoli prodat a získat tak 1 
zlatou minci. Můžete jej prodat i
ve chvíli, kdy byste se měli octnout 
na mizině, abyste se tomuto osudu 
vyhnuli.

 Karta 42 (rub): Tato karta určuje, 
jaká je hodnota vaší karmy. Umístěte ji 
tak, aby se aktuální hodnota nacházela 
v horní části karty. Kdykoli získáte nebo 
ztratíte karmu, pootočte kartu, abyste
zvýšili či snížili hodnotu, zobrazenou 
v horní části karty.

> Pokud byste někdy měli přesáhnout 
hodnotu karmy „3“, ponechte kartu 
na hodnotě „3“.

> Nemůžete zvolit žádnou možnost, 
která by snížila hodnotu vaší karmy pod 
„0“. Je-li například hodnota vaší karmy 
„1“, nemůžete zvolit akce, které vyžadují 
snížení hodnoty karmy o 2 či více.

„Vrať kartu zpět do balíčku“
Vraťte danou kartu zpět do 
balíčku, aniž byste ji otáčeli. 

Později v průběhu dobrodružst-
ví můžete dostat pokyn táhnout 

ji znovu.

„Odhoď“ 
Odložte danou kartu na 

odhazovací balíček. Tuto kartu 
již nesmíte číst, ani používat.


